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RESUMO

O objetivo deste estudo foi o de efetuar uma análise, sob a ótica da

epistemologia genética de Jean Piaget,  de alguns dos processos existentes em

organizações do mercado de serviços. Deste modo, o trabalho assumiu como

pressuposto inicial a definição de conhecimento desta perspectiva, também chamada de

construtivista.

Considerando a premissa adotada, percebeu-se que, para seu desenvolvimento,

era indispensável a compreensão da realidade por meio de uma visão que comportasse a

dialética intrínseca ao conceito de conhecimento proposto pela epistemologia genética.

Assim, o pensamento complexo foi eleito como a abordagem ideal para fornecer uma

concepção de organização consonante com a definição de conhecimento da

epistemologia genética. Além disso, as idéias de ambas as perspectivas mostraram

grande complementaridade, contribuindo para o enriquecimento da análise

empreendida.

O pensamento complexo também possibilitou distinguir a identidade

organizacional como outro fenômeno que deveria ser considerado no exame do

conhecimento nas organizações.

O estudo empírico foi realizado por meio de um estudo de caso múltiplo, em

empresas de serviços. O aspecto comum nestas organizações é o fato de que todas

possuem uma mesma empresa brasileira como sócio. No entanto, é importante ressaltar

que estas empresas atuam em segmentos distintos, permitindo a diversidade nos

processos analisados.

A pesquisa bibliográfica foi fundamental para o entendimento dos princípios

que orientaram o estudo empírico. Este estudo permitiu verificar que, em diversos dos

processos de criação e transmissão de conhecimento em uma organização, mais

importante que os conteúdos, é a forma como estes são colocados.

Deste modo, a identificação, caracterização e análise dos processos de

transmissão e criação de conhecimento nestas companhias, sob um ponto de vista

complexo e construtivista, pode contribuir para a adoção de estratégias mais efetivas e

bem sucedidas de implementação e perpetuação de processos construtivistas como um

importante fator competitivo.
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ABSTRACT

The objective of the study in hand was to perform an analysis, regarding the

Genetic Epistemology perspective of Jean Piaget, of some processes present in

companies  in the service organizations market.

In this way, the work in hand assumes as an initial assumption the definition of

knowledge from this perspective, also known as constructivism.

Considering the premise adopted, it became evident that it’s development was

inexorably linked to the understanding of reality through a vision that contains a dialetic

form in the knowledge concept proposed by the genetic epistemology. In this, the

complex vision was ideal approach to deal with the facilitation of a conception of the

organization in line with the definition knowledge of genetic epistemology. In addition

to this, the ideas present in both perspetives, demonstrate a distinct convergence,

contributing to the enriching of the present study.

The complex thinking also allowed distinguish the organization identity as for

other phenomenon that should be considered in the examination of knowledge in

organization.

The empirical study was conducted by way of a multiply case study in service

companies. The common aspect in these organization is the fact that all of  them possess

the same brazilian company as a partner. However, it’s important to emphasize that

these companies operate in distincts segments facilitating diversity in the processes

analysed.

The library research was fundamental for the understanding of the principles

that orientate empirical study. This study allowed the verification of wide range of

processes involved in the creation and transmission of knowledge in an organizations,

more important than the contents, is the form in wich the contents are presented.

In this way, the indentification, characterization and analysis of the processes

at the creation of knowledge in these companies from a complex ant constructivist point

of view, can contribute to the adoption of more efective and successful strategies of

implementation and maintenance of the constructivist processes as an important

competitive factor.
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INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho é identificar e analisar quais são os processos

formais e informais de criação e transmissão do conhecimento em empresas do

segmento de serviços. Desta forma buscou-se responder se havia criação de

conhecimento e de que forma este conhecimento é criado.

A investigação foi desenvolvida em um contexto de negócios complexo, no

qual as mudanças são constantes e no qual o conhecimento transformou-se num

importante diferencial competitivo para as organizações, talvez o mais importante.

Corroborando esta afirmação, DRUCKER (2000), por meio da análise da relação entre a

mão de obra empregada e a utilização da força física e mental, conclui que atualmente

nos EUA, apenas 20% da força de trabalho é braçal e que os trabalhadores do

conhecimento já representam cerca de 50% da massa empregada. Afirma também que

esta relação pode ser aplicada em outros países desenvolvidos.

Considerando-se que por mais que sistemas e tecnologias avancem, a matriz

geradora do conhecimento ocorre por meio da interação entre pessoas e também destas

com o aparato tecnológico, este trabalho busca identificar estes processos e se estes são

congruentes com as idéias chaves do Pensamento Complexo e da Epistemologia

Genética.

A perspectiva da complexidade mostra-se especialmente adequada para o

estudo das organizações, em função de estas reunirem aspectos e dinâmicas que

transcendem uma abordagem reducionista e simplificadora. Neste sentido o pensamento

complexo, por sua abrangência e pluralidade, traz contribuições teóricas valiosas para os

estudos destes fenômenos sociais. Deste modo, justifica-se a opção, no presente

trabalho, pela adoção de alguns de seus princípios.

Para a análise dos processos de criação do conhecimento, elegeu-se a

Epistemologia Genética de Jean Piaget, cujo trabalho teórico aprofunda a compreensão

dos processos mentais envolvidos na criação do conhecimento humano, permitindo a

análise do conhecimento nas organizações sob uma nova ótica. Além disto, possui

diversos pontos de convergência com princípios do paradigma complexo, que serão

enfatizados no curso do trabalho.
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E para a definição do chamado conhecimento organizacional e das diferentes

abordagens para geri-lo, buscou-se a contribuição de pesquisadores e consultores da

Administração, como Bauer, Nonaka e Takeuchi, Davenport e Prussak,  Bukowitz e

Williams.

Objetivo Geral

O objetivo  geral deste trabalho é caracterizar os processos de criação de

conhecimento, tendo como pressuposto o processo cognitivo estabelecido pela

epistemologia genética piagetiana para o conhecimento humano.

Objetivo Específico

Identificar quais são os processos formais e informais de transmissão de

criação de conhecimento em três empresas1 do segmento de serviços.

Justificativa

A relevância deste trabalho justifica-se pela importância que os processos de

criação e transmissão de conhecimento nas organizações conquistaram no mundo

globalizado. As mudanças que ocorreram na segunda metade do século XX e continuam

a ocorrer no início do século XXI, produziram um ambiente extremamente dinâmico e

competitivo para as empresas. Neste novo contexto, no qual a criatividade, agilidade e

inovação passaram a serem competências essenciais para o sucesso empresarial, as

organizações reconheceram a importância do ativo “conhecimento”, cujo principal

agente são as pessoas.

Entretanto, o que se observa na literatura relacionada ao tema é que este, na

maioria das vezes, é tratado sob uma perspectiva gestionária ou mesmo como uma

técnica de gestão, o que permite que, sob a égide da “Gestão do Conhecimento”,

abriguem-se manuais, softwares, treinamentos, repositórios de dados, etc..

Também é importante ressaltar que o segmento de serviços é caracterizado por

um alto grau de intangibilidade de seu produto e de alta dependência do fator humano,
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tornando-o assim um setor no qual o conhecimento assume indubitavelmente um papel

crucial nos sucesso das organizações.

Deste modo, a identificação, caracterização e análise dos processos de

transmissão e criação de conhecimento nestas companhias, sob uma perspectiva

complexa e construtivista,  pode contribuir para a adoção de estratégias mais efetivas e

bem sucedidas de implementação e perpetuação destes como fator competitivo

fundamental.

Metodologia

O estudo realizado é de natureza exploratória, assumindo como estratégia de

pesquisa o estudo de caso múltiplo. Como unidades de pesquisa foram tomadas as

empresas ERM Brasil Ltda., Cushman & Wakefield Semco e Semco Manutenção

Volante. Estas companhias são privadas, de capital fechado e atuam no mercado de

serviços. Foram selecionados como sujeitos da pesquisa os principais executivos de

cada empresa, perfazendo um total de quatorze entrevistas.

Como instrumentos de pesquisa foram utilizadas entrevistas semi-diretivas,

questionários com questões de múltipla escolha e observação participante em uma das

empresas. A investigação empírica foi antecedida por uma ampla pesquisa bibliográfica

que fundamentou o referencial teórico do presente estudo.

A opção pela pesquisa exploratória foi fundamentada nos objetivos do estudo,

uma vez que não foram encontradas pesquisas anteriores. Como acentua GIL (1994):

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.
De todos os tipos de pesquisas, estas são as que apresentam menor rigidez no
planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e
documental, entrevistas não padronizadas e estudos de casos (GIL, 1994, p.
44).

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso em função da

contemporaneidade do fenômeno estudado (YIN, 2001). Esta característica permite a

observação direta do fenômeno além de uma série sistemática de entrevistas.

                                                                                                                                                                         
1 No presente estudo os termos organização, empresa e companhia foram considerados sinônimos.
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Considerando-se, ainda, a importância de assegurar a consistência da

pesquisa, optou-se pelo caso múltiplo, porque conforme YIN (2001):

As provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes,
e o estudo global é visto, por conseguinte, como sendo mais robusto (YIN,
2001, p.68 apud HERRIOTT e FIRESTONE, 1983)

As técnicas de coleta de dados usadas foram a entrevista semi-estruturada bem

como questionários estruturados. YIN (2001) propõe esta técnicas como sendo as mais

adequadas para o estudo de caso.

Buscando apreender as diferentes perspectivas ensejadas pelo tema,  optou-se

pela realização das entrevistas com  o principal executivo e os diretores de tecnologia,

operações e recursos humanos de cada empresa.

Entretanto, a adoção do método de entrevistas implica a necessidade de

métodos complementares. Conforme QUIVY e CAMPENHOUDT (1998, p. 195), “o

método das entrevistas está sempre associado a um método de análise de conteúdo”.

Deste modo optou-se pela técnica de análise temática, que segundo BARDIN (1995, p.

153), “é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (significações

manifestas) e simples”. Para efetuar a análise foram definidas categorias, orientadas

pelos objetivos do estudo e fundamentadas no referencial teórico.

Adicionalmente, buscando a caracterização de processos informais e o nível de

disseminação dos processos formais, houve a aplicação de questionários estruturados,

com questões de múltipla escolha. Foram tomados como sujeitos dessa pesquisa os

funcionários executores da atividade fim de cada empresa. A opção metodológica pela

aplicação de duas abordagens é apoiada por YIN (2001, p. 34) que afirma que: “..pode-

se basear o estudo de caso em qualquer mescla de provas quantitativas e qualitativas”.

Este autor também afirma que uma das táticas usadas para aumentar a validade do

constructo é a utilização de várias fontes de evidências. Portanto, usando-se o

questionário estruturado, procurou-se obter uma segunda fonte de evidência sobre o

tema, que, embora não tenha a profundidade da entrevista, pode contribuir na

verificação da consistência dos processos identificados.

Entendeu-se neste estudo que a entrevista semi diretiva ou estruturada busca

obter do entrevistado os aspectos que ele considera mais importantes acerca de um tema
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ou questão, e identificar as possíveis abordagens sobre o assunto, em curso na

organização, razão pela qual foi adotado. Além disso, segundo GHIGLIONE &

MATALON (2005), seu formato permite um relativo grau de liberdade para o

entrevistado.

Contudo, visando manter o foco durante o desenvolvimento da entrevista,

adotou-se um roteiro, constante do Anexo I, constituído por etapas e questões. Foram

efetuadas quatorze entrevistas, somando um total de 15 horas, gravadas em fita cassete e

posteriormente transcritas para sustentar a análise das informações.

O questionário estruturado (Anexo II), utilizado no levantamento, também foi

elaborado com base nos objetivos do trabalho. O número de instrumentos distribuídos

considerou a população total de cada empresa, buscando um nível de confiança de 90%,

conforme AAKER & KUMAR & DAY (2001). No Quadro 1 – Resumo da Pesquisa

com  Questionários Estruturados são apresentados os dados considerados e os resultados

obtidos:

EMPRESA POPULAÇÃO

TOTAL

QUESTIONÁRIOS

DISTRIBUÍDOS

QUESTIONÁRIOS

RESPONDIDOS

Cushman & Wakefield

Semco

1450 210 174

Semco Manutenção

Volante

510 106 59

ERM Brasil 200 42 31

Quadro 1 – Resumo da Pesquisa com Questionários Estruturados - elaborado pelo autor.

 O total de questionários distribuídos foi de 358 (trezentos e cinqüenta e oito),

com retorno de 264 (duzentos e sessenta e quatro), significando cerca de 74% de

instrumentos respondidos, assegurando um nível médio de confiança de 80%.
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Estrutura da Dissertação

No Capítulo 1 são apresentadas as idéias básicas do chamado Paradigma

Complexo e, como forma de melhor delineá-lo, optou-se por compará-las às principais

definições do Paradigma Clássico, de modo a ressaltar a adequação do primeiro no

estudo de fenômenos organizacionais.

Em função da globalização, o atual cenário para empresas mostra-se

particularmente apropriado para uma abordagem sob a ótica complexa. A existência de

uma  forte influência do Paradigma Clássico na Teoria Organizacional é confirmada por

BRONZO e GARCIA (2000, p. 1), que questionam “o modelo de racionalidade que

sustenta a ciência moderna, em especial a prática e as teorizações peculiares ao campo

da Teoria Organizacional”.

Deste modo, será adotada a perspectiva de Edgard Morin sobre o Pensamento

Complexo que, por sua multidisciplinaridade e atualidade, mostra-se como uma

alternativa adequada para investigar a gestão do conhecimento nas organizações. A

qualificação das empresas como um fenômeno complexo é corroborado por MORIN

(2005) que afirma que, no processo de uma empresa produzir coisas e serviços, esta

também se autoproduz, ou seja, produz todos os elementos indispensáveis a sua

sobrevivência e organização. A complexidade está justamente implícita na dinâmica de

produzir algo e simultaneamente, autoproduzir-se. Por outro lado, QUEL (2002), afirma

que o conhecimento é o elemento que melhor representa a complexidade nas

organizações.

Assim, qualquer estratégia que busque gerir, estabelecer ou manter processos

de criação de conhecimento, deve buscar soluções além do racionalismo cartesiano-

newtoniano que fundamentaram as práticas gerenciais estabelecidas por meio dos

sistemas fordista e taylorista de produção e da administração clássica de Fayol.

No Capítulo 2 é explorada a perspectiva proposta pela Epistemologia Genética,

sobre como o homem cria conhecimento. Considerando-se a premissa de que são as

pessoas os agentes de criação do conhecimento nas organizações, entende-se como

indispensável a compreensão dos processos mentais envolvidos, de forma a obter

subsídios que permitam empreender  com efetividade a gestão de conhecimento nas

empresas.
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As questões fundamentais que esta teoria procura responder são: como o

homem conhece ? E como se passa de um conhecimento mais simples para um mais

complexo ?  As definições obtidas por meio do referencial permitiram estabelecer quais

seriam os processos básicos que devem ser considerados na abordagem de gestão de

pessoas, conhecida como Gestão do Conhecimento.

O Capítulo 3 buscará estabelecer uma definição para o chamado conhecimento

organizacional por meio da contribuição de pesquisadores e consultores da

Administração como Bauer, Nonaka e Takeuchi, Davenport e Prussak e Bukowitz e

Williams. Explorou também as  abordagens propostas por estes estudiosos para gerir o

conhecimento.

BAUER (1999) apresenta uma análise das organizações sob a ótica da

complexidade, abordando também o conhecimento como um fenômeno complexo. O

trabalho de NONAKA e TAKEUCHI (1997) procura responder como é criado o

conhecimento nas empresas. Segundo estes autores, o que contribui para o êxito das

empresas é o fato de conseguirem um tipo de conversão do conhecimento acumulado

externamente para o meio interno, e acreditam ser este o fundamento para entender as

razões do sucesso destas empresas. E também são explicitadas as idéias sobre o mesmo

tema feitas por consultores como DAVENPORT e PRUSAK ( 1998) e BUKOWITZ e

WILLIAMS (2002).

O Capítulo 4 dedica-se ao estudo empírico dos processos de transmissão e

criação de conhecimento nas organizações por meio de um estudo de caso múltiplo.

Busca-se então, caracterizá-los, a partir dos conceitos abordados no Capítulo 3,

objetivando esclarecer se estes se constituem como mecanismos efetivos para criação de

conhecimento.

Na Conclusão foram apresentadas as considerações acerca da investigação e

indicadas sugestões para a abordagem do tema nas organizações.
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CAPÍTULO 1 – O PARADIGMA COMPLEXO

1.1. A incerteza estrutural

Na atualidade, tornou-se lugar comum falar em turbulência e instabilidade dos

ambientes e de mercados. A realidade cotidiana coloca em xeque repetidamente aquilo

que sempre se julgou como a essência da gestão empresarial, representado pelas

palavras controle, planejamento, direção, hierarquia, competitividade, ordem,

sobrevivência.

A incerteza no cenário empresarial é cada vez mais presente e os modelos

baseados na redução do incerto e na previsibilidade não funcionam mais nas atuais

circunstâncias. Executivos acossados pelas sucessivas quebras dos modelos gerenciais,

rapidez do ciclo de vida de produtos e serviços, fusões e aquisições de empresas,

buscam aflitos por soluções mágicas. Assim, não é de se estranhar que segundo

MICKLETHWAIT e WOOLDRIDGE (1998), o setor da teoria da administração seja

um dos que mais cresce atualmente.  Estes autores também afirmam que:

Hoje a mudança é descontínua – ou, talvez mais precisamente, mais
descontínua do que costumava ser. Se a história já foi um guia para o sucesso
no mundo comercial, certamente não é mais. Setores podem ser abalados da
noite para o dia, gigantes derrubados com um único sopro. (...) Graças a
globalização, uma empresa pode ser surpreendida ou ultrapassada por
concorrentes desconhecidos em países do outro lado do mundo
(MICKLETHWAIT e WOOLDRIDGE, 1998, p. 73)

E indicam o conhecimento como o fator que pode fazer a diferença na

competição entre as empresas. Assim, em um mundo globalizado, possuir o melhor

produto ou serviço não é condição suficiente para o sucesso de uma companhia. É

necessário também assegurar a fidelidade do cliente e buscar diferenciais cada vez mais

intangíveis e de difícil mensuração.

Neste cenário, as tarefas de prever e planejar tornaram-se, para os gerentes,

cada vez mais difíceis. Urge portanto a adoção de um novo paradigma que admita a

ambigüidade e a incerteza não como elementos a serem eliminados, mas como

componentes essenciais dos fenômenos naturais e também dos sociais.
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Neste sentido, o pensamento complexo por meio de suas concepções,  permite

ao estudo das organizações e do conhecimento organizacional, uma nova perspectiva,

que escapa do estatuto paradigmático que tem normalmente fundamentado as iniciativas

de gestão do conhecimento.

1.2. O Paradigma Clássico

Para o entendimento dos princípios da complexidade, é imprescindível a

compreensão do conceito de paradigma, que muito embora tenha se popularizado no

jargão empresarial, carece de uma definição precisa.

A idéia de paradigma surgiu com KUHN (1978) que o definiu como aquilo que

está no princípio da construção das teorias, como o núcleo obscuro que orienta os

discursos teóricos neste ou naquele sentido. Estes paradigmas dominam o conhecimento

científico durante uma época e as grandes mudanças de uma revolução científica

ocorrem quando um paradigma cede seu lugar a outro, ou seja, há uma ruptura entre

uma visão de mundo proposta por uma teoria e outra. Já MORIN (2005) propõe a

seguinte definição:

Um paradigma é um tipo de relação lógica (indução, conjunção, disjunção,

exclusão) entre certo número de noções ou categorias mestras. Um paradigma

privilegia certas relações lógicas em detrimento de outras, e é por isto que um

paradigma controla a lógica do discurso. O paradigma é uma maneira de

controlar ao mesmo tempo o lógico e o semântico (MORIN, 2005, p. 112).

Por exemplo, acerca da relação homem/natureza, existem dois paradigmas

antinômicos:  um que inclui o humano na natureza, e portanto, qualquer discurso que se

fundamente neste paradigma,  conceberá o homem como um ser natural. E outro que

afirma a especificidade humana por meio de sua negação como ser natural. No entanto,

caso se aprofunde a análise, identifica-se um paradigma oculto que permeia os dois

anteriores, que é o paradigma da simplificação, cuja prescrição básica é de que, frente a

uma complexidade conceitual, esta seja simplificada, por meio de operações lógicas,

que no primeiro caso seria a redução do humano ao natural e no segundo, a disjunção

entre o humano e o natural.
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Em síntese, os paradigmas são princípios ocultos de organização do

pensamento, que governam a visão das coisas e do mundo sem que se tenha consciência

disto.

MORIN (2005) afirma que ainda vivemos sob o império dos princípios da

disjunção, da redução e da abstração, denominado por ele de paradigma da

simplificação.  Também é chamado de paradigma clássico ou cartesiano, em

homenagem a Cartesio, nome em latim de René Descartes,  que formulou no século

XVII os princípios deste paradigma, cuja influência no Ocidente persiste até os dias

atuais. Elege a disjunção como sua  principal operação lógica, começando pela

separação entre sujeito e o objeto e prosseguindo esta dissociação entre: alma/corpo;

espírito/matéria; qualidade/quantidade; finalidade/causalidade; sentimento/razão;

liberdade/determinismo; existência/essência.

No entanto, é importante reconhecer que a concepção de um universo estável e

equilibrado remonta à tradição grega que adotou a visão de Parmênides de Eléia, de ser

e de mundo, como possuindo uma essência estável, em detrimento da idéia de um

universo em constante transformação proposta por HERÁCLITO (2005, p. 25) de Éfeso

que afirmava que  “Tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas

correm sempre sobre ti ”. Este pensador também concebia o mundo como uma luta de

forças contrárias, e de cuja síntese, nasceria a harmonia.

A visão heraclitiana foi resgatada por HEGEL (2005) no século XVIII,

reconhecendo a contradição como uma característica essencial para a existência e

propondo a mudança constante, consubstanciada, na dialética, como uma concepção

filosófica. A contradição, na filosofia hegeliana, assume uma função constitutiva do

mundo, e deixa de ter o caráter negativo que lhe atribuía a lógica aristotélica.

Para o paradigma cartesiano, o ideal de conhecimento científico era o de

desvelar por detrás da aparente complexidade dos fenômenos, uma ordem perfeita

regulando-os. É possível identificar nesta premissa a idéia de um relojoeiro divino,

mantendo a ordem do universo. Um dos grandes méritos da complexidade foi o de

denunciar a metafísica da ordem,  presente no dogma de Descartes e Newton acerca da

inteligência como fundamento da ordem do mundo. A origem teológica subjacente à

concepção de um universo ordenado vem da crença na racionalidade de Deus, que o

arquitetou e rege seu movimento, ou seja, a ordem do universo é explicada a partir da

perfeição divina. Assim, para o paradigma da simplificação, o universo é constituído por
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unidades elementares simples, que obedecem a uma lei simples, e a complexidade seria

apenas a aparência, passível de ser decomposta e simplificada.

Deste modo, MORIN (2002) afirma que o século XX foi dominado pela

pseudo-racionalidade, que atrofiou a compreensão, a reflexão e a visão de longo prazo e

que muito embora tenha permitido progressos tecnológicos excepcionais, produziu uma

nova cegueira para lidar com problemas globais, fundamentais e complexos. Isto

decorre justamente da caraterística essencial do paradigma simplificador que é a de

compartimentar, impedindo a compreensão do geral, ou seja do todo. O fantástico

progresso do conhecimento alcançado pela humanidade graças ao predomínio da Razão,

também trouxe consigo o erro, a ignorância e a cegueira em iguais proporções e,

segundo este autor, isto resulta na forma como o conhecimento é organizado.

Os princípios fundamentais do Paradigma Clássico são: ordem, separabilidade,

redução e lógica indutiva-dedutiva-identitária. O postulado do princípio da ordem é de

que o Universo é regido por leis deterministas e mecânicas e, portanto, a desordem e o

acaso são frutos do desconhecimento ou ignorância do homem em entender a ordem por

trás do fenômeno.

O princípio da separabilidade é, segundo DESCARTES (2003), que para

resolver um problema é preciso decompô-lo em elementos simples. Embora pertinente

como princípio analítico, sua aplicação redundou em uma hiperespecialização e

compartimentação, dificultando o diálogo entre disciplinas.

A redução aparece como outro princípio essencial do pensamento clássico e

pode ser definido, segundo o axioma de GALILEU (2004), pela necessidade de a

descrição de qualquer fenômeno ser passível de mensuração, isto é, este deve ser

quantificado. Deste modo, aquilo que não pode ser medido, não é aceito como

conhecimento científico. Assim, conceitos como o de sujeito conhecedor, de ser e de

existência não têm lugar nesta concepção de conhecimento.

O último princípio do paradigma é a lógica indutiva-dedutiva-identitária cujos

fundamentos foram propostos por ARISTÓTELES (2004), em sua obra Organon. A

validade de uma teoria ou raciocínio deve ser assegurada por meio da indução, dedução

e pelos três axiomas identitários aristotélicos2. Deste modo, a lógica aristotélica,

assumiu no paradigma clássico uma função legisladora, tornando-se o árbitro sobre a

                                                          
2 Os princípios identitários são: identidade, contradição, terceiro excluído.
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veracidade de uma verificação empírica. Assim, de instrumento de conhecimento, a

lógica tornou-se o juiz do conhecimento.

MORIN (2004) afirma que o pensamento simplificador constituiu-se na

conjunção dos quatro princípios, concebendo só os objetos simples, subordinados às leis

gerais. Caracteriza-se por ignorar o singular, o concreto, o sujeito, o espírito, a

consciência. Desta forma, idealiza um universo determinado nas dimensões física e

humana.

BAUER (1999) relacionou da seguinte forma as concepções, operações e

relações oriundas da conjunção destes princípios:

• busca das relações ordenadas de causa e efeito entre os fenômenos;

• percepção da realidade por meio dos cinco sentidos humanos;

• relação de subordinação entre a sociedade e a natureza, que busca obter

desta última aquilo que não oferece, ou seja, que produza de acordo com as

necessidades da sociedade;

• busca da ordem e uniformidade dos fenômenos naturais ou sociais;

• concepção da dualidade entre sujeito e objeto;

• apreensão do objeto por meio de sua decomposição em elementos básicos;

• máxima objetividade, suportada pela premissa de uma observação neutra;

• quantificação, previsibilidade, regularidade e controle como principais

ferramentas metodológicas;

• determinismo mecanicista;

• rigor metodológico;

• razão.

Em função de sua eficácia, consolidada por meio do progresso tecnológico, o

paradigma clássico assumiu uma condição de dogma e por meio da dialética constitutiva

da sociedade, tornou-se arraigado na forma de pensar das pessoas, mesmo que muitas

vezes estas não se dêem conta disto. Isto reflete bem a idéia de paradigma, ou seja, a
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assunção cotidiana de certas operações lógicas (disjunção, redução) em detrimento de

outras.

A extraordinária fecundidade científica do paradigma clássico deve-se,

segundo MORIN (2005), ao processo inter-retroativo do método experimental,

caracterizado pela manipulação. A manipulação da ciência sobre as coisas físicas e seres

vivos demanda o desenvolvimento de técnicas, que por sua vez, permitem novos

desenvolvimentos científicos. Extrapolando esta dinâmica para a dimensão social,

percebe-se que o desenvolvimento tecnológico propiciado pelas ciências produz

mudanças na sociedade, que retroa-ativamente modificam a própria ciência.

1.3. Limites do Paradigma Clássico

Indubitavelmente, o paradigma clássico permitiu avanços inéditos no progresso

científico e filosófico da humanidade, embora já trouxesse em sua concepção as origens

da irracionalidade que eclodirão no século XX, sob a forma de guerras, conflitos e até

da possibilidade de extinção da vida no planeta. Deste modo, MORIN (2002,  p. 27)

afirma que “um paradigma pode elucidar e cegar, revelar e ocultar. É no seu seio que se

esconde o problema-chave do jogo da verdade e do erro”. Entretanto é inegável que a

redução e a simplificação foram métodos heurísticos fecundos, que permitiram

extraordinários progressos científicos, mas que chegaram a um limite, que se evidenciou

a partir de descobertas científicas resultantes do próprio conhecimento científico.

O grande paradoxo descoberto pela física e que colocou em questão a idéia de

um universo ordenado e harmônico foi o da entropia, fundamentado no segundo

princípio da termodinâmica. Sua conseqüência é de que, ao contrário da visão defendida

pelo paradigma cartesiano, o universo tende à entropia geral, ou seja, à desordem

máxima, mas que também neste mesmo universo está presente uma organização

dinâmica e complexa. Dito de outra maneira, a desordem e a ordem não são elementos

contraditórios, mas complementares na função de organizarem o universo.

O outro questionamento do estatuto absoluto do pensamento simplificador

surgiu também por desenvolvimentos da física. As experiências de laboratório de

Heisenberg, base para o estabelecimento do Princípio da Incerteza, comprovaram a

falácia da disjunção entre sujeito e objeto, colocando em xeque a objetividade do

método experimental. É importante lembrar que KANT (2003) já havia demonstrado
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que a objetividade do conhecimento é necessariamente precedida pelos a priori e pelas

categorias atribuídas aos fenômenos pelo espírito humano.

E a lógica clássica, princípio que gozava de um status quase dogmático,

também foi abalado. Novamente o golpe foi desferido pela física, que, empiricamente,

comprovou que uma partícula comportava-se ora como uma onda, ora como corpúsculo,

ou seja, ela revela duas identidades não excludentes. O que ocorreu quando Niels Bohr

aceitou o acoplamento das noções opostas de onda e de corpúsculo, foi uma profunda

revolução epistêmica, pois uma contradição foi admitida nos termos da racionalidade

científica. Desta forma, é razoável supor que certas características fundamentais da

realidade microcósmica não se subordinam à lógica aristotélica.

Novas brechas na lógica apareceram, destacando-se na matemática o teorema

de Kurt Gödel, formulado em 1931, que demonstrou que o sistema formalizado que

comporta a aritmética, comporta enunciados indemonstráveis. Tarski, em 1972, por

meio do paradoxo do Cretense, que afirma que todos os cretenses são mentirosos,

demonstra a mesma inconsistência na linguagem formalizada.

1.4. O Paradigma Complexo

Deste modo, o questionamento das bases do paradigma clássico permitiu o

reconhecimento das limitações do conhecimento, principalmente de que um sistema

explicativo não pode explicar a si mesmo. Em contrapartida, permite a emergência de

uma idéia complexa de progresso do conhecimento que se paute pelo reconhecimento e

afrontamento do irresolúvel.

Também possibilita atribuir à lógica dedutível-identitária o papel de ferramenta

adequada ao tratamento das necessidades instrumentais e manipulatórias, seja de

conceitos ou de objetos. Desta forma, retira-se dela o estatuto de juiz absoluto de

validade do conhecimento, aplicando-a para as finalidades utilitárias, na qual é um

instrumento necessário e eficaz. O pensamento complexo não preconiza o abandono da

lógica clássica, mas sim sua aplicação naquilo em que ela é útil e sua transgressão nas

lacunas em que ela se mostra insuficiente.

De forma similar ao pensamento clássico, o paradigma complexo concebe a

razão como o principal instrumento para o conhecimento. A razão é definida como

“..uma vontade de ter uma visão coerente dos fenômenos, das coisas e do universo”



15

(MORIN, 2005, p. 70) . Entretanto, julga imprescindível estabelecer a distinção entre

racionalidade e racionalização, definindo-as como:

A racionalidade é o jogo, é o diálogo incessante entre nossa mente, que cria

estruturas lógicas, que as aplica ao mundo e que dialoga com este mundo real.

Quando este mundo não está de acordo com nosso sistema lógico, é preciso

admitir que nosso sistema lógico é insuficiente, que só encontra uma parte do

real. ... A racionalização consiste em querer prender a realidade num sistema

coerente. E tudo o que, na realidade, contradiz este sistema coerente é

afastado, esquecido, posto de lado, visto como ilusão ou aparência. (MORIN,

2005, p. 70).

Deste modo, percebe-se que muito embora se originem da razão, racionalidade

e racionalização adquiriram caracteres opostos. Portanto, para evitar o traço irracional

presente na racionalização, é reforçada a necessidade do exercício de uma racionalidade

autocrítica, amparada na experiência.

Como exemplo destes desvios, MORIN (2002), denuncia a racionalização

instrumental instituída pelo desenvolvimento econômico-tecnoburocrático das

sociedades ocidentais, para as quais a racionalidade social deve ser traduzida por meio

da eficácia e produtividade, transformadas em padrões para outras sociedades. Assim é

possível afirmar que a industrialização, a urbanização, a burocratização e a

tecnologização se constituíram sob o signo da racionalização, isto é, por meio da

manipulação, na qual os indivíduos são considerados como coisas, em proveito de

princípios de ordem, economia e eficácia. Embora exista reação à imposição desta

racionalização por meio da ação sindical ou movimentos sociais, este modelo propagou-

se por todo o planeta. Deste modo, a ciência e o método experimental, concebidos para

manipular a natureza, também se prestam à manipulação da sociedade.

Segundo FREITAG (2004), a crítica a esta perversão da razão, denominada

razão instrumental, é feita nos trabalhos de Adorno, Horkheimer, Marcuse e Habermas,

fundadores da Escola de Frankfurt,  que denunciam seu caráter totalitário e manipulador

por meio da proposta de uma teoria crítica, que identifica uma crescente convergência

das sociedades rumo ao consumo como sentido de vida, ao conformismo por intermédio

da reificação das normas sociais e ao incentivo de soluções individuais para a fuga da
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realidade. Marcuse afirma que a tecnologia, ciência e lógica transformaram-se em uma

alienação, cuja influência na sociedade é percebida pela emergência de um sistema

produtivo com uma função que deixou de ser a de satisfazer necessidades reais,

voltando-se para a geração de falsas necessidades, consubstanciadas nas estratégias de

marketing.

Visando superar o impasse gerado pela idéia de uma razão absoluta, MORIN

(2002) adota a concepção de uma razão evolutiva, conforme o que foi proposto por

PIAGET (1996), na qual esta é concebida como:

.. a construção de estruturas operatórias, a partir da coordenação geral das

ações, e que esta construção se efetua graças a uma série de abstrações

reflexivas (ou diferenciações) e de reorganizações (ou integrações).(PIAGET,

1996, p. 102).

Nesta proposta também esta implícita a idéia de mudanças de paradigma,

traduzidas no processo de construções operatórias, criadoras de novidades. E, em

consonância com o paradigma complexo, a razão está ligada à organização biológica,

deixando assim de possuir um caráter mecanicista.

Assim, MORIN (2002) propõe uma razão aberta, capaz de fazer frente à

complexidade da relação sujeito-objeto, ordem-desordem, que assegure à racionalidade

sua capacidade crítica e autocrítica e o reconhecimento de seus limites. E afirma que o

conhecimento é uma aventura em espiral que tem um ponto de partida histórico, mas

que não tem um fim, que deve, sem cessar, fazer círculos concêntricos, ou, melhor

dizendo, que a descoberta de um princípio simples não tem fim; ela reconduz ao mesmo

princípio que  esclareceu em parte.

Deste modo, sua proposta é a da construção de uma teoria, uma epistemologia

da complexidade, que possa convir ao conhecimento do homem. Tal necessidade resulta

de conquistas da própria ciência, que comprovaram a insuficiência do paradigma

cartesiano, fundamentado nas categorias da física clássica e que serviram de modelo

para as concepções de realidade.

Como alternativa para a visão simplificadora, é proposto o princípio da

complexidade, que embora se baseie na necessidade de distinguir e analisar, procura não
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isolá-los, buscando mesmo estabelecer a comunicação entre o objeto e o entorno. Para

explicar este novo paradigma recorre às teorias de sistemas e cibernética, surgidas no

século XX.

A teoria de sistemas possui um caráter quase universal, pois desde um átomo a

uma galáxia podem ser considerados sistemas, ou seja, associação combinatória de

elementos diferentes. E busca no conceito de sistema aberto, a explicação para

fenômenos como os sistemas vivos, que necessitam de alimentação externa, tanto

material/energética como organizacional/informacional.

Uma mesa ou uma pedra é classificada como sistema fechado ou em equilíbrio,

pois não ocorrem trocas de matéria/energia com o meio. Já com uma célula ou um

organismo existe um desequilíbrio, sendo este responsável pela conservação destes

elementos, ou dito de outra maneira, é o desequilíbrio que permite a manutenção do

equilíbrio nestes sistemas. Assim, paradoxalmente, as estruturas de um organismo

permanecem as mesmas, ainda que seus constituintes, as células, renovem-se

continuamente.

Deste modo, são inferidas duas conseqüências importantes decorrentes da idéia

de sistema aberto (MORIN,2005, p. 22):

a) as leis de organização da vida não são de equilíbrio, mas de desequilíbrio,

recuperado ou compensado dinamicamente;

b) a inteligibilidade de um sistema deve ser encontrada não só no sistema, mas em sua

relação com o meio ambiente. Esta relação não deve ser entendida como de

dependência, mas como um elemento constituinte do sistema;

A partir destas conclusões, observa que qualquer concepção de realidade deve

considerar o binômio conexão/distinção entre o sistema e seu meio ambiente. E que esta

conexão é essencial nos planos epistemológicos, metodológicos, teóricos e empíricos.

Desta forma, entende possível a proposta de uma teoria de sistemas auto-eco-

organizadores abertos de sistemas vivos.

Busca no organismo vivo uma noção de organização que se relacione com a

entropia, gerando, mesmo que temporariamente, uma neguentropia, a partir de sua

própria entropia, fundada em uma dinâmica muito mais complexa que qualquer modelo
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artificial. O paradoxo da organização viva é que ela parece não obedecer ao segundo

princípio da termodinâmica (entropia) .  Tal afirmação pode ser melhor reconhecida

quando se compara a máquina viva (auto-organizadora) à máquina artefato

(simplesmente organizada). Por exemplo, um motor de um automóvel é formado por

peças de grande durabilidade e precisão, a fim de desempenharem a função a que foram

destinadas. No entanto o motor, em seu conjunto, não é tão confiável quanto os

elementos que o compõem, quando estes são considerados de forma isolada, pois basta

que um dos componentes se altere para que todo o conjunto entre em pane e precise de

uma intervenção externa para voltar a operar.

Já com a máquina viva (auto-organizada) ocorre o inverso, pois embora seus

componentes tomados de forma isolada sejam de baixa confiabilidade, constituídos por

células que morrem e se renovam, o organismo como um todo conserva sua identidade.

Portanto, existe uma grande confiabilidade no conjunto e uma fraca confiabilidade nos

elementos que o constituem.

Desta forma, verifica-se que, embora o fenômeno da desorganização (entropia)

siga seu curso na organização viva mais rapidamente do que em uma máquina artificial,

ocorre simultaneamente o fenômeno da reorganização (neguentropia). Verifica-se,

portanto, que a relação entre os dois fenômenos, longe de ser de oposição, é de

complementaridade.

Assim, fica claro que a ordem para as coisas vivas possui um caráter que

demanda a postulação de uma lógica complexa. Uma das conseqüência da admissão da

idéia da auto-organização é de uma mudança no estatuto ontológico do objeto, que se

caracteriza por:

a) concepção do objeto como fenomenalmente individual, isto é, na existência de uma

adequação total entre a forma fenomênica e o princípio de organização. O objeto

deve ser considerado em relação ao seu contexto fenomênico e não isolado destes,

como ocorre no caso da física ou da química;

b) aceitação de uma relativa autonomia organizacional, organísmica e existencial do

objeto.

De certo modo, MORIN (2005) afirma que, em função destas mudanças, o

objeto adquire certos privilégios anteriormente exclusivos do sujeito, o que acaba por
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resultar na admissão de que a subjetividade humana encontra suas raízes na realidade

objetiva. Entretanto, muito embora um sistema auto-organizado se destaque do meio

ambiente por causa de suas características de autonomia e individualidade,

paradoxalmente também torna-se mais estreita sua ligação em função da abertura e da

troca, elementos inseparáveis no processo evolutivo da complexidade. O sistema pode

ser chamado então de auto-eco-organizador, pois, embora conserve sua individualidade,

tem com seu ambiente fortes relações de dependência, pois além de buscar neste meio

seu alimento, também retira daí informação. De certo modo, o ambiente está no interior

do sistema e adquire um papel co-organizador. Assim, trata-se de um sistema aberto,

que para completar-se precisa conter em si o seu meio ambiente.

Evidencia-se nestes conceitos a dialética hegeliana como o locus no qual se

inscreve a complexidade na filosofia. Na ciência, muito embora já se registrassem

fenômenos na microfísica cuja ambigüidade demandava a admissão de noções que

extrapolavam o reducionismo, foi com o surgimento da cibernética que ocorreu a

aceitação da complexidade. É descrita inicialmente como um fenômeno quantitativo,

dada a imensa quantidade de interações e interferências entre um número muito grande

de unidades. Esta definição se justifica, por exemplo, no caso de toda organização viva,

mesmo as mais simples, nas quais se identifica um grande número de unidades, cuja

ordem de grandeza é de bilhões, seja de moléculas em uma célula, seja de células em

um organismo. Mas além disto, a complexidade também comporta incertezas,

indeterminações, aleatoriedades, ou seja, uma relação estreita com o acaso. Deste modo,

pode-se defini-la como “.. a incerteza no seio de sistemas ricamente organizados”

(MORIN, 2005, p. 35).

Caso se considere o mundo empírico, é possível descrever o complexo, como a

incapacidade da certeza, de conceber uma ordem absoluta. Na esfera lógica, é a

aceitação de contradições. Na visão complexa, diferente da visão clássica, a contradição

não significa o erro, mas sim a necessidade do aprofundamento da investigação da

realidade, sem deixar de considerar as limitações de nossa lógica.

Desta forma, uma lógica complexa pode ser caracterizada por uma concepção

do par sujeito/objeto como resultado da relação sistema auto-organizado/ecossistema.

MORIN (2005) afirma que a ciência do Ocidente, privilegiando uma perspectiva

positivista, buscou a eliminação do sujeito, a partir da concepção da existência de

objetos independentes deste, o que permitiria que estes objetos fossem observados e
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explicados. Este postulado foi instrumentalizado no método experimental. O sujeito,

para esta perspectiva, é o ruído que deve ser eliminado na  busca de atingir um

conhecimento objetivo, ou seja, o reflexo do real. Emerge daí o grande paradoxo

presente neste pensamento, que, por sua obsessão pela disjunção, separa o sujeito do

objeto e acaba por privilegiar ou o sujeito metafísico ou o objeto positivista.

Neste sentido, a inovação é a aceitação de uma certa imprecisão tanto no

campo fenomênico quanto no conceitual, reconhecendo fenômenos como a liberdade ou

criatividade, cuja existência só é possível num contexto complexo.

No pensamento complexo se busca justamente o inverso, ou seja, quando se

adota o conceito de sistema aberto, a presença do meio ambiente é condição constitutiva

do sujeito, fundada na interdependência do par sistema/ecossistema.

MORIN (2005), como HESSEN (2000), reconhece a existência de uma

incerteza fundamental, ontológica, na relação entre sujeito e seu meio, e cujas tentativas

de solução privilegiaram a realidade ora do sujeito, ora do objeto. Para a perspectiva

complexa, ambos, sujeito e objeto, devem permanecer abertos, condição necessária para

a evolução do conhecimento. Deste modo, propõe uma epistemologia aberta:

na qual o objeto deve ser concebido em seu ecossistema e mais amplamente,

num mundo aberto (que o conhecimento não pode preencher) e num

metasistema, uma teoria a elaborar onde sujeito e objeto poderiam integrar-se

um ao outro (MORIN, 2005, p. 48)

.

No entanto, é curioso constatar que, sob a ótica do pensamento clássico, a

responsabilidade não é um conceito científico, pois esta só tem sentido em relação a um

sujeito que se percebe. Como o conceito de sujeito não tem lugar nos princípios do

conhecimento científico, infere-se que o cientista é um irresponsável por profissão. Por

outro lado, a noção de sujeito só adquire significado quando é integrada num

ecossistema.

Coerente com esta visão integradora, é proposto o conceito de

transdisciplinaridade, postulando que qualquer teoria que aspira a ser fundamental, deve

transcender o campo das disciplinas.
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A revolução conceitual decorrente da descoberta do segundo princípio da

termodinâmica (entropia), é a de uma visão paradoxal do universo, isto é, de que este

resulta de dinâmicas antagônicas, mas inseparáveis, e que muito embora caminhem para

a desintegração, também permitem novas reorganizações. Extrapolando esta idéia para o

ser vivo, verifica-se que se ajusta perfeitamente à sua dinâmica, pois “viver é, sem

cessar, morrer e se rejuvenescer”(MORIN, 2005, p. 63).

A complexidade também está presente na noção de autonomia humana, pois

ela depende de condições culturais e sociais. A constituição do homem depende de uma

linguagem, uma cultura, um saber e de um substrato biológico, o cérebro, resultado de

um programa genético, o que demonstra a dependência em relação aos genes. De certo

modo, o ser humano é uma mistura de autonomia, de liberdade, de heteronomia e até

mesmo de possessão por forças ocultas que transcendem até aquelas do inconsciente,

desvelado pela psicanálise.

Assim, o pensamento complexo postula a adoção de uma abordagem

multidimensional das ciências humanas, na qual, em função de uma divisão mutiladora,

cada disciplina não busque conceber sua realidade a partir de seus referenciais. Deste

modo propõe-se os seguintes princípios para o entendimento da complexidade do real:

• dialógico, que pode ser observado no binômio ordem e desordem, pois muito

embora um busque eliminar o outro, também podem, em certos casos,

complementar-se, produzindo organização e complexidade. O princípio dialógico

permite a manutenção da dualidade no interior da unidade, ou seja, associa

princípios antagônicos e ao mesmo tempo, complementares;

• recursão organizacional aparece como o segundo princípio e pode ser definida como

um “processo nos quais os produtos e efeitos são ao mesmo tempo causas e

produtores do que os produz” (MORIN, 2005, p. 74). A sociedade humana, segundo

BERGER e LUCKMANN (1985), possui esta dinâmica, pois é produzida pelas

interações entre indivíduos, e por meio da língua, cultura, relações sócio-

econômicas, etc.  retroage sobre os indivíduos, produzindo-os. Desta forma, a

recursão representa um rompimento com a idéia de causa/efeito;

• princípio hologramático, que possui a mesma característica do holograma físico, ou

seja, assim como a parte está inserida em um todo, o todo está em cada parte. Um

exemplo deste princípio é a célula do nosso organismo que em seu interior possui
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toda a informação genética do organismo. Esta mesma concepção pode ser encontrada

no aforismo de PASCAL “ ...julgo impossível conhecer as partes sem conhecer o

todo, bem como conhecer o todo sem entender particularmente a partes” ( 2005,

p.48).

Consoante com a proposta do pensamento complexo, os princípios também são

complementares, pois na lógica recursiva o conhecimento adquirido pelas partes age

sobre o todo que retroage sobre as partes, numa dialética produtora do conhecimento. E

a idéia recursiva também se conecta ao princípio dialógico. Deste modo, a integração

entre o observador e o observado é essencial no pensamento complexo.

No que diz respeito às operações lógicas, que em última análise caracterizam

um paradigma, é possível afirmar que, enquanto no paradigma clássico predominou a

disjunção e a redução, no paradigma complexo deve preponderar o princípio da

disjunção, da conjunção e de implicação, ou seja, a partir do par causa/efeito, será

também considerada a retroação do efeito sobre a causa. O princípio fundamental será o

da conjunção complexa.

Segundo MORIN (2005), num universo de pura ordem, não haveria inovação

criatividade, evolução. Por outro lado, é impossível conceber a existência na absoluta

desordem, pela falta de um elemento de estabilidade para a constituição de uma

organização. Assim, o que se conclui é que, muito embora a desintegração seja uma

constante, também o é a luta pela regeneração, reorganização, cujo estímulo advém

justamente da degenerescência. Neste contexto, a complexidade deve ser aceita como

princípio de pensamento que aceita a realidade, e não como um princípio que busca

revelar sua essência.

Também é possível postular que a ciência, cujos pilares são o racionalismo, o

empirismo, a imaginação e a verificação possui também a mesma interdependência, pois

seu movimento decorre justamente do conflito permanente entre o racionalismo e o

empirismo. Na medida em que o empírico destrói as construções racionais, estas são

reconstruídas a partir de novas descobertas empíricas. Imaginação e verificação, neste

sentido, são complementares.
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1.5. O Conhecimento na Complexidade

MORIN (2004) concebe o conhecimento como um movimento circular

ininterrupto, afirmando que conhecemos as partes que permitem conhecer melhor o

todo, mas o todo permite novamente conhecer melhor a parte. Nesta perspectiva, o

conhecimento tem um ponto de partida quando se coloca em movimento, mas não há

um fim. Afirma que conhecer é negociar, trabalhar, discutir, debater-se com o

desconhecido que se reconstitui incessantemente, porque toda solução produz nova

questão. Postula a necessidade do enraizamento do conhecimento numa cultura, numa

história e numa humanidade, recomendando a comunicação entre as ciências, traduzida

no termo transdisciplinaridade. Entende que a dissociação entre sujeito e objeto,

presente no paradigma clássico, com foco no objeto, cumpriu sua função heurística e

deve ser superada, tornando-se essencial que a ciência restitua ao sujeito o mesmo

privilégio dado ao objeto.

Deste modo, esta perspectiva considera fundamental que o conhecimento

admita a integração entre conhecedor e seu conhecimento, observador-conceptualizador

na observação-concepção. Também deve ser considerada a inserção da observação-

concepção no contexto mental e cultural que permitiu a integração.

Para MORIN (2002), congruente com a idéia piagetiana do aprender a pensar,

o desenvolvimento de aptidões gerais da mente permite um melhor desenvolvimento de

competências especializadas. Também compartilha da abordagem proposta por Paulo

Freire, ao preconizar que o conhecimento, em sua construção, deve ter como referência

o contexto, mobilizando o que o conhecedor sabe do mundo. Esta concordância com o

construtivismo torna-se mais patente na sua proposta para a educação, onde explicita

que esta deve:

..favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas

essenciais e, de forma correlata, estimular o uso da inteligência geral. Este

uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e

a mais viva durante a infância e a adolescência, que com freqüência a

instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja

adormecida, de despertar (MORIN, 2002, p. 39).
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Entretanto, observa que em função da fragmentação característica do

paradigma cartesiano, privilegia-se o conhecimento especializado, que pode ser definido

como uma extração de um objeto de seu contexto, omitindo as relações e o encaixando

no âmbito de uma disciplina compartimentada, ou seja, dissociando-o do todo.

Assim, é considerada essencial a análise da natureza do conhecimento e propõe

a necessidade de privilegiarmos o modo de conhecimento que apreenda os objetos em

seu contexto, considerando sua complexidade e conjunto, ou seja, métodos que

possibilitem a percepção das relações mútuas e influências recíprocas entre as partes e o

todo. Considerando esta perspectiva integradora, entende que o conhecimento não pode

ser dissociado da ética, propondo uma antropo-ética, que considere o caráter

multifacetado do ser humano, ou seja, biológico e social. Desta forma preconiza que a

ética deva:

..formar-se nas mentes com base na consciência de que o humano é, ao

mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte da espécie. Carregamos

em nós esta tripla realidade. Desse modo, todo o desenvolvimento

verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das

autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de

pertencer à espécie humana (Morin, 2002, p. 17).

Propõe a necessidade de uma reforma paradigmática e epistemológica por

meio da introdução de um segundo grau reflexivo que se paute pelo conhecimento do

conhecimento. Como modelo para a concepção complexa da realidade, MORIN (2002)

apresenta o seguinte tetragrama, no qual associa as noções fundamentais de sua

proposta:

Quadro 2 – Realidade Complexa – fonte : Ciência com Consciência, MORIN, 2002, p. 204.

ordem desordem

interação organização
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Propõe que a constituição deste universo se faça a partir de uma dialógica

entre estes componentes. Deste modo, o universo se autoproduz, por meio das

interações físicas, que produzem organização, mas que tendem para a desordem

(entropia), que por sua vez provoca a reorganização.

MORIN (2002), como KANT (2003), delimita o campo real do conhecimento

na percepção do mundo fenomênico, ou seja, o que se conhece é o objeto visto,

percebido e co-produzido por nós. Desta forma, o real pertence a um universo do qual o

observador nunca poderá eliminar as desordens e nem ele próprio. Assim, nesta

perspectiva, o objetivo do conhecimento não é sua decifração, mas sim, o diálogo com o

mundo, aceitando as incertezas e mesmo contradições para as quais a lógica humana é

insuficiente.

Propõe a concepção da mente humana como “uma criação que emerge e se

afirma na relação cérebro-cultura” (MORIN, 2002, p. 53). Deste modo, a complexidade

humana pode ser sintetizada como uma tríade bioantropológica distinta de

cérebro/mente/cultura,  cujas características podem ser observadas na própria

constituição do cérebro humano. Este possui características que denotam aspectos

evolutivos, que vão desde os cérebros reptiliano (paleocéfalo), mamífero (mesocéfalo) e

nos humanos, o neocórtex, sede das aptidões analíticas, lógicas e estratégicas, passível

de interação com a cultura. Desta forma, percebe-se que esta complexidade comporta

conflitos, não havendo uma hierarquia que estabeleça a supremacia da racionalidade

sobre a afetividade e a pulsão. E obedecendo ao mesmo processo dialético, concebe a

relação triádica indivíduo/sociedade/espécie, na qual a interação entre os indivíduos

produz a sociedade que por meio da cultura retroage sobre os indivíduos. Desta forma, o

desenvolvimento humano é entendido como o desenvolvimento conjunto das

autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à

espécie humana.

Assim, na perspectiva da complexidade, a concepção do ser humano não deve

se restringir a defini-lo somente pela racionalidade (Homo sapiens), pela técnica (Homo

faber), pela utilidade (Homo economicus) e pelas necessidades obrigatórias (Homo

prosaicus). Em função de sua complexidade, qualquer definição do ser humano deve

considerar também a afetividade, a paixão, o humor,  a criatividade, a imaginação, a

poesia e o lúdico, pois sem dúvida, existem relações explicitas ou subjacentes entre

estas diversas facetas.
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Segundo PASCAL (2005, p.48) todas as coisas são “..causadas e causantes,

ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas se encontram presas por um vínculo

natural e insensível que liga as mais afastadas e diferentes”. O pensamento complexo

possui este aspecto, ou seja, embora busque um conhecimento não fragmentado, não

redutor, reconhece que este nunca poderá ser completo, acabado, sendo a incompletude

um traço de sua natureza.

O pensamento clássico caracteriza-se pela disjunção entre o objeto e o meio,

buscando-se compreender o objeto isolando-o de seu meio. Sem dúvida, esta operação

contribui para o progresso do conhecimento. Entretanto, existem conhecimentos que só

podem progredir pela aceitação de sua interação com o meio. O exemplo clássico é o ser

vivo que é, simultaneamente, um sistema aberto e fechado, porque inseparável de seu

ambiente, do qual precisa para se alimentar, informar-se, desenvolver-se. A operação

lógica a ser aplicada neste caso é a distinção, ao invés da disjunção.

Para MORIN (2004), as visões de mundo são traduções do mundo. A tradução

da realidade se faz por meio de representações, noções, idéias e depois teorias. E afirma

que o que diferencia a percepção da alucinação é unicamente a intercomunicação

humana. A epistemologia complexa propõe o resgate do homem enquanto ser

bioantropológico que possui um cérebro que permite o conhecimento, mas que também

o limita. As categorias atribuídas  ao mundo é o que permite a percepção dos

fenômenos.

Deste modo, toda teoria cognitiva e até mesmo a científica é co-produzida pelo

espírito humano e por uma realidade sociocultural. Converge com a visão autopoiética

do conhecimento de VARELA e MATURANA (1995), que não consideram o mundo

como previamente dado, mas que a realidade é resultado de um ato criativo de

realidade. Por esta perspectiva, o conhecimento não é abstrato, mas incorporado no

indivíduo.

Disto decorre que todo o conhecimento é individualmente determinado e

variará de acordo com o ponto de vista do “conhecedor”, ou seja, conforme o que ele

sabe ou considere importante. Assim, o conhecimento é definido, por esta perspectiva,

como um processo de aplicação de distinções fundamentado em orientações internas.

Estas distinções ou conceituações sempre são feitas em relação a algo já anteriormente

distinguido ou seja, não existe um conceito em estado puro, mesmo que este se refira a

algo abstrato.
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1.6. A inteligência complexa

LE MOIGNE (2000, p. 223)  define a inteligência como “...capacidade (ação e

resultado) de representar uma situação e de elaborar os programas de ajustamento

(hipóteses e estratégias), entre os quais as escolhas serão possíveis; define de maneira

suficientemente sustentável os processos cognitivos que designam de maneira geral a

inteligência de um sistema”. E reconhece a contribuição da Epistemologia Genética

como fundamental para a uma concepção complexa da inteligência, afirmando que

“adaptação e equilibração prestam-se, a priori, igualmente ao jogo da modelização da

complexidade, a qual se funda, precisamente, sobre sua irredutibilidade a uma única

forma, estável, invariante e previsível (LE MOIGNE, 2000, p. 226).

Desta forma, como os conceitos inventados pela inteligência humana para a

representação inteligível de fenômenos distinguidos como complexos tais como:  elipse,

elétron,  organização,  LE MOIGNE (2000) afirma que o problema da complexidade

torna-se o problema da inteligência, conceituada por PIAGET (1973, p. 75) como “uma

organização interna....refletindo antes de tudo as propriedades das coordenações das

ações”.
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CAPÍTULO 2 – A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA

2.1. A origem do conhecimento

A epistemologia genética é resultado do trabalho de Jean Piaget e

colaboradores que, fundamentados em estudos empíricos, propuseram uma teoria

explicativa acerca da origem do conhecimento com base na evolução biológica do

homem.

A questão da origem do conhecimento foi, ao longo da história das idéias,

objeto de inúmeras propostas, cujas respostas serviram e ainda servem como

pressupostos para  diversas abordagens sobre o conhecimento. A fim de enfatizar a

contribuição da epistemologia genética para a compreensão desta problemática, serão

apresentadas sucintamente algumas soluções fornecidas pela filosofia. A questão da

origem pode, em síntese, ser formulada da seguinte forma: qual é o fundamento do

conhecimento: A razão ou a experiência ?

Para ilustrar melhor a questão, HESSEN (2000) propõe a seguinte situação:

quando alguém afirma que o sol aqueceu uma pedra, é possível verificar que, nesta

afirmação, o fenômeno relatado pode ser percebido tocando-se a pedra, ou seja, em uma

experiência. Mas, no raciocínio, existe uma associação implícita que extrapola a

experiência sensória, uma relação causal, ou seja, a pedra aqueceu por causa do sol, isto

é, além da experiência, existe aí um processo mental estabelecendo uma conexão entre

os dois fenômenos (sol ilumina pedra => pedra aquece). A questão que se deduz da

afirmação é: o sujeito cognoscente se apóia mais na experiência ou no pensamento para

extrair o conhecimento? Qual seria a origem do conhecimento ?

O racionalismo, perspectiva fundamentada nas idéias de DESCARTES (2003),

afirma ser a razão a principal fonte do conhecimento humano e propõe que um

conhecimento só pode ser reconhecido como tal se for necessário e tiver validade

universal. Quando se expressa o juízo, o todo é maior do que a parte, percebe-se que

esta afirmação possui validade universal e necessidade lógica. Em contrapartida, a

afirmação de que a água ferve a 100°C necessita da experiência para comprová-la, não

podendo fazê-lo apenas com o exercício da razão, e pode até mesmo não valer em todas

as situações, como de fato não vale, carecendo de validade universal. Para o
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racionalista, o conhecimento só é autêntico se depender única e exclusivamente do

pensamento e portanto este é a verdadeira fonte do conhecimento humano.

No entanto o empirismo, corrente que se contrapõe à tese do racionalismo,

defendida na filosofia de JOHN LOCKE (2005), afirma que a experiência é a única

fonte do conhecimento humano e que o sujeito cognoscente não obtém nenhum

conteúdo da razão, mas só da experiência. Esta perspectiva postula que os homens, ao

nascerem, possuem o espírito vazio e que este só será preenchido com os conhecimentos

obtidos a partir da experiência. Na mesma medida que o racionalismo, o empirismo

também contribui por apontar a importância da experiência como fator de

conhecimento.

O apriorismo, perspectiva proposta por KANT (2003), é uma tentativa de

conciliar as visões racionalista e empirista. O apriorismo sustenta que o conhecimento

possui certos elementos que são a priori, ou seja, independentes da experiência. Neste

aspecto, aproxima-se do conceito do racionalismo, mas o que os diferencia é que,

enquanto o racionalismo considera os elementos a priori como conteúdos do

conhecimento, o apriorismo os considera como formas de conhecimento, formas estas

que recebem seu conteúdo da experiência, fazendo aí a conexão com o empirismo.

KANT (2003) formula a idéia de que o material do conhecimento é produzido

pelas sensações que preenchem as formas preexistentes no pensamento. As sensações

são apresentadas de forma totalmente caótica e desordenada, cabendo ao pensamento a

função de ordená-las e relacioná-las. Para tanto, utiliza as formas de intuição inatas,

como espaço e tempo, que permitem ordená-las espacial e temporalmente, simultânea

ou sucessivamente. Relaciona as sensações através das formas de pensamento,

chamadas de categorias, como por exemplo, quando se conecta um conteúdo perceptivo

a outro, isto ocorre por meio da categoria causalidade, por se considerar que um deles é

a causa e o outro é o efeito, estabelecendo uma relação causal entre os dois. Pode-se

dizer que o sujeito constrói seu mundo objetivo com os elementos da experiência, mas a

maneira como ele o faz é ditada pelas funções a priori da consciência.

FREITAG (1991) afirma que a epistemologia genética sofreu forte influência

do pensamento kantiano, sendo perceptível na obra de Piaget a investigação de

conceitos básicos do entendimento (tempo e espaço), assim como os componentes

centrais das categorias a priori do entendimento (quantidade, qualidade, relação e



30

modalidade). Todas estas categorias integram a proposta kantiana para explicar a razão

teórica.

Para esta autora, Piaget e seus colaboradores lograram êxito em operacionalizar

o pensamento filosófico de Kant, traduzindo-o em termos científicos. Por exemplo, a

categoria da quantidade foi objeto de inúmeros experimentos, protocolados e

publicados. No entanto, também afirma que, embora a proposta kantiana sobre a origem

do conhecimento humano tenha servido como matriz para a epistemologia genética,

Piaget a superou, na medida em que postula que o sujeito epistêmico não existe a priori,

mas que resulta de uma gênese, ou seja, que este se constitui por meio de processos

contínuos de descentração e diferenciação internas, produzidos em contextos de

cooperação e confronto durante a interação social.

Para a epistemologia genética (FREITAG, 1991), o conhecimento não se

origina nem do sujeito consciente de si mesmo, nem de objetos já constituídos que

seriam apreendidos pelo primeiro. Sua origem estaria nas interações produzidas entre

sujeito e objeto, dependentes de ambos, resultado de uma indiferenciação completa e

não de trocas entre formas distintas.

Assim, nesta teoria, o problema inicial do conhecimento é o da construção dos

mediadores, que a partir da zona de contato entre o corpo e as coisas, progredirão

simultaneamente para as esferas interna e externa, e é desta construção dual que,

solidariamente, constituir-se-ão sujeito e objetos. Esta proposta elege a ação como

instrumento de troca inicial, e muito embora a percepção desempenhe um papel

importante, as significações dadas aos elementos percebidos são relativas à ação.

A evolução do processo é demonstrada por meio da Teoria dos Estágios do

Desenvolvimento Cognitivo. Esta teoria postula que o conhecimento é uma relação

evolutiva entre a criança e seu meio, ou seja, a criança reconstrói suas ações e idéias em

relação a novas experiências ambientais. No transcorrer deste relacionamento com o

meio, é possível identificar em algumas idades, estruturas ou organizações de

pensamento que caracterizam um período, ou estágio. Piaget classificou-as como:

sensório-motor; pré-operatório; operações concretas e operações formais.

Entretanto, PULASKY (1986) afirma que é provável que a maior contribuição

de Piaget seja a análise de como o conhecimento humano se desenvolve para além de
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sua herança genética, por meio de um processo de auto-regulação, baseado no feedback

do ambiente, que conduz o organismo a uma reconstrução interna.

Deste modo, para esta perspectiva, o princípio do funcionamento intelectual é a

adaptação, da mesma forma que este mecanismo é fundamental para o funcionamento

biológico. Como outra tendência básica que subjaz neste processo, a perspectiva propõe

a organização, ou seja, a capacidade biológica de integrar as estruturas físicas e

psicológicas em sistemas coerentes. Em síntese, o processo de adaptação ocorre por

meio da organização, ou seja, o organismo separa os diversos estímulos e sensações que

recebe, organizando-os em um tipo de estrutura.

Assim, a adaptação caracteriza-se por suas duas dimensões: a assimilação, que

é o processo pelo qual o organismo recebe as sensações, experiências, etc., e se apropria

delas e a acomodação, processo ajustador de saída, que consiste em dirigir-se para o

ambiente. O funcionamento simultâneo destas duas dimensões é que permite o

desenvolvimento cognitivo.

O funcionamento deste processo foi obtido por meio da investigação conduzida

pela observação do comportamento de bebês e pelo método clínico, criado por Piaget,

com crianças maiores. Deste modo, chegou à conclusão de que, ao mesmo tempo em

que um bebê está funcionando adaptativamente, também se desenvolve

intelectualmente, ou seja, no ato de experimentar, está presente o processo de regular o

equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, entre as esferas internas e externas ao

organismo.

Uma idéia importante na psicogênese piagetiana é justamente derivada deste

equilíbrio, que resultou na concepção da Teoria da Equilibração, que postula a

existência de um processo dinâmico que busca estados progressivos de equilíbrio e cuja

função é a de produzir “coordenação balanceada entre a assimilação e a acomodação”

(PULASKY, 1986, p. 25). Segundo esta autora, para Piaget, este é por excelência, o

processo que permite o crescimento e a aprendizagem no desenvolvimento cognitivo, ou

seja, o que estimula a mente para patamares mais elevados de pensamento é a busca

pelo equilíbrio. Como fatores que propiciam o desenvolvimento intelectual, considera:

a) a maturação do sistema nervoso, ressalvando no entanto que entende esta fase como

necessária no sentido de gerar as condições e não como fator preponderante;
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b) a experiência física e empírica, que provém da manipulação de objetos e que

permitirá a construção do conhecimento lógico-matemático, tais como comparações

e mesmo quantidades. Por exemplo, um cubo é um objeto físico, mas em dois cubos

já existe uma relação criada pelo intelecto humano.

c) a transmissão social, que são as informações fornecidas pelos pais, colegas,

professores, etc.. Quando uma criança recebe informações que colocam em xeque

sua realidade, seu equilíbrio é perturbado, impelindo-a na busca de respostas que lhe

permitam alcançar um novo equilíbrio mais elevado. Este processo também é

chamado de conflito cognitivo.

d) o processo de equilibração, responsável pela coordenação dos anteriores e que

permite o aparecimento progressivo de estados provisórios de equilíbrio, porque

como tratamos com um sistema aberto, o surgimento de novos conflitos cognitivos é

constante. Na perspectiva psicogenética, este processo é a essência do

funcionamento adaptativo e aparece em todos os estágios de desenvolvimento.

No entanto, é importante ressaltar a idéia de que para esta definição de

aprendizagem, o conhecimento adquirido em um nível é transposto para um outro mais

elevado e reconstruído neste nível mais elevado de abstração.

Segundo BECKER (2003) o traço que distingue a epistemologia genética em

relação às concepções inatistas e empiristas é o fato de este pensamento situar a origem

das estruturas cognitivas na ação do sujeito. Independente da herança genética, a

característica comum da espécie humana é a capacidade de aprender.

Deste modo, a definição dada por PIAGET (1978) para a aprendizagem

humana é como a construção de estruturas de assimilação, ou seja, aprender é construir

estruturas de assimilação. Dito de outra maneira, aprende-se porque se age para

conseguir algo e, em um segundo momento, para se apropriar dos mecanismos dessa

ação primeira. O processo pode ser ilustrado pelo gráfico existente no livro “A tomada

de consciência”  (PIAGET, 1978):
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GRÁFICO 1 – PROCESSO DE APRENDIZAGEM HUMANA

Fonte: A tomada de Consciência, Piaget, 1978, p. 199

O processo de interação, fundamental na proposta piagetiana, é ilustrado no

GRÁFICO 1, e parte do pressuposto de que o conhecimento não se origina no sujeito

(S), nem no objeto (O), mas em P, uma região indistinta entre o sujeito e o objeto. O

sujeito age sobre o objeto, assimilando-o. Caso ocorram dificuldades neste processo, o

sujeito volta-se para si, e por meio do processo de acomodação, produz transformações

em si mesmo. Desta forma, após a ação sobre o objeto, o sujeito procura apreender sua

ação. Este processo é contínuo e depende de condições objetivas. De acordo com

BECKER (2003), o ser humano é singular em sua capacidade de apropriar-se dos

mecanismos íntimos de suas ações e é esta a chave de sua extraordinária capacidade de

aprender. E assinala a afetividade como outro mecanismo fundamental para a gênese do

conhecimento, que desencadeia a ação,  conforme se observa na seguinte afirmação:

[....]um esquema de assimilação comporta uma estrutura (aspecto cognitivo) e
uma dinâmica (aspecto afetivo), mas sob formas inseparáveis e
indissociáveis. Não nos é, pois, necessário, para explicar a aprendizagem,
recorrer a fatores separados de motivação, não porque eles não intervenham
(...), mas porque estão incluídos desde o começo na concepção global da
assimilação (PIAGET, 1959, p.66, apud BECKER, 2003).

Assim, de acordo com a perspectiva construtivista, é fundamental que a

aprendizagem seja organizada visando a construção das estruturas possíveis (esquemas)

para o educando, e os conteúdos devem contribuir para isto.

S O

P C’C
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A dialética entre a história de cada indivíduo, através de suas experiências

cotidianas, e a história de uma sociedade como um todo, determinam o processo de

formação (psicogênese) individual. Porém, tal determinação — essa tese é fundamental

em Piaget — acontece na dependência estrita da ação do indivíduo, ação que tem

sempre duas dimensões complementares entre si: a ação de busca no meio físico ou

social, produzindo modificações nesse meio (assimilação), e a ação sobre si mesmo,

buscando transformar as próprias estruturas cognitivas (acomodação) em função das

novidades que o meio apresenta.

2.2. O processo do conhecimento

O núcleo da concepção piagetiana para a gênese e o desenvolvimento do

sujeito epistêmico reside na proposta teórica da equilibração ou da abstração

reflexionante. O aspecto essencial destes processos é de que o sujeito se constitui na

medida em que age. Para esta proposta, a linguagem possibilita ao sujeito, na

perspectiva das trocas simbólicas, um universo infinitamente superior ao possível de

acontecer entre o organismo e o meio biológico.

É possível identificar, no processo de abstração reflexionante, fundamental na

Epistemologia Genética, um processo dialético, pois para que este ocorra, é necessária a

atuação da abstração empírica. Por outro lado, um exame da abstração empírica

demanda os mecanismos lógicos da abstração reflexionante, sem os quais, não é

possível um salto qualitativo.

A proposta teórica da psicogênese da inteligência é apresentada por PIAGET

(1995) em sua Teoria da Abstração Reflexionante, que englobou de certa forma a

Teoria da Equilibração. Nesta teoria, o processo de desenvolvimento da inteligência do

sujeito resulta de um processo dinâmico, caracterizado pela complementaridade entre

dois elementos, que  são:

a) reflexionamento (réfléchissement), cujo apoio reside na abstração empírica, ou seja,

dos observáveis (objetos, eventos, dados, etc.) nas suas características materiais,  e

também dos não observáveis, que são as coordenações endógenas, ou seja, relações

ou aspectos associados a um objeto na mente do sujeito;
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b) reflexão (réflexion), definida “como ato mental de reconstrução e reorganização

sobre o patamar superior daquilo que foi assim transferido do inferior” (PIAGET,

1995 p. 303).

O reflexionamento é o equivalente na teoria da equilibração, à assimilação e a

reflexão à acomodação. No entanto, é possível afirmar que houve um aperfeiçoamento

da Teoria da Equilibração para a Teoria da Abstração Reflexionante, pois a enquanto a

primeira explica a gênese e o desenvolvimento do conhecimento a partir das trocas do

organismo com seu meio, a segunda explica pelas trocas simbólicas, abrangendo

portanto, todas as trocas do organismo com o meio.

O processo pode ser explicado na medida em que o indivíduo obtém

informações do meio e as reconstrói, em consonância com sua história, construindo

novos conteúdos e novas estruturas, ressalvando que, embora essas reorganizações

ocorram no plano individual, realizam-se sempre por meio da interação social. A idéia

nova desta proposta é que a assimilação de conteúdos, executada por reflexionamento,

permitida por uma organização previamente constituída, resulta na reorganização de

estruturas (diferenciação) novas que tornam possíveis ao indivíduo a abstração de

características até então impossíveis de serem assimiladas.

Como ponte entre as categorias reflexionante e empírica, PIAGET (1995)

propõe uma categoria intermediária, a pseudo-empírica, que ocorre quando o indivíduo

projeta sobre o objeto propriedades tiradas de suas operações mentais. Como exemplo,

quando uma criança enfileira pedrinhas e estabelece para este conjunto um significado,

ela retirou dos objetos algo que não está neles, não sendo portanto observável. Esta

abstração enquadra-se na categoria reflexionante e não na empírica.

Quanto à reflexão (réflexion), trata-se do processo de reconstrução do que é

obtido do plano das ações, para que em um nível endógeno se constitua como

representação.

PIAGET (1990) reconhece que todo o conhecimento inicia-se, em seu nível

elementar, pela experiência, mas já é possível distinguir as experiências físicas com

abstrações extraídas do objeto das experiências lógico-matemáticas, nas quais as

abstrações são extraídas das coordenações entre as ações do sujeito. Estas coordenações

podem, por exemplo, ser a imposição de uma classificação aos objetos, ou dispô-los em

função do tamanho.
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Para ilustrar qual é o conhecimento que interessa ao construtivismo, BECKER

(2003) propõe a seguinte situação:  um aluno de colégio técnico desmonta  e remonta o

sistema de carburação de um automóvel, como atividade de aula. Segundo este autor,

isto não significa que ele tenha evoluído em termos de conhecimento. Na perspectiva

piagetiana, o conhecimento prático, objeto deste exemplo, é considerado a matéria

prima do conhecimento, mas não é sobre ela que Piaget focou sua atenção.

A ação prática, ou de primeiro grau, como é chamada por Piaget, não deve ser

o objetivo da aprendizagem, mas sim a ação de segundo grau, ou seja, a ação sobre essa

ação de primeiro grau. Sua premissa é de que a ação de primeiro grau proporciona uma

base para a ação de segundo grau, que possui um caráter endógeno, marcado por um

processo crescente de interiorização.

BECKER (2003) distingue estas ações por meio do seguinte exemplo: No caso

anterior (desmontagem e remontagem do carburador), se o professor , após a conclusão

da tarefa, pedisse aos estudantes que explicassem pela fala, por texto ou desenhos, o que

executaram, mas sem retornar à bancada — no curso da explicação — faria com que

esses estudantes enfrentassem uma dificuldade nova, tão ou mais complexa, do que a

dificuldade enfrentada na atividade prática. Este desafio demanda dos alunos uma ação

de segundo grau, pois consiste no exercício de uma abstração, simultaneamente

empírica e reflexionante, que pode resultar em abstrações pseudo-empíricas e até em

abstrações refletidas.

Para PIAGET (1978), o desenvolvimento do conhecimento é o fundamento

para a aprendizagem e ocorre por meio das ações de segundo grau e não por intermédio

da ação de primeiro grau (prática), ou seja, muitas pessoas passam a toda a vida

executando atividades práticas com grande maestria, sem que isto incremente seu

conhecimento.

A partir do mesmo exemplo, BECKER (2003) propõe uma possível

conseqüência do foco na ação de segundo grau, caso os estudantes também

desmontassem e montassem objetos diferentes, como um motor elétrico, um relógio,

uma transmissão de bicicleta e a após cada atividade, o professor pedisse que

explicassem o que fizeram. É possível que após algum tempo, estes alunos tomem

consciência (apropriação dos mecanismos de ação própria) e cheguem a uma

generalização ao compreender que esses aparelhos possuem mecanismos e princípios

comuns. Talvez até conceituem princípios e relações para explicar o funcionamento e
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indo mais longe, projetem um equipamento com funções novas. No entanto, o

importante é que a generalização, possível resultante deste processo, ultrapassará o

plano do real, dos objetos manipulados, para o plano das possibilidades, ou seja, os

aparelhos possíveis a partir dos conceitos formados.

Este processo pode adquirir uma dinâmica, na qual as primeiras formas

explicativas transformam-se em conteúdo para o qual se constroem novas formas, em

uma verdadeira espiral, evoluindo para novos patamares de conhecimento, descrito

como:

[...] todo reflexionamento de conteúdos (observáveis) supõe a intervenção de

uma forma (reflexão) e os conteúdos assim transferidos exigem a construção

de novas formas devidas à reflexão. Há, portanto, assim uma alternância

ininterrupta de reflexionamento => reflexões => reflexionamentos; e (ou) de

conteúdos => formas => conteúdos reelaborados => novas formas, etc., de

domínios cada vez mais amplos, sem fim e sobretudo, sem começo absoluto.

(PIAGET, 1995, p. 306).

Portanto, considerando o desenvolvimento cognitivo por meio deste processo,

cai por terra a idéia empirista/positivista de que a teoria é uma reprodução do objeto.

Para a perspectiva construtivista, o conhecimento é resultado de uma construção, cujo

locus reside na interação sujeito/objeto e ocorre por meio do processo de abstração

reflexionante, suportada pela abstração empírica.

Neste ponto é importante a distinção sob a ótica construtivista, feita por

BECKER (2003), entre treinamento e aprendizagem, ilustrada pelo exemplo de um

operário de uma linha de montagem de automóveis treinado para fazer o que outros

pensaram. Este operário pode trabalhar por 30 anos nesta função, sem conseguir, a partir

disto, uma evolução significativa em sua capacidade cognitiva, ou seja, sua ação prática

não é usada como matéria prima para fazer teoria. Segundo PIAGET (1978),

experiência não é prática, mas o que se faz com a prática. Portanto, a prática é uma

condição necessária da teoria, mas não condição suficiente.

A partir deste raciocínio, o treinamento que exige o fazer sem o compreender,

separando a teoria da prática, elimina uma parcela imprescindível para a construção do

conhecimento, pois sem o reflexionamento da prática, não é possível desencadear o
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processo de gênese do conhecimento. Esta abordagem dualista do treinamento é típica

do enfoque empirista.

No entanto BECKER (2003) afirma que o fascinante do processo é que muito

embora seja impossível a ocorrência de duas concepções iguais acerca de um objeto,

pois na esfera endógena estas diferem de indivíduo para indivíduo, variando em função

de cada história particular, é possível chegar ao conhecimento universal e necessário.

Todavia, isto não pode ser previamente garantido, mas caso se alcance o estágio

operatório-formal, as diferenças culturais se dissolvem, permitindo a comunicação entre

representantes de culturas profundamente distintas.

2.3. As condições para o conhecimento

Contudo, é importante ressaltar que para a ocorrência do desenvolvimento

cognitivo, não basta a existência de interação, mas é necessário que esta seja

qualificada. O fenômeno da “defasagem” pode ser caracterizado como uma repetição ou

reprodução do mesmo processo formador em diferentes idades ou nos casos mais

extremos, a obstrução do surgimento de um estágio O processo da abstração

reflexionante permite compreender que as defasagens (décalage) no desenvolvimento

cognitivo do indivíduo, não são oriundas de determinações hereditárias, nem são

determinadas pelo meio físico ou social. Elas ocorrem em função da qualidade da

interação, pois ao nascer, todo homem é dotado de todos os atributos para enfrentar os

desafios do meio físico e social, excetuando-se claro, casos graves de disfunções

cerebrais.

Entretanto, quando o meio não provê condições mínimas para a evolução do

processo, isto pode resultar na defasagem. Conforme pesquisa desenvolvida por

FREITAG (1993), este fenômeno pode ser observado em crianças que se

desenvolveram em precárias condições sociais, em favelas ou regiões subdesenvolvidas.

O trabalho comprovou que fatores do meio social interferem na evolução dos estágios e

que a importância do meio é decisiva na aquisição do estágio mais avançado, o das

operações formais.

No entanto, esta autora afirma que o déficit é superável assim que as condições

de interação sejam (re) qualificadas, pois isto não configura um dano cerebral, fato que

a neurologia comprova por meio de pesquisas a respeito da plasticidade do sistema
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nervoso. Os resultados da pesquisa de FREITAG (1993) afirmam a necessidade da

descentração, ou seja, da compreensão objetiva do ponto de vista do outro e que isto

ocorre pelo estabelecimento concreto de uma comunicação socializada. Desta forma,  a

probabilidade de um alto desempenho do pensamento lógico depende do predomínio da

fala socializada.

O estudo também focou a experiência escolar como um espaço social, no qual

as crianças são confrontadas com seus pares oriundos de classes sociais, sexos, idades e

bairros diferentes, o que as incentiva a partilhar de outras perspectivas. Isto pode ser

considerado como um dos fatores que permite a descentração.

Desta forma, FREITAG (1993) atribui o desenvolvimento das estruturas

formais do pensamento às relações informais no interior da escola. Esta autora também

afirma que: “Possivelmente, o efeito atribuído à escola pode ser alcançado também em

certos contextos profissionais” (FREITAG, 1993, p. 229).

AGUIAR (2005) também confirma tal superação amparada em estudos

realizados em 1972 por Garcia, em Israel, que demonstrou o aumento de QI de crianças

oriundas de países africanos após passarem quatro anos em um kibutz, atingindo média

similar às das crianças israelenses de origem européia.

2.4. O conhecimento no senso comum

A forte influência das concepções epistemológicas racionalistas, também

chamadas de inatistas, e das empiristas no senso comum e possivelmente nas

organizações, é revelada por meio de trechos de entrevistas realizadas por BECKER

(2003) com professores da rede pública, seguidas pelas análises efetuadas por este

pesquisador :

 “[...] a transmissão do conhecimento tem que estar junto com a experiência

prática” (BECKER, p. 98, 2003)

 Nesta fala, evidencia-se a idéia de que a teoria é externa ao objeto, e não deve

ser questionada. Só o que é sensível é passível de apreensão e portanto a teoria deve ser

extraída do objeto pela prática. A concepção de que a teoria é um modelo que deve ser

construído pelo sujeito, por meio da interação com o meio, não tem lugar nesta

afirmação.
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Na mesma linha de pensamento:

  “Penso que o conhecimento dá-se sempre via cinco sentidos, de uma ou outra

maneira, ou lendo, ou participando, ou atuando, ou desmontando algum objeto” e,

  “Conhecimento é perceber a realidade, as formas como as coisas acontecem

na realidade; conhecer é perceber, principalmente. O conhecimento é transmitido, sim,

através do meio ambiente, da família, das percepções, de tudo” (BECKER, p. 99, 2003).

As concepções que entendem que o conhecimento é algo que deve ser

adquirido por meio da experiência sensorial são típicas do positivismo, pois sua sede é

externa ao sujeito. Uma outra concepção, na linha behaviorista, parte do pressuposto de

que o indivíduo deve ser estimulado por situações ou punições.

A contrapartida são as concepções aprioristas ou inatistas que são encontradas

em afirmações do tipo:

“Ninguém pode transmitir. É o aluno que aprende. ...eu acho que é uma espécie

de dom que as pessoas têm” ou “(o conhecimento matemático) É uma arte, é

principalmente talento da pessoa de colocar estas coisas... Poucas pessoas realmente

conseguem” (BECKER, p. 101, 2003);

Fica evidente, nestas afirmações, que a capacidade cognitiva é inata, ou seja,

nasce com o indivíduo e portanto não pode ser desenvolvida em todos. Para esta

perspectiva, o conhecimento já está no sujeito, e portanto não há sentido em querer

construí-lo.

2.5. A gênese da moralidade

Conforme enfatizado nas definições complexas sobre o conhecimento, este não

deve ser dissociado da ética. Deste modo, a epistemologia genética também se ocupou

da moralidade, postulando sua gênese de forma concomitante à constituição da razão.

Assim, propõe a existência dos estágios da pré-moralidade, heteronomia e autonomia

moral, cujo desenvolvimento segue o mesmo processo proposto para a gênese do

pensamento lógico.

Estudos interculturais realizados por Kohlberg entre 1969 a 1989 comprovaram

a existência destes estágios. Entretanto, de forma similar ao fenômeno da defasagem,

também demonstraram que as condições ambientais afetam o processo.
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2.6. A criatividade

E, consistente com a admissão do fenômeno da criatividade proposta pela

complexidade, a contribuição da epistemologia genética para a construção de

conhecimentos novos, ou seja, da criatividade humana se dá por meio da dinâmica

subjacente ao processo de construção de conhecimento proposta por esta perspectiva.

A epistemologia genética postula a existência de duas estruturas de níveis

diferentes, entre as quais ocorre uma assimilação recíproca, de forma que a superior

pode derivar da inferior por meio de transformações, mas que também pode enriquecê-

la, integrando-se a ela. De fato, muito embora contaminado pelo reducionismo, o

progresso científico é a prova incontestável do movimento dialético do conhecimento.

Conforme PIAGET (1990):

É visível, pois, que essas assimilações recíprocas procedem à maneira das

abstrações reflexivas que, ao assegurarem a passagem entre dois patamares

hierárquicos, engendram por isso mesmo novas reorganizações. Em suma, a

construção de estruturas novas parece caracterizar um processo geral cujo

poder seria constitutivo e não se reduziria a um método de acesso

(PIAGET,1990, p. 112).

A epistemologia genética, por meio da análise dos estágios elementares,

demonstrou a grande diferença entre as formas iniciais de conhecimento e as formas

superiores, e o longo e imprevisível processo construtivo que conduz de um ao outro.

Desta forma, é possível inferir que a criatividade é um fenômeno individual,

muito embora a interação qualificada possa permiti-la.

2.7. Homologias - complexidade e epistemologia genética

É possível identificar vários pontos de convergência entre os princípios da

complexidade e a epistemologia genética, dentre os quais destaca-se a concepção do

conhecimento enquanto um processo dialético, traduzido por MORIN (2002) como um

movimento circular ininterrupto por meio do qual conhecemos as partes que permitem

conhecer melhor o todo, mas o todo permite novamente conhecer melhor as partes.
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Reconhece-se aí o princípio da recursividade implícito na dinâmica do conhecimento

proposta na Teoria da Abstração Reflexionante.

Em consonância com o pensamento complexo, FREITAG (1991) destaca o

resgate do sujeito como uma idéia importante e  inovadora da epistemologia genética,  e

o faz por meio do método científico. O indivíduo que emerge desta perspectiva é

alguém ativo, que ao concluir seu desenvolvimento, possui capacidades cognitivas que o

habilitam a conhecer e reconstruir o mundo natural e suas leis. Também é dotado de

uma razão comunicativa (pensamento socializado) que o torna capaz de assumir o ponto

de vista do outro, decifrando seu pensamento, de forma a produzir a compreensão

mútua. E, por fim, é um indivíduo moralmente consciente, responsável por seus atos e

que para acatar uma regra, necessita examinar sua necessidade e legitimidade. O

reconhecimento da moralidade como um aspecto essencial na gênese do conhecimento

coincide com o entendimento de MORIN (2002), de que o conhecimento não pode ser

dissociado da ética.

A perspectiva multifacetada preconizada pelo pensamento complexo na

abordagem do ser humano também pode ser percebida na epistemologia genética,

quando esta considera a afetividade como um elemento fundamental na construção do

conhecimento. Outra homologia importante é quanto à idéia de que leis de organização

da vida não são de equilíbrio, mas de desequilíbrio, recuperado ou compensado

dinamicamente, que é compatível com a proposta piagetiana do conflito cognitivo. Esta

pode ser explicada como a partir das interações com o meio, o ser humano recebe

informações que questionam sua realidade e perturbam seu equilíbrio e o impelem na

busca de respostas que lhe permitam alcançar um novo estado de equilíbrio. Por se tratar

de um sistema aberto, o aparecimento de novos conflitos é constante, ou seja, o

equilíbrio e o desequilíbrio são fundamentais para a construção do conhecimento.

Deste modo ambas as perspectivas concebem o conhecimento como um

processo evolutivo. Na verdade, o próprio MORIN (2005), declarou-se um

construtivista, afirmando que a proposta do sujeito epistêmico de Piaget é muito

fecunda, concordando também com a idéia da origem biológica para o conhecimento

humano. E comprova-se a confluência entre as duas propostas pelo fato de LE

MOIGNE (2000) buscar na epistemologia genética os conceitos para sua proposta de

inteligência complexa.
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A convergência também se dá quanto à operação lógica que norteia o

processo de criação do conhecimento. Para paradigma complexo prepondera a

conjunção complexa, isto é, também se considera a retroação do efeito sobre a causa. O

processo proposto na Teoria de Abstração Reflexionante é perfeitamente congruente

com esta lógica, pois postula que a criatividade é resultado da passagem entre dois

patamares hierárquicos, que possibilitam novas reorganizações, e até pela retroação do

superior sobre o inferior, transformando-o.

Deste modo, evidencia-se uma grande sintonia entre estas perspectivas,

tornando-as perfeitamente adequadas para contextualizar e analisar a problemática

investigada neste trabalho.
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CAPÍTULO 3 – O CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO

3.1. A Teoria Organizacional e a Complexidade

BAUER (1999) afirma que a influência do paradigma clássico na Teoria das

Organizações pode ser observada nas diversas escolas do pensamento administrativo,

começando pela concepção do homem máquina implícita na Escola de Administração

Científica de Taylor, pela percepção da organização como um sistema fechado da

Escola de Relações Humanas, pela busca de um estímulo ótimo para motivar as pessoas,

empreendida pela Escola Comportamentalista e na proposta de que o trabalho pode

satisfazer as necessidades individuais, da Escola de Desenvolvimento Organizacional.

Todas estas teorias buscam enquadrar o indivíduo nas necessidades objetivas das

organizações. Deste modo, evidencia-se o caráter manipulador e reducionista destas

propostas.

Esta mesma tese é sustentada por BRONZO e GARCIA (2000), que afirmam

que o taylorismo e o fordismo são a aplicação dos princípios do paradigma cartesiano

em processos de produção industrial. E reforçam a necessidade de que o pensamento

administrativo fundamente seus estudos em uma perspectiva histórica, crítica, plural e

dialética.

É neste sentido que caminha a proposta de BAUER (1999), que, coerente com

o pensamento complexo, propõe que a compreensão das organizações passe por sua

concepção como um processo recorrente, ou seja, aquele cujos produtos são necessários

à sua própria produção. Postula a adoção do conceito de autopoiesis, proposto por

VARELA e MATURANA (1995), no qual o organismo e o meio são interconstituintes

para o entendimento dos fenômenos organizacionais.

Reconhecendo o caráter complexo das organizações, BAUER (1999, p. 201)

elege  como um aspecto distintivo, a cultura organizacional, definindo-a como “um

processo interpretativo que dá sentido à realidade, traduzindo-o para os membros da

organização em termos de um significado comum”. Enfatiza o erro existente no

pressuposto básico das teorias contingencial e ecológica, que é o de considerar as

organizações e seus ambientes como instâncias estanques, e afirma que a autopoiesis

postula que sistema e ambiente forjam-se mutuamente, ou seja, as mudanças são

recíprocas. De certa forma, o ambiente no qual as organizações operam são escolhidos,
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conscientemente ou não, em função da identidade organizacional, expressa muitas

vezes na missão e na visão da empresa.

Assim, se a cultura de uma empresa é orientada para a satisfação de

necessidades humanas de segurança, conforto e conformidade, ou seja, rumo ao

equilíbrio, a organização caminha para a estagnação. Se por outro lado, a cultura busca

atender à satisfação das necessidades humanas de inovação, agressividade e

individualidade, a empresa se afasta do equilíbrio e ruma para a instabilidade. Para este

autor, existe um ponto intermediário, na “fronteira do caos”, no qual uma organização

pode gerar a estabilidade necessária à condução de suas atividades rotineiras e também a

instabilidade indispensável para a criação de novidades.

Sua ênfase é de que mais do que uma estratégia, a criação do novo torne-se um

atributo da organização como um todo, permeando todas as instâncias da empresa.

Entende que, para emergência desta característica, é necessário facilitá-la, criando as

condições para que isto ocorra de forma sincronizada com as macroemergências

ambientais.

Esta proposta preconiza uma empresa auto-organizante, na qual as redes

formais de interações entre as pessoas assegurariam a manutenção do que já foi

construído e a criação do conhecimento novo seria produzida por meio das interações

informais. Deste modo, a variedade e a aleatoriedade presente nestas redes é uma

contribuição fundamental para a emergência do novo. E menciona tecnologias que

facilitam a conectividade entre as pessoas, tais como:

• correio eletrônico;

• vídeo conferência;

• reuniões eletrônicas;

• fóruns via internet;

• elaboração coletiva de documentos;

Como um processo importante para a criação do conhecimento para uma

organização complexa, BAUER (1999) propõe o resgate do conceito de sinergia, que

afirma que a produtividade e os resultados de pessoas trabalhando em grupo são

potencialmente maiores que a soma de seus esforços, se tomados individualmente, o que
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em síntese é colocar as interações humanas a serviço da cooperação. Postula que a

sinergia pode ser considerada uma propriedade emergente do sistema, no qual o todo é

maior que a soma das partes e deste modo permitir a criação de conhecimento.

Considerando a recursividade inerente ao sistema organização/ambiente,

entende não ser possível a descrição de um ambiente para um planejamento de longo

prazo. Neste sentido, sugere o investimento no conhecimento genérico, no

desenvolvimento de habilidades diversificadas, na agilidade de contextualizar e na

intuição, a fim de permitir o planejamento em tempo real, vinculado à ação e coerente

com a idéia de estratégia proposta por MORIN (2005) definida como o exame

simultâneo das condições determinadas, aleatórias e incertas, para as quais a ação será

aplicada na busca de um objetivo. Assim, a estratégia pode mudar o roteiro das ações na

medida em que surgem novas informações.

Para BAUER (1999), se o conhecimento for orientado para uma lógica

instrumental, ou seja, orientado para a solução de problemas, corre-se o risco de a

cultura organizacional tornar-se contaminada por essa lógica e tentar solucionar

problema novos por meio de conhecimentos adquiridos no passado, impedindo a

inovação. Afirma que as empresas, para enfrentarem as incertezas, buscam a

criatividade e inovação. E segundo as teorias da complexidade, só há criatividade longe

do equilíbrio. Deste modo, a tentativa insana de obter controle e planejamento absoluto

em uma organização, além de fadada ao fracasso, pode levá-la à ruína. E corrobora com

a noção piagetiana de construção de conhecimento ao propor o seguinte esquema

retroativo:

Contrariando as teorias darwinistas sociais, a teoria da autopoiesis (BAUER,

1999) afirma que não é o ambiente que gera a organização. O que a produz é sua

identidade, que no entanto deve se atualizar constantemente para não perder sua

TEORIA PRÁTICA

Gráfico 2- Recursividade Teoria-Prática – Fonte:  BAUER,1999, p. 235
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congruência com o ambiente. E para esta atualização, na medida em que as

organizações se deparem com alterações em seu ambiente, sugere que seus membros se

questionem com perguntas como: “por que queremos trabalhar juntos?” ou “para que

existe esta organização ?”. Sua definição para auto-organização é:

...propriedade emergente , fruto da sinergia a que o sistema é capaz de chegar
por meio das interações entre seus componentes. Assim, em última análise, o
que confere significado a qualquer organização (por exemplo, uma empresa)
não são as pessoas que a compõem, é o que elas são capazes de criar e de
produzir pelo fato de estarem juntas (BAUER, 1999, p. 238).

E para o conhecimento organizacional:

....um recurso que define a organização; uma parcela desse conhecimento é
descrita como conhecimento tácito, na medida em que não tem como ser
transmitido por meio de uma linguagem formal, pois representa o resultado
das experiências subjetivas individuais de cada trabalhador, adquiridas ao
longo de sua vivência das situações de trabalho. (BAUER, idem)

Percebe-se, nesta proposta, a importância atribuída à cultura organizacional no

processo de inovação e também da identidade organizacional, como um princípio

fundador da cultura.

3.2. A criação do conhecimento nas organizações

No que tange à criação de “conhecimento organizacional”, é explorada a

perspectiva proposta no trabalho A Criação de Conhecimento na Empresa, de

NONAKA e TAKEUCHI (1997).

O objetivo do trabalho de NONAKA e TAKEUCHI (1997) é a compreensão

das técnicas japonesas de criação do conhecimento que, segundo estes autores, é a razão

do sucesso das empresas do Japão. Afirmam que as companhias japonesas possuem a

capacidade de criar um conhecimento organizacional e que seu traço distintivo é a

inovação contínua.

O que também contribui para o êxito destas companhias é o fato de encararem

a mudança de forma positiva e mais importante, o de conseguirem um tipo de conversão
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do conhecimento acumulado externamente para o meio interno. Acreditam ser esta a

chave para entender as razões do sucesso destas empresas.

Entretanto, antes do exame das técnicas, entendem a necessidade de definirem

o que é conhecimento. Enfatizam a relevância e atualidade do tema, mencionando como

este tem sido objeto de diversos estudiosos, como Peter Drucker, Alvin Toffler, Robert

Reich e muitos outros. Apesar disto, alegam que nenhum deles examinou realmente os

mecanismos e processos por meio dos quais ele é criado.

Justificam esta contradição pelo fato de que no Ocidente, a tradição científica

sempre privilegia o conhecimento explícito, ou seja, aquele passível de ser quantificado.

Afirmam que as empresas japonesas valorizam o conhecimento tácito, que definem por

meio das dimensões técnica e cognitiva. A técnica é a capacidade informal, encontrada

por exemplo nas habilidades manuais de um artesão, que as desenvolve após anos de

experiência. Quanto à cognitiva, afirmam se tratar de modelos mentais, esquemas e

percepções, que refletem uma imagem de realidade e a visão de futuro e assim,

modelam o modo como se percebe o mundo.

NONAKA e TAKEUCHI (1997) afirmam que a criação do conhecimento nas

organizações ocorre durante o processo em que o conhecimento tácito é convertido em

explícito e novamente em tácito. O grande obstáculo é a dificuldade na transmissão do

conhecimento tácito, em função de sua natureza subjetiva.

Deste modo, enfatizam que o aprendizado mais poderoso é aquele obtido por

meio da experiência e não pela mente. Entendem como essência da inovação, a

recriação do mundo com uma perspectiva específica ou ideal e que a construção do

conhecimento exige uma interação intensiva e laboriosa entre os membros de uma

organização (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 10).

Para que ocorra a conversão do conhecimento tácito em explícito, sugerem três

características que permitem este processo:

a) Uso de linguagem figurada (Metáforas e Analogias), por meio da qual se permite

que pessoas com histórias diferentes compartilhem algo intuitivamente;

b) Compartilhamento de um conhecimento individual com um grupo, pois a fonte de

conhecimento sempre é um indivíduo;
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c) Ambigüidade e redundância, cujas funções são, respectivamente, a de criar uma

fonte de significados novos, e a superposição de idéias, que auxilia na constituição

de uma base cognitiva comum.

Esta proposta institui um novo estilo gerencial, denominado de “gerência

middle-up-down” (do meio para cima e para baixo). Neste estilo, a média gerência

adquire um papel central no processo de criação do conhecimento.

Estes autores afirmam que a principal diferença na forma como os japoneses

abordam o conhecimento está na sua visão de mundo, que difere muito da visão

ocidental. Uma característica distintiva desta visão é o seu monismo, ou seja, a de

conceberem uma unicidade entre o homem e a natureza, ao passo que na tradição do

pensamento ocidental a regra que impera é o dualismo sujeito/objeto. Destacam que os

japoneses tendem a ficar em seu mundo da experiência e não se valem de teorias

abstratas para estabelecer a relação entre o homem e a natureza. Da mesma forma,

concebem a unidade entre corpo e mente, e mencionam o pensamento de Nishida, que

entende que a ação é a característica essencial do homem.

NONAKA E TAKEUCHI (1997) declaram que sua pretensão é o

desenvolvimento de uma Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional, que

englobe as dimensões epistemológica, ontológica e temporal. Afirmam que o

fundamento epistemológico de sua proposta teórica é a distinção entre o conhecimento

tácito e o explícito e que a chave para a criação do conhecimento esta na mobilização e

conversão do conhecimento tácito. Como dimensão ontológica, representada pelos

níveis das entidades responsáveis pela criação do conhecimento, tais como, o individual,

grupal, organizacional e inter-organizacional, e propõem o seguinte  gráfico para

representar sua teoria:
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Assim, entre as duas dimensões, ocorreria o que chamaram de espiral da

criação do conhecimento. Afirmam que isto é resultado da interação entre o

conhecimento tácito e explícito cresce de forma dinâmica nos níveis ontológicos. A tese

nuclear desta teoria é a descrição dessa espiral. Como roteiro para o entendimento da

teoria, NONAKA e TAKEUCHI  (1997) propõem a apresentação de:

a) quatro processos de conversão do conhecimento, cujo cerne é a interação entre o

conhecimento tácito e o explicito. Estes são a socialização, a externalização, a

combinação e a internalização, que embora sejam experiências individuais, também

se constituem como mecanismos por meio dos quais a experiência individual se

dissemina na organização;

b) cinco condições que possibilitam a emergência destes processos e sua evolução para

uma “espiral da criação do conhecimento”;

c) seqüência temporal de cinco fases da criação do conhecimento em uma organização;

Entretanto, antes de iniciarem o roteiro proposto, estabelecem as definições

que adotaram para informação e conhecimento. Assim, afirmam que, na sua proposta, o

conhecimento é uma “crença verdadeira justificada”, ou seja, como um processo

humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à “verdade” e sempre

Dimensão
Epistemológica

Conhecimento
explícito

Conhecimento
Tácito

Indivíduo               Grupo           Organização              Interorganização

Dimensão
Ontológica

Nível de Conhecimento

 Gráfico 3 – Dimensões do Conhecimento Organizacional - Fonte: NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 62
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dotado de intencionalidade. Quanto à informação, definem-na como um meio ou

material necessário para extrair e construir conhecimento (NONAKA E TAKEUCHI,

1997).

Deste modo, consideram que a informação é um fluxo de mensagens, enquanto

o conhecimento é criado por esse próprio fluxo de informação, fundamentado nas

crenças e compromissos de seu detentor. Neste conceito subjaz uma relação visceral

com a ação humana.

Também ressaltam o caráter relacional do conhecimento, isto é, depende da

situação ou do contexto em que é construído. Para justificar esta característica buscam

subsídios na sociologia do conhecimento de Luckmann e Berger, que afirmam que é por

meio do compartilhamento de informações, permitido pela interação das pessoas em um

contexto histórico e social, que ocorre a construção do conhecimento social como uma

realidade, que por sua vez influencia o julgamento e o comportamento destas mesmas

pessoas. Assim, associam este aspecto com a realidade empresarial, postulando que uma

visão empresarial, apresentada como uma estratégia inequívoca por um líder, é

transformada organizacionalmente em conhecimento por meio da interação com o

ambiente pelos membros da empresa, o que, por sua vez, afeta seu comportamento.

Após estas definições, a dimensão ontológica proposta é descrita como a

ampliação na organização do conhecimento criado pelos indivíduos que a compõem e a

sua cristalização na rede de conhecimento da organização. Afirmam que o processo

ocorre dentro de uma “comunidade de interação” em expansão, que cruza níveis e

fronteiras interorganizacionais.

Quanto à dimensão epistemológica, ou seja, a definição de um conhecimento

“tácito” e outro “explícito”, origina-se da proposta teórica do filósofo americano

Michael Polanyi, autor da obra Personal Knowledge (1966), que estabelece os tipos de

conhecimento utilizados na teoria de criação do conhecimento na empresa. Este teórico

define o conhecimento tácito como pessoal, contextual, a-sistemático e difícil de ser

formulado e comunicado, enquanto o explícito seria aquele que permite codificação e

transmissão. Segundo Polanyi, os seres humanos adquirem conhecimento criando e

organizando suas próprias experiências (POLANYI, 1958, apud NONAKA E

TAKEUCHI, 1997).
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Para a perspectiva elaborada por Polanyi, conhecer é envolver-se com os

objetos, ou seja, para entender o padrão como um todo significativo, é necessário

integrar o corpo com os detalhes, ou dizendo de outra forma, integrar tacitamente os

detalhes. Deste modo, afirma que o compromisso subjaz à atividade de criação do

conhecimento humano. Reconhecendo a dificuldade prática desta definição, NONAKA

e TAKEUCHI (1997) buscaram, na proposta de modelos mentais de Johnson-Laird, os

elementos técnicos e cognitivos que lhes permitissem a elaboração de sua teoria.

Modelos mentais são modelos de realidade elaborados pelos seres humanos,

por meio do estabelecimento e manipulação de analogias. É por intermédio destes

modelos, constituídos por esquemas, paradigmas, perspectivas e crenças que o homem

percebe e define seu mundo. O elemento técnico consiste em know-how concreto,

técnicas e habilidades. Desta forma, a articulação dos modelos mentais tácitos num

processo de mobilização é a chave para a criação do conhecimento.

Como forma de distinguir as duas formas de conhecimento, estes autores

elaboram a seguinte tabela (NONAKA e TAKEUCHI , 1997,  p. 67):

Conhecimento Tácito

(Subjetivo)

Conhecimento Explícito

(Objetivo)

Conhecimento da

experiência (corpo)

Conhecimento da racionalidade

(mente)

Conhecimento simultâneo

(aqui e agora)

Conhecimento seqüencial         (lá

e então)

Conhecimento análogo

(prática)

Conhecimento digital

(teoria)

Entendidos os pressupostos teóricos e as dimensões propostas, NONAKA E

Entendidos os pressupostos teóricos e as dimensões propostas, NONAKA e

TAKEUCHI (1997) afirmam que o princípio de sua teoria é de que o conhecimento

humano é criado e expandido por meio da interação social entre o conhecimento tácito e

o conhecimento explícito e batizam este processo de “conversão do conhecimento”.

Segundo estes  autores, a conversão ocorre por meio das seguintes formas:

Tabela 1 – Tipos de Conhecimento – fonte: NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 67
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a) socialização –  tácito => tácito, realizado por intermédio da imitação e prática. O

fator chave é a experiência compartilhada, por meio da qual o indivíduo se projeta

no processo de raciocínio do outro.

b) externalização – tácito => explícito, ocorre na elaboração de conceitos, via diálogo

ou reflexão coletiva. A linguagem escrita é o veículo tradicional deste processo,

sendo comum o uso de recursos lingüísticos como a metáfora e a analogia.

c) combinação – explícito => explícito, tratando-se do processo mais convencional, no

qual pessoas trocam e combinam conhecimento por meio de documentos, redes de

computadores, etc..

d) internalização – explícito => tácito, e está relacionado ao “aprender fazendo”. Os

conhecimentos criados e explicitados por intermédio de documentos, manuais, etc.

são então internalizados pelas pessoas. Segundo os autores, isto ajuda-as a vivenciar

indiretamente as experiência dos outros.

Consideram a externalização como a forma mais importante de conversão do

conhecimento, por criar conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. E

sugerem o uso seqüencial dos recursos de linguagem como a metáfora, analogia e

modelo para aumentar a eficácia do processo.

Deste modo, como postulam que a criação do conhecimento é a interação

contínua e dinâmica entre os conhecimentos tácito e explícito, explicam que este

processo interativo é moldado pelas formas de conversão do conhecimento, que por sua

vez, são induzidas por vários fatores.

A criação do conhecimento descrita seqüencialmente, transcorreria com a

socialização estabelecendo uma área de interação, permitindo o compartilhamento das

experiências e modelos mentais dos integrantes do grupo. Seguir-se-ia a externalização

que, por meio do diálogo, ajudado pela aplicação de metáforas e analogias, buscaria

explicitar o conhecimento tácito. A próxima etapa é a combinação, que permitirá a

“cristalização” do conhecimento tácito recém criado em algum recurso lingüístico ou

midiático. E por último, a internalização,  por intermédio do “aprender fazendo”.

Graficamente, considerando as dimensões propostas, a teoria pode ser representada

como:
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Deste modo, o conhecimento tácito é entendido como a base da criação do

conhecimento nas organizações e após sua mobilização, ele será ampliado para toda a

organização, em seus diversos níveis, por meio das formas de conversão. Constitui-se

assim a espiral do conhecimento, começando no nível individual e culminando no nível

interorganizacional. Para esta perspectiva, a função da organização neste processo é de

fornecer um contexto adequado que permita a ocorrência das formas de conversão.

Os autores também assinalam como primeira condição para  possibilitar a

espiral do conhecimento, a intenção organizacional, definida como a aspiração de uma

organização às suas metas. A organização deve ter uma visão clara sobre o tipo de

conhecimento e também de como operacionalizá-lo por meio de um sistema gerencial

de implementação. Afirmam que o critério de verdade do conhecimento é fornecido pela

intenção e portanto é imprescindível que as organizações estimulem o compromisso de

seus funcionários por intermédio dela.

Como segunda condição apontam a autonomia, o que permitiria aos membros

de uma organização se automotivarem para criar conhecimento, além de ampliar a

possibilidade da ocorrência de oportunidades inesperadas.

Gráfico 4 – Espiral do Conhecimento - fonte : NONAKA e TAKEUCHI, 1997 p. 82
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A terceira condição é o que chamam de flutuação e caos criativos, concebida

como um processo “contínuo” de questionamento e reconsideração das premissas

existentes por parte de cada membro da organização que estimulará a criação do

conhecimento. Entendem que este processo pode ser gerado externamente, quando a

organização enfrenta uma crise real, ou internamente, por meio de intervenção

intencional da liderança e que chamam de “caos criativo”.

Como quarta condição, propõem a redundância, que permitirá a expansão do

conhecimento para o nível da organização. Definem-na como a existência de

informações que transcendem as necessidades imediatas dos membros da organização.

Isto resulta num compartilhamento do conhecimento tácito por pessoas, que embora não

precisem dele agora, podem contribuir, por meio de suas diferentes perspectivas, para

seu aperfeiçoamento, ou mesmo por perceber nele novas possibilidades não exploradas

pelo indivíduo ou grupo que o propôs.

A quinta condição é a variedade de requisitos que afirma que a diversidade

interna de uma organização deve corresponder à variedade e a complexidade do

ambiente para permitir que ela enfrente os desafios impostos pelo ambiente. Deste

modo, a maximização da variedade passaria por todos os membros da organização

terem assegurado, por meio da estrutura física ou funcional, um acesso rápido a um

amplo repositório que contenha as  informações necessárias. Isto pode ser obtido com a

implementação de redes computadorizadas e estruturas organizacionais flexíveis.

Apresentadas as formas de conversão e as condições que permitem a criação

do conhecimento, passam à proposição do modelo de cinco fases do processo de criação

do conhecimento organizacional, cujo esquema é:

a) 1º Fase - Compartilhamento do Conhecimento Tácito: pressupõe o

compartilhamento das emoções, sentimentos e modelos mentais dos componentes da

organização, de forma a desenvolver a confiança mútua. Propõe o mecanismo da

equipe auto organizada, composta por membros de diferentes departamentos, como

o ideal para que estes compartilhem suas experiências e sincronizem seus ritmos

corporais e mentais. Caracterizam esta fase como socialização.

b) 2º Fase - Criação de Conceitos: ocorre quando o modelo mental compartilhado é

formado no campo da interação, sendo então verbalizado em palavras e frases e
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concluindo com sua cristalização em conceitos explícitos. Corresponde à

externalização.

c) 3º Fase – Justificação de Conceitos: em função do pressuposto adotado de

conhecimento como uma crença verdadeira justificada, nesta fase determina-se se os

conceitos que emergiram no processo anterior  são congruentes com a intenção

organizacional. Isto é feito considerando critérios quantitativos, tais como custo,

lucro, crescimento, ou critérios qualitativos, que incluam premissas de valor para a

organização, expressos em sua intenção.

d) 4º Fase – Construção de um Arquétipo: considerada como etapa na qual se torna

tangível o conhecimento recém criado, por meio de protótipos ou procedimentos

operacionais.

e) 5º Fase – Difusão Interativa do Conhecimento: permite a continuidade do processo,

expandindo-se para outros níveis da organização. O conhecimento explicitado pode

ensejar um novo ciclo de criação por intermédio de sua disseminação nos níveis

organizacionais.

Assim, concluem afirmando que o produto da conjunção das dimensões

epistemológicas e ontológicas ao longo de uma dimensão temporal são duas espirais,

que em sua interação, geram o novo conhecimento.
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3.3.  O mercado do conhecimento

O trabalho destes consultores difere do anterior pelo seu cunho essencialmente

pragmático, embora emprestem muitas das idéias de Nonaka e Takeuchi.

A obra na qual apresentam sua perspectiva sobre o assunto é Conhecimento

Empresarial – Como as organizações gerenciam o seu capital intelectual, lançado em

1998 e também começa se perguntando “o que queremos dizer por conhecimento?”

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 1). E buscando responder a esta pergunta, alertam

para a distinção entre dado, informação e conhecimento.

Definem “dados” como um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a

eventos e que para o ambiente empresarial seriam registros estruturados de transações.

Entretanto, buscando melhorar a definição, afirmam que dados não possuem significado

inerente, ou seja, não subsidiam qualquer tomada de decisão, mas são a principal

matéria prima para criação da informação.

Quanto à “informação”, descrevem-na como uma mensagem, que tem um

substrato físico (documento, som, etc.) e um emitente e um receptor. Sua função básica

é a de modificar a forma como o receptor entende algo, isto é, modificar seu julgamento

e comportamento. No entanto, é o receptor que decide se a mensagem recebida é

informação, ou seja, se ela o informa. A informação difere dos dados por possuir

significado e, para o conhecimento, os autores adotam a seguinte definição:

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores,

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma

estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e

informações. Ela tem origem e é aplicada na mente dos conhecedores. Nas

organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou

repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas

organizacionais (DAVENPORT ;PRUSAK, 1998, p. 6).

Afirmam que o conhecimento existe dentro das pessoas, fazendo parte da

complexidade e imprevisibilidade humanas. Complementam sugerindo que o
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conhecimento deriva da informação, da mesma forma que esta deriva de dados, e que é

necessário o trabalho humano para que a informação transforme-se em conhecimento.

Como fonte de conhecimento, entendem que este é obtido de indivíduos ou de

grupos de conhecedores, ou mesmo de rotinas organizacionais. Assim, assinalam que o

conhecimento é “entregue” por intermédio de livros e documentos e de contatos face a

face entre pessoas, indo desde conversas até relações de aprendizado.

Buscando melhorar sua caracterização, afirmam que o conhecimento se

distingue de dados e de informações por estar mais “próximo” da ação. E,

complementam, declarando que, como o conhecimento e as decisões estão geralmente

na cabeça das pessoas, torna-se difícil determinar o caminho que vai do conhecimento

até a ação.

Postulam que o conhecimento se desenvolve nas pessoas por meio da

experiência que engloba aquilo que absorvemos de cursos, livros, mentores e

aprendizado informal. Assim, bons conhecedores de um assunto foram treinados e

testados pela experiência.

Deste modo, o conhecimento gerado pela experiência identifica a recorrência

de padrões, o que permite inter-relações entre fatos do presente e do passado.

Para DAVENPORT e PRUSAK (1998), o conceito de verdade fundamental é o

de saber o que realmente funciona e o que não funciona, ou seja, o que é útil. Assim,

enaltecem o conhecimento dos gerentes em relação à teoria administrativa, por eles

compartilharem detalhes e significados de experiências reais, mais importantes do que

aqueles contidos em propostas teóricas.

E entendem que o conhecimento produzido por meio das experiências e da

verdade fundamental possui a capacidade de lidar com a complexidade, residindo aí o

seu valor.

Indicam como outro atributo do conhecimento, o discernimento, ou seja, sua

competência de julgar o imprevisto sob a ótica do que já se conhece e se aprimorar

criando o novo em resposta aos desafios. Comparam-no com um sistema vivo, que

evolui e se modifica na interação com o ambiente. E afirmam que o conhecimento opera

por meio de normas práticas, isto é, guias flexíveis para a ação desenvolvida via

processo de tentativa e erro e no curso de uma longa experiência e observação. Postulam
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a constituição de roteiros mentais, por meio dos quais obtemos respostas intuitivas,

sem saber como chegamos lá.

E, de forma similar a Nonaka e Takeuchi, atribuem aos valores e crenças

importante parcela na formação do conhecimento organizacional. Ressaltam o papel do

conhecimento como diferencial competitivo no mundo globalizado, pelo fato de este

gerar vantagens crescentes e dianteiras continuadas.

Reconhecem o papel da tecnologia como meio para o intercâmbio do

conhecimento, mas alertam que esta é tão somente um sistema de distribuição e que por

si só não assegura a criação do conhecimento.

Formulam então os seguintes princípios para a gestão do conhecimento

(DAVENPORT E PRUSAK, 1998, p. 28):

a) conhecimento tem origem e reside na cabeça das pessoas;

b) compartilhamento do conhecimento exige confiança;

c) a tecnologia possibilita novos comportamentos ligados ao conhecimento;

d) compartilhamento do conhecimento deve ser estimulado e recompensado;

e) suporte da direção e recursos são fatores essenciais;

f) iniciativas ligadas ao conhecimento devem começar com um programa piloto;

g) aferições quantitativas e qualitativas são necessárias para se avaliar a iniciativa;

h) conhecimento é criativo e deve ser estimulado a se desenvolver de formas

inesperadas.

Consistente com suas definições e princípios, DAVENPORT e PRUSAK

(1998) propõem que a busca do conhecimento útil ou eficaz seja feita pelo entendimento

das forças que o impulsionam. E afirmam que o movimento do conhecimento decorre

das forças de um mercado do conhecimento, de maneira similar ao que acontece com os

bens tangíveis.

E, coerentes com esta perspectiva utilitária, declaram que o mercado do

conhecimento possui compradores, vendedores e corretores, onde os atores farão

transações pelo fato de acreditarem que vão obter benefícios. Em suma, o fundamento é

o princípio econômico da “utilidade”.

Desta forma, segundo esta proposta, qualquer iniciativa de gestão do

conhecimento deve considerar a existência de um mercado do conhecimento, cujo
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pressuposto básico é o de que as pessoas provavelmente só transmitirão seu

conhecimento em troca de algo. O “homem econômico” é a idéia básica implícita nesta

concepção.

Em consonância com esta idéia, os autores desenvolverão sua proposta

considerando as realidades sociais, econômicas e políticas para entender o mercado do

conhecimento e também para prescrever como deve ser implementada uma gestão do

conhecimento eficaz. Assim, descrevem as características de cada ator deste mercado,

para em seguida propor um sistema de preços, composto por: reciprocidade, reputação e

altruísmo e por último, a necessidade da existência da confiança, como condição

necessária para o funcionamento do mercado.

3.4. A produção do conhecimento

Segundo BUKOWITZ e WILLIAMS (2002, p. 17), a gestão do conhecimento

pode ser definida como “o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu

conhecimento ou capital intelectual”, ou seja, quando o conhecimento é utilizado para

criar processos mais eficientes e efetivos.

Para estas autoras, que utilizam o conceito de capital intelectual como

sinônimo de conhecimento organizacional, este é “qualquer coisa valorizada pela

organização que esteja contida nas pessoas, ou seja, derivada de processos, sistemas e

da cultura organizacional — conhecimento e habilidades individuais, normas e  valores,

bases de dados, metodologias, software, know-how, licenças, marcas e segredos

comerciais...”( BUKOWITZ e WILLIAMS, 2002, p. 18). Distinguem-no assim de

conhecimento individual, que pode ou não ser importante para as organizações e partem

da premissa da existência de um processo para gerar, construir e obter valor do

conhecimento e da possibilidade de direta ou indiretamente geri-lo.

Na perspectiva destas autoras, o conhecimento considerado como ativo da

empresa é o coletivo, não o individual. Se este não for disseminado, permanecendo

enraizado nas pessoas, não deve ser considerado como um ativo.

Sob esta ótica, definem conhecimento explícito como informação e

conhecimento implícito como aquele que é inarticulável pelo indivíduo, considerando a

utilidade deste último na medida em que se possa transferi-lo para os demais membros

da organização. Embora semanticamente diferentes, estas definições coincidem
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conceitualmente com as idéias de NONAKA e TAKEUCHI (1997), inclusive na

importância da conversão do conhecimento implícito (ou tácito) como essencial para

sua gestão pelas organizações.

Estas autoras afirmam que as organizações dispõem de diversos instrumentos

que permitem a conversão e o compartilhamento deste conhecimento. Entretanto, em

função das dificuldades inerentes à conversão, prescrevem que em alguns casos o

compartilhamento se dê exclusivamente no nível implícito, sugerindo técnicas de

monitoração, aprendizado, experiências no local de serviço, vídeo-conferências, etc..

Também corroboram o estilo gerencial “middle-up-down” proposto por

NONAKA e TAKEUCHI (1997), enfatizando a importância do gerente intermediário

como agente importante nos processos de gestão do conhecimento organizacional.

BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) declaram abertamente o propósito

instrumental de seu trabalho e que a partir das definições iniciais, este assumirá uma

abordagem intervencionista, no sentido de possibilitar a conversão ou transmissão do

conhecimento. Deste modo, justificam o título de Manual de sua obra, estruturando-a

em palavras chaves, buscando simplificar ao máximo a complexidade intrínseca ao

assunto.

Embora a adoção desta metodologia denuncie seu estatuto paradigmático e

também um caráter manipulador traduzido na sua perspectiva gestionária, ou seja, da

possibilidade de intervenção do administrador em processos ou ambientes, na busca da

criação do conhecimento organizacional, é possível identificar nas abordagens propostas

para tratar o assunto, algumas afinidades com o pensamento complexo.

Os passos chaves do processo que denominaram tático é derivado da seqüência

implícita no trabalho diário, ou seja, para executá-lo, as pessoas obtêm as informações

pertinentes, usam-na, aprendem com as soluções criadas para a execução e contribuem,

na medida em que o transmitem. Elegem os sub-processos “obtenha”, “use”, “aprenda”

e “contribua” como as etapas que devem ser gerenciadas para a emergência do

conhecimento organizacional.

Também postulam um processo estratégico que deve ser considerado na gestão

do conhecimento, cujo eixo é o alinhamento entre a estratégia de conhecimento da

organização com a estratégia geral de negócios. O foco deste processo é entendimento

do papel dos grupos e da liderança organizacional, preconizando que esta última
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transforme-se em parceira da gerência intermediária e das equipes de linha de frente.

Os sub-processos são: avalie, construa e descarte.

As afinidades eletivas com princípios da complexidade ou da epistemologia

genética são obtidas de alguns destes sub-processos. Inicia-se pelo destaque dado ao

papel da mente humana para filtrar informações, no sentido de detectar o essencial em

meio ao interessante, ou seja, o reconhecimento do sujeito no processo de criação do

conhecimento.

Enfatizam também a necessidade da criação de ambientes propícios à

criatividade, experimentação e receptividade. Propõem estruturas organizacionais que

permitam um alto grau de contato e emoção, como uma forma de trocar informação

profunda e de difícil expressão. Também preconizam a instituição de reuniões não

estruturadas como forma de permitir a emergência de novas perspectivas sobre temas

importantes da organização.

BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) advertem sobre o caráter instrumental

presente na cultura dos negócios, no qual a prevalência da ação prepondera e no qual o

ato de aprender é confundido com inação. Reconhecem que a capacidade de

aprendizagem do ser humano é infinita. Afirmam que algumas empresas já descobriram

que a aprendizagem organizacional é a única forma de crescerem e se renovarem e que

os processos de aprender e contribuir são críticos na gestão de conhecimento. E em

consonância com a epistemologia genética, postulam que a aprendizagem

organizacional demanda que os indivíduos ultrapassem o nível da execução da tarefa,

passando pelo seu questionamento.

   Segundo estas autoras, “os indivíduos refletem sobre a experiência o tempo

todo, e essa é a essência da aprendizagem” (BUKOWITZ e WILLIAMS, 2002, p. 153).

A diferença entre a aprendizagem individual e a organizacional é que a primeira não é

dirigida. E sugerem que isto pode ser feito na medida em que “as pessoas tiverem uma

compreensão clara de que a satisfação das metas organizacionais está ligada às suas

próprias ações e decisões cotidianas” (idem, p. 153).

Deste modo, afirmam que a aprendizagem como diferencial em uma

organização passa por esta tornar-se parte integrante de sua prática diária, ou seja, estar

imbricada em sua cultura. Isto também passa pelo reconhecimento do erro como

inerente a qualquer atividade humana e pela necessidade de aprender com ele. Nesta
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perspectiva, o erro não é visto como algo negativo e sim como oportunidade,

divergindo do princípio do paradigma clássico de previsibilidade absoluta.

Enfatizam a experiência como condição necessária para o conhecimento,

convergindo com a idéia de aprendizagem da epistemologia genética, que a considera

como uma condição necessária, mas não suficiente. Entretanto, como já haviam

reforçado a reflexão sobre o agir como outra condição para a aprendizagem, sua

consistência pode ser considerada total.

Quanto a mecanismos de contribuição, as idéias destas autoras convergem com

as defendidas por DAVENPORT e PRUSSAK (1998), sugerindo sistemas de

recompensas como forma de promover o compartilhamento, reconhecendo no entanto

que estas devem contemplar a múltiplas dimensões do ser humano. E ressaltam o papel

da liderança na construção de uma cultura que o incentive.

Afirmam que a melhor maneira de transmitir o conhecimento tácito é por meio

da interação humana. Desde modo, preconizam a adoção de abordagens não-

convencionais  para permitir a emergência deste tipo de conhecimento, mencionando o

mecanismo de “contar histórias”, como uma ferramenta utilizada em algumas

organizações. Também citam as equipes temporárias de projetos como outra forma de

permitir a explicitação do conhecimento tácito. Em suma, afirmam que organizações

baseadas no conhecimento são aquelas que compreendem que seus funcionários são

úteis não pelo que eles sabem, mas sim pela sua capacidade de aprendizagem.

 A proposta de BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) para gerar valor por meio

do capital intelectual é representada no seguinte gráfico:
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Afirmam que a geração de valor é obtida pelo gerenciamento dos fluxos de

conhecimento entre:

• Capital humano – capacidade individual ou grupal de solução de problemas dos

clientes da organização;

• Capital do cliente – o relacionamento com o cliente e o valor percebido por este; a

customização crescente das soluções propostas;

• Capital organizacional – processos, bases de conhecimento, cultura, valores e

normas;

• Capital intelectual – a sinergia entre capital humano, do cliente e organizacional

aplicados na maximização do potencial da organização para criar valor.

O modelo busca integrar as diversas dimensões estratégicas envolvidas, cujo

foco é a criação de valor para o cliente. Consoante  com o paradigma complexo, a visão

do todo é essencial para o entendimento do modelo.

A proposta para a implantação do modelo, segundo as autoras, passa pela

concepção da gestão dos ambientes e dos capacitadores, fugindo da visão tradicional de

controle e comando diretos das pessoas.

Nesta perspectiva, sugerem que as organizações identifiquem seus ativos

intelectuais, permitindo assim sua gestão. Para facilitar a identificação propõem a

seguinte matriz:

Valor

Capital
Organizacional

Capital do
Cliente

Capital
Humano

Gráfico 5- Modelo do capital intelectual - Fonte : BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) – p. 237

-------- Fluxos de Conhecimento
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BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) postulam que, na medida em que as

fronteiras entre os diferentes tipos se desvanecerem, as organizações estarão logrando

êxito na criação do valor a partir do conhecimento.

Algumas idéias importantes para permitir a extinção destes limites, passa pelo

reconhecimento do indivíduo em sua totalidade, considerando que a criatividade resulta

de uma “feliz confluência de toda a mente e o corpo”( BUKOWITZ e WILLIAMS,

2002, p. 323). Também revelam que a dimensão ética deve ser considerada na

abordagem, afirmando ser essencial o estabelecimento de um clima de transparência em

todas as instâncias da organização, e que o ato de tratar as pessoas como confiáveis

engendra a confiança.

Joint
Ventures
Alianças

Estratégicas

Cultura

Normas

Valores

Organizacionais

Inovação e

Comprometimento

pelos empregados

Conhecimento

individual

Relacionamento

com os clientes

Produtos & Serviços

Infra-estrutura de tecnologia

de informação

Propriedade intelectual

Espaço físico de trabalho

Processo de

negócios

Planejamento

organizacional

Extração de Valor mais difícil

de gerenciar

Extração de Valor mais fácil de

gerenciar

Possuído

Tomado por

empréstimo

Gráfico 6 - Matriz do capital intelectual - Fonte : BUKOWITZ e WILLIAMS, 2002, p. 281
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Para estas autoras, o papel da liderança é o de prestar atenção ao ambiente, ao

invés de nas regras; instruir, em vez de mandar; fazer as perguntas certas, ao invés de

dar as respostas certas. Elegem as organizações como um lugar propício para o

aprimoramento do conhecimento individual. Postulam que o verdadeiro

compartilhamento do conhecimento transcende a reciclagem infinita do que a

organização já sabe, formando uma espiral auto-sustentada de criação de valor.

E por último, propõem que as organizações sejam compreendidas sob uma

perspectiva que chamam de ecológica, mas que também pode ser traduzida como

dialética, na medida em que exemplificam, por meio de um processo recursivo entre a

tecnologia da informação e o comportamento humano, cada um modificando o outro.

Afirmam que a racionalidade e os atos de fé não são escolhas mutuamente excludentes.

3.5. Possibilidades para a gestão do conhecimento nas organizações

As propostas teóricas apresentadas neste capítulo permitem, sob a ótica da

epistemologia genética, a elaboração de algumas conclusões acerca dos conceitos

propostos para o chamado “conhecimento organizacional” e as possibilidades de sua

gestão.

O conhecimento foi definido, inicialmente, como o resultado de uma

construção oriunda da interação entre o indivíduo e seu meio; a construção dos

conceitos ocorre em relação às experiências ambientais e este processo não é apenas

adaptativo, pois na dinâmica recursiva entre o organismo e meio, o primeiro reconstrói a

ação, organizando esquemas, por meio dos quais elabora conceitos e generalizações.

Este seria o estágio inicial que ocorre na infância, antes do surgimento da linguagem,

conhecido como estágio sensório motor.

No entanto, este pode ser considerado o estágio inicial, ainda dependente de

interações com objetos, que pode evoluir por vários estágios até o estágio das operações

mentais formais, no qual o conhecimento supera o concreto, passando ao terreno das

possibilidades. Uma característica deste estágio é o de que suas operações são

independentes dos objetos, ou seja, podem ser realizadas sobre o abstrato. Contudo nem

todas as pessoas atingem este estágio. Este é o tipo de ação cognitiva que permite a

elaboração de conceitos que superam a fronteira do observável. Segundo PIAGET

(1990):
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À construção de operações sobre operações, ou de relações de relações

correspondem, entre outras, as relações novas, do segundo grau, tais como

aquelas existentes entre o peso ou uma força e as grandezas espaciais  a

densidade em geral e as relações entre o peso e o volume na flutuação, a

pressão no que se refere às superfícies, ou o momento e, sobretudo, o trabalho

no tocante ao comprimento ou às distâncias percorridas. (PIAGET, 1990, p.

49)

Deste modo, conhecer é a busca encetada pela mente humana por estados de

equilíbrio. Entretanto, conforme visto no pensamento complexo, tais estados são sempre

provisórios, ou seja, equilíbrio e desequilíbrio são instâncias complementares para que o

sujeito construa o conhecimento. Este movimento cíclico é desencadeado pelo conflito

cognitivo, que pode ser entendido com aquele que aparece quando surge alguma questão

ou situação que coloca em xeque o entendimento do indivíduo sobre o assunto, levando-

o à dinâmica cognitiva humana.

Já a criação do conhecimento novo é explicada por esta perspectiva, como o

resultado do movimento entre as ações de primeiro grau, originadas dos observáveis, e a

ação de segundo grau, resultado de abstrações do sujeito. A novidade pode se constituir

a partir das reorganizações permitidas pela dialética inerente a este processo, no qual

existem duas estruturas de níveis diferentes, entre as quais ocorre uma assimilação

recíproca, de forma que a superior pode derivar da inferior por meio de transformações,

mas que também pode enriquecê-la, integrando-se a ela.

Reconhecidas estas definições, conclui-se pela inadmissibilidade da existência

do chamado “conhecimento organizacional”. Assim, quando se considera o processo de

criar conhecimento por meio das concepções propostas pela epistemologia genética,

infere-se que o processo de criação é essencialmente individual, muito embora ocorra na

dependência da interação social. É o indivíduo, que por meio das informações obtidas

do meio, as reconstrói em sintonia com sua história, construindo novos conteúdos e

novas estruturas, e que muito embora essas reorganizações ocorram no plano individual,

realizam-se sempre por meio da interação social. Assim, o ambiente aparece como um

dos elementos constitutivos, mas não como o agente. É por intermédio da assimilação

de conteúdos, realizada por reflexionamento, cujo locus é uma organização previamente
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constituída, que se constróem as estruturas mentais novas que tornam possíveis ao

indivíduo a abstração de características até então impossíveis de serem observadas.

O conceito da epistemologia genética que reconhece a influência do meio na

evolução dos estágios cognitivos é a décalage (defasagem), que postula que o processo

de construção do conhecimento depende da interação, mas que esta deve ser qualificada,

isto é, o meio deve prover condições mínimas para a evolução do processo cognitivo.

Conforme FREITAG (1993), os atributos que permitem este tipo de interação são: a

comunicação socializada e a diversidade de perspectivas.

Desta forma, é possível afirmar que as organizações, como espaço importante

de interação social no mundo moderno, podem ou não tornar-se ambientes propícios

para a construção de conhecimento individual. Também podem, em função de seus

elementos estruturais, tais como espaço físico, aparato tecnológico, processos formais,

normas e cultura, assumir uma função importante na reprodução e conservação de

informações. No entanto, alguns destes mesmos elementos podem atuar no sentido

contrário ao tipo de interação sugerida no trabalho de FREITAG (1993), ou seja, a

interação qualificada.

Ademais, não de pode perder de vista o caráter instrumental das organizações

postulado por COLTRO (1999), que adverte que a ação administrativa, isto é, a ação

funcional dos gestores está inserida na racionalidade instrumental cujo vetor é a

utilidade. Dito de outra maneira, não se pode esquecer que a função básica de uma

empresa inserida no sistema capitalista é a de produzir lucros.

Assim, em determinadas organizações, os processos informais que, segundo

BAUER (1999), são por excelência criadores de conhecimento, podem ser encarados

como ruídos que devem ser eliminados, reduzindo a possibilidade da emergência do

novo. Também pode ocorrer o fenômeno da sedimentação intersubjetiva postulado por

BERGER e LUCKMANN (1985), no qual indivíduos que participam de uma biografia

comum incorporam suas práticas importantes no acervo comum de conhecimento,

institucionalizando-as, ou seja,  para o grupo, estas adquirem um status de verdade

inquestionável. É neste sentido que padrões, normas, processos de controle e cultura

podem contribuir para a redução ou mesmo bloqueio da interação favorável à

criatividade, muito embora sejam elementos indispensáveis na constituição de uma

organização.
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Todavia, outro elemento fundamental na construção do conhecimento é o

sujeito, cuja função essencial no processo de criação do conhecimento não pode ser

desconsiderada. Percebeu-se que, em decorrência da natureza multifacetada das

organizações humanas, o estabelecimento das condições para a criação do conhecimento

adquire dimensões que demandam sua abordagem por meio da definição complexa de

identidade organizacional.

Este elemento é considerado por BAUER (1999) como aquele que singulariza

a organização em relação ao meio. Assim como a possibilidade de superação do

impasse, que a dimensão subjetiva adicionou aos processos que propiciam a criação do

conhecimento sugeridos no trabalho de FREITAG (1993), a pesquisa bibliográfica

permitiu entrever a identidade organizacional como um importante elemento formativo

da organização e que, segundo FREITAS (2002), traduz significados com os quais as

pessoas se identificam. Entretanto, a identidade organizacional considerada neste estudo

é aquela tipificada por FREITAS (2002) como imaginário motor, ou seja, “aquele que

permite aos sujeitos desenvolverem suas capacidades criativas, convivendo com a

diferença, com as mudanças e com a possibilidade de rupturas” ( FREITAS, 2002, p.

57).

Desta forma, a identidade organizacional adquire um estatuto constitutivo

fundamental na maneira como as pessoas em uma organização promovem as interações,

resolvem os problemas e até no modo como foram escolhidas e escolhem os novos

integrantes da empresa.  Assim é possível concordar com BAUER (1999) que postula

que o ambiente no qual as organizações operam são escolhidos, conscientemente ou

não, em função da identidade organizacional. Tal ponto de vista é corroborado por

NONAKA e TAKEUCHI (1997) que enfatizam a importância da intenção

organizacional, definida como a aspiração de uma organização às suas metas, afirmando

que o critério de verdade do conhecimento é fornecido pela intenção.

Estas caracterizações permitem afirmar que, de certo modo, a adoção de certos

processos de criação e transmissão de conhecimento em detrimento de outros, são

influenciados pela identidade da organização. Um exemplo de como mecanismos

adotados em uma organização privilegiam um tipo de processo mental são fornecidos

por AGUIAR (2005), que afirma que o CCQ (Círculo de Controle de Qualidade),

apresentado como uma ferramenta para o desenvolvimento da criatividade, possui

características que mantêm os indivíduos presos a um raciocínio concreto e linear,
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condicionando o desenvolvimento do pensamento para elaborações do tipo causa e

efeito.

Deste modo, o processo incentiva o retrocesso para o estágio das operações

concretas, reduzindo a possibilidade da inovação e permitindo somente melhorias do

tipo incremental. Assim, é possível identificar características da identidade

organizacional pelo estudo dos processos.

No entanto, BAUER (1999) afirma que é importante considerar o caráter

dinâmico da identidade,  que deve se atualizar constantemente para não perder sua

congruência com o ambiente. Deste modo, pode-se inferir que assim como a identidade

se modifica, os processos também se transformam. Como subsídio adicional na

compreensão da identidade, este autor entende que a tradução da identidade de uma

organização também pode ser obtida por meio de sua missão, visão e valores. Neste

sentido, a objetivação da competência pessoal importante para a empresa também pode

auxiliar no entendimento do efeito da identidade sobre os processos.

Estas definições permitiram delimitar quais os objetos da pesquisa empírica e a

ótica sob a qual estes foram analisados, procurando responder se estes possibilitam ou

não a criação de conhecimento nas organizações. O pressuposto deste trabalho é de que

existe uma relação dialógica entre a identidade organizacional e os processos de criação

de conhecimento de uma empresa.

Deste modo, o exame dos processos de criação do conhecimento considerou a

existência ou não da interação, qualificada pela comunicação socializada e a

diversidade. Também foram estudados os mecanismos adotados pelas empresas para

promover a transmissão e a transformação de seus processos de trabalho, buscando

identificar se estes possuem um cunho instrutivista, entendido como adestramento, ou

construtivista, significando o sujeito compreender algo por meio da assunção de outras

perspectivas. Neste aspecto, é importante compreender como os processos envolvendo a

solução de problemas são desenvolvidos na organização. Dito de outra maneira, é

identificar neles a diferença sutil entre o “ deve ser assim ! ” e o “ pode ser assim ou... ”.

No sentido piagetiano, este último seria um processo que permite a descentração, ou

seja, a ampliação do horizonte cognitivo.

As proposições de BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) também afirmam que a

gestão do conhecimento é possível, desde que esta seja concebida como a gestão dos
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ambientes e dos capacitadores, fugindo da visão tradicional de controle e comando

diretos das pessoas. NONAKA e TACKEUCHI (1997) também entendem que a função

da organização, no processo de criação de conhecimento, é o de fornecer um contexto

adequado que permita a ocorrência das formas de conversão.

Neste aspecto, uma função organizacional preconizada por estes teóricos é o

estabelecimento de uma base cognitiva comum. Assim, a criação de repositório de

informações, acessível para todas as pessoas da organização, pode ser considerada uma

condição importante para que a ocorrência das interações se faça sobre um referencial

comum.

Entretanto, os trabalhos destes autores sobre o conhecimento nas organizações

concebem a existência de um “conhecimento organizacional”, que conforme já se

afirmou, é inadmissível sob a perspectiva adotada. A dissociação entre conhecimento

individual e o chamado “conhecimento organizacional” é aceitável somente como um

recurso heurístico, e apenas neste caso, o conceito de conhecimento organizacional pode

ser aplicado aos processos de interação qualificada que propiciam a criatividade

individual

Contudo, estes trabalhos reconhecem a necessidade da interação para a criação

e transmissão do conhecimento. BUKOWITZ e WILLIAMS (2002) reconhecem a

necessidade de os indivíduos refletirem sobre suas experiências, como condição

essencial para a aprendizagem. Outro ponto importante nas propostas é o

reconhecimento do sujeito como principal ator na construção do conhecimento.

Entretanto, nenhuma delas busca explicar como ocorre o processo do conhecimento

individual, como forma de fundamentar suas proposições a respeito do assunto.

Na gestão dos ambientes, um aspecto importante a ser considerado acerca dos

processos de criação de conhecimento é quanto à ampliação do campo perceptivo dos

membros da organização. Neste sentido, AGUIAR (2005) recomenda que a interação

entre os membros se paute pela diversidade da experiência, formação e história, de

forma que se dilate seu campo perceptivo.

Em consonância com esta idéia, MITROFF (1999) sugere uma metodologia

baseada nos tipos de personalidade de Jung que pode orientar iniciativas na linha

recomendada. Buscando assegurar a diversidade de perspectivas na formação de grupos

de trabalho, o método recomenda a mescla dos tipos de personalidade ST
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(sensato/racional), NT ( intuitivo/racional), NF ( intuitivo/sentimental) e SF (

sensato/sentimental).
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO

4.1.  Origem das empresas e processos comuns

As empresas escolhidas para a pesquisa empírica foram a ERM Brasil,

Cushman & Wakefield Semco e Semco Manutenção Volante. A opção por estas

empresas deveu-se ao fato de todas serem do mercado de serviços e de duas delas

executarem atividades inéditas no Brasil. Além disso, todas as empresas foram fundadas

na década de 90, sendo relativamente jovens, iniciando sua operação num período em

que houve uma intensificação do fenômeno da globalização e de seus efeitos na

economia nacional.

Como estas organizações passaram ou passam por um crescimento acelerado,

foi possível observar como lidaram com o desafio de estruturar um negócio, e manter a

interação que, segundo FREITAG (1993), favorece a construção de conhecimento.

Outro aspecto interessante é o fato de estas empresas atuarem em mercados

concorrenciais do segmento de serviços, que foram caracterizados na apresentação de

cada caso.

Usualmente, existem barreiras que dificultam o contato com os principais

executivos de uma companhia. Contudo, no presente trabalho o acesso a este púbico foi

facilitado pelo fato de haver um sócio comum nas três empresas (Grupo Semco) e

também porque o pesquisador trabalha na direção de uma delas. Isto permitiu uma boa

interação  durante as entrevistas, possibilitando um grau de informalidade que

contribuiu decisivamente para a compreensão dos processos nas empresas.

Em consonância com o que foi expresso no item 3.5. do presente trabalho,

“Possibilidades para a gestão do conhecimento nas organizações”, procurou-se destacar

missão, visão e  valores de cada organização, objetivando estabelecer conexões entre a

identidade de cada uma delas e suas dinâmicas de transmissão e criação de

conhecimento. As informações institucionais de cada companhia foram obtidas por

intermédio dos profissionais entrevistados, por meio de suas páginas institucionais na

internet e em arquivos eletrônicos fornecidos pelos entrevistados.

Como as empresas pesquisadas possuem como sócio comum, a Semco

Equipamentos Industriais, do qual herdaram diversas características, é importante uma

breve descrição desta empresa e de algumas práticas e instrumentos cuja aplicação

persiste ainda hoje nas empresas pesquisadas.
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A Semco foi fundada em 1953 pelo engenheiro austríaco Antonio Curt

Semler, em São Paulo, com o objetivo de produzir centrífugas para a indústria de óleos

vegetais. No período de 1960 a 1980, passou para a fabricação de equipamentos para a

indústria naval brasileira. Em 1980, o filho, Ricardo Semler, assumiu a direção do

negócio em plena crise da indústria naval, o que o levou a liderar um grande processo de

diversificação dos produtos da empresa, embora mantendo-a no mercado industrial. Por

meio de licenças ou aquisição de subsidiárias brasileiras de empresas estrangeiras, a

Semco ampliou sua linha de produtos, passando a fabricar equipamentos de refrigeração

industrial, ar condicionado, processadores de alimentos, etc..

A Semco, cuja vocação desde a fundação foi a da manufatura de bens de

capital, iniciou, a partir da década de 90, um novo movimento de diversificação,

enveredando para o segmento de serviços. Isto foi concretizado por intermédio da

formação de “joint ventures”, ou seja, associações com empresas internacionais, que

resultaram na criação de novas empresas. Deste modo, a primeira delas foi a ERM

Brasil, criada em 1993, seguida pela Cushman & Wakefield Semco e a Semco Johnson

Controls, em 1994. A exceção ao modelo de associação é a Semco Manutenção

Volante, que iniciou suas atividades em 2001, resultado de uma oportunidade de

negócios obtida pela Cushman e Wakefield Semco no mercado de telecomunicações.

No entanto, a contribuição da Semco advém do modelo de gestão implantado

por Ricardo Semler em 1980, denominado na época de gestão participativa e cujo relato

consta do livro “Virando a própria mesa”, lançado em 1988. Deste modo, os

mecanismos deste modelo de gestão inaugurado na Semco foram reproduzidos total ou

parcialmente nas novas empresas e são justamente alguns destes processos, voltados

para a gestão de pessoas, que serão descritos a seguir.

Assim, a avaliação do clima organizacional é uma ferramenta utilizada

atualmente, cujos resultados são considerados pelos gestores das organizações

pesquisadas na adoção de políticas, ou mesmo na elaboração de seus planos de

investimentos. Outro processo importante é a avaliação por subordinados, no qual todas

as chefias são avaliadas anualmente por todos os funcionários e cuja principal função é

a de permitir o desenvolvimento dos gestores.

A seleção integrada é o mecanismo por meio do qual um candidato é

entrevistado por seus futuros colegas. Este processo é aplicado atualmente somente na

seleção de gestores nas empresas de mão de obra intensiva, como a Cushman &
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Wakefield Semco e Semco Manutenção Volante. A participação nos lucros e

resultados também é um benefício implantado há vários anos em todas estas

companhias.

Também merece destaque a utilização de ambientes de trabalho isentos de

salas fechadas, mesmo para a alta gerência. Esta prática resulta no estabelecimento de

ambientes favoráveis à interação. E finalmente, a liberdade de fixar o horário de

trabalho, também possível integralmente apenas na ERM Brasil e parcialmente na

Cushman & Wakefield Semco e Semco Manutenção Volante.

Deste modo, é possível afirmar que, mesmo adaptados às características das

empresas estudadas, as ferramentas e práticas favorecem a comunicação e inibem as

barreiras hierárquicas, bastante comuns nas estruturas organizacionais tradicionais.

4.2. Categorias de Análise

Em consonância com as conclusões da pesquisa bibliográfica, foram definidas,

categorias que permitiram a realização da análise temática das entrevistas realizadas

com os gestores das organizações investigadas. Foram divididas em:

a) Conhecimento essencial – foi feita a caracterização do conhecimento considerado

necessário para executar o negócio da empresa. Também foram identificados

aspectos que revelassem o tipo de conhecimento aspirado pela organização,

destacando-se a explicitação da competência pessoal valorizada em cada empresa;

b) Estrutura Organizacional  –  descrição de aspectos do ambiente físico, tecnológico e

organizacional das empresas e sua influência na criação do conhecimento;

c) Indutores do Conhecimento – identificação e determinação do caráter da função

considerada vital para a operação das atividades nas empresa estudadas;

d) Processos de Gestão de Pessoas – distinção e análise dos mecanismos existentes,

buscando determinar se estes incentivam formas de desenvolvimento coletivas ou

individuais;

e) Processos Formais de Criação do Conhecimento – identificação e caracterização;

f) Processos Informais de Criação do Conhecimento – identificação e caracterização;
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Em relação à pesquisa realizada com os funcionários, os resultados obtidos

por meio dos questionários estruturados permitiu a elaboração de outras inferências

acerca da criação do conhecimento nessas companhias, que serão apresentadas no final

de cada estudo.

4.3. Estrutura do Estudo de Caso

O estudo de caso de cada companhia foi dividido nos seguintes tópicos:

� Empresa – no qual é feita a apresentação da empresa por meio de um breve

histórico, descrição sucinta do serviços, posição no mercado, valores

organizacionais, etc. ;

� Análise – realizou-se, por meio de uma análise temática, a caracterização de acordo

com as categorias descritas no item 4.2;

� Resultados – foi feita a explanação dos resultados obtidos por intermédio do

questionário estruturado.
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4.4. ERM Brasil Ltda.

4.4.1. Empresa

A ERM Brasil Ltda. é uma empresa “joint venture” criada em São Paulo, em

1993, pela Environmental Resources Management (ERM) e a Semco Equipamentos

Industriais. É uma empresa de serviços de consultoria em engenharia na área ambiental.

Segundo seu presidente, a ERM Brasil pode executar qualquer trabalho de engenharia

consultiva na área ambiental. Deste modo, seu produto são projetos, que podem ser

executados ou contratados de terceiros e gerenciados pela empresa.

A ERM mundial é o resultado da fusão em 1987 da ERL, uma empresa inglesa

fundada em 1971, e da ERM, companhia americana fundada em 1977. Hoje esta

organização tem 100 escritórios em 39 países, com cerca de 2500 funcionários, o que

lhe assegura presença em todos os continentes. Em 2005, foi declarada a consultoria

ambiental do ano, pela European Magazine Acquisitions Monthly, e pelo segundo ano

consecutivo, foi considerada pela ENR (Engineering News-Record) como a mais

completa consultoria ambiental do mundo.

No Brasil, atualmente, a companhia possui cerca de duzentos funcionários e

seu faturamento anual é de 50 milhões de reais. Possui escritórios em São Paulo, Rio de

Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Natal, embora a maior parte de sua

população esteja concentrada em São Paulo. É considerada a maior empresa do

segmento no mercado brasileiro.

Em função da relação faturamento/funcionário, pode ser considerada uma

empresa de capital intensivo. Seus principais clientes mundiais são : 3M, Anglo

American, Chevron, Bayer, Bristo-Myers. No Brasil são a Companhia Vale do Rio

Doce e a Petrobrás, Duracell, Gillete, Dupont. As atividades desenvolvidas pela ERM

Brasil são:

• Análise de Riscos Ambientais;

• Auditorias Ambientais;
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• Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Corporativa;

• Estudos de Impactos Ambientais;

• Gerenciamento de Água e Resíduos;

• Investigação e Remediação de Áreas Contaminadas;

• Qualidade do Ar e Ruído;

• Saúde e Segurança no local de trabalho (ISO 14001, BS 8800);

• Sistemas de Gestão Ambiental;

• Treinamento em saúde e segurança do trabalho e meio ambiente.

Constatou-se, por meio da pesquisa, que cerca de 88% dos funcionários da

ERM Brasil são graduados ou pós-graduados. As diretrizes estratégicas da ERM Brasil

Ltda. podem ser traduzidas por meio de sua política de gestão, obtida no site da

empresa:

Conduzir nossas atividades de consultoria em Meio Ambiente, Saúde e Segurança desenvolvendo
soluções sustentáveis para nossos clientes, através de ações sistemáticas e integradas que reflitam nossa
visão, valores e princípios e incluam:

• a melhoria contínua dos nossos processos e do Sistema de Gestão;

• o atendimento aos requisitos legais, regulamentares e corporativos, bem como de nossos clientes;

• a promoção da saúde e segurança junto aos nossos colaboradores;

• a prevenção da poluição e dos acidentes ocupacionais;

• a atuação de forma ética e responsável levando em conta as necessidades de acionistas, clientes,
colaboradores, investidores, fornecedores, autoridades e comunidade em geral na condução de nossas
atividades e serviços”. (Fonte: Página da Internet da ERM Brasil, 2005)

É importante ressaltar que a ERM Brasil Ltda. atua em um mercado

relativamente novo, pois é recente a preocupação no mundo empresarial com os

impactos sócio-econômicos causados ao meio ambiente por novos empreendimentos e

com passivos ambientais. Isto permitiu afirmar  que seu mercado pode ser classificado

como o de serviços de alto valor agregado.

A intenção organizacional da ERM está consubstanciada no texto:
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“Nossa Visão

• Ser a consultoria ambiental de sua escolha, onde quer que você esteja.

• Ser a empresa onde cada profissional da área ambiental deseja trabalhar, e

• Ser a melhor, mais inovadora,  mais excitante, e ser a empresa com o melhor desempenho
técnico e financeiro.

Nossos Valores

• Foco no cliente: valorizamos comportamento empreendedor, inovador e voltado ao cliente.

• Responsabilidade:  cada um de nós é pessoalmente e coletivamente responsável pelo
sucesso da ERM e pela entrega de trabalhos de qualidade aos nossos clientes.

• Transparência: buscamos  o mais alto nível de comportamento ético e integridade pessoal
em todas nossas transações.

• Empowerment:  auxiliaremos nossos funcionários a descobrir , desenvolver seu potencial
através de suas competências.

• Colaboração: trabalhamos de forma integrada, como se fossemos uma só empresa no mundo
inteiro. Acreditamos nos princípios de parceria, respeito ao próximo e suporte mútuo em
nossas atividades ao redor do mundo.” ( Folheto de Boas Vindas, p. 1)

4.4.2. Análise

Em conformidade com a metodologia, foram realizadas entrevistas semi

diretivas com os ocupantes das seguintes funções na ERM Brasil Ltda.:

• CEO (Chief Executive Office);

• Diretor de Tecnologia de Informação;

• Diretor Técnico – Investigação e Remediação de Passivos Ambientais;

• Diretor de Recursos Humanos;

• Gerente de Auditorias Ambientais.

a) Conhecimento essencial

Por meio das entrevistas foi possível inferir que o conhecimento importante

para a ERM Brasil é aquele que permite que um grupo de trabalho elabore um projeto

técnico relacionado às questões de meio ambiente e cujo produto seja concretizado em

um relatório padronizado. No entanto, este projeto também deve abranger, além da
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dimensão técnica, outras dimensões relevantes para o cliente. É função dos executores

do projeto a compreensão destas dimensões, ou seja, serem capazes de assumir o ponto

de vista do outro, ou conforme FREITAG (1993), de realizar a descentração. Isto pode

ser observado por esta afirmação:

Até porque a maioria dos clientes não está no Brasil, está fora, então nosso

relatório, quando eles fecharem os olhos, eles vão ter que ver a mesma coisa

que nós. Porque o cliente não tem a obrigação de entender as coisas

(técnicas).  (ERM Brasil, 2005)

Tal necessidade inscreve-se na complexidade intrínseca de um negócio voltado

à matéria de meio ambiente, cuja natureza é caracterizada pela multidisciplinaridade.

Neste sentido, houve destaque para a necessidade do conhecimento genérico, como um

fator diferencial no desenvolvimento profissional. Como uma característica pessoal

importante para esta empresa, foi destacada a autonomia:

autônomo... nosso pessoal tem que ter essa capacidade de autonomia, senão
não vai funcionar, porque por dia você tem... 10 decisões importantes, eu
tenho 50 pessoas para gerenciar, se cada decisão levar 10 minutos, não dá,
não dá. Se for uma pessoa que só faz o que está no livro, ela não cresce, nós
queremos pessoas ambiciosas, que não tenham medo de tomar decisões”
(ERM Brasil, 2005).

Esta qualidade pode ser identificada nos valores da companhia por meio da

frase   “ valorizamos o comportamento empreendedor” e da palavra “empowerment”.

Também foi percebida ênfase em que as pessoas devem se mostrar ativas na busca de

informações para o desempenho de suas funções, como na declaração:

Acho que quando você entra aqui, você tem que ser assim, faz parte da
formação, é a pessoa ter que ir atrás, se quiser falar comigo...”. (ERM Brasil
2005)

 Desta forma ressalta-se a importância da ação do sujeito para que este se

aproprie da informação no sentido de transformá-la em conhecimento. E por meio da

caracterização da “descentração”, como um atributo necessário para o desempenho do

trabalho e da autonomia como a  competência importante, é possível afirmar que esta
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organização busca pessoas que atingiram o estágio das operações formais, ou seja, cujo

processo mental lide com conceitos ou abstrações independentes do concreto.

b) Estrutura Organizacional

Cerca de 90% da população da companhia está concentrada em sua sede em

São Paulo. Conforme já se afirmou, adota o conceito de escritório aberto, sem a

utilização de salas fechadas para os gestores. A flexibilidade de horário também é

praticada na empresa por todos os funcionários.

A empresa possui uma “intranet” corporativa, que permite aos consultores,

tanto o acesso aos seus arquivos virtuais no mundo todo, quanto o acesso à internet. Tal

fato foi verificado por meio dos questionários estruturados, nos quais a população

pesquisada afirmou que a companhia provê a infra-estrutura de acesso. Também se

observou a utilização intensa do correio eletrônico na troca de informações.

Assim, na ERM Brasil foi constatado o cumprimento de uma função

organizacional considerada importante por NONAKA E TAKEUCHI (1997), que é a

criação de uma base cognitiva comum. Por meio da rede e da “intranet”, a empresa

estabeleceu mecanismos eficazes para o compartilhamento das informações importantes

para suas atividades e também para seu negócio.

Além do estabelecimento de um portal na sua intranet, também organizou uma

biblioteca que contém os trabalhos em meio físico, incluindo as etapas de construção, de

forma que não se perca o processo de elaboração.  Tal providência permite a

manutenção não só do produto, mas assegura o mapeamento do processo desenvolvido

para a construção dos projetos.

As funções do portal transcendem as de um repositório de dados, na medida

em que são permitidas interações por parte dos usuários. Também inclui informações

atualizadas, em nível mundial, acerca de iniciativas comerciais feitas, ou em curso com

seus clientes. Isto pode tornar-se crucial na forma de abordagem e encaminhamento de

uma proposta comercial. Deste modo, o sistema também possibilita o compartilhamento

de informações acerca de qual estratégia comercial deve ser adotada com cada cliente.

Conforme o responsável por tecnologia de informação da empresa:
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Agora, ele está mais voltado ao negócio com toda informação referente às

oportunidades. Oportunidade para o cliente, para a pessoa do comercial. Na

hora que ele não está visitando o cliente, ele está tratando de outro assunto,

mas ele pode estudar isto em outro lugar. Além disso, o cliente pode não estar

precisando, mas o cliente comentou que em uma determinada vez aconteceu

um determinado problema e ele pôde acrescentar no sistema em uma área

específica, onde pode ser colocada para cada cliente as suas oportunidades e

um valor estimado. E se ele fecha uma dessas oportunidades também é

indicado no sistema.(ERM Brasil, 2005)

A estrutura organizacional da ERM Brasil caracteriza-se pela flexibilidade e

pela formação de equipes temporárias de trabalho, voltadas para a execução de projetos.

Por tratar-se de uma empresa cuja principal atividade é a elaboração de projetos, seu

próprio modus operandi, caracterizado por uma estrutura matricial, gera uma intensa

dinâmica na execução do trabalho.

O coordenador do projeto, durante a execução de um trabalho, assume a

posição de um gestor de recursos, cuja principal função é identificar, na organização, as

pessoas capazes de executar as atividades necessárias para cada projeto. Assim, uma

estrutura é formada a partir da contratação do projeto e permanecerá existindo até sua

conclusão. Em geral esta estrutura possui um coordenador, um diretor e o grupo de

recursos, sendo o coordenador responsável pela qualidade e resultado financeiro. A

função do diretor é de orientador, antecipando problemas ou fornecendo referências ao

coordenador. Além de permitir uma grande abertura cognitiva, este modelo também

beneficia o cliente, pois:

o coordenador de projeto tem na cabeça as necessidades do cliente, as
expectativas por projeto, e ele tem que montar os recursos sejam estes quais
forem, desde  suprimentos, relatórios, logística para que o projeto tenha um
bom resultado.” (ERM Brasil, 2005)

Como o foco do negócio da empresa são questões relacionadas ao meio

ambiente, que possui um caráter complexo, a diversidade na formação das pessoas na

constituição das equipes é um requisito fundamental. Deste modo, trabalham lado a lado
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engenheiros, geólogos, químicos, biólogos e em certos casos, sociólogos e

economistas. Tal aspecto pode ser observado na afirmação:

Baseado nisso você tem todas as questões, sob o ponto de vista da
comunidade, floresta tal, e você tem alguns profissionais como o engenheiro
florestal, agrônomo, biólogo especializado em fauna, em biologia mesmo,
bichinhos, flora e fauna, então na verdade teoricamente nós poderíamos
aproveitar todas as profissões, por que cada um faz uma parte daquilo que o
grande empreendimento tem. (ERM, 2005)

Desta forma, a análise da estrutura organizacional da ERM Brasil permitiu

inferir que esta facilita a criação do conhecimento. De certo modo, além de um

ambiente que favorece a interação, é possível afirmar que em função da própria natureza

hologramática do meio ambiente, ou seja, na dificuldade de compartimentá-lo por causa

de suas  interdependências intrínsecas, é o negócio da ERM Brasil o principal vetor para

a ocorrência da interação qualificada e também pela diversidade.

c) Indutores do conhecimento

Convergindo com uma das idéias básicas do trabalho de NONAKA e

TAKEUCHI (1997), na ERM Brasil uma das funções básicas da alta gerência é a de

promover o amadurecimento dos gestores de nível médio para que estes se transformem

em gerentes de área. Neste sentido, existe até uma proposta de alteração da estrutura

organizacional a fim  de garantir o pleno exercício destas funções:

....motivar as pessoas dentro da empresa para que elas também atendam os

clientes bem, então a “gente” tem uma função interna e externa, então todos

os sócios nesse papel de motivador interno, devem ser “coaching”. Estamos

até pensando em mudar a estrutura da empresa, para que os sócios tenham

mais tempo para desempenhar estas funções. Alguns sócios gastam muito

tempo em algumas funções gerenciais, burocracia. E o que a “gente” quer é

promover o “midle level” para serem gerentes de áreas. (ERM Brasil, 2005)

Deste modo, o nível médio foi classificado como o nível mais importante da

organização, que assegura a transformação do pensamento estratégico em ação. Na
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ERM Brasil, o nível médio é formado pelos coordenadores de projeto. Segundo um dos

entrevistados:

....na nossa organização são as pessoas mais importantes. Se nós pensarmos

na nossa organização como um exército, eles seriam os tenentes, porque lá

em cima tudo bem, tem o pensamento estratégico, mas quem efetua são eles,

são eles que vão transmitir o que você pensou em ação, não adianta ter o

pessoal lá em cima e um monte de “piões”, estou exagerando, mas o que você

precisa ter são pessoas  em um nível pleno que consigam passar o

pensamento estratégico em ação. (ERM Brasil, 2005)

E a função do gestor é sempre descrita como sendo de facilitar, orientar e não

de comando e controle. Este sentido pode ser percebido em:

..então qualquer pessoa que entra ela recebe do gestor um treinamento,
porque existe uma metodologia, então o diretor do projeto diz: “nós já
fizemos um projeto parecido para o cliente tal, tal e tal, e esse está disponível,
então veja com o fulano que trabalhou no projeto na época, e vá atrás.. (ERM,
2005)

Deste modo, constatou-se que o papel dado pela  ERM Brasil aos seus gestores

intermediários é de permitir a autonomia dos demais funcionários.

d) Processos de Gestão de Pessoas

No que tange à gestão de pessoas, a empresa adotou como política corporativa

o modelo de competências. Neste processo, o funcionário e sua chefia são responsáveis

pela definição dos cursos, treinamentos, etc. e isto deve estar conectado com  o plano de

carreira. A função da área de recursos humanos é de suporte, assegurando a adequação

dos cursos e treinamentos. A ERM Brasil utiliza uma ferramenta conhecida por  análise

do perfil pessoal (PPA) para identificar as aptidões de cada colaborador e indicar em

quais atividades da empresa este atingirá sua melhor performance, assim como também

que abordagens devem ser adotadas para seu desenvolvimento. Neste aspecto, a

ferramenta também pode auxiliar em movimentações internas, evitando que as pessoas
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sejam transferidas para atividades totalmente contrárias às suas características pessoais.

O uso da ferramenta foi registrado em:

... nós temos um sistema que identifica que é um sistema que foi
implementado aqui na empresa, ele chama PPA e com isso nós temos a
identificação do cargo, das aptidões que serão necessárias para o cargo, e se
as pessoas têm.(ERM Brasil, 2005)

A pesquisa registrou a existência, para os recém admitidos, de um processo

formal de integração, com duração de seis horas,  cuja função é:

de integração institucional, mas uma visão do negócio, a parte de segurança,
SGI (Sistema de Gestão Integrada), a parte das políticas, inclusive ele é um
dos integradores, e às vezes as pessoas não fazem no primeiro dia, mas no
máximo em 15. Por que às vezes é muita informação, e a pessoa não guarda,
e entra na loucura e não procura ir atrás. E acaba fazendo coisas
erradas.(ERM Brasil, 2005)

No entanto, também é reforçada a responsabilidade dos gestores no resultado

financeiro da companhia. A performance é medida pelo “Balanced Scorecard”, que

associa indicadores financeiros e também pelo desempenho em relação aos seus

subordinados. Conforme o registro:

... tem uma coisa que é o seguinte, o gerente tem “target” para responder no
ano, então, ele tem target no ano de x no faturamento, tem “target” de manter
o pessoal motivado, tem a avaliação do subordinado que consta no “balanced
score card”. (ERM Brasil, 2005)

 Quanto a processos de avaliação das pessoas, em função do trabalho na ERM

Brasil ser orientado para o projeto, é importante ressaltar que não cabe ao coordenador o

desenvolvimento profissional das pessoas que temporariamente ficarão sob sua gestão.

Este papel é do gerente da área a que a pessoa pertence, enquanto que ao coordenador

cabe avaliar se a pessoa escolhida está ou não em condições de desempenhar as funções

necessárias à consecução do trabalho. No entanto, o coordenador contribui para o

desenvolvimento do funcionário na medida em que informa ao gerente de área os pontos

positivos e os que devem ser melhorados no trabalho do colaborador.

E a estes, adicionam-se as ferramentas pesquisa de clima organizacional e

avaliação por subordinados. Deste modo, observou-se na ERM Brasil uma grande
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preocupação com a dimensão humana, buscando objetivar seus diferentes aspectos por

meio da utilização dos diversos mecanismos.

Entretanto, uma característica comum da maioria destas ferramentas é de que

sua abordagem é exclusivamente individual. Deste modo, a boa performance de um

grupo que encorajaria a interação criadora do conhecimento fica oculta, ou só é

percebida de forma intuitiva.

e) Processos Formais de Construção do Conhecimento

Um processo formal importante identificado nesta empresa, considerando a

perspectiva construtivista, foi o de incentivar os consultores a publicarem seus

trabalhos, inclusive sendo remunerados por esta atividade e para a qual existe uma

premiação. O processo pode ser constatado na afirmação da gestora de recursos

humanos:

Outra coisa que nós buscamos, não sei se o Otavio falou, foi estimular nossos
consultores a publicar coisas. Nós até pagamos as horas para isso, isso dá
uma visibilidade muito grande para o consultor, um exemplo, da Petrobrás
também, lá no nordeste, chama-se projeto Manati, um projeto maravilhoso. A
Petrobrás tinha que passar por todo o cerrado, com o sistema de gasoduto da
Bolívia, e eles tinham feito um acordo, mas o Ibama barrou. Eles tinham uma
equipe multidisciplinar de médicos, biólogos, inclusive uma pessoa que ia na
frente pegando os bichinhos assustados, e aí criamos um viveiro até para as
árvores, para identificar se elas estavam em extinção para que o replantio
fosse feito etc. minimizando o impacto. Então esse trabalho por exemplo,
gerou coisas muito interessantes e que vão ficar aqui arquivadas. (ERM
Brasil, 2005)

Iniciativas como esta podem permitir às pessoas o exercício do processo de

abstração reflexionante postulado pela epistemologia genética, possibilitando uma ação

de segundo grau, em cuja dinâmica pode emergir o conhecimento novo.

Também se verificou que a ERM Brasil faz investimentos consideráveis em

treinamentos, muito embora tenha sido possível inferir que o foco são treinamentos

instrumentais. A importância que a empresa atribui a estes processos pode ser

comprovada na afirmação:

Outro dado importante é que nós dedicamos 1.5% do faturamento para
treinamento e capacitação. Não está se falando de treinamentos corporativos
comportamentais. Cada área tem uma verba e eu sou responsável por extrair
resultados desses treinamentos.(ERM Brasil, 2005)
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Muito embora seja inegável a necessidade de treinamentos técnicos para uma

empresa que se dedica a trabalhos de engenharia ambiental, também é importante

assinalar que, dependendo da abordagem, estes não permitem o processo de construção

de conhecimento postulado pela epistemologia genética. Segundo PIAGET (1978),

experiência não é prática, mas o que se faz com a prática. Assim, uma condição

fundamental para a gênese do conhecimento é o reflexionamento sobre a prática.

f) Processos Informais de Construção do Conhecimento

Quanto aos processos informais, a pesquisa constatou a existência, no curso e

na conclusão final dos projetos elaborados pelas equipes da ERM Brasil, da recorrência

de reuniões informais. Tal fato é comprovado neste relato:

....o que nós temos muito são conversas internas, porque nós temos pessoas
com formações totalmente diferentes. Temos um engenheiro químico, uma
engenheira civil, um estagiário de geografia, uma geóloga. Assim, a formação
em engenharia ajuda a entender os processos, mas não é só isso, é como isso
afeta o meio ambiente, então as questões de geologia são super importantes.
E ...depois nos relatórios, nós sempre misturamos pessoas mais velhas com
mais novas, o que ajuda na aquisição da experiência por todos.”(ERM Brasil,
2005)

Além da intensa interação de pessoas, com formações e histórias diferentes,

durante a execução dos projetos, verificou-se a existência  do “brown bag”, como um

processo informal de transmissão e eventualmente de criação de conhecimento. O nome

tem origem no saquinho marrom de lanches existente nos EUA. Na ERM Brasil é uma

reunião organizada espontaneamente por funcionários de diferentes áreas, que elegem

um tema e se reúnem na hora do almoço ou café, na área de descompressão da empresa,

para discussão do assunto. O tema pode ser uma nova tecnologia ou até o desejo de um

funcionário em conhecer as atividades de outra área. Segundo a gestora de recursos

humanos, sua área somente provê um eventual apoio para esta atividade, mas a

iniciativa parte sempre dos funcionários.

O correio eletrônico também é um meio utilizado na ERM Brasil como forma

de compartilhar informações a respeito de temas técnicos. As práticas informais, da

busca por intermédio do “boca a boca” convivem perfeitamente com a tecnologia.
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Como exemplo, o responsável pela área comercial é apontado como um orientador

sobre quem desenvolveu ou está desenvolvendo um determinado projeto.

4.4.3. Resultados

Os dados indicaram o predomínio da formação técnica na população da ERM

Brasil. No entanto, conforme a mesma pesquisa, percebeu-se a migração para as funções

gerenciais, com mais de 50% dos pesquisados enquadrando-se como gestor/supervisor.

Verificou-se que a percepção da população pesquisada com relação ao acesso e

utilização da base de dados da organização é total  (100%). A importância que a

companhia atribui aos processos de treinamento foi percebida, com 74% dos

pesquisados respondendo que esta incentiva, de alguma forma, o desenvolvimento

pessoal.

Quanto aos processos, muito embora 78% das pessoas do grupo pesquisado

tenham respondido que aperfeiçoaram a teoria aprendida em sua formação na empresa,

e  89% que receberam treinamentos formais ligados à sua atividade, 61% consideraram

como mecanismos mais eficientes na ampliação de seu conhecimento, as trocas de

informações com os colegas de trabalho ou reuniões informais das equipes.

Na questão relativa aos tipos de conhecimento, técnico, interpessoal ou

administrativo, que desenvolveram na empresa, 65% dos pesquisados responderam

“todos”. E, quanto à criação de conhecimento, 89% declararam que sua equipe já havia

elaborado alguma rotina ou procedimento novo para a execução do trabalho e de que

este havia sido implementado.

Um possível reflexo da ênfase dada ao desenvolvimento pela ERM Brasil é sua

baixa rotatividade de 8%,  quando comparada com o número perseguido pela sua

holding para as demais unidades no mundo, que é de 15%. O levantamento registrou

que 45% da população pesquisada tinha três anos ou mais de empresa.

Desta forma, os dados permitiram comprovar uma boa consistência entre o

resultado das entrevistas dos dirigentes e a percepção de pessoas da base da organização

sobre o foco da pesquisa. Comprovou-se também a efetividade dos processos informais

como aqueles que permitem o conhecimento.
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4.5. Cushman & Wakefield Semco Ltda.

4.5.1. Empresa

A Cushman & Wakefield Semco é uma companhia fundada em São Paulo, em

julho de 1994. Seus sócios são a Cushman & Wakefield Inc., empresa norte americana

criada em New York em 1917 e a Semco Equipamentos Industriais.

O principal negócio da Cushman & Wakefield Inc. nos EUA e em outros

países do mundo são as transações imobiliárias. Deste forma, caso se procure no Brasil

as empresas que desempenham as mesmas atividades, estas seriam as imobiliárias,

embora a ordem de grandeza seja muitas vezes superior à de qualquer empresa nacional,

em função da dimensão que o mercado de imóveis assume nos EUA e em demais países

desenvolvidos. Alguns números da Cushman & Wakefield Inc. ilustram a pujança deste

negócio, pois esta empresa possui cerca de 12.000 funcionários, distribuídos em 189

escritórios, em 57 países. Seu faturamento em 2005 foi de cerca de 1 bilhão de dólares.

Como alguns clientes internacionais, destacam-se a HP, Dupont, GE, IBM, Pepsi,

AT&T, Lucent, Microsoft e Nokia.

Entretanto, em função de características diferenciadas do mercado brasileiro, a

“joint venture” iniciou sua operação no Brasil por meio de uma atividade que no

exterior é considerada quase marginal, que é o gerenciamento de propriedades, cujo

equivalente brasileiro seria a administração de imóveis. O trabalho consiste na gestão

dos serviços de manutenção geral e especializada, conservação e limpeza, segurança

patrimonial, combate a incêndio, controle de acesso, recepção e portaria, paisagismo,

gerenciamento de energia e saneamento, controle de meio ambiente, de ar condicionado,

reciclagem de resíduos, centrais de atendimento e correspondências, entre outros.

Alguns grandes clientes brasileiros são: Itaú, Unibanco, Real-ABN, Santander, Previ,

Companhia Vale do Rio Doce, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Cosipa, UOL.

A partir de 1999, a empresa também passou a executar as outras atividades

relacionadas à comercialização de imóveis, tais como a representação de proprietários

na venda e locação, a representação de inquilinos em renegociação de contratos, a

avaliação, pesquisa e gestão de carteiras imobiliárias. O mercado foco é o de grandes

investidores institucionais, empresas, fundos de pensão, etc.. No entanto, ainda é a área
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de gerenciamento de propriedades que contribui para cerca de 90% do faturamento da

empresa no Brasil.

O trabalho de gerenciamento é desenvolvido em edifícios comerciais, plantas

industriais, sedes de grande empresas e grandes condomínios comerciais. Deste modo, a

atividade difere muito daquelas desenvolvidas em uma administradora de imóveis

tradicional e com o objetivo de distingui-la, é comum a atividade ser descrita como

gerenciamento de ativos. Caso se considere o impacto dos serviços da empresa no

negócio de seus clientes, seu mercado pode der definido como de médio valor agregado.

A Cushman & Wakefield Semco iniciou suas atividades com cerca de oitenta

funcionários e hoje conta com cerca de mil e quatrocentos. Seu faturamento anual em

2005 foi de 65 milhões de reais. Uma indicador utilizado neste mercado é a área

gerenciada, e esta companhia começou suas atividades com cerca de 215.000 m² e hoje

administra cerca de 6,7 milhões de m². A empresa possui escritórios em São Paulo, Rio

de Janeiro e Buenos Aires, sendo responsável por negócios em toda a América do Sul.

Conforme pode ser observado pelos valores de área gerenciada, esta

organização cresceu de forma acelerada. Algumas razões indicadas na pesquisa para o

crescimento, foram a internacionalização da economia brasileira e também o processo

de terceirização de atividades não essenciais ao foco de negócio de grandes empresas.

Neste aspecto, vários bancos nacionais patrocinaram este movimento, seguidos por

empresas adquiridas por multinacionais.

O tipo de serviço oferecido tem algumas características singulares, começando

pelo fato de a equipe desenvolver suas atividades nas instalações do cliente. Os

contratos são de longa duração, sendo comum que durem por mais de cinco anos. É

importante observar que a empresa também executa algumas destas atividades,

destacando-se a manutenção, com o maior contingente de população.

A companhia denomina cada contrato fechado como uma “operação” e

atualmente possui cerca de  62 clientes e 111 operações, concentrados principalmente

em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na maioria dos casos, as operações possuem um

gestor, que em função do número de funcionários, da dimensão das instalações e

também da gama de serviços gerenciados pode ser um gerente, dirigente ou supervisor

de operação. O gestor é o principal representante da empresa perante o cliente e também
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junto à equipe. Cabe a este profissional viabilizar a proposta de trabalho da empresa e

também assegurar a manutenção dos valores organizacionais.

As vantagens apresentadas pela Cushman & Wakefield Semco para sua

contratação são:

• Possibilidade para o Cliente focar no seu “Core-Business”.

• Redução de custos diretos (contratos com terceiros ou serviços próprios);

• Redução de custos indiretos (administrativos, compras, etc.);

• Ponto único de contato;

• Padronização de procedimentos;

• Utilização de softwares específicos para o gerenciamento de serviços como “Help

desk”, “Facility Solutions”, etc.;

• Modularidade e Flexibilidade de atendimento;

• Melhoria na qualidade de atendimento (Contrato de nível de serviços,

“Benchmarks”, etc.);

• Relatórios de acompanhamento de performance (melhoria contínua);

• Profissionalismo e abrangência global (suporte corporativo);

Os valores organizacionais da Cushman & Wakefield Semco estão expressos

no texto:

Visão

Ser o primeiro, o mais respeitado e confiável provedor de serviços em todos os mercados que atuamos.

Missão

Prover serviços de alto valor agregado, que valorizem o patrimônio e o negócio de nossos clientes,

sempre visando a sua satisfação e lealdade.

Valores

Nossas pessoas:

Nós valorizamos, confiamos e respeitamos nossas pessoas, considerando-as nosso maior patrimônio,

procuramos atrair e reter os melhores profissionais do mercado, mantendo um ambiente que estimule a

criatividade, a iniciativa, o trabalho em equipe, assertividade, a participação e o crescimento das pessoas.
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Clientes:

As necessidades e anseios de nossos clientes são nossa prioridade.

Fornecedores:

Nós valorizamos e consideramos os fornecedores com os quais nos relacionamos, parte integrante e

fundamental para o nosso sucesso.

Conduta:

Nosso mais importante padrão de conduta  é a integridade.

Inovação:

Devemos nos manter inovadores e insistentes na busca por novas tecnologias e sistemas que dêem suporte

à nossa missão.

Lucratividade:

A nossa lucratividade é fundamental para o nosso sucesso e dela depende nossa capacidade de

investimento e desenvolvimento.
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4.5.2. Análise

Na Cushman & Wakefield Semco Ltda. as entrevistas foram realizadas com os

seguintes executivos:

• CEO (Chief Executive Office);

• Diretor de Operações – Condomínios Comerciais;

• Diretor de Operações – Indústrias e Varejo

• Gerente de Recursos Humanos;

• Gerente de Tecnologia de Informação;

a) Conhecimento essencial

A pesquisa realizada na Cushman & Wakefield Semco Ltda. permitiu

identificar como  conhecimento importante aquele que permite à uma equipe

administrar os serviços de suporte à infra-estrutura e habitabilidade de ambientes de

trabalho. Conforme foi descrito na apresentação da empresa, o local de trabalho da

equipe é o ambiente físico da empresa contratante.

Uma informação importante obtida por meio da pesquisa é de que um valor

agregado importante nos serviços desta companhia são os ganhos em eficiência,

traduzida em redução de custos operacionais. Este discurso possui um forte apelo na

etapa da venda e  se efetiva no início dos novos contratos. Entretanto, também se

observou que na prática, as reduções de custo obtidas são do tipo incremental, ou seja,

usualmente não se traduzem em inovação na execução do serviços gerenciados.

Também se constatou que embora a redução de custos seja um elemento

importante no produto desta empresa, nem sempre este é o fator que vai assegurar a

fidelidade do cliente. E reside aí um conhecimento importante para esta companhia,

talvez o mais importante, que é o da apreensão de aspectos culturais da empresa cliente

e conseguir oferecer serviços adequados, sob a ótica desta leitura. Isto implica no

desenvolvimento, nas pessoas das equipes operativas, da capacidade de se colocar no

lugar do cliente, como uma competência que deve ser construída. Conforme este relato:

...Eu lembro de... e esse é um dado interessante, que muitas vezes o cliente
fazia  a leitura dele e a “gente” fazia uma re-leitura da leitura do cliente. Quer
dizer, não é a vontade dele que é a única soberana, nós temos que alcançar a
vontade dele, mas nós temos a nossa forma de chegar nela. .(Cushman &
Wakefield Semco, 2005)
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Quanto à competência pessoal, elegeu-se a autonomia, muito embora fossem

registradas dúvidas quanto a que esta possa ser objeto de capacitação. Também foi

percebida a singularidade do indivíduo, havendo aqueles que “vão atrás” e aqueles que

esperam as soluções prontas. Esta aspiração pode ser relacionada com os valores

organizacionais “iniciativa” e “assertividade”. Nas palavras da principal executiva:

É uma pessoa que busca incessantemente fazer o melhor, como ele faz
melhor, existe o procedimento e ele realmente cumpriu aquele procedimento,
mas está sempre pensando como ele podia fazer aquilo melhor, em menor
tempo ou para deixar o cliente mais satisfeito, ou para ser mais bem feita a
atividade, essa pessoa pensa constantemente em tudo o que faz, e está sempre
conseguindo trazer idéias novas tanto para o cliente quanto para a empresa. É
a pró-atividade, ela olha tanto aquilo, tem tanta garra para fazer aquilo, que
na próxima vez que acontecer, ela vai se antecipar àquilo.(Cushman &
Wakefield Semco, 2005)

Deste modo, percebeu-se nessa organização uma demanda similar àquela

registrada na ERM Brasil, no sentido de se desejar pessoas que estejam no estágio das

operações formais. Conforme depoimento de um dos entrevistados:

Quer dizer, só essa preparação isolada, ela não garante nada, não garante
nada, ela vai te levar a conseguir algumas coisas, mas a partir de determinado
momento o que o teu cliente quer não é aquela pessoa maravilhosa do lado
dela que não consegue resolver um assunto, não consegue pesquisar, não
consegue evoluir nada. (Cushman & Wakefield Semco, 2005)

b) Estrutura Organizacional

Em termos de estrutura hierárquica, a C&WS  possui, para seu negócio de

gerenciamento de propriedades, uma diretoria executiva, dividida em uma área de

operação e uma de desenvolvimento. A diretoria de operações é dividida em mercados

de atuação, denominados portifólios, que hoje são: instituições financeiras, condomínios

comerciais, clientes mundiais e plantas industriais. Com o crescimento da empresa, em

2004 foram criadas algumas gerências regionais e de portifólio.

Esta parcela da empresa, batizada de “corporação”, fica sediada em um

escritório que adota arranjo físico no qual se aboliu o uso de salas privativas, exceto

para reuniões, e também a flexibilidade de horário. No entanto, conforme se viu na

apresentação da empresa, a grande maioria dos funcionários executa suas atividades nas
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instalações do cliente, nas quais, na maior parte das vezes, não é possível reproduzir as

características vigentes no escritório central.

A estrutura da Cushman & Wakefield Semco é flexível, se bem que em função

das características de suas atividades, foi necessário o estabelecimento de alçadas para a

tomada de decisão. A fragmentação das operações produz dificuldades de comunicação

e de interação entre elas, gerando por vezes um certo isolamento. Assim, uma função

importante do diretor de operações é a de manter a coesão do negócio e da identidade da

empresa.

As equipes operativas são compostas por um gerente de operação, assistentes e

auxiliares administrativos e, dependendo do porte do contrato, também por gestores de

áreas específicas, como manutenção, segurança, serviços, etc.. A empresa também

implantou sistemas informatizados para o gerenciamento dos processos de

administração financeira e de recursos humanos. A performance financeira de cada

operação é medida por uma área financeira e sua gestão é realizada de forma conjunta

pelos gerentes de operação e diretores de operação.

Além disto, também foi constituída a diretoria de desenvolvimento, formada

por profissionais oriundos das áreas de recursos humanos, engenharia, administração

condominial, segurança patrimonial e do trabalho, marketing e tecnologia da

informação, cujo objetivo é o de fornecer orientação sobre os procedimentos

operacionais existentes na companhia, e executar a implantação de novas operações.

Também cabe a este grupo o desenvolvimento de novas ferramentas, de treinamentos e

a elaboração de novos processos de operação. A característica comum dos profissionais

deste grupo é a experiência obtida no desempenho das atividades da empresa no Brasil,

e alguns deles trabalham na empresa há mais de dez anos.

A fim de assegurar a padronização e manutenção dos processos implantados,

foi estabelecido um mecanismo de auditoria interna periódica nas áreas. Os focos da

auditoria são: manutenção predial, segurança do trabalho, segurança patrimonial e

rotinas administrativas. A função primordial da auditoria é de controle.

A pesquisa permitiu perceber que houve uma evolução da estrutura

organizacional da Cushman & Wakefield Semco, provocada principalmente pelo seu

crescimento. Assim, o estabelecimento de controles e padrões são mecanismos que

indicaram a adaptação desta organização à sua nova realidade. No entanto também se
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constatou uma perda na qualidade da interação, o que pode ser observado nesta

afirmação:

Hoje os workshops são totalmente, primeiro, voltados absolutamente para
resultados, o tema único praticamente é o resultado, é no que chegou e é o
workshop. Tem um trabalho de apresentação e os que têm são para resolver
situações críticas, né? Os outros workshops que nós fazemos é quando já não
tem mais condição, quando a crise está absolutamente instalada e você vai
fazer lá uma tentativa de leitura da crise para poder ver... (Cushman &
Wakefield Semco, 2005)

Deste modo, pode-se afirmar que o crescimento desta empresa, tanto em

termos populacionais quanto pela dispersão geográfica, demandou uma formalização

considerável, culminando por reduzir ou eliminar processos informais importantes. Isto

pode prejudicar o surgimento da inovação, pois segundo BAUER (1999), são os

processos informais que criam o conhecimento nas organizações.

c) Indutores do Conhecimento

Percebeu-se por meio do estudo, que o gestor de operações é um elemento

crucial no sucesso dos negócios da Cushman & Wakefield Semco. Conforme foi visto

na caracterização do conhecimento, os ganhos em eficiência na gestão de serviços são

um discurso poderoso na etapa de vendas e, deste modo, cabe aos responsáveis pela

condução das operações a busca de maneiras diferentes de executar estes serviços.

Também cabe a estes profissionais harmonizar, na prática cotidiana, os valores

organizacionais da companhia com os do cliente. Deste modo, a inovação na forma de

execução dos serviços, o desenvolvimento e performance dos integrantes de sua equipe,

o relacionamento diário com o cliente e o desempenho financeiro de sua operação são

desafios com os quais o gestor de operação deve lidar todos os dias. Sua função, na

facilitação da interação criadora de conhecimento foi observada em:

Se você pegar nossos gestores, por exemplo, os que mais se destacaram, você
vai ver que são aqueles que já estão há algum tempo na empresa, e que nos
conhecemos e sabemos que eles já vieram desta forma, existem pessoas como
a Janaina (gerente de operações), que estão sempre fazendo mais, quando
você acha que ela não vai dar conta, mas ela da conta não só daquilo que ela
tinha para fazer, como muito mais, e ela está sempre criando coisas, formas
de fazer, o tempo todo, ela é incansável, isso faz parte do mundo dela, ou
seja, ela vai para casa e faz isso com os filhos, com o marido com a casa, com
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 tudo, ela está sempre tentando fazer melhor. (Cushman & Wakefield Semco,
2005)

Observou-se que a formação básica exigida para este profissional é a técnica,

com ênfase para as engenharias, em função da importância que os serviços ligados à

infra-estrutura assumem no escopo de serviços da Cushman & Wakefield Semco. No

entanto, pela diversidade das funções atribuídas ao gestor, percebe-se que o que se

busca é alguém com conhecimento multidisciplinar e cuja principal função é a de

gerenciar pessoas. Assim, não obstante a importância do conhecimento instrumental, é

como este profissional permite a sinergia na equipe objetivando conquistar e manter o

cliente, que vai ser o diferencial da companhia.

Muito embora a pesquisa tenha revelado a importância do gestor de operações,

verificou a existência de apenas uma iniciativa no desenvolvimento destes profissionais.

No entanto esta possui mais um caráter informativo, no sentido de conscientizar os

gestores acerca de suas diversas responsabilidades. Desta forma, a aprendizagem do

gestor de operação acaba por ocorrer no curso do trabalho diário.

d) Processos de Gestão de Pessoas

Como processos formais de gestão de pessoas, verificou-se somente a

existência dos mecanismos herdados da Semco, ou seja, a pesquisa de clima, a avaliação

por subordinados e a seleção integrada, se bem que esta última só é aplicada para cargos

gerenciais.

Não foram observados processos de avaliação do desenvolvimento ou aptidão

para todos os funcionários. A empresa também não fornece subsídios para capacitação

ou formação. Também houve menção à  área de recrutamento e seleção na qual, em

função da terceirização, ocorreu perda de qualidade, comprovada pelo aumento da

rotatividade dos admitidos no período de experiência. A perda pode ser depreendida da

declaração:

Então o recrutamento hoje deveria ter uma ferramenta de filtragem, mas
também é difícil, até porque nós não trabalhamos apenas com uma equipe de
recrutamento, e aí fazer uma aula, um treinamento, workshop, com eles. Mas
é difícil, são muitas empresas em diferentes estados, os recrutadores também
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mudam, então é impossível fazer esta filtragem. . (Cushman & Wakefield
Semco, 2005)

Desta forma, a pesquisa indicou nesta empresa a carência de mecanismos de

avaliação, tanto individual quanto dos grupos, e perda de qualidade na seleção. Isto

sugere que muito embora a valorização das pessoas faça parte do credo da companhia,

tal discurso não se concretiza na prática.

e) Processos Formais de Criação de Conhecimento

Buscando estabelecer uma base informacional comum, a empresa desenvolveu

um portal em sua intranet, no qual foram armazenados os procedimentos básicos para o

gerenciamento de uma nova operação. O acesso a estas informações é restrito aos

gestores das operações. Como guia para o uso desta ferramenta, elaborou-se um

documento eletrônico contendo uma descrição sucinta do repositório, contatos

telefônicos e endereços eletrônicos dos integrantes da equipe de desenvolvimento

corporativa. Esta equipe também é responsável pela atualização e renovação das

informações, o que ocorre muitas vezes em função de demandas e sugestões

encaminhadas pelas operações.

Embora a empresa tenha evoluído em termos de mecanismos formais,

reconheceu-se que a criação de uma base comum de informações e da equipe

corporativa de desenvolvimento foi uma etapa importante, mas não suficiente para

assegurar a evolução do conhecimento na empresa.

Muito deles não lêem, muito deles não foram buscar essa informação. A
nossa luta é para ir lá e ir buscar, então por mais que seja claro, uma parte do
conhecimento, da informação, mas está disponível, está disponível para ser
questionado, para ser adaptado. Então eu acho que nesse caso, o caos geral
que é formação (de um gestor de operação), é fundamental essa ferramenta.
Mas isso não basta. Isso não é suficiente, até porque tem particularidades que
precisam ser trabalhadas, tem a questão da evolução. Enfim, que é eterna, que
não vai parar nunca. (Cushman & Wakefield Semco, 2005)

Caso os responsáveis pela organização e os gestores das operações encarem

este recurso por meio de uma ótica dogmática, ou seja, as coisas “devem ser assim”,
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este processo pode atuar no sentido de inibir a criação do conhecimento. Este temor foi

afirmado em:

a “gente” sente um pouco, que nós não podemos entrar nessa, à medida que a
empresa cresce, o grande risco é que você comece a criar um roteirinho tão
redondinho... que generalize de tal forma a coisa... que você queira
generalizar um comportamento e a pessoa não introjeta os valores
importantes da companhia. (Cushman & Wakefield Semco, 2005)

Entretanto, caso se adote uma perspectiva construtivista, a base informacional

pode ser considerada como o ponto de partida para evolução, ou mesmo rupturas. No

entanto, uma dificuldade a ser considerada é o acesso à internet pelas equipes operativas

pelo fato de que, conforme a pesquisa, mais da metade das pessoas não tem acesso ao

recurso, limitando as iniciativas de transmissão ou criação de conhecimento que façam

uso deste veículo.

 Quanto aos processos de treinamento, existe um programa para capacitação de

pessoal técnico, obrigatório por lei para quem executa serviços em instalações elétricas.

Para os gestores, conforme já se mencionou, existe uma palestra mensal sobre o portal

da “intranet” que contém os procedimentos básicos de uma operação da companhia.

Também se verificou a adoção, ainda incipiente, de um mecanismo de

“Melhores Práticas”, visando à apresentação, pelas equipes operacionais, de novas

soluções para o trabalho diário.

f) Processos Informais de Criação de Conhecimento

Os dados da pesquisa realizada com as equipes operativas permitiram afirmar

que existem mecanismos informais de criação de conhecimento, muito embora não

tenha sido possível identificá-los nas operações da empresa. Contudo, o correio

eletrônico é utilizado, assim como as consultas informais à equipe corporativa, no

sentido de buscar alternativas para a solução de problemas.

No entanto, no âmbito da “corporação”, observou-se que nos processos de

venda é bastante comum o envolvimento de gestores das operações para a construção

das propostas comerciais. Tal iniciativa incita, por vezes, o surgimento de novos

processos operacionais, que podem ser aplicados às operações existentes. Assim, este é
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um processo que pode permitir a interação e a diversidade preconizada por FREITAG

(1993) para a emergência do novo.

4.5.3. Resultados

Deste modo, houve, durante a pesquisa, o reconhecimento de que uma das

funções da organização é permitir a criatividade e, indo um pouco além, que a cultura da

companhia incentive a criação do conhecimento. No entanto, foi possível perceber que

esta empresa passou e está passando por transformações que implicam, conforme

sugerido por BAUER (1999), uma reavaliação de sua identidade, que deve estar

alinhada com sua realidade. Esta discussão é importante para a gestão dos processos de

criação de conhecimento, por sua relação dialógica com a identidade.

Houve menção sobre a importância da identidade nos processos, como pode

ser observado nesta afirmação:

É uma ferramenta (portal)que facilitou muito o compartilhamento de
informação, não que ele cuidou do conhecimento, mas ele é o começo. Se a
pessoa trabalhar em cima da informação, ele pode gerar um conhecimento
novo, embora isto seja uma possibilidade. Então não adianta importar
imagens maravilhosas, acho que sozinho não funciona. E assim, mesmo com
o portal, por mais maravilhoso que seja, se  não tiver na raiz da questão da
identidade, ele fica vazio” ( Cushman & Wakefield Semco, 2005).

A carência, reconhecida pelos dirigentes da empresa, diz respeito justamente

aos processos de interação qualificada. Justificaram-na pelo fato da Cushman &

Wakefield Semco ser uma empresa jovem e que experimentou um crescimento

acelerado nos últimos cinco anos. A pesquisa permitiu perceber que já houve diversos

processos de interação qualificada, mas que estes se reduziram, tanto em termos

quantitativos como qualitativos.

Como forma de mitigar esta perda houve investimento em tecnologia da

informação, muito embora em várias das entrevistas tenham sido reconhecidos os

limites deste recurso no sentido de assegurar a qualidade da interação.

Nos primeiros seis anos de existência, a Cushman & Wakefield Semco

promoveu  diversos eventos ou reuniões formais, com o objetivo de disseminar os

valores identitários da companhia. Entretanto, em função do crescimento, nos últimos

cinco anos houve uma redução considerável deste tipo de mecanismo. Embora estes não
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possam ser caracterizados exatamente como processos de criação de conhecimento,

pode-se qualificá-los como importantes instrumentos indutores de processos informais,

por permitirem a ocorrência da interação qualificada, em função de possibilitarem o

encontro de pessoas diferentes, cujo traço comum é o trabalho que desenvolvem nesta

empresa.

No entanto, a investigação também registrou que existe, por parte da alta

gerência, consciência da importância do processos informais na inovação, o que foi

comprovado  por meio da afirmação de um dos dirigentes:

... os japoneses são sempre mais “certinhos”... incentivando o “cafezinho”...
porque eles entenderam que às vezes, numa situação informal, se cria muito
mais, aparece muito mais informação do que numa reunião formalizada,
bonitinha. Muitas vezes, a essas reuniões são mais interessantes do ponto de
vista de você criar oportunidade das pessoas estarem juntas,
conversar...(Cushman & Wakefield Semco, 2005).

Assim, a pesquisa permitiu o registro de alguns efeitos colaterais indesejáveis

que o crescimento desta organização causou em processos importantes. A instituição de

estruturas formais, indispensáveis para a gestão de uma organização maior, inibe ou

mesmo pode eliminar muitos processos informais. O fenômeno é constatado em

diversas entrevistas, nas quais também  se revelou uma certa perplexidade em lidar com

a nova situação, ou seja, como estabelecer um ponto ótimo entre os processos formais e

informais.

No entanto, foi possível perceber que todos os dirigentes da companhia estão

conscientes da necessidade de restabelecer alguns dos antigos mecanismos que

permitiam a  interação, embora estes tenham que ser adaptados à nova realidade da

empresa.

Contudo, no curso da pesquisa, houve o registro de uma iniciativa que pode ser

considerada consonante com o referencial construtivista. Esta ocorreu para tratar uma

crise com uma equipe de manutenção residente em um importante cliente. O grupo

reivindicou,  à chefia direta, um aumento linear dos salários de todos os funcionários,

tendo como base, pesquisas salariais informais. Buscando administrar o conflito, o

gestor da operação preparou uma apresentação na qual detalhou a composição de custos

e formação de preços do contrato, mas isto não convenceu a equipe. Como alternativa

para tratar o assunto,  sugeriu-se a organização de um workshop, no qual se mostraria ao
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grupo o processo de elaboração de uma proposta comercial de serviços da empresa.

Depois, a equipe seria dividida em grupos menores, representando companhias

competidoras, simulando um mercado concorrencial. Inseridos nesta nova realidade, é

possível que, durante este exercício, os envolvidos sugiram alternativas inovadoras para

a execução do trabalho, mas no mínimo, refletirão sobre seu trabalho a partir de uma

nova perspectiva.

Os dados levantados junto às equipes operativas contribuíram para a avaliação

da efetividade dos processos. Da amostra pesquisada, 49% trabalham na empresa há

mais de três anos. A formação preponderante é o 2º grau, com 53% da população

respondente se enquadrando nesta categoria.

Quanto à aplicação do que aprenderam na formação em suas atividades

laborais, 54% declararam que a aplicam. Entretanto, 80% dos respondentes afirmaram

que aprenderam seu trabalho por meio de processos informais, muito embora 80%

também tenham declarado que a empresa fornece rotinas e procedimentos para o

desempenho dos serviços.

Em relação à realização de reuniões periódicas para discussão das atividades

diárias, 56% afirmaram que estas ocorrem só em caso de necessidade, permitindo inferir

que este não é um processo corriqueiro. Somente 49% dos pesquisados têm acesso à

internet.

E quanto à elaboração de novas rotinas ou procedimentos, 75% responderam

que puderam criá-los e destes, 85% afirmaram que estes foram implantados. No entanto,

67% declararam que a companhia não disponibiliza mecanismos formais para a

proposição de processos novos de execução das atividades. Apenas 58%  afirmaram

conhecer o portal na “intranet” da empresa.

Os dados permitiram a elaboração de algumas inferências, que de certa forma

se coadunaram com afirmações colhidas nas entrevistas. Evidencia-se que a maior parte

dos processos de aprendizagem na organização ocorrem por processos informais. No

entanto, a pesquisa permitiu intuir que tais processos são espontâneos, sem qualquer

ingerência da alta administração no sentido de induzi-los. Deste modo, é possível

deduzir que existe interação, cujo objeto é o trabalho, mas não foi possível detectar sua

qualidade, nem  identificar inovações importantes oriundas deste processo.
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Deste modo, pode-se afirmar que a possibilidade de uma intervenção com

vistas à criação de uma dinâmica produtora de conhecimento está ocorrendo, muito

embora de forma aleatória e parcial, ou talvez por iniciativa individual de algum gestor.

É importante observar que, nesta empresa, existe bastante preocupação com os

processos de transmissão de conhecimento, o que pode ser comprovado por meio da

implantação de alguns processos formais, como o portal na intranet e de um grupo inter-

departamental dedicado à disseminação de informações e implantação de novas

operações. E também é relevante a preocupação revelada pela alta gerência com eventos

e situações que permitam a ocorrência da interação entre as pessoas.

No entanto, um dos aspectos mais interessantes da investigação foi dos

impactos que o crescimento da empresa causou e vem causando nos processos de

interação e das dificuldades dos gestores em administrar esta dinâmica. Neste sentido,

houve a constatação de que uma alternativa possível é o investimento na média

gerência, no sentido de que esta contribua na construção da interação qualificada. Desta

maneira, mesmo as barreiras impostas pelo crescimento, dispersão e traços culturais de

cada cliente podem ser superadas.
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4.6. Semco Manutenção Volante Ltda.

4.6.1. Empresa

A Semco Manutenção Volante, com sede em São Paulo, iniciou suas atividades

em 2001, prestando serviços de manutenção volante de infra-estrutura. A empresa

surgiu de uma área da Cushman & Wakefield Semco dedicada à gestão de serviços  e

manutenção de instalações de estações de telefonia da empresa Vésper. Como este tipo

de negócio fugia muito do foco de atuação da Cushman & Wakefield Semco, houve

uma negociação entre os sócios, que gerou a Semco Manutenção Volante, da qual a

Semco é a única proprietária.

A partir daí, a empresa expandiu seus negócios para todos os clientes que

detivessem grandes redes. Deste modo, justifica-se o jargão deste mercado, no qual as

instalações são chamadas de pontos de atendimento. Atualmente, a empresa possui

contratos com grandes clientes como: HSBC, Unibanco, Santander, TIM, Nextel, EDS,

Banco Real, Blockbuster.

A Semco Manutenção Volante, ou SMV, como é conhecida, possui hoje cerca

de 510 funcionários, espalhados por 19 estados, com 7 bases operacionais e 22 sub-

bases, e atende seus clientes com uma frota de cerca de 150 veículos. Seus serviços

englobam a manutenção de instalações elétricas de baixa tensão, sistemas de ar

condicionado, equipamentos de fornecimento de energia de emergência, reparos de

hidráulica, alvenaria e pintura, luminosos e letreiros. Mantém atualmente cerca de 5.500

pontos de atendimento e possui sua própria Central de Atendimentos em São Paulo. Seu

faturamento anual em 2005 foi de 25 milhões de reais, sendo considerada a empresa

líder deste mercado. Seus serviços podem ser classificados como de baixo valor

agregado.

O mercado em que a companhia atua é concorrencial, no qual o principal  vetor

é o preço, havendo pouquíssimos mercados de diferenciação em que predomine a

competência técnica. Este segmento se caracteriza por contratos com prazos curtos, em

média de um ano, o que resulta em alta rotatividade da mão de obra, pois cada processo

de licitação implica reavaliação integral dos custos, nos quais os salários são a parcela

relevante. Para se manter competitiva, esta empresa trabalha com uma faixa salarial em

torno de dois e meio salários mínimos e, devido à concorrência acirrada, tem pouca
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flexibilidade. Isto explica a rotatividade em torno de 45% de sua mão de obra, que

redunda na necessidade de investimentos constantes em treinamento de novos

funcionários.

O material promocional da empresa afirma que seus pontos fortes são:

• Atuação através de equipes móveis, em instalações prediais, lojas, agências bancárias, sites de

Telecom e outros, realizando manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionado, No Breaks,

Elétrica, Gerador, Hidráulica, Civil e Engenharia de Manutenção;

• Capacidade de gerenciar serviços de engenharia e de suporte volante;

• Suporte Tecnológico (software específico de manutenção);

• Call Center/Help Desk 24 horas;

• Treinamento diferenciado e intensivo para nossos profissionais

• Conceito “Super Joe”;

• Custo e qualidade compatíveis com os objetivos e metas do cliente;

• Suporte Interno Corporativo, devido à interação com outras empresas do grupo;

• Atuação em todo o território nacional.

O conceito “Super Joe” pode ser traduzido como o do funcionário habilitado a

lidar com qualquer tipo de manutenção. Este conceito foi criado nos EUA e trazido para

a Cushman & Wakefield Semco, quando então foi adaptado para “multifunção” e

migrou para a Semco Manutenção Volante.

A visão e a missão da companhia estão expressas no texto:

VISÃO

Ser a melhor opção de manutenção da América Latina, valorizando a parceria estratégica e a fidelidade no

conceito: qualidade x custos.

MISSÃO

Proporcionar uma manutenção e serviços de engenharia de manutenção com alta qualidade e custos

compatíveis com a necessidade de nossos clientes, através da valorização, suporte, preparação e

comprometimento dos nossos profissionais.
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4.6.2. Análise

As entrevistas na Semco Manutenção Volante foram realizadas com os

seguintes gestores:

• CEO (Chief Executive Office);

• Diretor de Operações – Instituições Financeiras;

• Diretor de Operações – Telecomunicações

• Gerente de Recursos Humanos;

a) Conhecimento essencial

O conhecimento considerado importante pelos gestores desta empresa é aquele

que permite que suas equipes executem atividades de manutenção nas instalações

prediais de seus clientes por meio de visitas periódicas. Desta forma, o conhecimento

exigido de seus funcionários é o instrumental, ou seja, a capacidade de executar reparos

e procedimentos de verificação nos equipamentos presentes num imóvel denominado

“ponto de atendimento”.

No entanto, embora no curso das entrevista tenha havido um grande destaque

para o conhecimento instrumental,  percebeu-se que de fato o que se busca,

considerando os conceitos da epistemologia genética, é a ação de segundo grau, o que se

pode observar na seguinte declaração:

O técnico tem que me ligar porque tem que trocar uma lâmpada, ele é incapaz

de parar para pensar e dizer: “mas é a terceira vez que isso me acontece,

agora tenho que resolver isso”(Semco Manutenção Volante, 2005).

A competência pessoal importante na Semco Manutenção Volante é a

criatividade, o que pode ser depreendido desta fala:

Um bom técnico para mim é aquele que consegue ver o hoje e tentar no

amanhã. Então a pessoa hoje está olhando um processo de manutenção, ele

vai fazendo aquele processo, não só pelo melhor, como ele vai questionar: “o

que eu posso fazer diferente?”(Semco Manutenção Volante, 2005)
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Desse modo, percebe-se no discurso dos gestores da empresa a demanda por

pessoas que possuam esta característica, ou seja, na execução do trabalho, não se

satisfaçam em apenas cumprir o que foi determinado, mas busquem explorar

oportunidades de conquistar o cliente. Caracteriza-se deste modo pessoas que, segundo

PIAGET (1973), atingiram o estágio das operações formais.

b) Estrutura organizacional

A Semco Manutenção Volante possui uma estrutura bastante enxuta, com

apenas quatro níveis hierárquicos. Esta é composta pela presidência, três diretorias,

gerências regionais e supervisão de campo. A formação predominante na empresa é a

técnica, conforme registrou-se na pesquisa

A empresa cresceu de forma acelerada no biênio 2002/2003 e, em função do

seu tipo de negócio, que se caracteriza por uma grande dispersão geográfica, enfrentou

grandes dificuldades para estruturar sua operação. Soma-se a isto a dificuldade de

assegurar a padronização do serviço para uma rede tão ampla, o que torna extremamente

complexa a comunicação. A empresa atende hoje a cerca de 5500 pontos, espalhados

por diversos estados brasileiros, inclusive com vários deles no interior. O desafio é

garantir que as pessoas em Belém do Pará compartilhem das metas e tenham o mesmo

compromisso em atingi-las como alguém em São Paulo, onde está a sede da companhia.

Devido à complexidade logística de sua operação, a Semco Manutenção

Volante desenvolveu e implantou um sistema informatizado utilizando uma central

0800, denominada URA que, por meio de celulares, permite aos gestores, de suas bases

operacionais e também de sua matriz, se manterem atualizados “online” acerca dos

trabalhos executados pelas equipes de campo. Hoje este sistema está limitado aos

atendimentos de chamados de emergência, mas está evoluindo para monitorar as

atividades de manutenção preventiva desenvolvidas pelas equipes. A importância deste

recurso na operação da empresa é comprovada na afirmação deste entrevistado:

...uma área chamada PPC, tem até hoje. Então tudo, pode ver, tudo nessa

empresa tem um modelo... do formulário de OS, do sistema ao uniforme do

pessoal, a “gente” fez.. ...O sistema evoluiu demais: processo de financeiro,

hoje eu tenho um tremendo controle financeiro, do que eu estou faturando

com o cliente, que eu não tinha antes. (Semco Manutenção Volante, 2005)
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Esta ferramenta foi reconhecida, pelo entrevistado, como um diferencial

competitivo em seu mercado. Afirmou-se que este aplicativo é, na perspectiva

comercial, um recurso que agrega valor aos serviços desta companhia. No entanto é

patente que se trata de um mecanismo de controle, e que apesar de sua funcionalidade,

não assegura a qualidade do trabalho de campo.Todavia, verificou-se que caso não

ocorra uma análise, este recurso não gera ganhos para a empresa. Tal constatação pode

ser percebida por esta afirmação:

... eu tenho um “mega” sistema aqui dentro que indica tudo o que você

precisa saber. Então está lá, mês passado eu tive sete agências com oito

chamados, custa alguém pegar essas oito agências e matar o chamado delas?

Não faz. Não faz por quê? Porque não são treinados, não faz porque não tem

habilidade técnica, não faz porque não existe... a área técnica no Brasil ficou

menor que a área de relacionamento e de atendimento. (Semco Manutenção

Volante, 2005)

Novamente percebe-se a existência da demanda por profissionais que façam

reflexões sobre os dados, na busca de soluções duradouras para os problemas.

Também cabe observar que, diferente de um fornecimento do tipo “pacote”,

esta ferramenta foi desenvolvida internamente e com a participação de um cliente.

Verificou-se tratar-se de um aplicativo bastante poderoso e que, de certa forma,

estruturou a operação da Semco Manutenção Volante. Deste modo, pode ser

considerado uma inovação criada por uma equipe multidisciplinar e que transformou-se

em um importante diferencial competitivo.

Em decorrência das peculiaridades de sua operação, a empresa também

estabeleceu outros mecanismos de controle, dentre os quais, a necessidade de auditorias

periódicas realizadas por supervisores de campo. As equipes de campo da Semco

Manutenção Volante são compostas por dois técnicos e cada supervisor é responsável

por cinco equipes.

O fato de esta empresa estar inserida num mercado concorrencial de baixo

valor agregado, e de sua operação ser caracterizada por grande complexidade, propiciou

a adoção de uma estrutura marcada por mecanismos de controle. Assim, todo aparato

tecnológico e organizacional possui majoritariamente uma função de controle.
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c) Indutores de conhecimento

De forma similar a observada nas outras duas organizações pesquisadas, a

figura do supervisor recebeu destaque nos relatos dos gestores da SMV:

 A supervisão é um fator extremamente crítico do sucesso, é caminho crítico!

O técnico entregar o produto que está sendo feito, a supervisão supervisionar

isso, porque a supervisão é o elo da corrente, é o elo fraco. Um supervisor

fraco, são equipes fracas. Um supervisor forte, eu tendo a ter equipes

melhores. Se eu tenho um supervisor fraco, o gerente tem que descer no nível

de supervisão; se eu tenho um supervisor forte, o gerente faz o papel dele e o

supervisor faz o papel dele. (Semco Manutenção Volante, 2005)

No entanto, a ênfase foi muito mais para a função de controle e não para a de

facilitar a ocorrência da interação, que permitisse a o conhecimento novo. Em síntese,

sua função pode ser percebida nesta afirmação:

Ele não é um líder, ele não é um gestor, ele é o chefe, ele manda o pessoal

fazer. Ele não pega na mão da pessoa e vai ensinar a pessoa a fazer. Poucos

são os que fazem isso. Tenho poucos exemplos deste tipo. (Semco

Manutenção Volante, 2005)

Também cabe a este supervisor a função de verificar a satisfação com os

serviços junto ao cliente final, a fim de apreender uma perspectiva diferente da

essencialmente técnica. Neste sentido, houve a manifestação de que o ideal era que o

técnico desempenhasse esta função, ou seja, buscasse assumir a visão do cliente.

d) Processos de gestão de pessoas

No tocante aos processos de gestão de pessoas, a Semco Manutenção Volante

utiliza, de forma similar à Cushman & Wakefield Semco, as ferramentas legadas pela

Semco, ou seja, a pesquisa de clima, a avaliação por subordinados e a seleção integrada,

parcialmente. No entanto, o processo de seleção de pessoas não é terceirizado, sendo

realizado por uma equipe própria.



110

A política de desenvolvimento da empresa é orientada pelo enquadramento de

cada função em um diagrama com três atributos: conhecimento, habilidade e atitude.

Dependendo da função, um deles deverá ser mais desenvolvido. Como exemplo:

A pessoa pode não conhecer de elétrica, mas ela tem muita vontade de

aprender e ela tem habilidades com trabalhos manuais, então é possível

ensinar elétrica para ela. A pessoa pode conhecer de elétrica, ter vontade de

aprender, mas não possui habilidade para fazer, então não é possível ensiná-la

... então nós sempre tentamos ciclar em torno das três vertentes. (Semco

Manutenção Volante, 2005)

É perceptível que o modelo contém, como fundamento, o inatismo, ou seja, as

pessoas nascem com características e devem ser desenvolvidas no sentido de aperfeiçoá-

las. Registrou-se também a expectativa de que os gestores usassem o diagrama no

desempenho de suas funções. Infelizmente, conforme declaração do próprio

entrevistado, a realidade não segue modelos tão cartesianos, o que se comprova na

prática cotidiana da companhia, ilustrado pelo seguinte relato:

Aí, esse seria o diagrama ideal que a “gente” criou, só que a “gente” tem um

problema: este “cara” muitas vezes faz o trabalho desse, esse faz o trabalho

desse e muitas vezes a “gente” acaba descendo para fazer o trabalho desse...

Então isso aqui não pode acontecer, esse é o nosso caminho crítico... se isso

aconteceu, você está em crise. E aqui na Volante isso acontece muito...

(Semco Manutenção Volante, 2005)

Assim, os processos enquadrados nesta categoria mostraram que esta empresa

vem buscando adotar mecanismos que respeitem as particularidades de seu negócio,

muito embora seu modelo de desenvolvimento revele sua base paradigmática cartesiana.

e) Processos formais de criação de conhecimento

Outro desafio para esta empresa está relacionado ao baixo nível técnico dos

profissionais que a empresa consegue selecionar no mercado de trabalho. Um dos

entrevistados assinalou que hoje o sistema educacional brasileiro está focado no ensino

superior, e que isto marginalizou o principal segmento de mão de obra utilizado na

Semco Manutenção Volante, o técnico de nível médio. Além disto, afirmou que muitos
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destes profissionais deixaram as instituições de ensino públicas e privadas sem o

mínimo conhecimento instrumental para o desempenho de suas funções. Desta forma, a

empresa tem assumido a função de transmitir conhecimentos básicos para funcionários

que teoricamente deveriam ter recebido este conhecimento na sua formação. O principal

executivo da empresa afirma:

Meus problemas hoje não são de rentabilidade, os meus problemas hoje são

de mão-de-obra. Eu não tenho mão-de-obra qualificada para fazer o que eu

vendo e o que eu me proponho a fazer.  (Semco Manutenção Volante, 2005)

Buscando resolver este problema, o estudo revelou diversas iniciativas da

empresa para a capacitação de seus funcionários, dentre as quais:

• Cursos técnicos genéricos presenciais;

• Treinamentos de manutenção de ar condicionado via internet;

• Treinamentos de manutenção de equipamentos eletrônicos, para os quais a empresa

montou inclusive, um laboratório em Curitiba;

• Cursos de atendimento ao cliente e ética;

• Subsídio parcial de cursos técnicos

Também se observou que a empresa investiu até em treinamentos técnicos à

distância como forma de reduzir a barreira imposta pela dispersão geográfica.

Entretanto, o responsável por este programa relatou que as pessoas não usam muito o

recurso:

Nós temos treinamento, vou te mostrar no sistema, treinamento de ar

condicionado todo no nosso site. O “cara”, a hora que ele quiser, de qualquer

computador que acessa a internet, ele “loga” com a senha dele, até tento

incentivar bastante o uso, o pessoal usa pouco isso. (Semco Manutenção

Volante, 2005)

Outro processo formal de transmissão identificado pela pesquisa é realizado

por meio de técnicos multiplicadores, residentes nas diversas bases da companhia. Este

técnico receberia um treinamento diferenciado e contínuo, principalmente em novas
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tecnologias e ficaria encarregado de transmiti-lo aos demais funcionários. O modelo

atual é de transmissão é definido como “on-the-job” e seria incrementado com a

presença dos multiplicadores, como se vê no exemplo a seguir:

..o técnico, a “gente” chama de multiplicador. Então contratei um técnico

especialista em ar condicionado e dei um treinamento em elétrica para ele.

Esse sábado a “gente” deu treinamento para 40 pessoas em elétrica. (Semco

Manutenção Volante, 2005)

No entanto, o objetivo explícito é de que este seja apenas um mecanismo de

transmissão. Com relação à inovação dos processos de execução, o presidente da

empresa acredita  que isto deve ser desenvolvido por uma área corporativa específica.

Desta forma, a pesquisa revelou que o principal foco é o treinamento

instrumental, buscando ensinar o treinando como ele deve executar as tarefas técnicas

ou como se comportar.

f) Processos informais de criação de conhecimento

O estudo registrou a realização de reuniões periódicas das equipes com seus

supervisores na cidade de São Paulo, para a discussão de questões ligadas ao trabalho.

Seu formato é flexível o bastante para ser considerada uma comunicação socializada,

nos termos propostos por FREITAG (1993). Houve um relato promissor sobre os efeitos

e resultados deste tipo de interação, de forma que já existe a intenção de reproduzi-lo

nas demais bases operacionais da companhia. Segue a reprodução do relato:

Isso faz uma diferença tremenda. A “gente” está sentindo essa diferença

fantástica. Na união deles, da equipe. Na discussão dos problemas, às vezes

tem um problema de operação simples, eles discutem e encontram a solução

entre eles. Na comunicação, consegue estar atualizando o que está

acontecendo na empresa, o que está acontecendo com a equipe, tudo. Está

sendo uma experiência fantástica aqui em São Paulo essas reuniões. A

“gente” faz processo de avaliações, discutir resultado de avaliações. A

“gente” está fazendo tudo nessas reuniões semanais. (Semco Manutenção

Volante, 2005)
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4.6.3. Resultados

Os dados indicaram que 60% da população pesquisada se considera

enquadrada na categoria técnica. A formação escolar que predominou na amostra foi o

2º grau com 41%. Contudo, das três empresas pesquisadas, a Semco Manutenção

Volante foi a que apresentou maior percentual de pessoas com 1º grau, com 28%.

Um dado importante é que 51% dos respondentes afirmaram que a empresa

não oferece subsídios no custeio de cursos, significando problemas de divulgação ou

algum critério de seleção para este benefício que não foi explicitado durante as

entrevistas. Outra constatação importante é de que, apesar da ênfase em treinamentos

formais observada nos depoimentos dos entrevistados, 90% dos pesquisados

responderam que aprenderam a executar seu trabalho por meio de processos informais.

No entanto, 43% declararam que participaram de treinamentos.

Quanto à compreensão dos conceitos vistos durante a formação, 79%

declararam que a execução do trabalho contribuiu para o entendimento. E com relação à

possibilidade de formação de grupos para solução de problemas, 43% afirmaram que

isto ocorre e 73% acreditam na eficiência deste processo. Foi de 74% o percentual da

população pesquisada que afirmou que criou ou melhorou procedimentos do trabalho

diário e 69% declararam que este foi implantado.

Desta forma, percebeu-se na ênfase dada pela empresa aos treinamentos

instrumentais, a convergência com estes valores de sua Missão: “..valorização, suporte,

preparação e comprometimento dos nossos profissionais”.
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CONCLUSÃO

Como discutido anteriormente, a interação social é um elemento constitutivo

da organização, assim como, sob a ótica da epistemologia genética, do conhecimento

humano. Deste modo, considerando o objetivo que orientou o presente estudo, é

possível afirmar que as organizações podem  se transformar em ambientes propícios

para a construção de conhecimento individual.

No entanto, como este é concebido por esta ótica como um processo

individual, o conhecimento não pode ser objeto de apropriação pela organização. A

empresa pode favorecê-lo e se apropriar das informações que ele produz. Também pode

reproduzir as condições que permitiram sua dinâmica, muito embora quando se

considera o caráter recursivo da organização postulado pelo pensamento complexo,

conclui-se que as condições que produziram a interação também podem se alterar.

 A caracterização empreendida pelo estudo possibilitou observar este fenômeno

na Cushman & Wakefield Semco. Deste modo, o crescimento da empresa, resultado da

efetividade de seus processos, implicou o estabelecimento de estruturas, que por sua vez

afetaram os processos que permitiram seu crescimento. O crescimento da empresa

revelou uma dinâmica recursiva, que ensejou a transformação de seus processos, no

sentido de adaptá-los às novas circunstâncias.

 Devido a outros aspectos constitutivos, tais como estrutura física,

organizacional e tecnológica, uma organização também oferece recursos importantes

para a transmissão e preservação de informações. Contudo, conforme foi observado no

estudo, estas mesmas características podem se transformar em barreiras para a inovação.

Os dados indicaram que o próprio negócio da empresa é um dos fatores para o

estabelecimento ou não do ambiente favorável à criação do conhecimento. Elementos

como a dispersão geográfica, local de trabalho, tipo de atividade e mercado atuam no

sentido de facilitar ou dificultar a interação qualificada necessária à construção do

conhecimento.

Deste modo, observou-se, nas empresas estudadas, que a adoção dos processos,

na maioria das vezes, ocorre em função das características do negócio da empresa. Pelo

fato de as empresas atuarem em segmentos distintos do mercado de serviços, foi

possível delinear bem estas diferenças. Embora o trabalho na ERM Brasil possa ser

definido como técnico, por tratar de questões ligadas ao meio ambiente, assume a
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natureza  complexa de seu objeto, ou seja,  esta termina por impor a

multidisciplinaridade como um determinante para sua construção. Desta forma, a

interação e a diversidade são elementos intrínsecos à construção do trabalho, o que se

traduz na maneira como as equipes desta organização se constituem para realizá-lo.

Em oposição, aparece o trabalho da Semco Manutenção Volante, cujo caráter

instrumental enseja a adoção de processos rígidos de controle e na ênfase de

treinamentos instrutivistas como forma de alcançar seus objetivos.

Deste modo, os objetivos da empresa ou mais concretamente, o que ela faz, é

um elemento que contribui para a formação da própria identidade da empresa. Assim, a

estrutura, os processos de gestão de pessoas e de criação de conhecimento podem

revelar indícios importantes sobre a identidade da organização. No entanto, em

consonância com a idéia de identidade complexa para a organização, esta é dinâmica, ou

seja, deve estar em congruência com o ambiente. Sendo assim, é possível afirmar que,

para uma empresa jovem como a Semco Manutenção Volante, a passagem por uma

etapa na qual prevaleçam mecanismos de controle e processos instrutivistas pode ser

uma condição necessária para sua evolução.

Também deve ser considerado que a implementação de mecanismos

instrutivistas é mais simples, apresentando bons resultados no curto prazo,

principalmente quando se considera o caráter instrumental da atividade dessa empresa.

Entretanto, seus efeitos no médio e longo prazo são de limitar o pensamento inquisidor,

necessário na solução permanente de problemas. Conforme o estudo apontou, isto

poderia gerar ineficiência para a empresa e afetar a credibilidade junto ao cliente.

Paradoxalmente os dados também indicaram que nessa organização a

característica mais desejada é a “criatividade”. No entanto, embora seus processos

privilegiem o pensamento concreto, o principal gestor da empresa manifestou seu

descontentamento pelo fato de os integrantes das equipes operativas executarem “o que

deve ser feito” e não considerarem “como podemos resolver este problema”, ou seja,

foi percebida a demanda por pessoas que, de acordo com a epistemologia genética,

tenham alcançado o estágio das operações formais.

Esta contradição também foi constatada pela pesquisa nas demais empresas,

nas quais os dados indicaram a aspiração dos gestores por pessoas que tivessem atingido

o estágio das operações formais, isto é, que fossem dotadas da capacidade de refletir

sobre suas ações na busca da solução de problemas. Todavia, muitos dos processos
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observados atuam no sentido oposto. A ênfase em treinamentos instrumentais, sistemas

de avaliação com foco único no indivíduo, etc.

Mesmo a ERM Brasil, que pode ser considerada a empresa que reúne as

melhores condições para a criação do conhecimento individual, apresentou indícios

inquietantes, na forma da adoção de um sistema de gerenciamento de projetos com um

viés de controle acentuado, típico do paradigma clássico.

Foi possível perceber no estudo empírico o embate entre as visões

paradigmáticas clássica e complexa. Na medida em que estas empresas cresceram, em

termos geográficos e populacionais, observou-se a perda de processos de interação

criativa e o estabelecimento progressivo de mecanismos de controle. Deste modo,

quando se considera a forma como se cria o conhecimento individual proposta pela

epistemologia genética, constata-se que estes mecanismos reduzem ou eliminam um dos

elementos essenciais para a criação do conhecimento.

A importância dos processos informais na construção do conhecimento

também foi observada. Estes processos aparecem como traço comum tanto para a

solução de problemas, quanto para a aprendizagem, sendo ambos essenciais para essas

organizações.

Outros aspectos comuns observados em todas as organizações estudadas foram

o estabelecimento de mecanismos formais de difusão de informações e a importância da

função da média gerência no sucesso de seu negócio. Deste modo, é possível inferir que

estes elementos não podem ser desconsiderados nas iniciativas de criação de

conhecimento, principalmente a função do gestor como agente de facilitação da

interação.

Desta forma, o trabalho permitiu estabelecer algumas relações importantes para

o entendimento da criação do conhecimento nas organizações. Dentre elas, a

comprovação da influência da identidade da organização na escolha, por seus gestores,

dos processos de gestão, transmissão e criação do conhecimento.

Deste modo, a criação de conhecimento nas organizações pode ser entendida

como uma possibilidade, favorecida ou dificultada pela identidade da organização, mas

possível desde que seja permitida a interação qualificada, traduzida em processos

formais ou informais que facilitem a construção do conhecimento, ao invés da

transmissão de informações.

Entretanto, quando se considera a influência da identidade organizacional

sobre os processos, é importante reconhecer as limitações da atuação do gestor no
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sentido de induzir interações qualificadas. Neste sentido, cabe aqui o estabelecimento

da hipótese de que estas também podem assumir um caráter recursivo, ou seja,  uma vez

desencadeadas, retroajam sobre a identidade e a transformem.

O papel do gestor na criação do conhecimento também foi caracterizado por

meio da forma pela qual o mesmo coloca o problema para seus subordinados, uma vez

que são estas formas que vão definir o significado para a interação qualificada ,

elemento fundamental na criação do conhecimento. Observou-se que quando se diz

como as coisas devem ser feitas, anula-se o sujeito, as pessoas enquanto ser pensante.

Ao contrário, quando o problema é colocado permitindo-se que o funcionário busque

sua solução, está se reconhecendo o sujeito que reflete e que pensa, portanto criando a

interação qualificada.

Entendendo-se a criação do conhecimento como um dos elementos básicos

para o crescimento e sobrevivência lucrativa das empresas, coloca-se o conflito entre a

tendência normatizadora e controladora que acompanha o crescimento da organização e

a interação qualificada que permite a criação de conhecimento. O estudo possibilita

levantar a hipótese de que novos modelos organizacionais devam ser desenvolvidos,

fugindo do estatuto paradigmático clássico de controle, privilegiando estruturas e

processos que permitam ao sujeito o desenvolvimento de sua estrutura cognitiva e,

consequentemente, a criação do conhecimento.
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