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Resumo:O rápido alargamento do conhecimento das tecnologias verifica-se na mudança do modo de
vida das sociedades, tendo alguma importância na vida coletiva, bem como individual e profissional. A
globalização da difusão das tecnologias contribui essencialmente para facilitar métodos administrativos e
proporcionar a redução dos custos que lhe estão associados, assim como para a facilidade do
relacionamento dos cidadãos com as organizações. As TICs são frequentemente utilizadas por empresas
em todo o mundo, na educação, nos meios de transporte e no dia a dia, tal como nós próprias podemos
evidenciar. No mundo moderno, a sociedade da informação pode ser vista como uma organização
geopolítica dada a partir da terceira revolução industrial, com impacto direto no uso da informação e das
tecnologias da informação e comunicação (TICs). O termo surge como uma mudança de paradigma
tecno-social presente na sociedade pós-industrial, visando o uso da informação como moeda para a
sociedade em constituição naquele momento. Quando se adota uma nova tecnologia, tanto no processo
de produção como no processo de gestão, pode-se dizer que tal tecnologia é um fator potencializador do
desenvolvimento. Pode-se entender que a tecnologia ao mesmo tempo em que é um insumo, também é
um recurso estratégico, podendo, portanto, apresentar-se não só como elemento de oportunidade, dado
que existe chance de avanços tecnológicos contínuos, mas também como elemento de risco, caso a
organização não lhe dê a devida importância. 

Palavras Chave: Sociedade da Informa - tecnologias de Infor - Aprendizagem Organiz - - 



1 

 

 

INTRODUÇÃO 

O dinamismo das transformações que caracteriza o cenário econômico atual 

revela que a competitividade das organizações está associada à sua capacidade de gestão 

de informação. Desse contexto informacional, decorre a necessidade de as organizações 

desenvolverem estratégias competitivas voltadas para a aprendizagem. 

As organizações estão inseridas em um mundo de constantes mudanças, e para 

acompanhar este ambiente imprevisível, as empresas precisam inovar, precisam ser flexíveis e 

adaptar-se com a mesma velocidade em que essas mudanças acontecem. Para isso, a 

organização precisa aprender a aprender, cada vez mais, seja através de experiências passadas 

ou através de seus membros, pois as habilidades humanas, as competências e a capacidade 

de aprender de cada indivíduo da organização geram crescimento e desenvolvimento. 

Modernamente, em grande parte das organizações, a preocupação direciona-se para o avanço 

tecnológico, na aplicação de soluções inovadoras em tecnologia da informação, uma vez que 

a falta da mesma somada à cultura organizacional podem ser um obstáculo para a 

disseminação do conhecimento.  

Os avanços e o aumento da velocidade de disseminação das Tecnologias de 

Informação e das Comunicações (TICs) resultaram em profundas mudanças sociais, 

econômicas nos países, e para designar o momento que emerge deste contexto de 

transformações utiliza-se a expressão Sociedade da Informação e do Conhecimento (SIC). 

             Sob a perspectiva da consolidação da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, a informação, o conhecimento e as inovações tecnológicas passam a ser 

fatores determinantes do desenvolvimento socioeconômico de países, regiões e 

organizações e uma  vez que mesmo internamente os países possuem diferenciações 

quanto à inclusão digital, o processo de inserção, em decorrência, tende a não ser linear. 

Assim, é fato que a tecnologia, tem contribuído de maneira significativa nos processos 

organizacionais, considerando que a informação desempenha um papel fundamental nos 

processos de melhoria e aprendizagem contínua nas empresas. Os meios de comunicação 

de massa foram reformulados e redefinidos, e as novas tecnologias de informação e 

comunicação passaram a ser utilizadas em todos os campos do saber 
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A aprendizagem de novas competências tem o potencial de alavancar a 

aprendizagem da organização quando estes indivíduos conseguem transformar os 

conhecimentos abstratos, aprendidos cognitivamente, em ações ou comportamentos em 

direção aos propósitos organizacionais bem como o conhecimento é compartilhado ou 

distribuído entre os membros da organização assim como os resultados da aprendizagem 

são incorporados nos processos, estrutura ou cultura organizacional. Um pressuposto é que 

as tecnologias de informação e comunicação, vêm modificando as formas organizacionais 

das empresas, em busca de maior eficiência e competitividade.  

Tendo em vista os novos avanços digitais, economia de tempo, organização das tarefas 

por meios digitais, assim como a virtualidade, acessibilidade e enorme difusão do 

conhecimento frente às novas tecnologias, se fazem necessários novos investimentos em 

tempo e métodos diferenciados de ensino-aprendizagem e treinamento nas organizações 

modernas. As novas tecnologias serão democráticas e chegam a toda a população. Poderá 

afirmar-se que a sociedade da informação só traz benefícios ao Homem, tornando mais 

cômoda a sua vida, ou será que esta comodidade tem custos. Sendo assim, este estudo 

propõe uma reflexão sobre as formas ou modos de interação entre os sujeitos do processo, 

a partir da relação entre a comunicação e a aplicação das novas tecnologias como formas 

facilitadoras. Desta forma insere-se como objeto de pesquisa verificar se na empresa 

moderna, para a aprendizagem organizacional tornar-se uma vantagem competitiva, o 

conhecimento, as habilidades, a informação e a comunicação precisam ser incentivados 

bem como se há uma relação significativa entre o indivíduo e a informação na organização 

baseada no conhecimento, pressupondo - se que o indivíduo tem fundamental importância 

no processo da aprendizagem organizacional. 

Segundo Gil (2003), será uma Pesquisa Exploratória, visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito. Do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos para Gil (2003), será uma Pesquisa Bibliográfica, elaborada a 

partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet. 
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A “revolução da informação” resultante do desenvolvimento do computador, 

expandirá o poder produtivo da informação e possibilitará a produção automatizada 

em massa de informação, tecnologia e conhecimento cognitivos. [...] Na Sociedade da 

informação, as principais indústrias serão as indústrias intelectuais, cujo núcleo serão 

as indústrias do conhecimento. As indústrias ligadas à informação serão adicionadas à 

estrutura industrial primária, secundária e terciária como um novo setor, o quaternário 
((MASUDA, 1982, pp. 46-47). 

 

1. SOCIEDADE  DA INFORMAÇÃO 

O novo paradigma tecno-econômico da tecnologias da informação e comunicação 

inaugura uma etapa marcada pela computadorização, sistematização e flexibilidade, 

interligação em rede, jus-in-time, inteligência competitiva, entre outros. Tal fase é marcada 

por uma lógica de produção intensiva em informação e conhecimento. 

 Assim, de acordo com Squirra (2006, p.4), é vasto o território da Sociedade da 

Informação e “enfoca o assunto dos mais diferentes ângulos e objetivos e com os mais 

diferentes pressupostos teóricos e segmentação científica”. Entretanto, todas essas 

expressões têm algo em comum: discutem a sociedade a partir da mudança de paradigma 

causada pelo advento do computador e Internet. Mas Cebrian (1999, p.57) indica que, além 

da Internet, a Sociedade Global da Informação já vive imersa em uma sociedade midiática 

desde os anos 60 após a eclosão do fenômeno televisivo.  

Para estruturar a Sociedade da Informação, Masuda (1982) faz uma analogia à 

Sociedade Industrial, pois considera esta, um modelo social para prever a composição da 

Sociedade Informacional. Enquanto a máquina a vapor foi tecnologia de desenvolvimento 

da Sociedade Industrial, agora a tecnologia inovadora da Sociedade da Informação é o 

computador “e sua principal função será substituir e amplificar o trabalho mental do 

homem” (MASUDA, 1982, p. 46). O autor explica ainda que:  

 

 

 

         

A sociedade de informação é aquela onde se faz uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) para fazer a troca de informação digital entre indivíduos e assegurar a 

comunicação entre estes. Nesta são usados com frequência e abundância os meios de 

comunicação eletronicos, o telefone celular, a rádio, a televisão, a televisão por cabo, o 

computador, a internet, entre muitos outros instrumentos que permitem às pessoas 

informarem-se e entrarem em contato umas com as outras, para além de uma grande 
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multiplicidade de atividades que estão inerentes a estes mecanismos. Nesta sociedade a 

informação chega a todo o lado com enorme rapidez e é difícil ficar fora dela, sendo que os 

meios de informação são cada vez mais abundantes e todos difundem informação. Hoje há 

a possibilidade de se assistir em tempo real a acontecimentos que se passam do outro lado 

do mundo. 

Estas tecnologias não transformam a sociedade, mas integram-se no dia a dia dos 

indivíduos, modificando os seus hábitos, as suas atividades, a forma de comunicar ou 

trabalhar no seu cotidiano as pessoas utilizam as tecnologias para desempenhar as mais 

diversas e simples tarefas, sendo que estas apresentam funcionalidades apropriadas para o 

trabalho e também para o lazer. A sociedade da informação caracteriza-se acima de tudo 

pela partilha de dados e pelo acesso à informação a baixos custos, onde a mesma 

informação, a comunicação e a transmissão de dados é feita com enorme velocidade e 

facilidade. 

Toffler (1970 ) acredita, que os países imersos na alta tecnologia oscilavam entre 

a terceira onda e as obsoletas economias e instituições da segunda, entretanto, ao 

discutirmos essa sociedade altamente industrializada do século XXI, pode-se considerar o 

choque das segunda e terceira ondas. Pode-se dizer, entretanto, que a Internet, aliada aos 

telefones celulares, TV Digital, TV a Cabo, esteja no limiar da terceira onda devido à 

grande transformação que causou na comunicação e na troca de informações entre as 

pessoas.  

Assim como em as três ondas de Toffler (1997) a sociedade, segundo Levy 

(1999), passou por três etapas: a primeira, quando as sociedades eram fechadas, voltadas à 

cultura oral; em segundo, as sociedades civilizadas, imperialistas, com uso da escrita e, por 

último, a cibercultura, relativa à globalização das sociedades. A cibercultura “corresponde 

ao momento em que nossa espécie, pela globalização econômica, pelo adensamento das 

redes de comunicação e de transporte, tende a formar uma única comunidade mundial, 

ainda que essa comunidade seja desigual e conflitante” (1999, p. 248). De acordo com 

Silva (2001,p.59): 

  

 

é uma nova forma de organização social, proporcionada pelas novas características da 

informação — cara de produzir, mas de reprodução muito barata, graças ao enorme 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação. Esta característica 

repassa toda a sociedade, reclamando novos modos de expressão da cidadania, da 

relação interpessoal e interinstitucional, da expressão cultural e, naturalmente, da 

organização económica e do governo. 
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Os sistemas e tecnologias de informação dão um apoio imprescindível aos 

projetos de gestão do conhecimento, visto que facilitam e incentivam as pessoas a se 

unirem, a tomar parte de grupos e a interagir em redes de aquisição e troca de informações, 

além de compartilhar problemas, perspectivas, ideias e soluções em seu dia a dia. Mas essa 

tecnologia é apenas um meio que possibilita tal compartilhamento; ela não é o fim em si 

mesmo e, portanto não poderá substituir o ser humano como pensaram os "apocalípticos" 

da tecnologia. Ou seja, as tecnologias da informação permitem:  

 

 

 

 

 

 

 

Pereira (2002) em seus estudos sobre as ferramentas tecnológicas que dão 

suporte aos processos de gestão do conhecimento apresenta que as ferramentas mais 

fortemente relacionadas com o compartilhamento do conhecimento identificada por ele 

foram: Agentes Inteligentes, CRM, Internet, Intranet, Extranet, ERP, Groupware, E-mail.  

Dessas ferramentas tecnológicas, a mais apontada para a disseminação do conhecimento, 

de acordo com a E-Consulting (2004), nas organizações que fazem gestão do 

conhecimento é o e-mail, seguida dos fóruns e listas de discussão, devido à simplicidade. 

Além disso, o e-mail, os fóruns e as listas de discussão disseminam um conhecimento bem 

próximo do formato tácito, devido ao uso de uma linguagem informal, que se aproxima ao 

máximo do modo como nós falamos. 

A informação passa a ser patrimônio da empresa, uma boa gestão dos processos 

informacionais mostra o poder de competitividade de uma empresa. Tudo depende da 

cultura, do mercado, do segmento e de outros aspectos de uma empresa. As escolhas 

precisam ser bem feitas. Do contrário, gastos desnecessários ou, ainda, perda de 

desempenho podem ocorrer. Na visão de CÁRIO et al., 2001, p. 10: 

 

 

 

 

As inovações técnicas concentram-se fundamentalmente na microeletrônica, tecnologia 

digital e tecnologia da informação, bem como as principais inovações organizacionais 

ocorrem na redução de hierarquias ocupacionais, flexibilização do processo produtivo, 

interligação de redes de empresas.  

 

Através dos recursos de correio eletrônico, groupware, Internet e intranet, 

computadores e redes podem indicar pessoas com conhecimento e interligar pessoas 

que precisem compartilhar conhecimento à distância.Videoconferência por 

computadores de mesa e computação multimídia que transmite áudio e vídeo, como 

também texto, tornam possível comunicar parte da riqueza e sutileza do conhecimento 

de uma pessoa para outra. O que precisamos lembrar é que esta nova tecnologia da 

informação é somente um sistema de distribuição e armazenamento para intercâmbio do 

conhecimento. Ela não cria conhecimento e não pode garantir nem promover a geração 

ou o compartilhamento do conhecimento numa cultura corporativa que não favoreça 

tais atividades. (DAVENPORT & PRUSAK, 2001, p.21-22).  
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O conhecimento é base para gerar inovações. O conhecimento acumulado no 

passado resulta no processo inovativo, sendo a tecnologia caracterizada por avançar sobre 

as que já existem de forma casual e seletiva. Grandes inovações podem originar diversas 

outras, estando essas ligadas a principal de forma complementar ou mesmo dependente 

 

2. ORGANIZAÇÃO BASEADA NO CONHECIMENTO 

Para entender o significado de “economia do conhecimento”, cabe 

primeiramente esclarecer os conceitos de informação e conhecimento. A informação se 

refere a dados codificados, enquanto que o conhecimento envolve principalmente aspectos 

tácitos. O conhecimento é fundamental para se ter acesso à informação, devido à natureza 

da codificação linguística, técnica ou científica exigida para sua manipulação e 

transmissão. O conhecimento tácito de um trabalhador pode ser descrito como “capital 

humano”. Ele pode ser em alguns casos, codificado (por exemplo, em um manual de 

operações) transformando-se assim em informação. Na composição atual do uso das 

informações e do conhecimento, essa é considerada como fator chave da competitividade. 

A capacidade de organizar e identificar essas informações, como: coletar, tratar, 

interpretar, transformando essas informações em conhecimento para auxiliar no processo 

da tomada da decisão. 

A organização, segundo Mariotti (1999), é a instituição em funcionamento. A 

instituição é abstrata, ideal; a organização é esse ideal posto em prática. E para o bom 

funcionamento da organização, apesar de sua complexidade Angeloni (2002), ressalta que os 

seres humanos são os principais agentes de transformação. Por meio de sua atuação, tomam 

decisões e realizam mudanças que afetam as esferas individual e coletiva. Nessa dimensão, 

estão agrupadas as principais capacidades e habilidades humanas a serem desenvolvidas e 

efetivamente adotadas em ambientes organizacionais voltados à gestão do conhecimento. 

Esses atributos são típicos da condução humana, e não podem ser objeto de simulações ou 

modelagens tecnológicas aplicadas.  

É exatamente no vasto repertório de conhecimentos humanos que reside o maior 

valor da presença das pessoas nas organizações, o qual pode ser multiplicado pela 

possibilidade de aprimoramento das capacidades e habilidades pessoais importa dinâmica 

organizacional. 
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Para Garvin (1993 apud Revista da FAE,jan/jun.2004), uma organização baseada 

no conhecimento, é uma organização de aprendizagem que reconhece o 

conhecimento como recurso estratégico, e cria conhecimento que pode ser processado 

internamente e utilizado externamente, aproveitando o potencial de seu capital intelectual, 

em que o trabalhador do conhecimento é o componente crítico. O conhecimento é gerado 

continuamente, por isso, as organizações competitivas devem tirar proveito deste 

conhecimento para estarem sempre atualizadas. 

De acordo com Rodriguez (2002), a organização do conhecimento surgiu no 

pós guerra, quando a necessidade de reconstruir os países destruídos pela guerra exigia a 

massificação dos produtos com fabricação em larga escala, a burocracia implantada pela 

sociedade industrial havia trazido alguns problemas tais como: a organização havia se 

tomado  lenta com a excessiva burocracia, o seu foco voltou-se para dentro, esquecendo-se 

principalmente dos clientes, a empresa exigia lealdade dos empregados, em troca de um 

salário crescente e estável e uma chance de crescer na hierarquia, que se transformaram em 

uma ilusão, com o aumento da competitividade e da necessidade das empresas se tomarem 

mais enxutas e ágeis. Na verdade, os empregados não eram pagos para pensar, mas sim 

para fazer. Mas com a evolução dos equipamentos, o fazer ficava com as máquinas, e esses 

empregados acostumados a obedecer e não a pensar, ficavam cada vez mais sem espaço. 

Naquela época, os empregados eram proibidos de se relacionarem com os seus pares. 

Somente podiam dirigir-se aos seus chefes, que inibiam as ações horizontais com receio 

de perda do poder que lhes fora conferido pela organização. Mas, para serem 

competitivas, as organizações precisavam agilizar a sua comunicação interna e o 

relacionamento horizontal tinha que ser incentivado, criando uma contradição com o poder 

dos chefes. 

Dessa forma, um dos grandes desafios das organizações é, justamente, buscar 

informações para compor a base de conhecimento necessária para desenvolver ações que 

possibilitem uma postura competitiva pela atualização contínua e sua consolidação como 

organização que aprende.  
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3. APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL COMO VANTAGEM 

COMPETITIVA 

 

Hoje, informação, tecnologia e o fluxo de informação afetam a empresa, sua 

organização e os agentes produtivos em torno dela. A nova empresa deverá estar baseada 

em tecnologia, orientada para fornecedores e clientes, preocupada com a capacitação e 

desenvolvimento constante de seus empregados.  

Segundo Angeloni (2002), a aprendizagem organizacional é uma consequência 

do conhecimento individual, pois quando este é compartilhado, a organização encontra 

meios de adaptar-se ás mudanças, ou seja, a aprendizagem organizacional acontece quando o 

conhecimento pode ser transferido entre indivíduos, equipes e toda a organização. 

O processo de aprendizado organizacional pode ser entendido como uma 

continuação do processo individual, por ser uma consequência deste último, uma vez que 

se caracteriza pela coletividade e pela captura dos conhecimentos dos membros da 

organização.A partir do conhecimento de cada membro da empresa, são geradas novas ideias 

que são passadas a todos os demais membros, a fim de melhorar, transformar, criar, adaptar 

e recriar processos e atividades criando vantagens competitivas para a empresa. 

Stewart (1998 apud ANGELONI, 2002, p.83) afirma que: 

Aprendizagem organizacional é a capacidade de criar novas ideias 

multiplicadas pela capacidade de generalizá-las por toda a empresa. A 

aprendizagem organizacional corresponde, assim, à forma pela qual as 

organizações constroem, mantêm, melhoram e organizam o conhecimento 

e a rotina em torno de suas atividades e culturas, a fim de utilizar as 

aptidões e habilidades da sua força de trabalho de modo cada vez mais 

eficiente.  

 

Drucker (1993 apud ZABOT, 2002), também sugere que um dos desafios mais 

importantes das organizações da era do conhecimento é desenvolver práticas sistemáticas 

para administrar a autotransformação, a organização tem que aprender a criar novos 

conhecimentos por meio de melhoria contínua de todas as atividades, mediante o 

desenvolvimento de novas aplicações com base em seus próprios sucessos, e manter uma 

inovação contínua como processo organizado, visando sempre responder ao desafio de 

aumentar continuamente a produtividade dos trabalhadores do conhecimento e da área de 
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serviços. A criação do conhecimento é definida como a capacidade que uma empresa tem 

de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e 

sistemas. 

Neste caso, o autor configura a importância do compartilhamento do 

conhecimento, pois através de conhecimentos individuais, que são passados aos demais 

membros de uma empresa, é que ocorre a aprendizagem organizacional. 

Segundo Garvin (1998 apud ANGELONI, 2002, p.86) pode-se observar que: 

 

Apesar de   existirem diversos motivos que levam as pessoas a trabalhar 

intencionalmente com a aprendizagem, ela também ocorre de maneira 

independente, incorporada ao cotidiano das empresas, porém, raramente 

é vista como uma variável possível de ser administrada e planejada, 

para que se desenvolva de maneira rápida, sistemática e alinhada aos 

objetivos estratégicos da empresa.  

 

Para ele, a ênfase na aprendizagem precisa ser mais do que compartilhada, mas 

também administrada, planejada e gerenciada, pois também ocorre de maneira 

independente. No entanto, quando percebemos a importância de seu planejamento, é que ela 

se torna uma arma fundamental para a sobrevivência das empresas em um mercado tão 

competitivo. E considerando que a meta das empresas é ser altamente competitiva, sendo 

fundamental, durante um processo de mudança, que as organizações tenham condições 

favoráveis ao crescimento e desenvolvimento, possuindo uma estrutura ágil e flexível para 

estar continuamente inovando, esse processo de inovação e criação de conhecimento envolve 

a cultura organizacional. 

Castro et al. (2008), apontam que os recursos humanos são a primeira fonte de 

conhecimento e a este nível situa-se ainda a dinâmica da aprendizagem permanente. Sendo 

o fator humano a fonte e o motor predominante do conhecimento, necessário se torna que 

para além das habilitações e competências de cada colaborador e do trabalho em regime do 

conhecimento partilhado, prosseguir uma estratégia de formação que favoreça a 

permanente atualização de competência e conhecimento relevantes. Daí deriva que, as 

organizações com maior sucesso são aquelas que detêm ou dominam melhor o 

conhecimento, investindo, para o efeito, na formação e qualificação dos seus dirigentes e 
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colaboradores com o objetivo de induzir a inovação, e nas tecnologias que facilitam a 

partilha e a utilização do conhecimento, advertem os autores. 

Falar do conceito de aprendizagem organizacional implica referir ao conceito de 

learning organizations ou organizações que aprendem. Na essência, Learning 

Organizations ou organizações que aprendem são, de acordo com Lisboa et al. (2007), 

sistemas capazes de aprender através do modo como utilizam o feedback que recebem do 

meio envolvente, em que a capacidade de aprendizagem é uma propriedade que faz parte 

das suas estruturas e a forma como se organizam é alterada constantemente em resposta a 

estímulos externos e internos. Elas são orientadas para o aprendizado e são capazes de 

adquirir novos conhecimentos organizacionais incessantemente. 

É necessário compreender o processo de aprendizagem como uma situação 

didática que socialize diferentes identidades cognitivas à medida que as trocas sociais 

dimensionam a construção do conhecimento de maneira mais colaborativa, tornando o 

aprendiz apto para construir seus próprios significados e compartilhá-los com outros 

aprendizes, promovendo a formação de uma inteligência coletiva difundida em rede de 

trocas de informações. “Portanto, saber-se inacabado é também saber-se em constante 

processo de aprendizagem, é saber-se ‘aprendiz’.” (LIMA, 2010, 142). 

Além de ser essencial para a aquisição de conhecimento, o aprendizado também 

possibilita o acesso as novas informações, permitindo o desenvolvimento e 

estabelecimento de novas capacidades e competências (Vazquez, 2007). 

Vasconcelos e Mascarenhas (2007, p. 41) afirmam que “uma organização em 

aprendizagem incorpora o valor de mudança como elemento sempre presente na identidade  

organizacional”. De acordo com os autores, os talentos humanos devem estar em constante  

processo de aprendizagem, a fim de evoluir seus conhecimentos e favorecer a transferência 

das informações entre as equipes de trabalho. Nesta mesma linha de pensamento, Marinho 

e Andrade (2013) evidenciam que o compartilhamento do conhecimento gerado pelos 

talentos humanos da organização reforça o aprendizado e permite a valorização dos saberes 

entre os profissionais. 

O grande desafio consiste em compreender o que significa aprendizagem, a 

forma como ela ocorre entre os indivíduos e como se processa a transferência da 

aprendizagem individual para a organizacional, na busca por uma maior alavancagem do 

conhecimento e valorização do patrimônio intangível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adaptação às exigências dinâmicas fazem com que as organizações procurem 

estabelecer estratégias modernas para sua sobrevivência no mundo dos negócios. 

Uma organização desatualizada perde vantagem competitiva no mercado, 

principalmente numa era em que as mudanças estão cada vez mais rápidas, menos 

definitivas e mais inevitáveis e as pessoas têm acesso quase ilimitado a qualquer 

informação, em qualquer momento. 

As organizações baseadas no conhecimento surgem justamente para equilibrar o 

trabalhador do conhecimento e os recursos tecnológicos, definindo a competitividade da 

empresa no mercado. Ainda assim, é evidente que há dificuldades das empresas na 

identificação e valorização do capital intelectual, na ausência de uma política de incentivo 

à ideias, de uma cultura organizacional em favor do conhecimento, bem como de 

investimentos em tecnologia para atuação em nível estratégico. A reestruturação 

organizacional, aliada a uma mudança em favor de uma nova cultura, cria empresas do 

conhecimento. 

Percebe-se que as organizações não estão alheias às mudanças que estão 

ocorrendo na sociedade de um modo geral. Para enfrentar este novo desafio, elas estão 

sempre inovando e adquirindo sucessivamente novos conhecimentos organizacionais para 

poderem estar sempre apresentando uma postura competitiva. Para tanto, é necessário que 

as organizações criem um ambiente propicio a aprendizagem organizacional, flexível e 

sem estruturas hierárquicas rígidas. Ademais, vale ressaltar que não existe um modelo 

único de aprendizagem organizacional para todas as empresas, visto que cada empresa tem 

uma característica e uma cultura diferenciada uma da outra. A EaD tem sido, cada vez 

mais, reconhecida como uma modalidade educativa alternativa para atender as exigências 

da educação, principalmente no que tange as questões ligadas à aprendizagem 

organizacional, tendo em vista as mudanças no mundo contemporâneo. 

Para que a aprendizagem organizacional torne-se um fator de sucesso é necessário 

que haja um ambiente de colaboração para acelerar o processo de aprendizagem em equipe, 

onde a visão de futuro deve ser compartilhada, a cultura organizacional voltada para uma 

cultura de aprendizagem, a motivação incentivada através da participação e cooperação de 

todos os membros e, principalmente, deve-se investir  em treinamento, desenvolvimento da 
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capacidade de seus colaboradores em pensar e repensar a empresa diante da competitividade 

e da busca permanente de melhores resultados. 

Em busca do sucesso duradouro, é ideal que o conhecimento individual seja 

transferido a nível grupal e, em seguida, institucionalizado a fim de se assegurar a 

aprendizagem organizacional. Neste sentido, o gerenciamento do conhecimento torna-se 

um elemento relevante no atual cenário de constantes mudanças. A era do conhecimento 

revolucionou o trabalho e forçou a organização a se reestruturar e promover ações no 

intuito de se destacar diante dos concorrentes. A partir daí, a aprendizagem surge como um 

mecanismo integrado às dimensões individual e organizacional. O investimento em 

aprendizagem individual reflete diretamente nas competências pessoais, isto é, no 

aprimoramento das capacidades e habilidades humanas.  

O processo de conversão do conhecimento contínuo e interativo se apresenta 

como um recurso interno para a criação dos ativos intangíveis. O capital intelectual, 

composto pelo indivíduo e seus conhecimentos, competências, pensamentos e 

experiências, modifica consideravelmente a imagem da organização no mercado. 

 Os recursos intangíveis, valiosos e difíceis de serem imitados remetem à 

organização um diferencial capaz de torná-la preparada para enfrentar as incertezas e 

turbulências externas do mundo corporativo. Esse patrimônio intangível, rico em 

conhecimentos tácito e explícito, quando compartilhados e difundidos, se transformam em 

valor de negócio. Portanto, investir nas pessoas e em suas competências, bem como criar 

condições para estimular o processo de aprendizagem e alavancagem do conhecimento 

constituem estratégias importantes e essenciais para o fortalecimento da organização no 

mercado e consequente vantagem competitiva sustentável. A parir dai, tona-se fundamental 

identificar se a prática da EaD pode ser agente facilitador para aprendizagem 

organizacional e consequentemente para difundir o conhecimento nas organizações.  

Entenda-se que a necessidade é cada vez maior de extrair o máximo de valor do 

conhecimento consolidando-o num processo de aprendizagem organizacional e 

transformando-o em novas oportunidades de negócio. Necessário se faz, contudo, que as 

organizações busquem transpor as próprias barreiras e as barreiras inerentes à 

aprendizagem organizacional, criando um ambiente que facilite a aprendizagem. Para 

tanto, a organização precisa ter projetos, planejar a médio e longo prazo, fazer sua própria 

estruturação, elaborar seus parâmetros de aprendizagem organizacional. 
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