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Resumo
Este artigo mostra como ocorre o processo de aprendizagem organizacional na formação
das estratégias. O processo foi analisado ao longo dos anos, desde a constituição da Intelbras em
1976, até o período de 1999.
Optou-se por uma abordagem qualitativa e a linha geral que norteou o presente estudo
foi a pesquisa descritiva, na forma de estudo de caso.
O caminho da aprendizagem organizacional se desencadeou quando os negócios do setor
de telecomunicações começaram a mudar, na década de 90. O processo de reformulação da
empresa foi, em si, um contínuo de aprendizado, por meio do qual estratégias foram
desenvolvidas gradualmente.
Aprendizagem Organizacional, Formação de Estratégias, Setor de Telecomunicações

1. Introdução
Existe uma longa e ativa literatura sobre organizações como sistemas de aprendizagem,
datando pelo menos desde os trabalhos de Chris Argyris e Donald Schön . Nos anos recentes, o
interesse em aprendizagem organizacional tem aumentado, especialmente com a publicação do
livro de Peter Senge - A Quinta Disciplina (1990). Alguns autores reconhecem Wack e De
Geus, e outros planejadores da Shell, como os principais autores que realizaram, na prática, o
processo de aprendizagem organizacional.
Em administração estratégica, vários autores sinalizam a decolagem do processo de
aprendizagem organizacional na formação da estratégia. Para eles, estratégias podem ser
desenvolvidas por meio de um processo de aprendizado, que geralmente é informal e contínuo,
por incrementos. O ambiente é caracterizado como dinâmico, imprevisível e complexo demais
para que seja possível construir estratégias por meio de um plano formal e único. Pressupõe um
processo desenvolvido em pequenas etapas, à medida que a organização se adapta,
preferencialmente numa organização flexível e descentralizada, com uma liderança atenta ao
aprendizado.
Enquanto os modelos formais de elaboração de estratégias tendem a enfatizar a
colocação de objetivos e alvos para ajudar uma organização a responder às ameaças e
oportunidades apresentadas pelo ambiente, o processo, aqui explorado, vislumbra meios em que a
inteligência e a aprendizagem possam emergir do processo organizacional corrente. Sugere que
as organizações podem aprender, evoluir e se auto-avaliar, enquanto lidam com o ambiente
organizacional. Isso introduz a idéia da necessidade de uma estrutura organizacional que permita
às pessoas racionar sobre seus comportamentos, analisando e quebrando as barreiras que
bloqueiam a aprendizagem.
A partir da década de 90, o processo de elaboração de estratégias na Intelbras esteve
relacionado a um efetivo estímulo ao aprendizado. Neste sentido, constituem-se como
particularmente relevantes: liderança e cultura voltadas à experimentação, à inovação e à busca
de grandes desafios; trabalho em equipes; criação de diferentes oportunidades para o
estabelecimento de contatos pessoais como forma de desenvolver, difundir e assimilar o
conhecimento tácito dos colaboradores; estímulo à diversidade e ao desenvolvimento pessoal e
profissional e, finalmente, ampla inserção individual e organizacional no ambiente externo da
empresa.
1.1 A Intelbras

Em 22 de março de 1976, o Grupo Diomício Freitas fundou a Intelbras S.A. - Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira. Com a missão de atender o mercado de telefonia com
produtos e serviços capazes de satisfazer as necessidades de comunicação das pessoas,
contribuindo para melhorar a qualidade de vida, a Intelbras S.A. produz equipamentos como
aparelhos telefônicos, centrais telefônicas, peças e acessórios.
Inicialmente direcionando seus produtos para o setor de telefonia pública, a partir de
1990, a empresa passou a atuar no mercado privado. Com a abertura do mercado brasileiro no
Governo Collor, foram revogados vários artigos que protegiam as empresas nacionais e que

restringiam a importação de bens e serviços de telecomunicações. A Intelbras viu-se obrigada a
alterar sua linha de produtos e o seu mercado de atuação. O processo de transformação na
empresa passou por vários estágios, para os quais não há necessariamente início e fim claramente
definidos. Muitos dos conceitos de mercado sobre os quais a empresa se estabeleceu tiveram que
ser modificados e houve redução no número de funcionários, da jornada de trabalho.
No final da década de noventa, a empresa era líder no mercado brasileiro de centrais e
aparelhos telefônicos. No Brasil, detinha 31% do mercado de aparelhos telefônicos e 33% do
mercado de centrais telefônicas. Em 1996 passou a exportar seus produtos para os países da
América Latina, principalmente países do Mercosul, alcançando a liderança em mercados
importantes, como a Argentina. Disputando espaço com empresas multinacionais como Equitel,
Batik, Nutron, Matec, Leucotron e Nec, a Intelbras foi pioneira nos lançamentos de alguns
produtos e serviços de telecomunicação.
2. Revisão Teórica
2.1 Aprendizagem Organizacional

Segundo muitos teóricos organizacionais, as melhores organizações serão aquelas que
descobrirem como despertar nas pessoas o empenho e a capacidade de aprender. Também se
extrai, das obras dos proponentes da aprendizagem organizacional, a percepção de que as
organizações mais competitivas serão aquelas que destinaram recursos para o conhecimento. A
construção do conhecimento é apontada como a fonte de inovações, da competitividade e da
sobrevivência.
A idéia de que organizações poderiam aprender, elaborada por Schön (1971),
estruturou-se sobre a constatação de que a incerteza e a instabilidade levariam as instituições à
procura de novas formas e arranjos, em busca da sobrevivência. Este autor propõe aos governos
um sistema que aprenda permanentemente, lançando o conceito de organizações em
aprendizagem.
Posteriormente, Argyris e Schon (1978) aprofundaram essa idéia, fazendo uma distinção
entre o que os autores chamaram de aprendizagem “de ciclo simples” e, aprendizagem “de ciclo
duplo”. A primeira é mais conservadora, seu principal propósito é detectar erros e manter a
atividade organizacional no percurso. Aprendizagem “de ciclo duplo”, todavia, é aprender a
aprender.
Relacionaram suas idéias a um termostato que aciona automaticamente o calor quando a
temperatura em uma sala cai abaixo de 68 graus, como um exemplo de aprendizagem “de ciclo
simples”. Na aprendizagem “de ciclo duplo”, um termostato poderia perguntar, “por que eu
ajusto aos 68 graus?”, e então explorar se, ou não, algumas outras temperaturas mais econômicas
podem ser encontradas com o objetivo de aquecer a sala.
Isso significa que os administradores devem refletir sobre os seus próprios
comportamentos, identificando como eles contribuem para os problemas organizacionais, e então
mudar a forma de agir, adotando outras práticas.
Para Gareth Morgan (1996), a capacidade de aprender varia de uma organização para
outra. Para ele a aprendizagem de “ ciclo simples” é mais comum nas organizações burocráticas,
uma vez que seus princípios fundamentais geralmente operam de maneira a obstruir o processo
de aprendizagem. Visto que a aprendizagem de “ ciclo simples” desenvolve-se pelo

monitoramento do desempenho geral do sistema em relação a objetivos definidos a priori,
assegurando que as atividades organizacionais permaneçam dentro dos limites estabelecidos,
Morgan alerta que esse sistema de aprendizagem pode servir para manter a organização em curso
errado, uma vez que as pessoas não estão preparadas para desafiar aspectos subjacentes. O autor
parte do pressuposto que as organizações são complexas, ambíguas e repletas de paradoxos.
Para Morgan (1996), a aprendizagem de “ciclo duplo” é institucionalizada por meio de
sistemas que reavaliam e desafiam normas básicas, políticas e procedimentos operacionais,
encorajando o debate e a inovação. Todavia, muitas organizações não fazem isso. Segundo o
autor, isto acontece devido às divisões verticais e horizontais dentro das organizações, que
impedem que a informação e o conhecimento fluam de maneira livre, gerando estruturas
fragmentadas de pensamento de seus membros. A existência de tais divisões também fomentam
o desenvolvimento de sistemas políticos entre diferentes setores da organização, colocando mais
barreiras na forma de aprendizagem.
O autor alerta que existe um perigo de não se levar em conta importantes conflitos entre
os requisitos do processo de aprendizagem por um lado, e da realidade do poder e controle, por
outro. O processo de aprendizagem requer um grau de abertura e autocrítica que é estranho às
maneiras burocráticas de administração. Além disso, um processo de aprendizagem requer uma
mudança de mentalidade, que só pode ser alcançada durante considerável período de tempo. Uma
organização orientada por um processo de aprendizagem geralmente pede por reavaliação de
atitudes e valores, enfatizando a importância da atividade sobre a passividade, da autonomia
sobre a dependência, da flexibilidade sobre a rigidez, da colaboração sobre a competição, da
prática democrática sobre a crença autoritária.
Mas foi a Royal Dutch/Shell, uma das primeiras empresas que descobriu as vantagens
da aprendizagem organizacional. Durante a fase de turbulência nos negócios do petróleo, na
década de 70, o grupo de planejamento da Shell descobriu que, se a empresa ajudar os
administradores a esclarecer suas idéias, descobrir as contradições internas destas idéias, e criar
novas estratégias baseadas em novas idéias, ela terá uma grande fonte de vantagem competitiva.
A sobrevivência da Shell tornou-se notória em meio à criação da Organização do
Petróleo, quando a situação estável e previsível deste mercado estava por mudar. As mudanças no
mercado e a crise do petróleo significava que o tradicional crescimento de demanda e oferta
acabaria por dar lugar a uma escassez de oferta, a um excesso de demanda e a um mercado de
vendas controlado pelas nações exportadoras.
Isso contradisse todos os modelos da Shell, até então existentes. A organização sempre
esteve mais, ou menos, presente no controle de todas as facetas de sua indústria, e a otimização
era o seu modelo gerencial.
Todavia, a habilidade de uma companhia expandir seus negócios, quando os tempos
tornam-se turbulentos, não acontece automaticamente. O chefe de planejamento do grupo Shell,
Arie P. De Geus (1988), relatou que, ao contrário, isso depende da habilidade dos diretores de
uma companhia compreender o que está acontecendo no mundo dos negócios, e de trabalhar tal
informação por meio de atitudes apropriadas. Em outras palavras, isso depende de aprendizado.
Ou, mais precisamente, de aprendizado institucional, que é o processo pelo qual grupos de
gerência transformam o modelo de mentalidade de suas empresas, seus mercados, e seus
concorrentes (De Geus, 1988).
Ao relatar a experiência da Shell, De Geus (1988) aponta a importância do envolvimento
das pessoas que detêm o poder na organização, na busca da aceleração da aprendizagem

organizacional. E isso significa mudar os modelos mentais que estas pessoas desenvolveram.
Mudar as regras ou suspendê-las foi o grande impulso para o aprendizado na Shell.
Regras em uma corporação, segundo esse autor, são extremamente importantes.
Ninguém gosta delas, mas todos obedecem, porque elas são reconhecidas como a “cola” da
organização. Mudá-las pode transformar a organização e o modo como ela olha os problemas. Ou
seja: é preciso entender que, num processo de aprendizagem, a questão é rever os modelos
mentais, pois são eles que modelam o modo de agir. É essa mudança que pode acelerar o
aprendizado. Foi assim que aconteceu na Shell, segundo De Geus.
O aprendizado institucional teve início com a avaliação dos processos mentais
existentes, e pela revisão da visão de mundo dos administradores. A organização compreendeu
como era profunda a influência dos modelos mentais, principalmente daqueles mais
generalizados. Baseada nesta constatação, a Shell compreendeu as vantagens e a importância de
acelerar o processo de aprendizagem organizacional.
A aceleração do processo de aprendizado institucional foi posta em movimento
utilizando-se de jogos e simulações, pelo emprego de modelos de computador. Por meio do uso
de cenários, a empresa forçava os seus administradores a pensar em como eles agiriam, em várias
situações alternativas no futuro, anulando a tendência de presumir um único futuro, e objetivando
torná-los sensíveis às mudanças.
Os cenários, segundo De Geus, são ferramentas cujo propósito não é obter uma previsão
ou um plano, mas uma mudança na mente das pessoas que o utilizam. O objetivo, segundo o
autor, não era prever o futuro com perguntas do tipo “o que acontecerá?” e, sim, fornecer um
contexto para considerar várias forças e possibilidades, de forma dinâmica, explorando questões
como “o que faremos se isto ou aquilo acontecer?”. A prontidão para a rápida identificação das
mudanças organizacionais, necessárias em um dado contexto, é um dos produtos desse
aprendizado.
Na Shell, os jogos e simulações contribuíram para desenvolver uma mentalidade de
equipe e para desenvolver nas pessoas uma maneira nova, complexa e não linear de pensar,
resolver problemas e tomar decisões. Outra contribuição foi a compreensão do que é uma
informação realmente relevante. A informação é reconhecida como uma matéria-prima
importante. O talento da organização é descobrir que informação é preciso saber, e como
processá-la em seu benefício próprio.
Em seu livro A Empresa Viva, Arie De Geus (1998) reafirma que a tomada de decisão é
um processo de aprendizado, conduzido pela conversação. O autor descreve o processo de
conversação em quatro fases, que, segundo ele, podem ser melhor descritas em termos
cibernéticos.

Figura 1: O Processo de Aprendizado na Tomada de Decisão

Fonte: baseado no modelo da Shell apresentado por De Geus (1998)

1. Percepção. Uma reunião é convocada porque alguém viu ou soube de um evento ou
fenômeno que está fora do curso normal dos negócios. As vendas podem estar despencando,
um governo pode ter mudado de lado na política, ou a concorrência pode estar oferendo um
novo produto. Então, conforme o autor, as pessoas começam a examinar o que isso significa
para a organização, e começa a fase de desenvolvimento de um modelo mental, que é uma
interpretação interna que dá cores à maneira da organização olhar aquele novo evento.
2 Inserção. É a fase em que as pessoas começam a explicar umas às outras como vêem o
problema, tentam entender a sua relação com os negócios da organização e inserir a mudança
em um entendimento anterior. As pessoas constróem gradualmente um quadro da situação,
compartilham idéias, exteriorizam e estabelecem seus modelos mentais a fim de chegar a uma
decisão coerente e em conjunto.
3. Conclusão. Aos poucos, o entendimento compartilhado leva ao estabelecimento de planos de
ação. As pessoas discutem as conseqüências das opções e ações potenciais. Segundo o autor,
a partir deste momento, a reunião se torna ainda mais desordenada, embora mais produtiva.
4. Ação. Este é o momento de implementação e ação. Para o autor, a única relevância do
processo decisório reside na ação que dele resulta. Todavia, a ação é projetada da melhor
forma possível para acompanhar os efeitos, monitorando e avaliando o processo. Nesta fase, o
autor compara a equipe ao cientista que testa um modelo, transporta as idéias para a realidade,
buscando saber se terá êxito.
Dessa maneira, segundo o autor, todo ciclo do processo de aprendizado recomeça.
Com uma abordagem mais gerencial, Peter Senge (1990) defende o desenvolvimento de
algumas disciplinas e discute um espaço próprio para uma organização em aprendizagem, além
de enfatizar a mudança de mentalidade de todas as pessoas da organização, para lidar da melhor
forma com as irregularidades ambientais.
O autor concebeu a aprendizagem organizacional sobre cinco disciplinas básicas, como
a base filosófica de uma organização que quer aprender: domínio pessoal, modelos mentais,
objetivo comum, aprendizagem em grupo e o pensamento sistêmico.
Segundo Senge, é por intermédio da aprendizagem que nós recriamos, tornamo-nos
capazes de fazer o que nunca conseguimos fazer, adquirimos uma nova visão do mundo e da
nossa relação com ele, ampliamos nossa capacidade de criar. Portanto, organizações em
aprendizagem são aquelas em que as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os
resultados que verdadeiramente desejam. Nelas, novos e amplos modelos ou pensamentos são
desenvolvidos, a aspiração coletiva manifesta-se como um conjunto livre, e as pessoas exercitam
continuamente como aprender juntas (Senge, 1990). Neste sentido, uma organização que aprende
está continuamente expandindo sua capacidade de criar o futuro, empenhada na busca de
resultados por meio de um processo de constante aprendizado.
De Geus (1998) comunga da idéia de que a era do conhecimento está mudando a forma
de produzir e fazer negócios. E da mesma forma que Peter Senge (1990), chama a atenção para o
fato de que não basta desenvolver o capital intelectual das pessoas de uma organização, se não
houver uma reavaliação e uma transformação da visão de mundo de seus líderes, e de todas as
pessoas envolvidas. A implementação de um processo de aprendizagem organizacional requer
uma mudança de mentalidade, atitudes e percepções, da forma como podemos e devemos
gerenciar as organizações, os grupos e as pessoas.
O processo de elaboração de estratégia, na perspectiva destes autores, não é sistemático.
É um processo que se desenvolve e progride aos poucos, procurando respostas para lidar com o
ambiente organizacional. Por isso, a idéia de acelerar o aprendizado como uma forma de ganhar

vantagem competitiva. A organização deve buscar a informação, e a sua interpretação rápida e
inteligente é um requisito essencial.
O papel dos líderes é desenhar o contexto e estabelecer o ambiente para que a
aprendizagem ocorra. Não se espera mais do líder a idéia genial ou a estratégia miraculosa. É
preciso uma postura mental diferente. Todas as práticas que levarem os funcionários de todos os
níveis a discutirem a realidade da organização, livremente, desafiando as verdades estabelecidas e
o conforto da sua posição atual, devem ser estimuladas. É daí que a organização vai obter o
combustível para o seu movimento.
2.2 Aprendizagem Organizacional e o Processo de Formação de Estratégias

Segundo Idenburg (1993), o processo de aprendizagem admite que é difícil, ou até
impossível, predizer o futuro. Problemas não estruturais, incertezas e paradoxos, não podem ser
satisfatoriamente resolvidos somente com o estabelecimento de metas. Então, aprender é a
mensagem principal. O verdadeiro aprendizado se dá no dia-a-dia, lidando com os diferentes
problemas da organização.
Quinn (1980) associa aprendizagem organizacional ao processo do incrementalismo
lógico. Na implementação das mudanças estratégicas, o autor aponta a criação de espaços
flexíveis para aprender, deixando a organização, de forma quântica, criar a estrutura e soluções
necessárias.
Outras análises já enfatizavam essa abordagem, como os estudos de Mintzberg (1978),
cuja essência é a dicotomia entre a formulação da estratégia e a sua implementação. O autor
aponta que a dicotomia é falsa sob certas condições comuns, pois ignora o aprendizado que
freqüentemente deve seguir a concepção de uma estratégia pretendida. Talvez não ocorra um
processo nas organizações, que demande mais conhecimento humano do que a formação da
estratégia, e tais pensamentos estratégicos nem sempre podem ser colocados em cronogramas ou
concebidos imaculadamente, afirma o autor. Eles precisam estar livres para aparecer à qualquer
hora e em qualquer lugar da organização, tipicamente por meio de processos confusos de
aprendizado informal, que devem ser necessariamente conduzidos por pessoas de vários níveis e
que estejam profundamente envolvidas com as questões especificas abordadas.
Mintzberg et al (1998) apresentam as premissas desse processo, envolvendo uma
coleção de pensamentos, que eles identificaram como escola da aprendizagem:
♦ A complexa e imprevisível natureza do ambiente organizacional, freqüentemente associado à
difusão do conhecimento básico, necessário à estratégia, exclui o controle deliberado;
elaborar estratégias precisa, sobretudo, tomar a forma de um processo de aprendizagem o
tempo todo, em que, no limite, formulação e implementação tornam-se indestinguíveis.
♦ Enquanto o líder precisa aprender muito mais, e algumas vezes pode ser o principal aprendiz,
mais comumente é o sistema coletivo que aprende, pois existem muitos estrategistas
potenciais nas organizações.
♦ Esta aprendizagem continua de uma maneira emergente, por meio de um comportamento que
estimula pensar retrospectivamente assim que se pode ter o sentido da ação. Iniciativas
estratégicas são feitas por quem tem a capacidade e os recursos para ser capaz de aprender.
Isso significa que estratégias podem formar-se em todo tipo de lugares, e de maneiras não
usuais. Algumas iniciativas são deixadas para desenvolver-se por si só ou são abandonadas,
enquanto outras são melhoradas pelo administrador, que promove-as em volta da organização

ou para que o executivo-chefe impulsione-as. Em cada maneira, iniciativas de sucesso criam
correntes de experiência que podem convergir em padrões que se tornam estratégias
emergentes. Uma vez reconhecidas, elas podem ser formalmente deliberadas.
♦ O papel da liderança, assim, não é preconceber estratégias deliberadas, mas administrar um
processo de aprendizagem estratégica, pelo qual novas estratégias possam emergir. Por
último, administração estratégica envolve arte para lidar com as sutis relações entre
pensamento e ação, controle e aprendizagem, estabilidade e mudança.
♦ Por conseguinte, estratégias aparecem primeiro como padrões do passado, somente mais
tarde, talvez, como um plano para o futuro e, por último, como perspectivas para guiar o
comportamento global.
Todos os autores citados contribuíram para a compreensão de como o processo de
elaboração de estratégias pode ser estruturado para facilitar e acelerar a aprendizagem. Para
encontrar respostas às solicitações de mudanças, as organizações devem encorajar, ativamente, as
capacidades de aprendizagem das pessoas. Senge (1994) considera que a maior ambição da teoria
da learning organization é, justamente, romper com as barreiras hierárquicas e os antigos
conceitos de liderança que costumam embotar a criatividade da organização.

3. Procedimentos metodológicos
3.1 A Natureza da Pesquisa
Uma consideração fundamental ao realizar uma pesquisa é a posição filosófica adotada
pelo pesquisador. No presente trabalho, optou-se por uma abordagem qualitativa, que se
apresenta mais adequada para o entendimento da questão a ser pesquisada, devido a sua natureza
eminentemente social. Esta abordagem considera as percepções das pessoas quanto ao contexto
no qual ocorreu o processo de aprendizagem organizacional na formação da estratégia.
3.2 Formulação do Problema da Pesquisa
Definir o problema da pesquisa é um passo-chave em qualquer tipo de estudo. A
seguinte questão refletiu o âmago do problema da presente pesquisa, e foi explorada e
desenvolvida no processo do estudo: Como ocorre o processo de aprendizagem
organizacional na formação da estratégia, em uma empresa de base tecnológica, ao longo
dos anos?
3.3 Design e Perspectivas da Pesquisa
O design da pesquisa relaciona os dados a serem coletados e nos indica como serão
obtidos, analisados e interpretados.
A linha geral que norteou o presente estudo foi a pesquisa descritiva (TRIVIÑOS, 1987
e GIL, 1993)) e, como tal, utilizou-se a observação, registro e análise dos fatos e dados,
buscando a reprodução das opiniões, sentimentos e percepções dos entrevistados.

A pesquisa descritiva admite várias formas. Para este trabalho, adotou-se o design do
estudo de caso simples (YIN, 1984), tendo como unidade de análise a Intelbras, uma empresa de
telecomunicações.
O estudo foi conduzido de forma longitudinal e contextual (PETTIGREW,1987),
analisando como ocorreu o processo de elaboração de estratégias na empresa, abrangendo todo o
período de sua existência.
3.4 Coleta dos Dados
O estudo seguiu a abordagem qualitativa e, portanto, não foram estabelecidas separações
marcadas entre a coleta de informações e sua análise e interpretação (TRIVIÑOS, 1987). Ocorreu
um processo dinâmico durante a coleta de informações, pois o processo de interpretação exigiu
novas buscas de dados.
Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, modeladas
por uma conversa entre os entrevistados e a pesquisadora. Foram entrevistados os atores
responsáveis diretamente pelo processo, entre eles o diretor industrial, e quatro supervisores. As
entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas.
Todo o processo foi flexível e dinâmico. Combinou-se perguntas direcionadas e abertas,
permitindo aos entrevistados discorrer sobre o tema sem que a entrevistadora fixasse, a priori,
determinadas respostas ou condições. A preocupação da entrevistadora limitou-se em centrar a
atenção em determinados acontecimentos e em seus efeitos, considerando os seus aspectos
fundamentais no processo de elaboração de estratégias.
Os dados secundários provieram de materiais informativos, tais como documentos da
empresa. Usando a técnica da análise documental foi possível a obtenção de diversas
informações preliminares sobre o setor da empresa em estudo.
3.5 Análise e Interpretação dos Dados
Uma análise intensiva dos dados iniciou tão logo foi completada a coleta. Foi mantido
contato com os informantes durante toda a análise, e após os dados terem sido analisados e o
estudo ter sido escrito, para esclarecer quaisquer pontos ou fechar pontos em aberto. Foi
solicitado aos informantes uma leitura do relatório para checar sua validade.
A interpretação dos dados utilizou o método de análise de conteúdo (TRIVIÑOS, 1987).
Os dados foram analisados na forma como os entrevistados os apresentaram em sua descrição,
investigando os significados por eles atribuídos e foram interpretados à luz das teorias sobre
aprendizagem organizacional e formação da estratégia, produzindo
confronto entre o
conhecimento existente e o que a pesquisa apontou.

4. Resultados

Na Intelbras, todo o processo de reformulação da empresa foi, em si, um aprendizado
organizacional. A mudança da cultura organizacional a partir da década de 90, caracterizada por
muitos aspectos relacionados ao modelo de aprendizagem “de ciclo duplo” explicado por Argyris

e Schön (1978), Morgan (1996), mostra como as estruturas de trabalho, de maneira geral, foram
modificadas, encorajando as pessoas a desenvolverem suas capacidades e a criatividade. A
Intelbras criou uma estrutura organizacional interna direcionada à formação de equipes de
trabalho integradas, objetivando fomentar a integração horizontal entre os vários setores da
empresa e a promoção de um sistema de comunicação ágil e acessível para cima e para baixo na
escala hierárquica.
O processo de transformação permitiu à empresa questionar o modelo de gestão vigente
e revisar seus princípios, reforçando os pressupostos dos defensores da aprendizagem
organizacional. Nas considerações de Peter Senge (1990) e De Geus (1988), um processo de
aprendizagem requer uma mudança de mentalidade e pede por uma reavaliação de atitudes e
valores.
Uma rotina organizacional caracterizada por uma cultura em que os funcionários não são
confiáveis e devem ser vigiados, enraizada na crença peculiar de que “todo mundo é inimigo de
todo mundo”, embutida de rituais de controle do tipo “manda quem pode e obedece quem tem
juízo”, delineava o caráter da Intelbras.
A cultura que favorecia a passividade e a obediência, baseada na intimidação e ameaças,
foi, no curso da mudança, substituída pela participação e valorização das pessoas, apontou o
diretor industrial, Altair Silvestri: “Ouvindo experiências de outros empresários, começamos a
acreditar e confiar mais em nossos colaboradores”.
Hoje os colaboradores são incentivados a desenvolver a criatividade e a dizer tudo o que
pensam sobre uma idéia ou problema, a fim de que os conflitos possam ser identificados e
gerenciados.
4.1 O Processo de Aprendizado na Tomada de Decisão
Gradualmente, foram sendo criadas estruturas flexíveis de trabalho para combinar com
pessoas criativas. Com uma estrutura organizacional funcionando por Times de Produtos e
Grupos de Produtos, a Intelbras criou mecanismos de comunicação lateral mais fortes,
promovendo a capacidade de aprendizado. Os Times de Produtos, que contam com
representantes de todos os setores da empresa, se auto-gerenciam, resolvendo muitas questões
operacionais do dia-a-dia. O Grupo de Produto é uma comissão integrada pelo presidente,
diretores, supervisores e pelos times de produtos, com o objetivo de analisar a viabilidade prática
de uma nova idéia.
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O processo de tomada de decisões nos times ou no grupo de produtos é de natureza
altamente incremental, à medida em que sucessivas negociações ocorrem entre a pluralidade de
grupos. Apresenta as características do processo de tomada de decisão da Shell, caracterizado por
Arie De Geus (1998) como um processo de aprendizado, conduzido pela conversação:
1. Percepção. Assim como na Shell, uma reunião pode ser convocada por algum colaborador ou
um time de produto que viu ou soube de um evento ou fenômeno que está fora do curso
normal dos negócios. Uma reunião também pode ser chamada pelo grupo do produto, a partir
das informações fornecidas pelo departamento de informações estratégicas. As pessoas
começam a examinar o que isso significa para a empresa. Dependendo da avaliação do novo
evento, o coordenador do time recorre ao grupo de produto.
2. Inserção. Também como na Shell, os integrantes dos times e do grupo de produtos da
Intelbras começam a explicar uns aos outros como vêem o problema e tentam entender a sua
relação com os negócios da empresa. As pessoas constróem gradualmente um quadro da
situação, compartilham idéias, exteriorizam e estabelecem seus modelos mentais a fim de
chegar a uma decisão coerente em conjunto. Mais informações são buscadas sobre o cliente
alvo, tamanho do mercado, o concorrente e outras análises também referentes à capacidade
interna da empresa no sentido de viabilizar na prática a nova idéia e lidar com a nova
situação.
3. Conclusão. Aos poucos, o entendimento compartilhado leva a planos de ação. Para dar forma
à idéia em todos seus detalhes, o grupo de produtos da Intelbras define uma equipe de
projetos com um coordenador que vai gerenciar o desenvolvimento do trabalho. São definidas
responsabilidades e prazos para a execução das tarefas. Todos os setores assumem a
responsabilidade de executar a sua parte no projeto; o coordenador promove o
comprometimento e a integração do trabalho. Conforme De Geus (1998), a partir deste
momento, a reunião se torna ainda mais desordenada, embora mais produtiva. Na Intelbras, os
relatos dão conta que nesta fase o coordenador do projeto promove reuniões de avaliação, e o
grupo do projeto pode avaliar que a proposta não é viável ou que a forma como estava sendo
conduzida deve ser mudada. E o ciclo pode recomeçar com outra idéia.
4. Ação. Na empresa estudada, assim como na Shell, este é o momento de implementação e
ação. A ação é projetada da melhor forma possível para acompanhar os seus efeitos,
monitorando e avaliando o processo.
Então, de acordo com De Geus (1998), todo ciclo do processo de aprendizado na Shell
recomeça. Da mesma forma na Intelbras: este ciclo é contínuo e desenvolve-se sempre que uma
avaliação do ambiente interno e externo coloca um novo desafio para a empresa.
Neste sentido, o processo estratégico combina controle deliberado com aprendizagem
emergente, conforme preconizado por Mintzberg et al. (1998). Uma ação é tomada, o feedback é
recebido e o processo pode continuar até a organização convergir em um padrão que se
transforma em sua estratégia. A formulação e implementação de estratégias se fundem num
processo contínuo de aprendizado, por meio do qual estratégias criativas são desenvolvidas
gradualmente.
O processo de aprendizagem da Intelbras, acima descrito, também dá uma noção de
como a aprendizagem individual promove a aprendizagem no nível coletivo, conforme explicam

alguns autores, como Nonaka e Takeuchi (1995). A aprendizagem toma lugar no nível individual,
grupal e organizacional, cada um alimentando o outro.
Organizações em aprendizagem, para a maioria dos autores (Senge, 1990; Morgan,
1996; Mintzberg et al., 1998; De Geus, 1988 e 1998; Argyris e Schön, 1978), são aquelas em que
as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados que verdadeiramente
desejam. Confrontando as premissas das organizações em aprendizagem da maioria dos autores
citados na revisão bibliográfica dessa pesquisa, percebe-se que a Intelbras está buscando o
desenvolvimento de padrões culturais que favoreçam a aprendizagem. As evidências de uma
empresa que aprende começaram a se desenvolver a partir da década de 90, quando novos e
amplos modelos ou pensamentos começam a ser desenvolvidos e as pessoas da empresa
começam a exercitar continuamente como aprender juntas.
Para a maioria desses autores, uma organização orientada por um processo de
aprendizagem geralmente pede por reavaliação profunda de mentalidade e pelo estabelecimento
do ambiente para que a aprendizagem ocorra. Como mostram os relatos da Intelbras, durante o
processo de sua transformação as pessoas desenvolveram gradualmente uma nova visão de
mundo. Independente da posição hierárquica dos colaboradores, a empresa estabeleceu um
contexto para permitir-lhes a participação e aprendizagem.
5. Conclusão
No início da década de 90, as políticas do Governo Collor, caracterizadas pela abertura
do mercado interno às importações, introduziram profundas mudanças no setor de
telecomunicações. A Intelbras viu-se obrigada a alterar sua linha de produtos e seu mercado de
atuação e a receita estratégica viável, até então utilizada.
Embora a formulação e a implementação de estratégias na Intelbras sempre se tenham
fundido num processo contínuo de aprendizado, lidando com os diferentes problemas da
empresa, o caminho da aprendizagem organizacional se desencadeou quando os negócios do
setor de telecomunicações começaram a mudar. Todo o processo de reformulação da empresa foi,
em si, um aprendizado organizacional. Como mostram os relatos da Intelbras, durante o processo
de sua transformação as pessoas desenvolveram gradualmente uma nova visão de mundo.
Isso introduziu na empresa uma estrutura organizacional que permite às pessoas
raciocinar sobre seus comportamentos, analisando e quebrando as barreiras que bloqueiam a
aprendizagem. O processo de mudança determinou um grau de abertura e autocrítica que só foi
alcançado durante considerável período de tempo. Atualmente, são estimuladas todas as práticas
que possam levar os colaboradores, em todos os níveis, a discutir a realidade da empresa
livremente, desafiando as verdades estabelecidas e o conforto da sua posição atual.
A empresa se torna, aos poucos, uma comunidade aprendiz, capaz de se reestruturar ao
longo do tempo. Seus valores e suas novas formas organizacionais estão evoluindo a cada dia. As
pressuposições envolvem aprender com os erros, correr riscos, tolerar a diversidade e tirar
vantagens dela, expondo-se ao conflito e lidando com ele.

5. Bibliografia
ARGYRIS,C. e SCHÖN, D. A. Organizational Learning: a Theory of Action Perspective.
Reading, MA: Addison-Wesley, 1978.

DE GEUS, A. Planning as Learning. Harvard Business Review, Mar.-Apr. 1988
_____ A Empresa Viva: Como as Organizações Podem Aprender a Prosperar e se Perpetuar. Rio
de Janeiro: Campus, 1998.
GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 3a. ed. São Paulo: Atlas, 1993.
HUGHES, J. A Filosofia da Pesquisa Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, cap.1, pp. 11-24
IDENBURG, P.J Four Styles of Strategy Development. Long Range Planning, v. 26, n.6, pp.
132-137,1993
MINTZBERG, H. Patterns in Strategy Formation. Management Science, v. 24, n. 9, maio 1978.
MINTZBERG, H. ; AHLSTRAND, B. ; & LAMPEL, J. Strategy Safari. A guide Tour Through
The Wilds of Strategic Management. N.Y. The Free Press.1998.
MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996.
NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação de Conhecimento na Empresa. Rio de Janeiro: Campus,
1997.
PETTIGREW, A.M. Context and Action in the Transformation of the Firm. Journal of
Management Studies, v. 24, n. 6, novembro, pp. 649-670, 1987.
QUINN, JB Strategic Change: “logical incrementalism”. Sloan Managemente Review, v.20, n.1,
pp.7-21, 1980.
SENGE, P. M. A Quinta Disciplina. Arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. São
Paulo: Nova Cultural Ltda, 1990.
SCHÖN, D. A Beyond the Stable State. New York: Random House, 1971.
TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1987.
YIN, R.K. Case Study Research: design and methods. In: Applied Social Research Methods
Series. v.5. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.

