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Introdução

Administrar uma empresa, atualmente, requer muito mais do que o
exercício das funções básicas de gerência, como planejar, organizar e controlar.
As ameaças às organizações, vindas dos clientes, da concorrência e em
decorrência das mudanças no contexto socioeconômico requerem habilidades
humanas em alto grau de refinamento.

A compreensão do comportamento individual e dos grupos em situação
de trabalho constitui o campo de estudo do Comportamento Organizacional.
Demodo particular investiga as questões relacionadas com lideranças e poder,
estruturas e processos de grupo, aprendizagem, percepção, atitude, processos
demudanças, conflito e dimensionamento de trabalho, entre outros temas que
afetam os indivíduos e as equipes nas organizações.

Os gerentes têm, nos estudos proporcionados pelo Comportamento
Organizacional, poderosas ferramentas em face da complexidade gerada pela
diversidade, globalização, qualidade total e as contínuas mudanças
ocasionadas pelas alterações rápidas em vários segmentos da sociedade.

OComportamentoOrganizacional está seestabelecendo firmementecomo
um campo próprio de estudo por meio de suas teorias e técnicas de pesquisa.

Embora o estudo do comportamento humano no trabalho seja
sistemático e rigoroso, é preciso ressaltar que as pessoas são diferentes e a
abordagem de Comportamento Organizacional leva em conta uma estrutura
contingencial considerando variáveis situacionais para entender as relações
de causa e efeito. Assim, caso por caso, são examinadas as variáveis
relacionadas com o ambiente, tecnologia, personalidade e cultura.
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Esta perspectiva permite considerar os estudos como o resultado da
convergência de diversas escolas de pensamento, valendo-se sobretudo da
Psicologia, Sociologia, Economia, Antropologia e Ciências Políticas. Tanto
quanto as pessoas são complexas, as teorias que refletem o que elas estudam
também são complexas em explicar suas ações.

Pode-se dizer, então, que Comportamento Organizacional é um campo
de estudo que ajuda a prever, explicar e compreender os comportamentos
nas organizações.

1 Histórico

Ao longo do tempo, considera-se que as teorias e as práticas que
constituem o Comportamento Organizacional de hoje tiveram suas origens a
partir da revolução industrial do século XVIII e XIX.

As invenções que proliferaram nessa época, como o descaroçador de
algodão e a máquina a vapor, criaram novas formas de trabalho que tornaram
obsoletos os métodos gerenciais empregados até aquela época. As grandes
linhas demontagemque se criaram, exigindoumnúmeromaior de trabalhadores,
impactaram drasticamente os poucos gerentes que havia nas empresas.

A situação ficou ainda mais difícil quando o trabalho especializado
agora necessário para atender à manutenção dos equipamentos e à
coordenação das diversas atividades pressionou os gerentes, que,
sobrecarregados, não dispunham de tempo para atendê-las.

Quatro abordagensmodeladas por pesquisa e prática da administração
podem desenhar um quadro da evolução histórica dos momentos que
influenciaram o desenvolvimento do Comportamento Organizacional.

A primeira foi a chamada administração científica, que teve como área
de concentração o aumento da eficiência do comportamento no trabalho e dos
processos de produção.

Uma outra abordagem refere-se aos princípios da administração,
enfocando o aumento da eficiência de todos os procedimentos empregados
pelos gerentes para alcançar resultados, incluindo-se aí as pessoas. Tal
abordagem enfatizava o estímulo ao desenvolvimento e satisfação dos
trabalhadores, sendo chamada abordagem de relações humanas.

Tem-se, a seguir, a abordagem de que toda empresa constitui um
sistema, uma estrutura unificada de subsistemas inter-relacionados sujeitos
às influências do ambiente, denominada abordagem dos sistemas abertos.

Hoje percebe-se queo campodoComportamentoOrganizacional evoluiu
de uma orientação com ênfase nas estruturas e processos de pequenos grupos,
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para uma perspectiva de grandes subsistemas, organizações e seus ambientes,
contribuindo para a compreensão e solução de problemas de trabalho por
meio de diferentes possibilidades de intervenção.

A utilização eficaz de todas as descobertas e teorias desenvolvidas
ao longo dos anos constitui um recurso válido que assegura uma sólida
vantagem competitiva.

2 Os gerentes nas organizações

As pressões sobre as empresas são cada vez maiores, exigindo das
pessoas e, principalmente, dos seus gerentes maneiras diferentes e seguras
de se alcançar melhores resultados.

Entretanto, várias são as críticas aos gerentes que, de maneira
tradicional, tentam administrar empresas em situações que não se assemelham
àquelas do passado. Os tempos atuais requerem mais informações e recursos
para o enfrentamento de condições instáveis e inesperadas.

Os gerentes, atualmente, são levados a dar respostas às situações
complexas que exigemdiferentes habilidades. As pressões de tempo, satisfação
do cliente, redução de custos, entre outras, estão presentes no dia-a-dia
daqueles que administram.

Várias são as restrições aos gerentes que, de alguma forma, não
conseguem corresponder às expectativas de um conjunto exigente de pessoas
(clientes, subordinados, acionistas, fornecedores, etc.), levando a algumas
constatações, tais como: 1) os gerentes, de maneira geral, não conhecem a
realidade do mercado onde suas empresas atuam (não conhecem em
profundidade as demandas, características, tendências); 2) os gerentes em
geral não conhecem o perfil dos seus clientes (não sabem das suas
necessidades, expectativas e dificuldades); 3) muitas vezes, os gerentes não
sabem tomar decisões diante de situações complexas (têm medo das
conseqüências, não têm autonomia, preferem que seus superiores assumam
as conseqüências); 4) as tarefas dos gerentes freqüentemente são apenas de
rotina, conduzindo suas ações voltados muito mais para situações que já
ocorreram do que para questões prospectivas; 5) alguns gerentes não se
mostram capazes de lidar eficazmente com pessoas (não sabem lidar com as
emoções, não sabem liderar, nem tampouco conduzir uma boa reunião com a
participação intensa de todos).

Diante dessas adversidades e de tanta concorrência nomercado, passou
a ser um imperativo para os gerentes conhecer da melhor forma e em
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profundidade os fatores relacionados ao comportamento humano, como a
importância das percepções, a influência das atitudes e a abrangência dos
nossos valores.

3 Percepção

A qualidade das nossas relações com as pessoas depende em grande
medida da nossa capacidade de perceber adequadamente o comportamento e
a experiência do outro. Quando vemos, tocamos, ouvimos, nós o fazemos pela
emoção e pela inteligência, que resultam em idéias, o que nos possibilita
compreender e distinguir os estímulos. Contudo, a capacidade do ser humano
de apreender omundo exterior é limitada, em decorrência da dinamicidade do
mundo, da complexidade do nosso sistema perceptivo e das limitações dos
nossos sentidos.

As nossas características pessoais podem facilitar ou dificultar o
processo perceptivo. Indivíduos comproblemas de relacionamento apresentam
dificuldade em perceber os outros e o mundo a sua volta de forma acurada,
sem deformações.

A pessoa que, continuamente, busca uma maior consciência sobre si,
sobre o outro e o mundo, tem maior probabilidade de perceber as situações e
de se relacionar, diferentemente daquela que se comporta de maneira rígida,
preconceituosa, em face dos valores dos outros, quando estes são diferentes
dos seus.

4 Atitudes

A partir da percepção do meio social e dos outros, vamos organizando
as informações recebidas e as relacionamos com afetos � positivos ou
negativos �, o que nos predispõe favorável ou desfavoravelmente com relação
às pessoas, objetos e situações. A estas predisposições chamamos de atitudes.

A aprovação de pessoas importantes para nós ou do grupo social de
que participamos exerce um efeito reforçador das nossas atitudes, o que faz
com que estas sejam incorporadas ao nosso repertório de comportamento,
enquanto que, aquelas que são criticadas, costumam ser rejeitadas.

Os gerentes têm, no comportamento
organizacional, poderosas ferramentas para
lidar com a complexidade das situações
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Observa-se, assim, que as atitudes são aprendidas e passíveis de serem
modificadas. Somente empropagandagastam-semilhõesdedólares paramudar as
atitudes das pessoas, de acordo com os interesses políticos, econômicos e sociais.

5 Valores

A maneira como vemos a vida, as pessoas e o mundo depende dos
nossos valores. Eles são componentes dos nossos modelos mentais.

Se temosmodelos de boa qualidade, teremos umamelhor representação
da realidade; se estes são de má qualidade, teremos uma visão mutilada e
deturpada domundo. Por exemplo: para uma pessoa que valoriza a integridade
e competência, suas escolhas, decisões e implementações serão sustentadas
por esses valores.

Desse modo, como as pessoas têm seus valores e são o ponto de
partida para uma relação saudável ou não, as organizações se constroem
sobre seus valores.

Valores virtuosos como disciplina, lealdade, honestidade, perseverança
e respeito encontram-se presentes na missão de organizações e têm sido
responsáveis pela longevidade e credibilidade de algumas, por longas décadas.
A Sony, por exemplo, preserva o �respeito e encorajamento às capacidades
das pessoas�. A 3M, por sua vez, preza pela �inovação, integridade absoluta,
respeito pela iniciativa individual e pelo crescimento pessoal, tolerância com
os erros, qualidade e confiabilidade�. Estes são alguns valores que têm apoiado
essas empresas na sua trajetória de sucesso.

É preciso ter em mente que os valores explicitados mas não presentes
nas ações são declarações apenas de princípios, e isto é pouco. É necessário
que sejam os pilares que sustentam a definição de negócio da empresa.

Tanto as questões individuais, relacionadas às características
biográficas, quanto aquelas que envolvem o funcionamento de um grupo,
tornaram-se relevantes para se compreender e atuar sobre a cultura, estrutura
e processos organizacionais.

Não é por acaso que pesquisas feitas com profissionais, anos após
estarem formados, apontam as disciplinas relacionadas ao comportamento
humano no trabalho como decisivas para o sucesso profissional.

6 Grupo de alto desempenho

É possível considerar, demaneira ampla, que todas as nossas atividades
acontecem em um contexto de grupo e, nele, qualquer trabalhador é tão
influenciado que o seu desempenho pode ser sensivelmente alterado.
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Por outro lado não basta simplesmente colocar as pessoas juntas para
que se alcance um bom desempenho. É preciso que a pessoa aprenda como
interagir de maneira a compartilhar informações, confrontar diferenças e
cooperar com os seus pares.

Na empresa moderna é nítida a preocupação e importância dos grupos
paraoalcancedemelhores resultados, e istoocorreemtodososníveisdahierarquia.

Os grupos se formam nas empresas com base no agrupamento por
função (por tarefas que os seus membros executam) ou no agrupamento por
fluxo de trabalho (desde o início do trabalho até sua conclusão).

A gerência que conhece as fases de desenvolvimento de um grupo
sabe que não pode cobrar resultados enquanto os indivíduos que trabalham
juntos não tenham resolvido algumas questões entre eles. Assim, é possível
diferenciar um grupo de uma eficaz equipe de alto desempenho.

Considera-se um grupo como duas ou mais pessoas que interagem
entre si de tal forma que cada uma influencia e é influenciada pelas demais.
Existe, em um grupo, algumas distinções, como: as pessoas consideram-se
membros, identificam-se umas com as outras, interagem freqüentemente, têm
papéis interdependentes e compartilham normas comuns.

Umaequipedealtodesempenhoapresenta característicasdistintivas, como
umalto grau de interdependência entre seusmembros. Estes têm elevado grau de
responsabilidade no desempenho de diversas funções e, alémdisso, as diferenças
entre osmembros em termos de experiência e conhecimento são aproveitadas de
tal forma que elas interferem nos resultados e desempenho final.

Vários são os fatores que podem impedir um bom rendimento do
grupo, como o seu tamanho, o grau de motivação de seus membros, a falta
de coesão, dificuldades de comunicação e até mesmo normas restritivas ao
seu bom funcionamento.

Algumas providências são eficazes quanto ao bom funcionamento de
um grupo, a saber: favorecer a integração das pessoas, observar a liderança
voltada para a tarefa, tanto quanto os fatores de manutenção do grupo que
dizem respeito às questões sociais; classificar papéis e expectativas; intensificar
os valores e respeito às normas; bem como favorecer, sempre, uma maior
coesão das pessoas.

Sabe-se que os resultados alcançados pelos grupos dependem muito
do grau de participação de cada um, bem como do nível de empowerment
(delegação, empodeiramento), de que as pessoas dispõem.

Especificamente isto é encontrado nas chamadas equipes
autogerenciadas que são pequenos grupos de trabalho onde cada membro
tem a responsabilidade sobre si e sobre o trabalho que faz, com o mínimo
possível de supervisão direta.
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Um outro componente que tem sido enriquecedor e responsável pelo
sucesso das empresas que adotam esta postura e, portanto, merece ênfase, é
a valorização da diversidade, discutida a seguir.

7 Valorização da diversidade

A pressão da sociedade sobre a questão da responsabilidade social
das empresas, a competitividade, a necessidade de produtos inovadores, talvez
seja uma das razões para a emergência dessa nova postura.

É inegável que a forma como fomos educados não nos permite olhar
para a diversidade sem uma certa parcialidade. Desde tenra idade somos
ensinados a ser iguais e a encarar a desigualdade como indicador de distúrbio,
anormalidade, problema e outras tantas designações.

Nos primeiros anos da escola, onde realizamos grandes aprendizagens,
somos solicitados a nos vestir da mesma forma, a nos sentarmos sempre na
mesma carteira, a pintarmos o céu de azul e os campos de verde. Quando
adultos, na empresa, aprendemos que as diferenças são desagregadoras e
geradoras de conflitos.

Apesar de decadente, ainda prevalece, emmuitas empresas, um padrão
para ingressar ou ocupar determinados cargos na empresa. Por exemplo, o
padrão para ocupar cargos de gerência geralmente era o de homens brancos.
Mulheres e negros ocupavam cargos de menor importância na hierarquia.

Hoje essa concepção está mudando. Já se encontram negros em cargos
expressivos nos diferentes segmentos do mercado de trabalho e as mulheres
já vêmocupando cargosmais elevados na hierarquia, nas áreas pública, privada
e política, antes só ocupados por homens.

Potencialmente, a empresa aberta para o diferente, para o novo, tem
mais possibilidade de gerar mais resultados. Apesar de ser ainda um tema
bastante novo nas empresas brasileiras e não se ter estudos mais
comprovadores de que a diversidade é a responsável por gerar maiores e
melhores resultados, as empresas têm caminhado nesta direção.

Entende-se que um ambiente constituído por profissionais de diferentes
formações, com diferentes histórias de vida, tem maior chance de fazer uma
leitura de mundo muito mais abrangente, visualizar ângulos não percebidos
por muitos, apresentar idéias originais e usar referências pouco comuns. A
empresa formada por diferentes públicos internos tem um repertório rico de
comportamento e conhecimento para atender a diferentes públicos externos.
Ademais, é a diversidade que estimula a criatividade.

Não basta, contudo, termos uma clientela interna diversificada, se esta
atitude não faz parte da estratégia da empresa, se não há um compromisso de
todos os setores da empresa, encabeçados pela direção.
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Não é raro se observar a incoerência de certas políticas presentes nas
organizações, as quais, por quererem estar �na onda�, desenvolvem programas
de valorização da diversidademas depois castram estas pessoas, apresentando
modelos como �aqui nós nos comportamos�, formalizados nos famosos cursos
de �formação� ou �deformação�.

O fato de a empresa ter entre seus membros pessoas diferentes não a
tornamais inovadora. É preciso que se criem espaços para a inovação. Só então
as diferenças se complementarão e serão geradoras de novos conhecimentos.

Falar de diversidade é falar de inclusão de minorias, não sustentada
por um protecionismo, mas baseada nas competências. As minorias tão
desprezadas por questões de cor, raça, sexo, credo religioso, opção sexual,
idade, deficiência física, não buscampor algum tipo de favor e nem as empresas
poderiam permitir que alguém permanecesse na sua folha de pagamento sem
gerar resultados, pois hoje a busca por competência é vital à sobrevivência
das organizações.

Para a implantação de um programa de valorização da diversidade não
basta adaptar o ambiente para receber as pessoas com deficiência, flexibilizar
horários para funcionários que moram longe ou adequar dias de feriados
religiosos. Trata-se, antes demais nada, de umamudança na cultura da empresa,
emque a diversidade deve fazer parte damissão comoum todo e ser disseminada
entre seus parceiros, fornecedores, consumidores e clientes.

Quando a empresa, na figura dos seus integrantes, tem internalizada
uma atitude de isenção diante das diferenças, ela se torna capaz de percorrer,
de forma mais segura e competente, os caminhos intrincados das relações
humanas e aprender com elas.

A busca do trabalho conjunto exige, do gerente, habilidades que em
outros tempos não eram imaginadas e que agora são consideradas essenciais:
o controle emocional, a empatia, a sociabilidade, o saber ouvir, dar e receber
feedback, etc. É nas equipes de alto desempenho que os indivíduos
apresentam-se profundamente comprometidos com um propósito comum,
procuram alcançar de modo responsável as metas estabelecidas e têm uma
crença na capacidade do grupo que lhes permite superar conflitos e alcançar
osmelhores resultados. E para que este processo seja continuamente renovado
é necessário que o gerente mantenha permanente apoio às equipes,
aconselhando, orientando e treinando como um verdadeiro Coach.

Em pleno século XXI ainda existem
gerentes exercendo plenamente a tirania
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Apressão para as empresas tornarem-se competitivas tem levadomuitas
chefias a adotarem estratégias pouco éticas, justificando-as como necessárias
para o alcance das metas organizacionais, daí a enorme necessidade,
principalmente por parte de alguns gestores, de Coach.

Em uma época em que, nas organizações, é tema recorrente a qualidade
de vida, o respeito aos direitos humanos, a preocupação pelo bem-estar dos
seus colaboradores, pode soar de forma nomínimo estranha a expressãoassédio
moral. Porém, mais estranho é ainda existirem gestores que administram pelo
medo, pela coação e pelo autoritarismo.

O assédio moral é muito mais do que a ocorrência de situações
humilhantes, depreciativas e manipuladoras. É, principalmente, uma falta de
respeito pelo ser humano.

A tirania de muitas empresas pode vir manifestada pelas seguintes
posturas:

� impor sobrecarga de trabalho;
� sonegar informações e criar dificuldades para a realização de um
trabalho;

� desqualificar as pessoas, não respondendo a solicitações, perguntas,
cumprimentos, como forma demenosprezo, humilhação;

� desmoralizar o trabalho ou colocar em dúvida a competência das
pessoas;

� mostrar indiferença pelas condições em que as pessoas trabalham,
ou fazer cobranças desmedidas;

� exaltar-se nas suas comunicações ao funcionário;
� ameaçar constantemente com a possibilidade de desemprego
ou demissão;

A ocorrência de assédio tem se tornado tão corriqueira nas empresas
que a psicólogaMargarida Barreto, mestre em Psicologia Social pela PUC de
São Paulo, caracterizou alguns tipos de chefes:

� Profeta: vê como um desígnio quase que divino �enxugar� a
empresa. Trata as demissões como umamissão que tem que cumprir
e se orgulha desta realização.

� Pit-bull: ataca, é violento e maligno. Tem prazer em humilhar e
revela uma frieza próxima ao sadismo ao demitir as pessoas.

� Troglodita: é áspero, indelicado, rude. É precipitado nas suas
decisões, implanta normas e todos devem se submeter ao que impõe.

� Tigrão: encobre sua insegurança, sua incompetência, agredindo as
pessoas.Necessita fazerexibiçõesdoseupoderparasesentir respeitado.

� Mala-babão: promove-se adulando os seus superiores. É
controlador e delator dos outros. É uma espécie de capatazmoderno.
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� Big Brother: entende que �não é com vinagre que se apanha
moscas�. Torna-se confidente dos seus colegas e usa desta
vulnerabilidade para expor as pessoas, rebaixá-las ou até demiti-las.

� Garganta: não enxerga a sua incompetência e tem necessidade de
se auto-afirmar o tempo todo. Não admite que subalternos saibam
mais do que ele.

� Tasea (�tá se achando�): esconde seu desconhecimento comordens
contraditórias. Se algum projeto tem sucesso, ele é o responsável; se
fracassa, a culpa é dos funcionários, que são incompetentes.

Todo ser humano tem um limite de resistência a situações adversas.
Além deste ponto começa-se a observar sintomas de sensibilidade exagerada,
crises de choro, baixa auto-estima, pouco nível de tolerância, irritabilidade,
pensamentos negativos, ansiedade, tremores, taquicardia, insônia ou muita
sonolência. Estas manifestações interferem no desempenho do trabalho,
resultando em queda da produtividade e da qualidade, baixa motivação, medo
de tomar decisões, pouca criatividade.

O assédiomoral acaba acontecendo e se repetindo emmuitas empresas
em razão do medo, por parte daqueles que são vítimas, de perder o emprego,
pois as denúncias de assédio, em sua maior parte, apontam como autores
pessoas hierarquicamente superiores.

Atualmente, movimentos de funcionários que não se intimidam diante
do autoritarismo têm levadomuitas empresas a rever sua declaração de valores
e a coerência das suas atitudes.

8 Mudança
Será que ainda é preciso falar de sua importância? O ser humano está

em permanente mudança e as organizações em que ele participa estão
incessantemente alterando suas disposições e estruturas. Se a mudança é um
processo inevitável, todos os temas abordados pelo Comportamento
Organizacional influenciam ou são influenciados pelas exigências demudança.

O ambiente em que vivemos não é estático, o que implica estarmos
permanentemente tendo que alterar nossa postura diante do mundo. Sem
estas alterações contínuas não há garantia de que uma pessoa ou organização
possa continuar tendo sucesso.

Inicialmente deve-se considerar os gerentes como os principais agentes
de mudança de uma organização, o que não exclui a responsabilidade de cada
membro em fazer a diferença. Entretanto, é ele quem toma decisões e serve de
modelo para o restante da empresa. De maneira geral um gerente enfrenta as
seguintes situações inevitáveis:
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� nas forças da mudança, encontradas dentro ou fora da organização,
não identificar quais oferecem risco à sobrevivência da empresa;

� a necessidade percebida da mudança (responsabilidade de
monitorar quais são as forças e o seu impacto na organização,
exigindo uma resposta planejada);

� o início da mudança (garantir os recursos decisivos que levam ao
sucesso e evitar o descrédito sobre o que se pretende mudar);

� o próprio processo demudança (saber trabalhar com as resistências,
comunicação, participação e exaltação do sucesso alcançado).

As mudanças tecnológicas e estruturais freqüentemente não oferecem
dificuldades de resistência quando bem explicadas e entendidas, mas as
mudanças que afetam as pessoas (atitudes, habilidades, motivações dos
empregados) normalmente trazem transtornos para quem as deflagra.

É preciso o conhecimento de métodos e técnicas que favoreçam a
adesão das pessoas com a menor turbulência do ambiente. A preocupação
com o descongelamento (sensibilização), mudança (implementação) e
recongelamento (reforço) é um processo que permite a utilização de técnicas
que modificam os comportamentos por meio das equipes, do processo de dar
e receber feedback, das atividades intergrupais ou de situações específicas
de aconselhamento e consultoria.

As organizações que apresentam um alto grau de inovação
freqüentemente favorecem a criatividade em trabalhos de equipe, garantem
apoio às novas idéias, e a alta direção se envolve por inteiro nas questões que
devem ser mudadas.

As mudanças que efetivamente alcançam sucesso são aquelas que
envolvem as pessoas e cujo processo de implantação pode ser continuamente
revisto.

9 Questões atuais

Os temas e o entendimento das questões relacionadas com o
Comportamento Organizacional nunca foram tão importantes para os gestores
como nos dias de hoje.

Os diversos estudos e as mais variadas pesquisas que estão em
andamento nas organizações estão trazendo contribuições importantes não
só para os gerentes como para cada funcionário.

Alguns assuntosmerecemespecial atençãonodia-a-dia das organizações:
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� Questões relacionadas com a Inovação
As respostas de ontem não atendem mais às perguntas de hoje. É
preciso encontrar soluções para novos e velhos problemas.

� Questões relacionadas com aTemporariedade
A velocidade da mudança é intensa e é preciso estar preparado
para mudar constantemente, só que agora em prazos mais curtos.

� Questões relacionadas com a InteraçãoHumana
Abusca pela autonomia e a necessidade de auto-realização exigem
um entendimento de como isso será possível.

� Questões relacionadas com oDesempenho
A qualidade, a produtividade, a ética nos negócios passaram a
exigir grande atenção, a qual se traduz em resultados.

� Questões relacionadas com aDiversidade
É preciso promover a aprendizagem e aceitação de diferenças, que
cada vez mais estão presentes nas organizações, exigindo novas
posturas e atitudes no ambiente de trabalho.

� Questões relacionadas com aGlobalização
A abertura de novos mercados, novos concorrentes, a quebra de
fronteiras, perdas de emprego, novas oportunidades e dificuldades
econômicas constituem-se em desafios permanentes.

� Questões relacionadas com asMudanças
As organizações estão cada vez mais baseadas em trabalhos em
equipe, na interação, na inovação e no aprendizado contínuo.

� Questões relacionadas com asNovas Estruturas
Cada vezmais as estruturas formais, hierarquizadas, estão cedendo
lugar para estruturas horizontais flexíveis e mais enxutas.

� Questões relacionadas com asNovasOpções de Carreira
Não fazmais sentido planejar a carreira tomando como referência os
níveis hierárquicos da empresa. A tendência agora é o movimento
horizontal, contemplando-se outras oportunidades, a exemplo dos
empreendedores. A variedade e a amplitude do estudo destas
questões irão contribuir de maneira significativa para que o gerente
e o homemcomumpossamdispor de recursos para uma vidamelhor
e ummundo organizacional mais humano para ser vivido.

Organizações de aprendizagem são
aquelas organizações preocupadas

em construir o seu futuro
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10 Organizações que aprendem

Imagine uma organização capaz de lidar com os problemas
dehoje eaproveitar as oportunidadesdo futuro. Imagineuma
organização em que todos falam, e ouvem. Imagine uma
organização capaz de aplicar novas teorias, técnicas e
ferramentas,degerarnovosconhecimentos,deassimilarnovos
paradigmas, em suma, capaz de acompanhar a mudança.
Imagine uma empresa em que todos os seus membros
caminhamparaomesmoobjetivo,emquetodosseempenham
em aprofundar e expandir as suas capacidades enquanto
coletivo, enquantoum todo.
Vocêestáa imaginaruma learningorganization. (PeterSenge)

Oque diferencia uma learning organization das demais é sua condição
de reagir prontamente às mudanças, antecipando-as ou, ela mesma,
promovendo a necessidade de mudar.

As empresas precisam se orientar no mercado global, administrar
surpresas e aprender com os próprios erros. Para isto precisam aprender
continuamente.

Aprender não deve ser confundido com colecionar informações, mas
implica relacionar as informações com o mundo de forma a compreendê-lo e
sermos capazes de entender nossa relação com ele, de desenvolver novas
competências, de inventar e se reinventar. É esta capacidade que vai nos
permitir lidar com amudança.

Este é o desafio de todos que não se contentam em ser meramente
espectadores, mas ambicionam ser atores da história.

Segundo SENGE (1990), o ciclo de aprendizagem é iniciado emantido
pelas cinco disciplinas:

� Maestria pessoal - É preciso sermos capazes de criar um ambiente
empresarial que incentive os nossos colaboradores (em uma
organização que aprende não existem funcionários, e sim
colaboradores) a buscar seus objetivos, semmedo de errar. Enfim,
aprender a aproximar a realidade da visão pessoal.

� Modelos mentais - São mapas do mundo que construímos a partir
das nossas vivências e por meio dos quais nos orientamos. O
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objetivo desta disciplina é rever nossos modelos mentais para
ajustá-los à realidade.Quantomais próximo estivermos da realidade,
mais capazes seremos de tomar caminhos que nos conduzam aos
objetivos estabelecidos.

� Trabalho em equipe - Crescemos sem saber o que é trabalhar e
aprender em grupo; portanto, criar conhecimento em grupo é uma
tarefa difícil. Assim, é cada vez mais importante que se construa,
nas organizações, a idéia de que a eficácia não é resultado de um
esforço apenas individual, mas sim resultado de ações sinérgicas,
com um forte sentido de cooperação.

� Visão compartilhada - a visão genuinamente compartilhada envolve
os vários níveis da organização na construção da sua visão. As
pessoas precisam ter um espaço para falar e serem ouvidas, pois só
assim terãomotivação para construir uma visão que vá ao encontro
de suas aspirações e do futuro que desejam para a empresa, em vez
de uma visão que só atenda aos desejos dos seus superiores.
A força desta disciplina está em que, ao permitir várias visões
pessoais, terão uma maior possibilidade de explorar as diferentes
perspectivas da realidade e do futuro. Este processo coletivo de
criação transcende as inteligências e aspirações individuais.

� Visão sistêmica - Trata-se de uma disciplina que permite
compreender a organização como um sistema e descrever as inter-
relações existentes entre os seus elementos. Cada componente
exerce influências e traz informações a outros, promovendo o
crescimento, o declínio ou a estabilidade do sistema como um todo.

Tornar-se uma organização que aprende é dominar cada uma dessas
disciplinas, e isto não é um projeto que tenha uma data determinada para se
iniciar e acabar. É um projeto para uma vida toda, e só entram neste desafio as
organizações que não estão preocupadas em sobreviver, apenas, mas as que
estão interessadas em criar o seu futuro.

Uma organização que aprende é como expressa amúsica do compositor
Geraldo Vandré: �quem sabe faz a hora, não espera acontecer�.
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Resumo

Nomundo organizacional atual existem gerentes adotando práticas gerenciais
totalmente adversas às reais necessidades e exigências do terceiro milênio. O
campo do comportamento organizacional, munido de estudos e pesquisas,
proporciona a estes gestores um conjunto de ferramentas não apenas eficazes
para o alcance de resultados nas organizações, como também para o
desenvolvimento e satisfação no trabalho por parte das pessoas. Aspectos
como percepção, atitudes, valores, diversidade, assédio moral, estruturas e
processos de grupos tornam-se essenciais para um modelo de gestão que
transcenda as maiores expectativas. Preparar as pessoas e as organizações
para os desafios do futuro exige um contínuo repensar e aprender de novas
formas de comportamento de todos os participantes da organização. Conhecer
pessoas, processos de grupos, cultura organizacional e o modo como esses
processos interagem entre si passou a ser uma exigência essencial de qualquer
gestor que almeje sucesso no mundo dos negócios e das organizações.




