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Resumo 
No atual contexto da contemporaneidade exige-se das organizações rapidez no processo de geração 

e disseminação de conhecimentos. Destaca-se, nesse sentido, que isso concretiza-se mediante o 

aproveitamento eficiente e eficaz do conhecimento inerente ao cliente interno, ou seja das pessoas 

que fazem do cotidiano empresarial um ambiente de troca de informações extremamente saudável – 

e que corresponde ao preconizado pelos dirigentes no que concerne aos objetivos organizacionais. 

As organizações são valorizadas pelos procedimentos e atitudes que levam em conta o capital 

intelectual e social. Vivenciamos um tempo em que existe uma crescente disponibilidade de dados e 

de possibilidades de sua representação de diferentes formas, de seu acesso ampliado, de 

instrumentos cada vez mais complexos para analisá-los e para comunicar a informação. A Internet, 

pode ser considerada não apenas como um conjunto de ferramentas e um meio de comunicação, mas 

principalmente um espaço cultural e um fenômeno social. E a sua utilização, enquanto ferramenta 

que possibilita a democratização da informação, implica um avanço por parte das organizações que 

priorizam o investimento em relacionamentos internos e externos. Isto posto, o presente estudo 

apresenta o panorama geral vivenciado pelas organizações no cenário contemporâneo, enfatiza os 

principais aspectos referentes à comunicação, informação e conhecimento e destaca o papel e 

importância da internet. Também, apresentam-se as principais características e princípios das 

organizações que aprendem e o resultado de uma pesquisa realizada com profissionais de relações 

públicas. 

Palavras-chave: Comunicação; Relações Públicas; Conhecimento; Internet; Aprendizagem 

organizacional. 

 
1 As Organizações no cenário contemporâneo 

 As transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas foram marcadas pela 

inserção de tecnologias que alteravam a estrutura de trabalho, mas mantinham, grosso 

modo, o mesmo sistema de produção e organização econômico-financeira, de modo que ao 

invés de propiciar uma relação homem-agricultura como o que ocorreu na Revolução 

Agrícola, ou mesmo entre homem-máquina no caso da Revolução Industrial, a Revolução 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional - GP Relações Públicas e 

Comunicação Organizacional, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXV 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Informacional ou ainda Terceira Revolução Industrial possibilita a relação homem-

Informação (CASTELLS, 2002; KUMAR, 1997; WARSCHAUER, 2006). Os constantes 

processos de transformações de cunho social, político e econômico ocorridos no mundo 

contemporâneo têm alterado a estrutura das sociedades, imprimindo novos hábitos e valores 

que, por sua vez, focalizam a informação como bem simbólico, estratégico e imaterial. O 

resultado desse processo é o fenômeno de transição de uma sociedade baseada na indústria 

para uma sociedade que se embasa na informação como insumo essencial. 

 De acordo com Castells (2002), a revolução que agora se processa tem seu núcleo 

nas “tecnologias de informação, processamento e comunicação”. As tecnologias da 

informação e comunicação – as chamadas TIC – potencializam o alcance do processo 

comunicativo e, por essa razão, também projetam o ser humano para novas experiências 

comunicativas que, por sua vez, abrem novas formas de sociabilidade. Esse fenômeno foi 

acentuado por dois fatores igualmente importantes para a compreensão da configuração 

atual da sociedade de uma forma geral: a globalização e as tecnologias digitais
5
. À medida 

que a globalização permitia que as trocas comerciais fossem ampliadas e transgredissem as 

barreiras cartográficas, abria espaço para a construção de um mundo cada vez mais 

hibridizado. O capitalismo, por sua vez, atravessa um surto de universalização e é 

impulsionado pelo uso de novas tecnologias, divisão transnacional do trabalho e 

mundialização de mercados. No que tange especificamente à divisão transnacional do 

trabalho, visualiza-se a formação de conglomerados econômicos estruturados em 

megablocos e uma nova distribuição geográfica das antigas fábricas que, gradativamente, 

passam a operar segundo uma lógica diferente com vistas à adaptação contínua. 

Ortiz (1999) destaca que o espaço agora é deslocalizado devido à flexibilidade 

proporcionada pelas tecnologias digitais. Esse processo se estende desde as tradicionais 

linhas de montagem, que antes fixavam os operários numa única posição que, mais tarde, já 

permitia alguma flexibilidade, até o atual contexto de empresas virtuais que desenvolvem 

toda a dinâmica por meio das redes virtuais; elas não existem fisicamente em local 

geograficamente determinado e, ao mesmo, estão presentes em todos os lugares, ao mesmo 

tempo. A agilidade dos meios de transporte e o desenvolvimento tecnológico da 

comunicação foram decisivos para a construção do cenário que hoje é vivenciado em uma 

                                                 
5 Em detrimento da expressão comumente conhecida como novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC), 

adotaremos a expressão tecnologias digitais por entendermos que as tecnologias estão em constante transformação, não 

cabendo a adoção do termo “novo” ou “velho”. Nesse sentido, o uso da expressão “digital” refere-se às tecnologias 

inovadoras surgidas a partir do uso das redes de telecomunicações e do suporte computacional. 
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sociedade economicamente globalizada, culturalmente hibridizada e conectada pelas redes 

telemáticas. Nesse sentido, mais importante que a divisão geográfica, é a forma como as 

nações se apropriam do progresso tecnológico para atenuar as fissuras sociais em sua 

estrutura. 

O mercado, tal como se apresentava no século XX, não conseguirá atender a 

demanda atual se não forem pensadas estratégias novas, com princípios e lógicas 

inovadoras. Os nichos só tendem a aumentar, principalmente em função das organizações 

em rede, deslocalizadas, desterritorializadas e virtualizadas.  

Este novo cenário impõe desafios organizacionais para os quais nem sempre os 

gestores estão preparados, mas, ao mesmo tempo, abre novas perspectivas. A 

reconfiguração das economias mundiais e o posicionamento do Brasil entre os países de 

economia emergente – os BRICS (grupamento Brasil, Rússia, India, China e África do 

Sul
6
) – impõe a necessidade de novos parâmetros para as organizações que buscam 

posicionar-se neste cenário para obter vantagens competitivas. A formação do grupamento 

e o potencial de crescimento das economias emergentes tem indicado que a configuração 

dos conglomerados econômicos no mundo pode estar radicalmente diferente nos próximos 

anos. De acordo com Sachs, numa referência ao livro de Dominic Wilson, 

“DreamingWithBRICs: The Path to 2050”, de outubro de 2003, a economia dos BRICS 

juntos pode ser maior do que o atual G6
7
 no ano de 2039. As projeções de crescimento da 

economia estão ancoradas na geração de conhecimento e aplicação dele em inovações de 

base tecnológica, notadamente voltadas para a utilização das redes para fins educativos. 

Permanece, no entanto, como grande desafio a construção de uma cultura organizacional de 

comunicação plena em que o desenvolvimento da organização e sua projeção no cenário 

mundial seja pensado em consonância com o crescimento do colaborador. 

 

2 Comunicação, Informação e conhecimento 

O progresso dos meios de comunicação, somado ao fenômeno da convergência 

tecnológica que, por sua vez, só foi possível diante da possibilidade de transportar a 

                                                 
6
  A sigla BRICs foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O’ Neil, em 2001. Em seu estudo, 

intitulado “BuildingBetter Global EconomicBRICs”, o economista defendia o conceito de um agrupamento emergente 

compreendido por Brasil, Russia, India e China. Em 2006 o conceito econômico se concretizou e o grupamento foi 

efetivado. Em 2011, a África do Sul passou a fazer parte dessas economias que passaram a ser denominadas BRICS (com 

S maiúsculo) (BRASIL, 2012).  
7Disponível em: http://www2.goldmansachs.com/ceoconfidential/CEO-2003-12.pdf. Acesso em: 10 fev 2012. Fonte: 

SACHS, 2003. 
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informação em forma de bits (baseados em combinações de zeros e uns); visualiza-se em 

um cenário de proliferação de mensagens midiáticas em contextos diversos. Os meios de 

comunicação, cada vez mais acessíveis e obedecendo a uma nova lógica de produção de 

conteúdo em que os antigos emissores e receptores passam a ser denominados interagentes, 

subvertem mercados, fronteiras e possibilitam a hibridização cultural. Desta forma, a 

possibilidade de pensar globalmente e agir localmente reforça os movimentos de alteração 

da estrutura das sociedades.  

Para aprofundar o debate, é preciso ter em mente as distinções existentes entre 

dados, informação e conhecimento. A abundância de informações utilizáveis, dotadas de 

significação pode ser classificada como dado (PETERS, 2002 apud AQUINO, 2006). Disto, 

podemos inferir que a internet, como nova expressão das tecnologias digitais, oferece uma 

série de dados. O processo de converter estes dados em informação depende de seleção e 

interpretação. Com relação a este último termo, Peters (2002 apud AQUINO, 2006) explica 

que o processo de conversão de dados em informação é dotado de significado e, portanto, 

pode ter variações de indivíduo para indivíduo. Nesse sentido, é importante considerar que 

o contexto no qual se encontra o indivíduo é um ponto-chave no processo de atribuição de 

significados. Morin (2004, p.13) também destaca outro elemento digno de atenção. 

Segundo o autor, a organização da Informação não é neutra, ela pressupõe “[...] uma 

questão de compreensão”. Para ele, “[...] a compreensão, mais do que a comunicação, é o 

grande problema atual da humanidade”. Isto é, o processo de transformação de dados em 

Informação envolve interpretação e também compreensão para ser completo e efetivo. Não 

se trata de um processo mecânico mas, sobretudo, social e subjetivo. Seguindo esta mesma 

ótica, Brown; Duguid, (2001, p. 105-106) acrescentam que:  

A informação é algo que as pessoas coletam, possuem, passam para 

outros,colocam em bancos de dados, perdem, acham, anotam, acumulam, 

contam,comparam e assim por diante. Em contrapartida, o conhecimento não 

aceita tão amavelmente essas idéias de recebimento, transporte e quantificação. 

Ele é difícil de ser coletado e transferido. Por exemplo, você poderá esperar que 

alguém lhe enviou indique onde encontrar as informações que ele possua, mas 

não os conhecimentos. 

 

Na concepção de Davenport (2001), os dados são quantificáveis e transferíveis 

(podem ser estruturados). A informação, por sua vez, requer uma espécie de unidade de 

análise, já que é dotada de significado e objetivo. O conhecimento é uma informação 

aprofundada, geralmente fruto de uma reflexão, que oferece resistência ao gerenciamento. 

O indivíduo faz referências entre o conhecimento e um saber pessoal, uma reflexão, um 

significado ou mesmo uma interpretação.  
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O conhecimento pode ser categorizado de diferentes formas, dependendo do ponto 

de vista adotado. Interessa-nos, no entanto, destacar o processo pelo qual dados convertem-

se em informação e esta, por sua vez, em conhecimento. Essa compreensão é importante 

porque é justamente o ponto de uma nova economia, respaldada no conhecimento que, por 

seu turno, se traduz em conhecimentos especializados (DRUCKER, 2001). 

A informação e o conhecimento tornaram-se os maiores produtores de riqueza das 

sociedades contemporâneas. Em realidade, o que se comercializa hoje é conhecimento.  

Destaca-se, também, de acordo com Lastres; Albagli (1999, p.25), que que existe 

uma necessidade intrínseca por parte das modernas organizações de investir constantemente 

em inovação. Entretanto, esse movimento só se faz mediante a “promoção do avanço do 

conhecimento, orientado não somente para o incremento econômico, mas entendido, 

sobretudo como elemento indispensável ao desenvolvimento humano, em suas múltiplas 

dimensões”. Isso implica, necessariamente, em utilizar as tecnologias digitais e os 

inovadores recursos da gestão da comunicação e informação para ambientes 

organizacionais que promovem processos estimulando o aprendizado, a capacitação e a 

acumulação contínua de conhecimentos. 

 

3 A Internet como parte do processo educativo 

O desenvolvimento do suporte computacional (o computador) aliado ao uso das 

redes de telecomunicações originou uma nova mídia que é caracterizada por ser multimídia, 

interativa: a internet (DIZARD JR., 2000). Mais recentemente, com a WEB 2.0, essa nova 

mídia tem se tornado colaborativa e tem desenvolvido sua dinâmica de acordo com a lógica 

do compartilhamento de conteúdos. Ao invés de simplesmente acessar um conteúdo 

produzido massivamente, os sujeitos agora produzem e disseminam seus próprios 

conteúdos, travestindo-se em produtores, editores etc, superando os papéis cristalizados que 

a mídia massiva impunha (emissores e receptores). A Internet pode ser considerada não 

apenas como um conjunto de ferramentas e um meio de comunicação, mas principalmente 

um espaço cultural e um fenômeno social. Assim sendo, sua utilização, enquanto 

ferramenta que possibilita a democratização da informação significa um avanço por parte 

das organizações que priorizam o investimento em relacionamentos internos e externos. 

É certo que, com o desenvolvimento das redes digitais, o fluxo de informações tende 

a aumentar, mas é preciso saber aplicá-lo de forma criativa na resolução dos problemas 

sociais. O salto qualitativo ocorre quando a informação torna-se significativa. Freeman 
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(1995 apud LASTRES; ALBAGLI, 1999) alerta para o fato de que uma “sociedade 

intensiva em informação, mas sem conhecimento ou capacidade de aprender, seria caótica e 

ingovernável”.  

Nesse sentido, a tecnologia deveria servir para libertar o ser humano pensante em 

produtor de conhecimento das tarefas técnicas que as máquinas poderiam desempenhar com 

mais velocidade e precisão. Dertouzos (1997, p.46), por exemplo, acredita que uma parte do 

trabalho do cérebro será transferida para as máquinas. Nesse mesmo sentido, é importante 

destacar a afirmação de Lojkine (1995, p.11) para quem “a divisão social entre os que tem o 

monopólio do pensamento e aqueles que são excluídos deste exercício está agora posta em 

questão”. Isto significa que a tradicional distinção que se faz entre os colaboradores que 

“pensam” e os que “executam” tende a desaparecer para dar lugar a um profissional que 

pensa, executa, compartilha e inova coletivamente.  

As organizações contemporâneas cumprem papel fundamental no desenvolvimento 

deste profissional e disto depende sua sobrevivência na economia do conhecimento. As 

tecnologias podem servir para disseminar as informações, mas ainda é preciso universalizar 

o acesso à educação e garantir a qualidade educativa. Enfocando as organizações 

contemporâneas, o desafio é duplo: criar condições que permitam ao colaborador educar-se 

em contexto organizacional e garantir que o conhecimento oriundo desse processo 

transforme-se em inovações organizacionais.  

Nesse sentido, a internet surge como importante aliada para os dois desafios 

colocados. É possível criar condições de acesso à internet em diversos setores das 

organizações e incentivar o uso com finalidade educativa criando condições de 

desenvolvimento tanto técnico (da manipulação com o equipamento em si) e novas 

competências com relação à busca e armazenamento de informações.  

Existem organizações que já trabalham com a disponibilização de cursos online para 

seus colaboradores, alimentação permanente da intranet como forma de socializar as 

decisões, portarias etc. Processos de inovação também podem ser potencializados pela troca 

de informações nas redes. No que se refere ao uso das redes sociais especificamente, o 

Brasil é o país que mais utiliza as redes sociais no mundo (NIELSEN, 2010)
8
. Dados 

                                                 
8 Segundo o levantamento, 86% dos usuários ativos de Internet no Brasil acessaram redes sociais. Em segundo lugar no 

ranking está a Itália (78%) e em terceiro, a Espanha (77%). O ranking segue com: Japão (75%), Estados Unidos (74%), 

Inglaterra (74%), França (73%), Austrália (72%), Alemanha (63%) e Suíça (59%). A pesquisa está disponível em: 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/06/15/internauta-brasileiro-lidera-uso-de-rede-social-em-todo-o-mundo/. Acesso 

em: 15 jan. 2012. 

 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/06/15/internauta-brasileiro-lidera-uso-de-rede-social-em-todo-o-mundo/
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referentes a abril de 2010 mostram que os internautas brasileiros são os que mais visitaram 

redes sociais na comparação com outros países. Cerca de 86% dos usuários de internet no 

Brasil acessaram as redes sociais. Se pensarmos que o Brasil já soma 70 milhões de pessoas 

conectadas à internet, teremos um enorme contingente de sujeitos que estabelecem relações 

por meio das redes sociais na Internet – ou seja, mais de 60 milhões de pessoas no Brasil 

fazem uso das redes sociais. 

Além disso, o novo cenário exige uma nova postura do gestor de comunicação e 

informação das organizações: flexibilidade e aprendizado constante. Aprender 

constantemente, desenvolver habilidades e competências torna-se essencial para transitar 

em uma sociedade em constante mudança. Trata-se de um novo alinhamento do processo 

mental humano (LIMA, 2000, p. 5-6) que jamais pode ser estagnado. 

E, como um dos objetivos deste artigo é também dar ênfase às características se 

princípios das “organizações que aprendem” destaca-se a seguir os fundamentos que 

norteiam essa prática.  

 

4 Organizações que aprendem 

 Para que a internet possa ser utilizada com finalidade educativa nos ambientes 

organizacionais, é preciso que os dirigentes adotem procedimentos que possibilitem a 

valorização e socialização do conhecimento.De acordo com Riche; Alto (2001, p.37): 

As organizações que aprendem são formadas por pessoas que expandem, 

continuamente, a sua capacidade de criar os resultados que desejam, onde 

se estimulam padrões de comportamento novos e abrangentes, a 

aspiração coletiva ganha liberdade, e as pessoas exercitam-se, 

continuamente, em aprender juntas. Essas organizações só podem ser 

construídas quando entendermos que o mundo não é feito de forças 

separadas e que, no mundo de hoje, a capacidade de aprender contínua e 

rapidamente é a única vantagem competitiva sustentável. 

 

 

 O exposto pelos autores vem ao encontro da nossa crença, ou seja, que somente uma 

cultura organizacional - como a descrita pelos autores – pode efetivamente utilizar a 

internet com finalidade educativa. Para os estudiosos [...] “as empresas do futuro serão 

aquelas que descobrirem como fazer com que as pessoas se comprometam e queiram 

aprender, desde o chão de fábrica até a alta gerência” (p. 37). Trata-se de um processo de 

completa oxigenação dos processos e atitudes que os dirigentes devem adotar com suas 

equipes de trabalho e, consequentemente, com todos os colaboradores. 
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 Com esse propósito, é necessário que sejam derrubadas as barreiras que impedem as 

organizações de realizarem e desenvolverem o aprendizado contínuo. É preciso, também, 

considerar que as empresas convivem cotidianamente com cenários de mudanças e os 

gestores precisam rever seus procedimentos e a maneira de ver o processo de aprendizagem 

de todos os seus colaboradores - que deve ser concebido como um instrumento de 

renovação dos conhecimentos de interesse das organizações. 

 De acordo com Raza (2012, p.1), para que uma organização seja caracterizada como 

“organização que aprende” é necessário que os dirigentes e todo o seu corpo funcional 

aprendam a trabalhar em grupo e que o processo de compartilhamento de informações seja 

uma prática do dia-a-dia. Isso não significa que a hierarquia deixará de existir; porém, 

diferente do que ocorre numa organização tradicional – as diferenças hierárquicas são 

menores e os  desníveis de conhecimento também. 

 Segundo Senge (1990), o ciclo de aprendizagem de uma organização tem como base 

cinco disciplinas (RAZA, 2012, p.3): 

 A primeira é o domínio pessoal, que tem relação com a expansão das capacidades 

pessoais no processo de busca e obtenção de resultados que contemplem os objetivos e 

metas organizacionais. Possibilita criar um ambiente empresarial, ao mesmo tempo em que 

estimula todos os colaboradores. 

 A segunda disciplina, chamada de modelos mentais, refere-se às do mundo que 

cada colaborador constrói a partir de suas vivências criando as condições para um adequado 

processo de orientação. Esta disciplina tem o objetivo de rever os modelos mentais de cada 

pessoa integrante do processo organizacional para ajustá-los à realidade vivenciada no 

cotidiano.  

 A terceira disciplina, denominada visão compartilhada, tem o propósito de 

estimular o envolvimento e engajamento do grupo de colaboradores em relação ao futuro da 

organização. Nesse contexto, é necessário que existam espaços para as pessoas falarem e 

serem ouvidas: busca-se com essa prática construir uma visão que vá ao encontro das 

aspirações e do futuro que almejam para a empresa. 

 A quarta disciplina, aprendizado em equipe, possibilita que grupos de pessoas 

tenham condições de desenvolver inteligência e capacidades que se sobreponham à soma 

dos talentos individuais. O foco é direcionado para o coletivo em que o resultado final 

reflete o esforço da equipe e não de um grupo especificamente. 
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 A quinta disciplina, pensamento sistêmico, permite analisar e compreender a 

organização como um sistema. Também possibilita descrever as inter-relações existentes 

entre os integrantes. Cada pessoa exerce influência e traz informações aos demais. Por 

intermédio dessa disciplina, é possível promover o crescimento, o declínio ou a estabilidade 

do sistema como um todo.  

 A organização que aprende valoriza a geração de conhecimento interno e cria as 

condições favoráveis para um ambiente de trabalho saudável. É de fundamental 

importância, no entanto, segundo Senge (1990, p.21), “que as cinco disciplinas funcionem 

em conjunto. Embora isso pareça mais fácil de ser dito do que de ser feito, é preciso 

reconhecer que o raciocínio sistêmico reforça cada uma das outras disciplinas, “mostrando 

que o todo pode ser maior que a soma das partes” (RICHE; ALTO, 2001, p. 38). 

 Podemos considerar, com base no exposto pelos autores, que só é possível a 

utilização da internet no âmbito interno das organizações – com finalidade educativa – se a 

cultura organizacional assim o permitir, ou seja: segundo Rodriguez (2002), “o sucesso da 

gestão orientada ao conhecimento depende de saber integrar cultura e processos, utilizando 

a tecnologia como ferramenta, mantendo especial atenção ao principal capital que as 

empresas possuem: as pessoas” (GONÇALVES; RODRIGUES, 2008, p.5). 

 Com base nos pressupostos apresentados realizou-se uma pesquisa com 

profissionais de relações públicas para conhecer e avaliar as opiniões que possuem a 

respeito da prática de tais princípios no cotidiano das organizações. Os resultados estão 

apresentados a seguir. 

 

5 Pesquisa efetuada com profissionais de relações públicas 

 A pesquisa teve como objetivos identificar, selecionar, coletar e analisar 

informações obtidas junto a profissionais de Relações Públicas com destacada atuação em 

diferentes setores do mercado, ou seja em universidades e organizações do setor produtivo, 

em especial em redes sociais.  

 Definidos os objetivos elaborou-se um roteiro de questões, que foi encaminhado via 

email a dez profissionais, previamente contatados. Obteve-se como retorno a participação 

de cinco (5) relações públicas, sendo dois (2) especialistas em redes sociais e 3(três) 

pesquisadores – dois doutores e um mestre. 

 As questões abordadas e os principais resultados estão destacados na sequência: 
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Questão 1 – Condições que as organizações devem ter para oxigenar o processo 

cultural, otimizar o relacionamento interno e adotar os princípios que norteiam as 

“organizações que aprendem” 

 De acordo com os profissionais, as modernas organizações passam pelo processo 

das cinco disciplinas apontadas por Peter Senge, por meio do aprendizado interno. 

 Os investimentos em valorização e em políticas internas são, na opinião dos 

participantes, alguns dos pressupostos para que as organizações vivenciem o processo das 

“organizações que aprendem”, o que também vem ao encontro do pensamento de 

Gonçalves; Rodrigues (2008, p.4): 

não há como desenvolver plenamente o potencial de inteligência de um indivíduo 

senão pela interação com outras inteligências. Este modelo de aprendizagem com 

ênfase na conectividade de pessoas privilegia o desenvolvimento de 

competências essenciais para a criação de compromissos de sinergia. 

 

 Ou seja, é necessária a interação dos indivíduos envolvidos nos diferentes processos, 

para que as organizações vivenciem de fato o aprendizado das cinco disciplinas, conforme 

destacado nos fundamentos teóricos desta produção. É necessário, no entanto, a existência 

de espaços para as pessoas falarem e serem ouvidas: busca-se com essa prática construir 

uma visão que vá ao encontro das aspirações e do futuro que almejam para a empresa. 

 Pelo exposto, pode-se afirmar que os pesquisados possuem idéias bem 

caracterizadas em relação ao aprendizado interno e investimentos em processos com ênfase 

no público interno.  

Questão 2 - Atuação de organizações do segundo setor e seu destaque no segmento de 

acordo com os princípios das “organizações que aprendem” 

 Foi mencionado pelos participantes da pesquisa que as empresas do segundo setor 

que seguem os princípios das “organizações que aprendem” são as grandes organizações, 

em especial as multinacionais ou até mesmo empresas de comunicação de grande porte, que 

são contratadas para implantar essa filosofia de trabalho dentro das organizações. 

 O exposto vem ao encontro do pensamento de Riche; Alto ( 2001, p.37): 

As organizações que aprendem são formadas por pessoas que expandem, 

continuamente, a sua capacidade de criar os resultados que desejam, onde se 

estimulam padrões de comportamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva 

ganha liberdade, e as pessoas exercitam-se, continuamente, em aprender juntas. 

Essas organizações só podem ser construídas quando entendermos que o mundo 

não é feito de forças separadas e que, no mundo de hoje, a capacidade de 

aprender contínua e rapidamente é a única vantagem competitiva sustentável. 

 

 Os autores ressaltam a importância de se trabalhar concomitantemente os princípios 

das cinco disciplinas, conforme já citado neste estudo. 
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 Um dos pesquisados destacou a importância dos cursos in company
9
 nas 

organizações, como uma alternativa para investimentos no corpo de funcionários. Foi 

mencionado também, o processo de administração participativa, que cria as condições 

adequadas para uma aprendizagem de forma unida e congregada. 

 Pelo que foi apresentado pelos profissionais, pode-se considerar que as organizações 

do segundo setor, em especial as grandes empresas, estão trabalhando para o 

desenvolvimento de seus funcionários e possuem programas adequados para esta finalidade.  

No entanto, trata-se de um processo que ainda acontece de forma tímida. 

Questão 3 – Princípios adotados no âmbito governamental e do terceiro setor 

 Nesta questão os pesquisados destacaram a dificuldade de trabalhar com as 

organizações do primeiro setor, devido à cultura burocrática presente nesse contexto. Já, no 

que diz respeito ao terceiro setor, foi mencionado o trabalho desenvolvido por este 

segmento, inclusive por direcionar suas atividades em benefício da população e por 

trabalharem com maior flexibilidade. 

 Especificamente, no que se refere à aplicação dos princípios de Peter Senge nas 

organizações do primeiro setor, as dificuldades são evidentes. Para que esses princípios 

passassem a ser vigentes nesse segmento, o processo de  desburocratização é iminente, o 

que vem ao encontro do exposto pelos pensadores Riche; Alto (2001, p.37), no que diz 

respeito às empresas do futuro, ou seja:  que “[...]serão aquelas que descobrirem como fazer 

com que as pessoas se comprometam e queiram aprender, desde o chão de fábrica até a alta 

gerência”. Primeiro passo para a mudança dentro do primeiro setor. 

 Ainda, no que diz respeito às organizações do terceiro setor, ressalta-se a 

flexibilidade desse segmento e certo dinamismo para trabalhar de forma contemporânea, o 

que contempla os princípios das cinco disciplinas de Peter Senge, principalmente a quinta, 

que diz respeito ao pensamento sistêmico, permitindo a análise e compreensão da 

organização como um sistema. Cada pessoa exerce influência e traz informações aos 

demais componentes. 

Questão 4 – Atividades/ ações que o profissional de Relações Públicas pode 

desenvolver para otimização dos diferentes processos das organizações que aprendem 

                                                 
9 Cursos in company: Os Cursos in Company são programas e cursos formatados de acordo com a necessidade de cada 

empresa, combinando metodologias e conteúdos sobre sustentabilidade e responsabilidade social empresarial alinhados 

com as peculiaridades da cultura da organização e o setor em que atua. Disponível em: < http://www1.ethos.org.br >. 

Acesso em: 27 jun 2012. 

http://www1.ethos.org.br/
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 Todos os participantes da pesquisa destacam a importância do profissional de 

Relações Públicas dentro do contexto organizacional para o desenvolvimento dos princípios 

das “organizações que aprendem”, devido à sua facilidade no processo de relacionamento 

com os diferentes públicos, além das ferramentas inerentes a este profissional, como o 

planejamento, pesquisa de opinião, entre outras.  

 Foi mencionada nessa questão que a prática do aprendizado contínuo deve ser 

extensiva a todos os setores da empresa, por meio do trabalho do profissional de Relações 

Públicas, que pode desenvolver programas específicos e pesquisas institucionais. 

 O pensamento de Lima (2000) vem ao encontro do exposto pelos pesquisados, 

especificamente no que se refere à nova postura adotada pelo gestor de comunicação, no 

que diz respeito à flexibilidade, aprendizado constante e o novo alinhamento no processo 

mental humano. 

Questão 5 – Sobre a utilização da internet com caráter educativo 

 Os profissionais destacaram que é possível as organizações utilizarem a internet 

como parte de um processo educativo. Para que essa ferramenta seja utilizada com essa 

finalidade é preciso que a cultura organizacional vigente – nos diferentes tipos de 

organizações – adote os princípios e práticas das “organizações que aprendem”. O que vem 

ao encontro do propósito principal deste artigo. 

6 Algumas considerações sobre o estudo 

 Compreende-se que a sociedade atual passa por um momento muito peculiar em que 

um bem imaterial passa a ser valorizado como moeda de troca (a informação) chegando, 

inclusive, a ditar um novo modelo de produção que Castells (2002) chama de “Capitalismo 

informacional”. Soma-se a este cenário a constatação de que a informação mantém estreita 

relação com o poder e o desenvolvimento econômico, cultural, político e social de uma 

nação. Mais do que nunca, ter acesso à informação, saber transformá-la em conhecimento 

aplicado e obter retorno, torna-se um horizonte a ser perseguido, sobretudo, pelas modernas 

organizações. Compartilhar é essencial quando o que está em voga é o desenvolvimento das 

organizações; foi-se o tempo em que uma única pessoa conseguia ditar o destino de uma 

grande corporação.  

 Nesse sentido, as tecnologias digitais podem representar um grande salto em direção 

a estes princípios. A emergência da web 2.0, caracterizada essencialmente pelo 

compartilhamento, demonstra que os usuários estão se tornando cada vez mais 

participantes, ativos, sujeitos, colaboradores, editores e construtores do processo. Ocorre, 
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no entanto, que o grande desafio está justamente em selecionar todo o conteúdo disponível 

em função de objetivos previamente definidos com vistas à construção de uma cultura 

organizacional voltada para a aprendizagem contínua. Disso depende não apenas a 

longevidade das organizações, mas também o equilíbrio econômico de uma nação e, por 

conseguinte, impacta na qualidade de vida das pessoas que dela fazem parte.  

A realidade não é isolada e tudo se conecta e se influencia mutuamente. Levando 

este cenário em conta, encarar a internet (enquanto expressão das tecnologias digitais) como 

ferramenta capaz de possibilitar a construção do conhecimento implica, necessariamente, 

em imprimir-lhe um viés educativo que defina seu uso em contextos organizacionais. 

Sabemos, no entanto, que esta não é uma solução definitiva, mas representa, ainda que de 

forma embrionária, a necessidade de enxergar este novo momento histórico pelo qual 

passamos. As ideias aqui lançadas refletem o início de um debate que precisa (e deve) ser 

cotidianamente revisto.  

E, no contexto das “organizações que aprendem”, a possibilidade da internet ser 

utilizada com caráter educativo vislumbra-se de forma positiva. O profissional de relações 

públicas pode atuar de forma integrada em organizações com essas características e 

trabalhar essa ferramenta com objetivos educativos. É um grande desafio! 
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