
 
 

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR 

PPGGCO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS RELAÇÕES ENTRE A INTRANET E A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  

 

 

 

VALÉRIA LETÍCIA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017  



 
 

VALÉRIA LETÍCIA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS RELAÇÕES ENTRE A INTRANET E A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  

 

 

Projeto de Dissertação de Mestrado apresentado ao 
PPGGCO - UNICESUMAR como pré-requisito obrigatório à 
obtenção do título de Mestre em Gestão do Conhecimento 
nas Organizações. 

 
Linha de pesquisa: Organizações e Conhecimento 

 
Orientadora: Profa. Dra. Rejane Sartori 

 
Co-Orientadora: Profa. Dra. Regiane da Silva Macuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2017  



 
 

VALÉRIA LETÍCIA ALVES 

 

 

 

AS RELAÇÕES ENTRE A INTRANET E A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao PPGGCO - 
UNICESUMAR como pré-requisito obrigatório à 

obtenção do título de Mestre em Gestão do 
Conhecimento nas Organizações. 

 
 

Linha de pesquisa: Organizações e Conhecimento 
 

 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 
 

____________________________________ 

Profa. Dra. Rejane Sartori 
(UNICESUMAR – Orientadora) 

 
 

____________________________________ 
Profa. Dra. Siderly do Carmo Dahle Almeida 

(UNINTER – Membro Externo) 
 
 

____________________________________ 
Profa. Dra. Cláudia Herrero Martins Menegassi 

(UNICESUMAR – Membro Interno) 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dr. Arthur Gualberto Bacelar da Cruz Urpia 

(UNICESUMAR – Suplente) 
 
 
 
 

MARINGÁ 

2017 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, que em sua infinita misericórdia me concede saúde, sabedoria, 

felicidade e coragem diária. 

Agradeço a Professora Dra. Rejane Sartori, pela paciência, humildade e 

acolhimento durante esta jornada de construção do conhecimento. 

Aos docentes do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações da Unicesumar, pelo compartilhamento do conhecimento e 

experiências valiosas que tanto contribuíram com meu desenvolvimento humano e 

acadêmico.  

Ao SENAC PR, pela oportunidade e incentivo contínuo no desenvolvimento 

de competências acadêmicas, profissionais e pessoais. 

A equipe da unidade do SENAC em Campo Mourão, pela compreensão e por 

sempre me impulsionar em busca do conhecimento, em especial aos Técnicos de 

Relação com o Mercado, que compartilharam seu tempo, experiência e 

conhecimento em prol desta pesquisa e da melhoria da nossa instituição. 

A minha amada família, meu refúgio, meu porto seguro, minha vida. Em 

especial ao meu esposo André, meu filho Bernardo, minha mãe Maria pela 

compreensão, cuidado e amor.  

  



 
 

RESUMO 

 

 

A Aprendizagem Organizacional é entendida como um processo dinâmico que 
ocorre ao longo do tempo entre os níveis individual, grupal e organizacional, resulta 
de três subprocessos - a criação, a retenção e a transferência do conhecimento, e 
deve estar alinhada à tecnologia da informação, às estratégias e às pessoas. A 
tecnologia da informação é considerada uma ferramenta que alavanca, apoia e 
conduz a Aprendizagem Organizacional, e nesse contexto destaca-se a Intranet, 
baseada na mesma tecnologia utilizada pela Internet com capacidade de alcançar 
um grande número de pessoas e acesso restrito aos membros da organização. 
Desta forma, esta pesquisa trata dessa conexão entre Aprendizagem Organizacional 
e Intranet no âmbito de uma instituição de educação profissional, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC). No Senac, a Intranet tem como principal 
objetivo aperfeiçoar o trabalho e a integração entre unidades, setores e funcionários, 
bem como armazenar e compartilhar o conhecimento institucional. Desta forma, o 
objetivo geral desta pesquisa foi analisar as possibilidades de Aprendizagem 
Organizacional advindas do uso da Intranet no setor comercial de uma unidade do 
SENAC – PR. Para tanto, esta pesquisa configura-se como qualitativa e exploratória. 
A coleta de dados aconteceu por meio de uma entrevista estruturada realizada com 
o setor comercial da instituição, sendo que os dados foram transcritos e analisados 
com base na técnica de análise de conteúdo, à luz do referencial teórico. Ao fim 
desta pesquisa foi possível concluir que a Intranet é uma importante ferramenta para 
a Aprendizagem Organizacional, uma vez que os entrevistados apontaram que a 
utilizam para atividades diárias e aperfeiçoamento do conhecimento já adquirido, 
porém, necessita ser aperfeiçoada. Essa ferramenta contribui com o melhor 
desempenho das atividades dos colaboradores, uma vez que permite a geração de 
relatórios, acompanhamento de metas, consulta aos manuais da instituição, dentre 
outras funcionalidades que oferece.  
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Intranet. 

Educação Profissional. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Organizational Learning is understood as a dynamic process that occurs over 
time between the individual, group and organizational levels, resulting from three 
subprocesses - the creation, retention and transfer of knowledge, and should be 
aligned with information technology, Strategies and people. Information technology is 
considered a tool that leverages, supports and leads to Organizational Learning, and 
in this context the Intranet, based on the same technology used by the Internet with 
the capacity to reach a large number of people and restricted access to the members 
of the organization . In this way, this research deals with this connection between 
Organizational Learning and Intranet within the scope of a professional education 
institution, the National Service of Commercial Learning (SENAC). At Senac, the 
main objective of the Intranet is to improve work and integration among units, sectors 
and employees, as well as store and share institutional knowledge. In this way, the 
general objective of this research was to analyze the possibilities of Organizational 
Learning arising from the use of the Intranet in the commercial sector of a SENAC - 
PR unit. For this, this research is configured as qualitative and exploratory. Data 
collection was done through a structured interview with the commercial sector of the 
institution, and the data were transcribed and analyzed based on the technique of 
content analysis, in the light of the theoretical reference. At the end of this research it 
was possible to conclude that the Intranet is an important tool for Organizational 
Learning, since the interviewees pointed out that they use it for daily activities and 
improvement of the knowledge already acquired, but it needs to be improved. This 
tool contributes to the best performance of employees' activities, since it allows the 
generation of reports, follow-up of goals, consultation of the institution's manuals, 
among other functionalities that it offers. 
 
Key-words: Knowledge Management. Organizational Learning. Intranet. 
Professional Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo discorre sobre os aspectos que contextualizam e delineiam esta 

pesquisa. Para tanto, inicialmente faz-se uma apresentação do tema e caracteriza-

se o problema de pesquisa. Na sequência, são apresentados os objetivos e os 

elementos que justificam o seu desenvolvimento, bem como os aspectos que 

caracterizam sua aderência ao Programa de Pós-Graduação em Gestão do 

Conhecimento nas Organizações. Por fim, apresenta-se a organização deste 

documento. 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A aprendizagem é um processo de desenvolvimento humano e o 

conhecimento, por sua vez, como coloca Drucker (1998), constitui um dos mais 

importantes, senão o mais importante ativo competitivo das organizações. É nesse 

contexto que a Aprendizagem Organizacional ganha maiores proporções e 

relevância, sendo esse um processo estratégico para a manutenção e 

competitividade das organizações. 

Uma das definições mais abrangentes de Aprendizagem Organizacional é a 

de Fiol e Lyles (1985), os quais apontam tratar-se de um processo que permite a 

melhoria e o desenvolvimento das ações organizacionais por meio da aquisição de 

novos conhecimentos e de melhores compreensões.  

Teodoroski, Santos e Steil (2015), ao observar trabalhos recentes sobre a 

produção científica internacional na área de Aprendizagem Organizacional, 

verificaram que ela é entendida como um processo dinâmico que ocorre ao longo do 

tempo e entre os níveis individual, grupal e organizacional. E ainda, que a 

Aprendizagem Organizacional decorre de três subprocessos: a criação, a retenção e 

a transferência do conhecimento, sendo que a criação se dá quando uma unidade 

gera conhecimento que é novo para ela; a retenção está relacionada ao estoque e 

fluxo do conhecimento na memória da organização; e a transferência do 

conhecimento ocorre quando as organizações aprendem diretamente de sua própria 

experiência e, indiretamente, a partir da experiência dos outros. 
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Para que o conhecimento individual avance em conhecimento coletivo é 

necessário um espaço compartilhado para a criação deste conhecimento inserido 

em uma cultura de aprendizagem. A Aprendizagem Organizacional ocorre à medida 

que os membros da empresa adquirem novos conhecimentos e percebem sua 

aplicação na empresa como potencial para o desenvolvimento. Na sequência, o 

compartilhamento do conhecimento se concretiza quando diferentes fontes de 

informação são partilhadas, gerando um novo conhecimento (TIDD; BESSANT, 

2009). 

Nevo, Furneaux e Wand (2007) observam que a Aprendizagem 

Organizacional deve estar alinhada basicamente com três enfoques: a tecnologia da 

informação, as estratégias e as pessoas. Segundo os autores são estes enfoques 

que subsidiam a Aprendizagem Organizacional no século XXI.  

Nesse sentido, estudos realizados por Igarashi (2009) revelaram que a 

tecnologia da informação é considerada uma ferramenta que alavanca, apoia e 

conduz a Aprendizagem Organizacional. Dentre as tecnologias da informação 

capazes de contribuir com a Aprendizagem Organizacional Rodrigues e Marques 

(2007) destacam a Intranet, baseada na mesma tecnologia utilizada pela Internet e 

com capacidade de alcançar, instantaneamente, um grande número de pessoas, 

porém, com acesso restrito aos membros da organização.  

O insumo básico da Intranet é a informação, contudo, suas peculiaridades a 

distinguem das demais tecnologias. Trata-se de uma tecnologia que facilita a 

organização, a difusão e o acesso às informações que são disponibilizadas a todos 

os membros da organização; o uso de hiperlinks simplifica a organização e o acesso 

ao viabilizar a criação de elos entre os diversos fragmentos de informação 

espalhados pela organização; pelo fato de possuir alcance restrito à organização, 

facilita o livre fluxo das informações, uma vez que inexiste preocupação com 

segurança. Essas características indicam a existência de uma vinculação entre 

Intranet e aprendizado organizacional ao contribuir para a criação, a integração e o 

gerenciamento do conhecimento organizacional (RODRIGUES; MARQUES, 2007). 

Desta forma, esta pesquisa trata dessa conexão entre a Intranet e a 

Aprendizagem Organizacional no âmbito de uma instituição de educação 

profissional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a qual 

oferece formação inicial e continuada, bem como qualificação profissional e técnica, 

tendo assim o conhecimento como foco primário. 



14 

O principal objetivo da educação profissional é a formação para o exercício de 

uma profissão, com o aprendizado de saberes ligados aos diversos exercícios do 

trabalho nos setores de bens, serviços e turismo, tanto para estudantes que desejam 

ingressar no mundo do trabalho quanto para profissionais que buscam se 

aperfeiçoar e ampliar suas competências profissionais (SENAC, 2016). 

No âmbito do SENAC, a Intranet tem como principal objetivo aperfeiçoar o 

trabalho e a integração entre unidades, setores e funcionários, bem como armazenar 

e compartilhar o conhecimento institucional. Apresenta uma estrutura de menus 

padronizada, com opções comuns e outras específicas. Alguns menus direcionam o 

acesso a sistemas de informação da empresa. Devido a uma política de segurança 

institucional alguns links têm acesso restrito por segmento, sendo as restrições 

definidas pelos detentores das informações. 

Entender como as pessoas constroem, armazenam e compartilham 

conhecimento por meio das tecnologias é fundamental para que haja interação com 

a Aprendizagem Organizacional. Assim, aprofundar o conhecimento no que tange à 

Intranet como ferramenta que favorece a Aprendizagem Organizacional na 

construção do conhecimento dos colaboradores das organizações torna-se relevante 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Nesse contexto, a questão que norteia esta pesquisa é: em que aspectos a 

Intranet pode contribuir com a Aprendizagem Organizacional em Instituições de 

Educação Profissional? 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as possibilidades de 

Aprendizagem Organizacional advindas do uso da Intranet no setor comercial de 

uma unidade do SENAC – PR. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 Relacionar os elementos presentes na literatura de Gestão do 

Conhecimento que contribuem para a ocorrência da Aprendizagem 

Organizacional;  

 mapear os processos do setor comercial disponíveis na Intranet do 

SENAC; 

 verificar as possibilidades de aprendizagem organizacional a partir do uso 

da Intranet por parte dos colaboradores do setor comercial de uma 

unidade do SENAC – PR; 

 correlacionar os elementos que contribuem para a ocorrência da 

Aprendizagem Organizacional. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

O conhecimento tem sido uma questão central para todas as sociedades. 

Foco de trabalho de muitos filósofos desde a antiguidade, teólogos, cientistas, 

humanistas, só recentemente, com a expansão da economia informacional, as 

organizações perceberam a sua importância pelo diferencial que representa como 

um valioso recurso estratégico para as pessoas, organizações e o mundo dos 

negócios (CABRAL, 2000). 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que uma organização não pode criar 

conhecimentos sem indivíduos. Portanto, a organização deve apoiar os indivíduos 

criativos e lhes proporcionar contextos para a criação do conhecimento. Argumenta 

Daza (2003, p. 85) que dificilmente se pode construir conhecimento organizacional 

se os indivíduos que constituem a empresa não se conhecem a si mesmos, ao ponto 

de poderem perceber suas tendências e barreiras pessoais e educacionais, bem 

como suas características favoráveis para o trabalho de criação do conhecimento. A 

criação do conhecimento organizacional deve ser entendida como um processo que 

amplia para a esfera da organização o conhecimento criado pelos indivíduos, 

cristalizando-o como parte da rede de conhecimentos da organização.  
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A Intranet tem sido considerada uma ferramenta que permite a realização de 

projetos e processos com pessoas em diferentes locais, não necessitando estarem 

em um mesmo espaço físico. Além disso, viabiliza trocas de informações, ideias e 

experiências, o que torna possível a criação de um ambiente colaborativo que 

forneça os serviços da organização (CARVALHO, 2012), contribuindo assim com a 

Aprendizagem Organizacional (RODRIGUES; MARQUES, 2007).  

Nesse contexto, o tema desta pesquisa se justifica pela relevância da 

produção do conhecimento, do compartilhamento de informações e da qualificação 

das pessoas nas organizações por meio da Intranet. De acordo com Davenport e 

Prusak (1998), trata-se de uma ferramenta considerada a base do processo de 

comunicação e de aprendizagem dentro da instituição, e neste sentido, compreender 

seu papel na organização insere-se nos estudos sobre Aprendizagem 

Organizacional e Gestão do Conhecimento.   

Em relação ao conhecimento científico, esta pesquisa é relevante uma vez 

que propicia analisar e descrever mecanismos e técnicas que possibilitam a Gestão 

do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional através da Intranet, sendo uma 

ferramenta importante para a execução das atividades diárias em todos os setores 

de uma empresa que atua com educação profissional e busca resultados na criação, 

compartilhamento e armazenamento de conhecimento.  

 

 

1.4 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações (PPGGCO) da Unicesumar é interdisciplinar, o que contribui para 

o desenvolvimento desta pesquisa, pois subentende um raciocínio aberto para a 

configuração do conhecimento através e além das disciplinas (NICOLESCU, 2005).  

A relação entre Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento 

está pautada na capacidade que as empresas têm de criar conhecimento, 

disseminá-lo na organização e incorporá-lo a seus produtos ou serviços (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; BURNHAM ET al., 2005).  

Fialho et al. (2006) salientam que na associação entre Aprendizagem 

Organizacional, Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, as ideias 
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sobre Gestão do Conhecimento e Aprendizagem nas organizações são, na verdade, 

consequência da evolução do pensamento humano, das tecnologias de informação 

e comunicação, da gestão de pessoas e da própria Gestão do Conhecimento. 

Assim, essa interdisciplinaridade propicia aderência ao objetivo principal do 

PPGGCO, particularmente em relação à linha de pesquisa “Organização e 

Conhecimento”. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Este trabalho encontra-se estruturado em cinco partes. Este primeiro Capítulo 

contém a contextualização do tema e o problema de pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, as justificativas e a aderência da pesquisa ao PPGGCO, finalizando 

com esta estrutura. 

No Capítulo 2 são apresentados os elementos teóricos alinhados à 

problemática desta pesquisa, contemplando assim temas relativos à Aprendizagem 

Organizacional, Gestão do Conhecimento e Intranet. 

No Capítulo 3 são relatados os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

No Capítulo 4 apresentam-se os resultados da pesquisa e respectiva análise.  

No Capítulo 5 são expostas as considerações finais, seguido das referências 

utilizadas neste documento.  
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA  

 

 

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos que fundamentam o 

desenvolvimento desta pesquisa, compreendendo Aprendizagem Organizacional, 

Gestão do Conhecimento e Intranet, de forma a possibilitar um entendimento mais 

detalhado sobre esses temas. 

 

 

2.1 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  

 

O tema Aprendizagem Organizacional tem sido objeto de estudo de diversos 

autores desde os anos 50, contudo, ao analisar a literatura, observa-se que somente 

a partir dos anos 70 passou a consolidar-se como campo de estudo independente.  

Um dos contributos mais importantes para essa temática foi dado por Argyris 

e Schön (1978) e serve como base de estudos sobre o tema na atualidade. No 

campo internacional destacam-se autores como Fiol e Lyles (1985), Nonaka e 

Takeuchi (1995), Crossan e Apaydin (2010) e Argote (2011), e no campo nacional 

Loiola e Bastos (2003) e Antonello (2005). 

O conceito de Aprendizagem Organizacional é complexo e busca explicar a 

aprendizagem que resulta da interação entre os indivíduos nas organizações. 

Baseia-se na premissa de que uma organização como entidade em si é capaz de 

pensamento coletivo (ANTONELLO, 2005). 

A aprendizagem é um processo mental que decorre das tentativas do ser 

humano compreender determinados aspectos presentes no meio social, sendo 

responsável, consoante às circunstâncias e repercussões, pela produção de 

conhecimento individual, coletivo e organizacional. Tradicionalmente, qualquer uma 

dessas formas de conhecimento não é fruto da espontaneidade, costuma resultar de 

um processo de reelaboração construtiva de entendimentos socialmente 

compartilhados. Como a existência e a interação humana é pautada pela 

subjetividade, essas novas elaborações dificilmente são padronizadas. Este preceito 

aplica-se a qualquer uma das formas de conhecimento, até porque, tal como cada 

indivíduo utiliza os dados e a informação para criar significado e construir saber por 

meio da aprendizagem, também as organizações podem usar os dados e as 
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informações para criar significado e construir conhecimento organizacional. 

Naturalmente que são os diferentes agentes sociais que compõem a organização e 

que com ela se relacionam que acabam por funcionar como plataformas mediadoras 

dessa produção (BURNHAM et al., 2005). 

As concepções metodológicas e pontos de vista diferentes de diversos 

autores que pesquisam sobre Aprendizagem Organizacional resultaram em distintas 

opiniões sobre esse assunto. Desta forma, isso sugere a busca na literatura por 

diferentes autores que tratam desse tema, sendo que diversos conceitos e 

definições identificados encontram-se sistematizados no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Conceitos e definições relativos Aprendizagem Organizacional. 

Autor Conceito/definição de Aprendizagem Organizacional 

Argyris e Schön (1978) Um resultado ou um processo, tendo como pressuposto básico o 
desenvolvimento de estratégias e procedimentos a serem 
construídos continuamente para se alcançar melhores resultados, 
contando com a participação efetiva de pessoas no processo de 
aquisição e disseminação de conhecimento. 

Shrivastava 
(1983) 

Envolve o processo através do qual a base de conhecimento 
organizacional é desenvolvida e delineada. 

Fiol e Lyles 
(1985) 

Processo pelo qual a empresa desenvolve novos conhecimentos 
e percepções das experiências comuns de pessoas na 
organização e tem o potencial de influenciar comportamentos e 
melhorar as capacidades da empresa. 

Huber  
(1991) 

Uma entidade aprende se, através de seu processamento de 
informações, a amplitude de seu comportamento potencial é 
alterada. 

Swieringa e Wierdsma 
(1992) 

Significa a mudança do comportamento organizacional. 

Kim  
(1993) 

Aumento crescente da capacidade organizacional de realizar 
ação efetiva. 

Garvin 
(1993) 

Uma organização que aprende é aquela que possui habilidades 
na criação, aquisição e transformação do conhecimento, assim 
como na modificação de seu comportamento para refletir os 
novos conhecimentos e insights. 

Slater e Narver 
(1994) 

Refere-se ao desenvolvimento de novo conhecimento ou insights 
que têm o potencial para influenciar o comportamento. 

Nonaka e Takeuchi 
(1995) 

Processo pelo qual a organização aumenta o conhecimento 
criado pelos indivíduos de uma forma organizada e transforma 
esse conhecimento em parte do sistema de conhecimento da 
organização. 

Nicolini e Meznar 
(1995) 

Aprendizagem pode se referir tanto ao interminável processo de 
modificações cognitivas quanto ao resultado deste processo. Em 
outras palavras, o verbo aprender pode ser um verbo de resultado 
ou um verbo de processo. 

Crossan, Lane e White 
(1999) 

Processo que envolve a assimilação de novos conceitos e a 
utilização de conteúdo já aprendido, podendo ocorrer em níveis 
individual, grupal e organizacional. 
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Loiola e Bastos 
(2003) 

A Aprendizagem Organizacional aponta para caracterizar uma 

predominância de estudos no nível organizacional. 
Bitencourt 

(2004) 
Desenvolver a capacidade de aprender continuamente a partir de 
experiências organizacionais e a traduzir o conhecimento 
adquirido em práticas que contribuam para um melhor 
desempenho, dando à empresa maior competitividade.  

Antonello 
(2005) 

Aprendizagem que resulta da interação entre os indivíduos nas 
organizações. 

Fleury e Fleury  
(2006) 

Uma política de desenvolvimento organizacional vinculada à 
estratégia da organização e utilizada como instrumento de 
assimilação do aprendizado das pessoas.  

Néris e Souza 
(2007) 

Encontra na ideia de recursividade uma relação produto/processo 
similar ao que ocorre no conceito de estruturação. Em meio à 
estruturação das práticas sociais, a estrutura atua como produto e 
como processo. Aprendizagem como produto influencia a 
aprendizagem como processo e vice-versa, o que responde pelo 
caráter recursivo da aprendizagem, quer seja operacional, quer 
seja organizacional. Não existe aprendizagem sem essa 
característica. Por definição, o resultado da aprendizagem é um 
produto que, ao atuar como processo, permite novos 
aprendizados. 

Argote (2011) Um novo conhecimento é criado na organização, considerando a 
aprendizagem enquanto processo de mudança que gera 
conhecimento e que, por conseguinte, influencia novos processos 
de aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Shrivastava (1983), Fiol e Lyles (1985), Huber (1991), 
Swieringa e Wierdsma (1992), Kim (1993), Garvin (1993), Slater e Narver (1994), Nonaka e 
Takaeuchi (1995), Nicolini e Meznar (1995), Crossan, Lane e White (1999), Bitencourt (2004), 
Antonello (2005), Fleury e Fleury (2006) e Néris e Souza (2007), Argote (2011). 

 

Observa-se, por meio dos conceitos e definições apresentados no Quadro 1, 

que a Aprendizagem Organizacional tem foco no nível de aprendizagem dos 

colaboradores da empresa, está ligada à estratégia e utiliza diversos recursos de 

aprendizagem para fazer com que os colaboradores se desenvolvam e ajudem a 

empresa a alcançar seus objetivos, ou seja, é a assimilação de novos 

conhecimentos entre colaborador e empresa que passa a fazer parte de um 

processo de compartilhamento de conhecimentos que ocorre de forma individual, 

coletiva, avançando para o conhecimento organizacional.  

Na visão de Antonello (2005), a aprendizagem dentro da organização é 

infinita, pois os processos vão se modificando e com isso a aprendizagem também 

deve ser contínua e considera o processo de aprender interminável, sendo que a 

organização que aprende possui habilidades para a criação, aquisição e 

transformação do conhecimento. 

Do mesmo modo, Argote e Miron-Spektor (2011) consideram que a 

Aprendizagem Organizacional decorre de três subprocessos, a criação, a retenção e 
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a transferência do conhecimento, sendo que a criação se dá quando uma unidade 

gera conhecimento que é novo para ela; a retenção está relacionada ao estoque e 

fluxo do conhecimento na memória da organização; e a transferência do 

conhecimento quando as organizações aprendem diretamente de sua própria 

experiência e, indiretamente, a partir da experiência dos outros.  

Em seus estudos sobre o tema, Antonello (2005) apresentou a teia da 

Aprendizagem Organizacional, demonstrando suas ideias para a compreensão 

dessa temática. A mudança é como um ponto em comum para a Aprendizagem 

Organizacional, por isso ele apresenta seis focos, como demonstrado na Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. A teia da aprendizagem: ênfases adotadas na literatura de Aprendizagem 
Organizacional. 

Fonte: Antonello (2005, p. 17) 

 

Percebe-se, a partir dessa teia, que os diversos fatores, aprendizagem 

individual e coletiva, processo-sistema, cultura, Gestão do Conhecimento, melhoria 

contínua e inovação, estão interligados e envolvidos por uma perspectiva mais 

ampla da noção de mudança. Logo, o conceito de Aprendizagem Organizacional 

pode ser considerado o conhecimento individual compartilhado por todos na 

organização e engajados no desempenho organizacional.  

Para Igarashi (2009) a Aprendizagem Organizacional se constrói por meio de 

relacionamentos colaborativos no intuito de alinhar a diversidade de conhecimentos, 

experiências, capacidades e jeitos de fazer as coisas que as pessoas e 
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comunidades têm e usam, sendo preciso então transformar as capacidades 

individuais em capacidades da organização. 

Nesse sentido, de acordo com Antonello (2005), a perspectiva de mudança 

dentro do contexto da Aprendizagem Organizacional é relevante, pois se apresenta 

como dinâmica e integradora. A Aprendizagem Organizacional, desta forma, está 

associada à mudança, seja ela intencional ou não. 

 

 

2.1.1 Processo de Aprendizagem Organizacional – Tipos e Níveis 

 

Existem diferentes tipos de aprendizagem em que se buscam expressar o 

aprendizado no contexto organizacional. Argyris e Schön (1978) propõem dois tipos: 

a aprendizagem de ciclo simples (single loop learning) e a de ciclo duplo (double 

loop learning), representados na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Aprendizagem em circuito simples e duplo. 
Fonte: Argyris e Schön (1978) 

 

De acordo com Argyris e Schön (1978), a aprendizagem de ciclo simples está 

baseada na detecção do erro e na sua correção, no entanto, preservando os 

pressupostos do sistema operacional, onde os novos comportamentos são 

desenvolvidos no âmbito das normas, pressupostos e objetivos vigentes nas 

empresas, sem que haja um questionamento dos mesmos. Não obstante, a 

aprendizagem de ciclo duplo é a base da inovação, considerada como um nível 

superior de aprendizagem, sendo que na medida em que implica a alteração das 

normas permite a correção dos erros, assim como uma intervenção sobre as causas 

originárias dos erros como resultado de uma reflexão organizacional. 
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Por sua vez, Souza e Trez (2006) consideram a existência de três tipos de 

aprendizagem: single-loop, double-loop e deutero. Para esses autores, a 

aprendizagem single-loop ocorre a partir da identificação de problemas no ambiente, 

desenvolvimento de estratégias para lidar com eles e implementação destas 

estratégias. A aprendizagem double-loop é resultante de ações que buscam corrigir 

resultados anteriores a partir do exame dos princípios de base do sistema, e a 

aprendizagem do tipo deutero caracteriza o processo ou a capacidade de “aprender 

a aprender” e corresponde à inteligência da organização, este tipo de aprendizagem 

pressupõe o entendimento dos dois tipos anteriores com o objetivo de tornar mais 

claras as relações internas e potencializar a mudança na organização. 

Burnham et al. (2005) argumentam que o single-loop learning diz respeito a 

um processo instrumental em que muda a orientação da ação e as suposições 

subjacentes às estratégias, mas sem suscitar mudanças ao nível da teoria da ação; 

são situações que adicionam conhecimento e práticas sem que levem a uma 

alteração dos fundamentos que sustentam o quotidiano. Já o double-loop learning 

refere-se às aprendizagens que suscitam mudanças nos pressupostos da teoria em 

uso (como exemplo: valores, estratégias, políticas). É um ciclo duplo de 

aprendizagem que relaciona os efeitos observados da ação com os valores, os 

objetivos e os planos de ação, implicando sempre em reflexão crítica e mudanças na 

teoria organizacional em uso. Por isso mesmo é considerado um nível superior de 

aprendizagem, constituindo-se como uma espécie de questionamento dos valores 

organizacionais que guiam as estratégias da ação e os ajustamentos das normas e 

procedimentos incompatíveis com o funcionamento eficaz. 

Por sua vez, o deutero-learning diz respeito a uma aprendizagem de segunda 

ordem. Bateson (1972), Argyris e Schön (1996) consideram que esse tipo de 

aprendizagem envolve os restantes e alicerça-se no pressuposto de que a 

organização reconhece a possibilidade de aprender e procura capacitar-se para que 

a aprendizagem se torne realidade; a organização procura aprender sobre como 

aprender. Isto é, além de registar mudanças de primeiro e segundo nível também 

incorpora reflexões e questionamentos sobre esses contextos de aprendizagem, 

bem como de outras experiências ontológicas de produção e aplicação de 

conhecimento organizacional, com o intuito de sinalizar situações facilitadoras e 

inibidoras. 
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Além dos tipos de aprendizagem, Fleury e Fleury (2006) apresentam a 

distinção do processo de aprendizagem em três níveis, a saber:  

 Do indivíduo: o processo de aprendizagem ocorre primeiro no nível do 

indivíduo, carregado de emoções positivas ou negativas, por caminhos 

diversos;  

 Do grupo: a aprendizagem pode vir a constituir-se em um processo social e 

coletivo; para compreendê-lo, é preciso observar como o grupo aprende, 

como combina os conhecimentos e as crenças individuais, interpretando-as 

e integrando-as em esquemas coletivos partilhados; estes, por sua vez, 

podem constituir-se em orientações para ações; o desejo de pertencer ao 

grupo pode constituir um elemento motivacional ao processo de 

aprendizagem;  

 Da organização: o processo de aprendizagem individual, de compreensão e 

interpretação partilhadas pelo grupo, torna-se institucionalizado e expresso 

em diversos artefatos organizacionais: estrutura, regras, procedimentos e 

elementos simbólicos; as organizações desenvolvem memórias que retêm e 

recuperam informações.  

 

Portanto, o processo de aprendizagem difere dependendo da configuração 

como ocorre, ou seja, se é de forma individual, grupal ou organizacional, conforme 

descrito acima pelos autores Fleury e Fleury (2006). 

Por sua vez, Crossan, Lane e White (1999) consideram que a Aprendizagem 

Organizacional é um processo dinâmico composto por quatro etapas, conhecidos 

como os “4 Is”, que são:  

a) Intuição, a qual está relacionada a experiências, imagens e metáforas; 

b) Interpretação, que diz respeito à linguagem, mapas cognitivos e diálogos;  

c) Integração, pertinente à compreensão compartilhada, aos ajustes mútuos e 

aos sistemas interativos; e  

d) Institucionalização, relativa às rotinas, sistemas, regras e procedimentos. 

 

Crossan, Lane e White (1999) sustentam que essas etapas da Aprendizagem 

Organizacional devem estar distribuídas em três diferentes níveis, do indivíduo, do 

grupo e da organização, conforme representado na Figura 3. 
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Figura 3. Processo de Aprendizagem Organizacional. 

Fonte: Crossan, Lane e White (1999, p. 532) 

 

A Aprendizagem Organizacional, para esses autores, é um processo que 

envolve a assimilação de novos conceitos e a utilização de conteúdo já aprendido, e 

pode ocorrer em nível individual, grupal e organizacional. Estes níveis são ligados 

por processos sociais e psicológicos (intuição, interpretação, integração e 

institucionalização) e relacionados aos processos de feedback, transversalmente em 

todos os níveis, enfatizando que a cognição afeta na ação e é afetada por esta.  

Assim, segundo os autores Crossan, Lane e White (1999), a intuição e a 

interpretação ocorrem no nível individual; a interpretação e a integração no nível dos 

grupos; e a integração e a institucionalização acontecem no nível organizacional. O 

Quadro 2 apresenta as quatro etapas do processo de aprendizagem e os três níveis 

organizacionais. 
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Quadro 2. Processo de Aprendizagem e níveis. 

Nível Etapas Entradas Saídas 

Individual 
Intuir 

Experiências individuais 
e imagens 

Insights pessoais 

Interpretar Linguagem e metáfora Diálogo compartilhado 

Grupo Interagir 
Ações negociadas 

Sistemas interativos 
Mapas cognitivos 

Organizacional Institucionalizar 
Ações roteirizadas 

Regras 
Procedimentos 

Sistemas de 
conhecimento 

Fonte: Crossan, Lane e White (1999). 

 

No nível individual, a intuição ocorre por meio de experiências individuais e 

imagens, sendo possível influenciar os insights intuitivos do indivíduo, mas só afeta 

outras pessoas quando há interação. Já a interpretação está relacionada à 

linguagem e à metáfora, à forma de interpretar os insights, onde o diálogo 

compartilhado possibilita a compreensão dos padrões intuitivos, favorecendo assim 

a aprendizagem. No nível grupal, a integração consiste no desenvolvimento da 

compreensão, das interações entre os indivíduos em busca de ações negociadas, 

favorecendo a interpretação por meio do diálogo e dos mapas cognitivos. Neste 

sentido, a institucionalização é o processo de implantação da aprendizagem que 

tenha acontecido por meio dos indivíduos e dos grupos na organização, e isso inclui 

sistemas, estruturas, rotinas e procedimentos (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

Além disso, há que se considerar que aprendizagem não ocorre apenas entre 

os níveis, ela cria uma tensão entre a assimilação de novas aprendizagens (feed-

forward) com a utilização (feedbacks), que são os conhecimentos aprendidos. Neste 

sentido, o conhecimento do nível individual de intuição e interpretação favorece as 

ações do nível organizacional integração e institucionalização, compreendido como 

Aprendizagem Organizacional, sendo um processo constituído e constitutivo. Neste 

modelo, devido à interação entre as etapas e os níveis, é difícil identificar onde inicia 

e onde finaliza o processo de aprendizagem. 
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2.1.2 A Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional 

 

O conhecimento é um agente transformador, considerado como resultado da 

informação e da tomada de decisão. Sem conhecimento não há como sustentar a 

capacidade de agir em um mundo em contínuas mudanças, com desempenhos 

considerados primordiais ao desenvolvimento econômico, social e cultural 

(CARVALHO, 2012). 

Para Sveiby (1998) o conhecimento possui vários significados, envolve 

informação, conscientização, cognição, sapiência, percepção, aprendizado, 

sabedoria e assim por diante. Na visão de Angeloni (2002, p.66), trata-se de “um 

conjunto de informações, elaborado crítica e valorativamente, por meio da 

legitimação empírica, cognitiva e emocional”. 

Nesse sentido, autores como Davenport e Prusak (1998) e Nonaka e 

Takeuchi (1997) esclarecem acerca da hierarquia entre dados, informação e 

conhecimento, sendo que estes dois últimos – conhecimento e informação - 

dependem do primeiro - dados.  

Para Davenport e Prusak (1998, p. 59), dados são definidos como “um 

conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos”; são matéria-prima para a 

construção de uma informação, no entanto, descrevem somente parte de algo, não 

fornecendo julgamento, interpretação e nem qualquer base sustentável para a 

tomada de ação. Ao oposto de dado a informação tem significado porque muda o 

modo como seu destinatário vê algo, de forma que exerce impacto sobre seu 

julgamento. 

Nonaka e Takeuchi (1997), na teoria do conhecimento organizacional, 

consideram que a informação é um fluxo de mensagens enquanto que o 

conhecimento surge a partir desse fluxo de informações, ancorado nas crenças e 

compromissos de seu detentor, ou seja, essencialmente relacionado com a ação 

humana. Independente da hierarquia entre dados, informação e conhecimento, o 

que importa é que as organizações precisam de informações de qualidade para 

cumprir seu papel de criadoras de riquezas.  

No Quadro 3 apresenta-se a relação entre dados, informação e 

conhecimento. 
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Quadro 3. Dado, Informação e Conhecimento. 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 

estado do mundo. 

Dados dotados de relevância 

e propósito. 

Informação valiosa da mente 

humana. Inclui reflexão, 

síntese, contexto. 

 Facilmente estruturado. 

 Facilmente obtido por 
máquinas. 

 Frequentemente quantificado. 

 Facilmente transferível. 

 Requer unidade de 
análise. 

 Exige consenso em 
relação ao significado. 

 Exige necessariamente a 
mediação humana. 

 De difícil estruturação. 

 De difícil captura em 
máquinas. 

 Frequentemente tácito. 

 De difícil transferência. 

Fonte: Davenport e Prusak (1998, p.55). 

 

O conhecimento é uma mistura fluida de experiências condensadas, valores, 

informação contextual e insigth experimentado, a qual proporciona uma estrutura 

para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Nas 

organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, 

mas também nas rotinas, processos, práticas e normas institucionais (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

Nonaka e Takeuchi (1997) consideram que o conhecimento gera valor, 

mudança e competitividade às organizações. Para os autores, há duas formas de 

conhecimento percebidas na dimensão epistemológica: conhecimento tácito e 

conhecimento explícito. O conhecimento tácito se refere ao conhecimento individual, 

pessoal e é de difícil formalização e comunicação. Já o explícito é formal e 

sistemático, de fácil compartilhamento.   

Já Choo (2003) declara que em uma organização existem três tipos de 

conhecimento: o conhecimento tácito, ligado às competências individuais; o 

conhecimento explícito, voltado às normas e manuais, e o conhecimento cultural, 

atribuído a opiniões e ao significado das novas informações. 

Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento é uma abordagem que visa a 

garantir a plena utilização da base de conhecimento da organização, juntamente 

com o potencial de competências individuais, pensamentos, inovações e ideias, para 

criar uma organização mais eficaz e eficiente (DALKIR, 2005). 

Como técnica emergente nas organizações, a Gestão do Conhecimento visa 

gerir a informação, as práticas, o saber-fazer e o conhecimento que nelas coexistem 

e que precisam ser valorizados e coordenados. A criação do conhecimento é uma 
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realidade em decorrência dessa coordenação e realimenta o processo 

(GONÇALVES; VASCONCELOS, 2011). 

Autores como Wiig (1993), Nonaka e Takeuchi (1995), Von Krogh e Roos 

(1995) e Choo (2006) apresentam modelos de gestão de conhecimento que 

perpassam pelas conceituações de forma abrangente, levando em consideração as 

pessoas, a inovação, a organização, os processos, as mídias e a tecnologia. 

O sucesso das empresas, na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), é devido às 

habilidades que elas possuem em relação à criação do conhecimento 

organizacional. Sob esta perspectiva, a Gestão do Conhecimento é percebida como 

a capacidade que as empresas têm de criar conhecimento, disseminá-lo na 

organização e incorporá-lo a seus produtos, serviços e sistemas, ou seja, está 

relacionado ao processo de Aprendizagem Organizacional. Os autores ainda 

consideram que esta incorporação está vinculada às pessoas, interagindo 

diretamente com a organização, proporcionando Aprendizagem Organizacional. 

A criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral em que 

a interação ocorre repetidamente. Esse processo se dá a partir de uma espiral do 

conhecimento, baseada no comprometimento pessoal, em quatro modos de 

conversão entre o conhecimento tácito e o explícito, que envolve tanto o indivíduo 

quanto o grupo, a organização e o ambiente. São eles: (1) de conhecimento tácito 

em tácito, denominado de socialização; (2) de conhecimento tácito em explícito, 

externalização; (3) de conhecimento explícito para explícito, combinação; e (4) de 

conhecimento explícito em tácito ou internalização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), 

conforme mostrado na Figura 4. 
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Figura 4. Espiral do Conhecimento. 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

O modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) se baseia na criação de 

conhecimento, envolvendo as diversas formas, indivíduos, grupos, para a concepção 

de produtos inovadores e sua relação com o tácito e o explícito, corpo e mente. Essa 

perspectiva envolve o indivíduo com os objetos, e sendo grupal, permite serem 

convertidos, transferidos e compartilhados para a sequência de indivíduos, grupos e 

organização. Segundo os autores, a criação do conhecimento sempre começa com 

o indivíduo para que ocorra a transformação validada por um processo em espiral. 

Já a conversão do conhecimento se dá de maneira relacional, na qual o 

conhecimento tácito e explícito, na sua combinação, colabora com o entendimento 

sobre a transformação, socialização, externalização, combinação e internalização.  

Para esses autores, só haverá condições para criação de conhecimento 

organizacional se estiverem envolvidas e ativadas as ações que utilizam a intenção, 

autonomia, flutuação e caos criativo, redundância e variedade de informações. 

Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento deve ajudar os sujeitos a encontrar suas 

necessidades de conhecimento e investir em ações capazes de modificar e 

transformar a realidade organizacional de modo que haja sucesso e novos olhares a 

partir de ações compartilhadas. 

No que diz respeito à criação de conhecimento por meio da Aprendizagem 

Organizacional, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) identificaram cinco capacitadores 

do conhecimento, aparentemente uma evolução do modelo de Gestão do 

Conhecimento desenvolvido por Nonaka e Takeuchi (1995): (1) instilar a visão do 
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conhecimento, (2) gerenciar as conversas, (3) mobilizar os ativistas do 

conhecimento, (4) criar o contexto adequado e (5) globalizar o conhecimento local. 

Um exame das duas vertentes, embora sejam semelhantes entre si, mostra que uma 

não substitui a outra. 

O modelo de Gestão do Conhecimento de Von Krogh e Roos (1995) ressalta 

que o conhecimento individual e o conhecimento social estão amparados na 

epistemologia organizacional, contudo, apresentam-se diferentes entre si. O enfoque 

cognitivo se depara como representações, modelos mentais, da realidade 

organizacional quando são manipuladas de forma organizada e transparente. O 

enfoque conexionista propõe a percepção da totalidade, não só de forma externa, 

mas internamente. O conhecimento surge a partir da interação entre os indivíduos 

que são representados por estímulos em grupo para ser facilitadores na Gestão do 

Conhecimento dentro das organizações.  

Por sua vez, o modelo de Gestão de Conhecimento de Choo (2006) é voltado 

à tomada de decisão e propõe a produção de sentido, mesmo trazendo o viés da 

criação. Está relacionado em como os elementos das informações são selecionados 

para posteriormente serem alimentados nas organizações. É por meio do diálogo, do 

discurso, que se cria e se realiza a transformação pessoal, amplia-se a tomada de 

decisão, colaborando para fornecer novos conhecimentos e novas competências 

utilizados para identificar e avaliar as alternativas de todas as informações coletadas 

para que surjam novas escolhas e novos procedimentos, ampliando a capacidade 

de resposta, e por isso têm sido muito aceito nas organizações. 

Já o modelo de Gestão do Conhecimento de Wiig (1993) remete à construção 

do conhecimento, enfatizando o conhecimento organizado em redes, podendo ser 

escolhida a forma de utilização para cada situação. Para o autor, algumas 

dimensões presentes nesse modelo que podem ser consideradas importantes para 

o processo de construção, a saber: plenitude, ligação, congruência, perspectiva e 

propósito. Neste sentido, entende-se que o conhecimento deverá estar disponível, 

pleno, para que possa estar ligado, relacionado, conectado a fatos, perspectivas, 

valores, vínculos consistentes, gerando assim diferentes perspectivas sobre 

determinado assunto a ser tratado. Assim, são diferentes níveis de internalização 

que estão em jogo, sendo um dos modelos mais utilizados e consultados. 

Nonaka e Takeuchi (1997) argumentam que quando os funcionários 

compartilham seus conhecimentos com a organização e quando esse conhecimento 
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compartilhado gera novas ideias e insights ocorre a inovação. Desta forma, a 

Aprendizagem Organizacional permite o desenvolvimento, aquisição, transformação 

e exploração de novos conhecimentos, potencializando a inovação organizacional. 

Ao se aprender com experiências, um novo conhecimento é criado na organização, 

considerando assim a aprendizagem como processo de mudança que gera 

conhecimento e, por conseguinte, influencia novos processos de aprendizagem 

(ARGOTE, 2011; ANGELONI; STEIL, 2011).  

Ao tratar da Gestão do Conhecimento, autores como Burnhamet al. (2005), 

Dalkir (2005), Garvin (2003), Gonçalves e Vasconcelos (2011), Nonaka e Takeuchi 

(1997), Wiig (1993), Von Krogh e Roos (1995) e Choo (2006) citam fatores como a 

inovação, mídias, processos, sistemas, tecnologias da informação e comunicação 

(TIC). Assim, ao relacionar Aprendizagem Organizacional, Gestão do Conhecimento 

e Tecnologia da Informação, evidencia-se a intranet como uma ferramenta para 

potencializar os processos de construção da Aprendizagem Organizacional.  

Neste contexto, reforçando a importância da intranet, Igarashi (2008) 

considera que a Gestão do Conhecimento organizacional refere-se a um processo 

de mudança cultural, sendo que a Aprendizagem Organizacional é um elemento 

essencial que deveria ser apoiado por ferramentas de tecnologia da informação. 

 

 

2.2 A INTRANET COMO UMA FERRAMENTA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL  

 

Para favorecer as organizações a desempenhar sua função de criadores de 

riquezas, Rossetti e Morales (2007, p.125) afirmam que a tecnologia da informação 

é considerada um fator estratégico de competitividade e sobrevivência nas 

empresas. Trata-se de um “importante instrumento de apoio à incorporação do 

conhecimento como o principal agregador de valor aos produtos, processos e 

serviços entregues pelas organizações aos seus clientes”. Observam os autores que 

há uma constante procura pela tecnologia como instrumento de extração do 

conhecimento humano; de incorporação desse conhecimento, tanto na cultura como 

nos processos de gestão organizacionais e ainda como forma de Gestão do 

Conhecimento.  
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Dentre as tecnologias da informação capazes de contribuir com a 

Aprendizagem Organizacional destaca-se a intranet, definida como uma rede 

privada baseada em padrões da internet (BENNET, 1997), comumente utilizada para 

divulgações de informações internas da organização, no âmbito de seus setores, 

sendo um veículo de informação entre empresa e funcionários (CORRÊA, 2014).  

A intranet é composta de serviços similares ao que se vê na internet, porém 

com acesso restrito aos membros da organização. Tem como insumo básico a 

informação, contudo, suas peculiaridades a distinguem das demais tecnologias, pois 

facilitam a organização, a difusão e o acesso à informação, a qual é disponibilizada 

rapidamente a todos os membros da organização; o uso de hiperlinks simplifica a 

organização e o acesso ao viabilizar a criação de elos entre os diversos fragmentos 

de informação espalhados pela organização; pelo fato de possuir alcance restrito à 

organização, facilita o livre fluxo das informações, uma vez que inexiste 

preocupação com segurança. Essas características indicam a existência de uma 

vinculação entre Intranet e aprendizado organizacional ao contribuir para a criação, 

a integração e o gerenciamento do conhecimento organizacional (RODRIGUES; 

MARQUES, 2007). 

A intranet tem sido muito utilizada nas empresas em função da capacidade de 

alcançar, instantaneamente, um grande número de pessoas e obter, em tempo real, 

informações relevantes que as permitem reagirem mais rapidamente frente às 

mudanças das condições de mercado. A instalação é de baixo custo, podendo ser 

administrada por somente um funcionário e não exige versões aperfeiçoadas de 

softwares para adaptar-se aos computadores dos diversos pontos aos quais será 

implantada na empresa. Por possuir uma interface universal diminui-se a 

necessidade e o custo do treinamento para a utilização da ferramenta (DRUCKER, 

1998). 

Uma intranet oferece melhores práticas em eficiência operacional. Os 

empregados têm acesso mais rápido a informações mais precisas. Com melhor 

conhecimento, os colaboradores terão condições de criar melhores relações com 

clientes, fornecedores e parceiros, resultando de certa forma em maior eficiência 

organizacional (LAUDON; LAUDON, 2007). 

Assim, a intranet, como instrumento de comunicação interna, permite que os 

funcionários obtenham informações atualizadas sobre a instituição e estas devem 

ser acessíveis a todos os membros da organização. Este veículo agiliza os 
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processos internos e externos da instituição permitindo planejamentos estratégicos, 

discussão de projetos, utilização de serviços disponibilizados em links específicos 

que são de interesse dos funcionários, entre outros serviços, com uma relação 

custo/benefício eficiente para a empresa. Dessa forma, o objetivo maior da rede on-

line é a divulgação de informações relativas à empresa para seus funcionários 

(PALMERSTON et al., 2007). 

Carvalho et al. (2014) argumentam que a intranet se destacou a partir dos 

avanços da informática e da tecnologia juntamente com a informatização dos 

processos e das novas técnicas administrativas que modificaram o cenário 

empresarial e possibilitaram que a comunicação dentro da organização assuma 

novos e mais dinâmicos fluxos de informações, fornecendo facilidade, qualidade e 

agilidade na obtenção de dados estratégicos para a tomada de decisão de qualquer 

setor ou divisão dentro de uma empresa. 

A utilização das redes corporativas tem sido motivo de constantes estudos 

das organizações, que a cada dia incrementam sua intranet devido a sua 

importância estratégica para a disseminação de informações junto ao público interno 

(SOUZA; LOPES; 2006). Scottt (1998), por exemplo, afirma que o maior impacto 

decorre exatamente da sua capacidade de contribuir para a criação, a integração e o 

gerenciamento do conhecimento organizacional. Stenmark (2003) acrescenta que as 

intranets possibilitam o acesso a documentos e relatórios gerados por unidades 

geograficamente dispersas, possibilitando que pessoas tão distantes, que nunca se 

encontram pessoalmente, compartilhem informações, pensamentos e ideias em 

encontros virtuais. 

Por sua vez, Corrêa (2014) argumenta que a intranet é uma ferramenta que 

provê soluções no gerenciamento do conhecimento, uma vez que apoia o processo 

de compartilhamento de conhecimento em aspectos como: 

a) Informação: permite acesso à informação estruturada, e não estruturada, 

no formato de banco de dados e documentos;  

b) conhecimento: apoia na veiculação da informação para o conhecimento 

mantendo os usuários conectados à informação e às pessoas da 

organização; e  

c) comunicação: provê aos membros da organização a interpretação da 

informação disponível, suportando diversas formas de canais de 

conversação.  
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Para esse autor, por meio das amplas formas de veiculação da informação, 

como texto, fotos, gráficos, relatórios, documentos, dentre outros, a intranet torna-se 

um elemento importante para as organizações tendo em vista que facilita a 

integração, o compartilhamento, o armazenamento, a disseminação e o acesso ao 

conhecimento. Nesse sentido, Teixeira Filho (2001) e Probst, Raub e Romhardt 

(2002) salientam a relevância dessa ferramenta como apoio à Gestão do 

Conhecimento para evidenciar o conhecimento.  

Desta forma, percebe-se que as características presentes na intranet ensejam 

que essa ferramenta apoia a Gestão do Conhecimento e, por conseguinte, tem forte 

vinculação com o aprendizado organizacional.  

 

 

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO  

 

Neste capítulo foram delineados os referenciais teóricos considerados 

essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa, compreendendo os aspectos 

relativos aos conceitos de Aprendizagem Organizacional, seus tipos e níveis e sua 

relação com a Gestão do Conhecimento, e intranet. 

Assim, dentre as questões centrais apresentadas pode-se ressaltar: 

a) Que o conceito de Aprendizagem Organizacional evoluiu relativamente nos 

últimos dez anos, tendo em vista a ênfase no elemento relacionado ao fator humano 

e comportamental, denominado conhecimento; 

b) o conhecimento é considerado uma ferramenta para o aperfeiçoamento 

dos colaboradores das organizações e para a solução de problemas de seus 

clientes;  

c) as teorias sobre aprendizagem apontam que o conhecimento é gerado por 

meio de processos e a aprendizagem ocorre de maneira individual, grupal e 

organizacional; 

d) a tecnologia de informação apoia o processo de alavancagem do 

conhecimento, o qual tem relação com o processo de Aprendizagem Organizacional; 

e 

e) a intranet é uma importante ferramenta no ambiente organizacional, pois 

possibilita a troca de informações, ideias e experiências, cria um ambiente 

colaborativo, fornecendo serviços como notícias e políticas da organização, 



36 

gerenciamento de projetos, repositório de conhecimentos, estatísticas e relatórios 

gerenciais, recrutamento e treinamento, informações logísticas, tratamento de 

reclamações e benefícios de assistência social.  

Assim sendo, depreende-se que a Aprendizagem Organizacional pode ser 

agrupada em três dimensões: processos, níveis e enfoques, conforme representado 

na Figura 5.  

 

 

Figura 5. Dimensões da Aprendizagem Organizacional. 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Conforme demonstrado na Figura 5, a Aprendizagem Organizacional deriva 

de três subprocessos: criação, retenção e transferência do conhecimento (GARVIN, 

1993; FIOL; LYLES, 1985; ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; TIDD; BESSANT, 2009), ocorre em três níveis: individual, grupal 

e organizacional (FIOL; LYLES, 1985; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; ARGYRIS; 

SCHON, 1978; FLEURY; FLEURY, 2006); e deve estar alinhada a três enfoques: 

tecnologia da informação, estratégias e pessoas (FURNEAUX; WAND, 2007), sendo 

a tecnologia da informação uma ferramenta que alavanca, apoia e conduz a 

Aprendizagem Organizacional, e nesse contexto, a intranet contribui para a criação, 

a integração e o gerenciamento do conhecimento organizacional (IGARASHI, 2008). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Uma pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico que permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da 

realidade social (GIL, 2008). Para tanto, faz-se necessária a utilização de 

procedimentos metodológicos, os quais permitirão que o estudo seja replicado em 

outros ou iguais contextos e seus resultados passíveis de análise. 

Assim, este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos para que ao 

final os objetivos traçados pudessem ser alcançados.  

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório. O uso da abordagem 

qualitativa propicia o aprofundamento da investigação de questões relacionadas ao 

fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima valorização do 

contato direto com a situação estudada (GIL, 2008). 

Para Silva e Menezes (2005, p.20), neste tipo de pesquisa  

 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados 
e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de abordagem.  

 

A pesquisa qualitativa explora e descreve o problema, compreende e 

classifica os processos observados, contribui para mudanças e possibilita 

entendimento a cerca de particularidades do assunto (PRODANOV E FREITAS, 

2013). 

Por sua vez, a pesquisa exploratória tem como objetivo aprofundar o 

conhecimento inicial sobre o tema estudado, sendo a fase da pesquisa que envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos (SILVA; MENEZES, 
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2005; PRODANOV; FREITAS, 2013). De acordo com Gil (2008), a pesquisa 

exploratória tem o objetivo de desenvolver, esclarecer e modificar ideias. Freire 

(2013, p. 56) destaca que “entende-se explorar como a ação de buscar descobrir 

para clarificar conceitos ajudando no delineamento do tema abordado”.  

Desta forma, entende-se que esta pesquisa é de caráter qualitativo uma vez 

que buscou compreender como a equipe de profissionais da organização objeto de 

estudo aprende com o uso da Intranet; sendo os dados coletados diretamente no 

ambiente de atuação desses profissionais, permitindo assim entender os aspectos 

subjetivos relativos ao tema desta pesquisa. É exploratória tendo em vista que foi 

necessário aprofundar o conhecimento inicial sobre o tema estudado, por meio de 

revisão de literatura, permitindo assim que a pesquisa subsequente pudesse ser 

concebida com uma maior compreensão e precisão.  

 

 

3.2. UNIDADE DE ANÁLISE  

 

Esta pesquisa teve como objeto de estudos o SENAC, sendo que a escolha 

desta instituição se deu pelo fato de tratar-se do principal agente de educação 

profissional voltado para o setor do comércio de bens, serviços e turismo do país, 

que atua há mais de 70 anos. Por sua vez, a unidade de análise foi a equipe técnica 

do Setor Comercial de uma unidade do SENAC – PR.  

A opção pelo Setor Comercial como campo empírico de pesquisa justifica-se 

por se tratar de uma área responsável pela execução de tarefas técnico-

administrativas, ligadas ao contato, divulgação e comercialização dos produtos e 

serviços da instituição e pela promoção de eventos. É responsável pela prospecção, 

negociação, venda e manutenção de negócios com clientes, tanto pessoa física 

quanto jurídica, de empresas públicas e privadas, auxiliando no processo de 

manutenção e sustentabilidade do negócio relacionado à educação profissional. A 

equipe de profissionais do Setor Comercial, além de usuária direta da intranet da 

instituição, é disseminadora dos recursos e do conhecimento no âmbito da 

Instituição. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

Na presente pesquisa, a técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista, 

que de acordo com Silva e Menezes (2005, p.33), é um instrumento que se refere à 

“obtenção de informações de um entrevistado, sobre determinado assunto ou 

problema”. Lakatos e Marconi (2003, p.196) consideram que as entrevistas têm o 

intuito de compreender o ponto de vista e as vivências dos participantes, sendo 

“uma conversação face a face, de maneira metódica, que pode proporcionar 

resultados satisfatórios e informações necessárias”.  

A entrevista, na visão de Fontana e Frey (2000, p.650), “se dá em um 

contexto de interação social, sendo influenciada por tal contexto”. Ela se constitui por 

uma conversa do entrevistador com um único participante por vez, ocasião em que 

se buscam as opiniões e razões, as motivações e insights aprofundados e não 

completamente estruturados, do entrevistado.  

Nesta pesquisa as entrevistas seguiram um roteiro de questões 

semiestruturadas, as quais foram elaboradas a partir do referencial teórico 

apresentado no Capítulo 2 desta dissertação, seguindo os objetivos específicos 

propostos. O roteiro, apresentado no Apêndice A, foi composto de 15 (quinze) 

questões, sendo quatro voltadas para entender os processos da área comercial 

disponíveis na Intranet, seis para compreender como a equipe técnica aprende pela 

Intranet, quatro buscaram correlacionar os elementos que contribuem para a 

ocorrência da Aprendizagem Organizacional na organização, e uma questão aberta 

para comentários gerais sobre o assunto da entrevista. 

Além do instrumento para coleta de dados, foi elaborado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), o qual foi apresentado a cada 

respondente, sendo que somente após a sua aceitação pelo respondente a 

entrevista seria realizada. Esse termo tem por objetivo disponibilizar informações 

sobre anonimato e contatos para eventuais dúvidas. 

 

 

  



41 

3.4. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da entrevista foram os Técnicos de Relações de Mercado (TRMs) 

integrantes da equipe do Setor Comercial de uma unidade do SENAC – PR, 

identificados nesta dissertação como TRM1 e TRM2.  

Ambos os entrevistados possuem nível superior, com pós-graduação lato 

sensu, e atuam em uma unidade do SENAC - PR há mais de dois anos. No Quadro 

4 pode ser observado o perfil dos sujeitos desta pesquisa.  

 

Quadro 4: Perfil dos entrevistados. 

Dados Gerais Técnico de Relações de 

Mercado 1 

Técnico de Relações de 

Mercado 2 

Formação Graduação em Administração 

com pós-graduação em 

Administração de Propaganda e 

Marketing 

Graduação em Comunicação 

Social com pós-graduação em 

Publicidade e Propaganda 

Idade 40 anos 35 anos 

Gênero Masculino Feminino 

Tempo de função 6 anos 2 anos e 4 meses. 

Fonte: Autora (2016) 

 

 

3.5 DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada em três etapas. A primeira etapa consistiu em uma 

consulta à literatura, com o objetivo de aprofundar o conhecimento inicial sobre o 

tema estudado. Para tanto, utilizou-se a base dados Scopus e o Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(BTD/CAPES), descrita na seção 3.5.1. 

A segunda etapa apoiou-se na descrição e análise da Intranet utilizada pelo 

SENAC de Campo Mourão, explicado na seção 3.5.2.  

A terceira etapa compreendeu a realização de entrevistas, descrita na seção 

3.5.3. 
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3.5.1. Do relato da busca na literatura 

 

A revisão da literatura cumpre vários propósitos, sendo que um deles é 

compartilhar com o leitor os resultados de outros estudos que estão diretamente 

relacionados ao que está sendo realizado. Ela relaciona o estudo a um diálogo maior 

e contínuo com a literatura, preenchendo lacunas e ampliando estudos anteriores 

(CRESWELL, 2010). 

Desta forma, para a revisão da literatura inicialmente foram definidas as 

palavras-chaves, e para tanto, levou-se em conta a abordagem proposta nesta 

pesquisa. Assim, os termos empregados para foram Aprendizagem Organizacional, 

Gestão do Conhecimento e intranet, utilizando-se diversas combinações entre esses 

termos.  

Na sequência, foram definidas as bases de dados para a pesquisa, tendo sido 

escolhidas a Scopus e o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BTD/CAPES). Justifica-se a escolha 

da Scopus por tratar-se da maior base de resumos e referências bibliográficas de 

literatura, revisada por pares, que permite uma visão multidisciplinar e integrada de 

fontes relevantes para a pesquisa bibliográfica. Além disso, é uma das bases mais 

reconhecidas no meio acadêmico e realiza automaticamente uma busca nas bases 

de dados Emerald e Science Direct (CAPES, 2016). A BTD/Capes também foi 

selecionada pelo fato de que disponibiliza as teses e dissertações defendidas no 

país a partir de 2013 nas mais diversas áreas do conhecimento.  

Na Scopus, as buscas foram realizadas em 25 de agosto 2016, utilizando-se 

como campos e filtros de análise a pesquisa em artigos completos, por meio do 

título, resumo e palavras-chave e período de publicação entre 2006 a 2016. As 

palavras-chave utilizadas foram knowledge management, organization learning e 

intranet. Os resultados dessa busca podem ser visualizados no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Artigos completos na base Scopus. 

Descritores Resultados 

Knowledge management 164.979 

Organizational learning 4.964 

Intranet 2.414 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 
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Ao refinar a busca utilizando a combinação dos termos knowledge 

management and organization learning retornaram 1.494 publicações; com a 

combinação knowledge management and intranet 207; com organizational learning 

and intranet 10 publicações e com a combinação knowledge management and 

organizational learning and intranet o resultado foi de cinco publicações (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Artigos completos na base Scopus. 
Descritores Resultados 

Knowledge management and Organizational learning 1.494 

Knowledge management and Intranet 207 

Organizational learning and Intranet 10 

Knowledge management and Organizational learning and Intranet 5 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 

 

Quanto às buscas na BTD da Capes, estas foram realizadas em 15 de agosto 

de 2016 e as palavras-chave utilizadas foram Gestão do Conhecimento, 

Aprendizagem Organizacional e intranet. Os resultados da pesquisa podem ser 

visualizados por meio do Quadro 7. 

 

Quadro 7. Dissertações e Teses na BTD da Capes. 
Descritores Resultados 

Gestão do Conhecimento  397 

Aprendizagem Organizacional 123 

Intranet 11 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 
 

 

A partir dos resultados obtidos por meio da busca na BTD/Capes (Quadro 6), 

a seleção das publicações a partir de 2006 foi efetuada manualmente, haja vista que 

essa base não disponibilizava, à época, o uso de filtro por tempo, título, resumo, a 

exemplo do que ocorre com a base de dados Scopus. Para tanto, com vistas a 

eleger as publicações a serem analisadas na íntegra, efetuou-se a leitura do título, 

resumos e palavras-chave, sendo então selecionadas 16 publicações.  

Diante dos resultados encontrados relativos às publicações que tinham 

aderência a esta pesquisa, ou seja, que abordam sobre Gestão do Conhecimento, 

Aprendizagem Organizacional e Intranet tanto na Scopus (cinco) quanto na BTD 

(11), efetuou-se na sequência a leitura na íntegra desses documentos e então foram 

selecionadas 11 publicações, sendo duas da Scopus e nove da BTD/Capes. O 
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descarte de seis trabalhos (dois da Scopus e nove da BTD/Capes) ocorreu pelo fato 

de que o objeto de pesquisa ou as contribuições não convergiam com a proposta de 

pesquisa em questão. 

Desta forma, no Quadro 8 estão relacionados os 11 trabalhos selecionados, 

destacando-se o ano de publicação, o(s) autor(es), o objetivo do estudo e os 

resultados alcançados. 
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Quadro 8. Resultado das buscas nos Bancos de Dados Scopus e BTD/Capes. 

Base de 
Dados 

Ano Autor Título Objetivo do artigo Resultados Alcançados 

CAPES 2011 

GONÇALV
ES, S. F. 

R.; 
VASCONC
ELOS, M. 

C. R. 

Práticas e Ferramentas de 
Gestão do Conhecimento 

no Âmbito da Administração 
Tributária de Minas Gerais: 

Oportunidade para uma 
Política Institucional 

Apresentar os resultados de uma 
pesquisa realizada na Administração 
Tributária verificar e identificar as 
práticas e as ferramentas 
relacionadas à gestão do 
conhecimento de Minas Gerais 
(ATMG) para utilizadas no âmbito da 
instituição. 

As práticas e ferramentas 
encontradas na instituição têm 
origem em ações gerenciais não 
focadas na gestão do conhecimento. 
Ressaltam-se dentre as práticas 
identificadas à educação 
corporativa, o mapeamento de 
competências, a comunicação 
institucional e as ferramentas de 
colaboração (portais). A adequação 
e direcionamento das práticas e 
ferramentas analisadas deverão 
resultar em ações visando à 
implementação da gestão do 
conhecimento como política 
institucional. 

CAPES 2011 
MOURA, 
G.M.P. 

Gestão do Conhecimento e 
Inovação Organizacional: 

fatores críticos à sua 
implantação no SENAI-PE 

Identificar quais os fatores críticos 
que facilitam ou dificultam o 
desenvolvimento de uma cultura 
voltada à inovação e à gestão do 
conhecimento no SENAI/PE 

Sugere que a prática de novas 
ações possa auxiliar no 
desenvolvimento de uma cultura de 
gestão do conhecimento e inovação. 

CAPES 2011 
CHAVES, 

A.C. 

Aprendizagem 
Organizacional no CEFET-

MG: estudo de caso 

Estudar o processo de Aprendizagem 
Organizacional dentro de uma 
instituição pública brasileira, no caso 
o CEFET-MG. 

A adaptação da escala de 
aprendizagem organizacional 
permitiu avaliar a situação do 
CEFET-MG sob a ótica das 
seguintes dimensões: processos de 
gestão, caracterização dos 
servidores e ações da 
administração. O estudo de caso 
realizado possibilitou identificar 
tendências quanto às ações de 
aprendizagem organizacional pela 
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instituição, com aspectos claramente 
e não claramente reconhecidos 
pelos servidores, o que possibilita 
refletir sobre pesquisas futuras e dar 
indicações de ações pela direção do 
CEFET-MG. 

CAPES 2011 
DELFINO, 

I. A.L 

Elementos do Processo de 
Liderança como 
Facilitadores da 
Aprendizagem 

Organizacional no SEBRAE 

Analisar o papel dos elementos do 
processo de liderança como 
facilitadores da Aprendizagem 
Organizacional no SEBRAE/PB 

Os líderes, liderados e o contexto 
organizacional facilitam a 
Aprendizagem Organizacional no 
SEBRAE. 

SCOPUS 2012 

FERREIRA, 
T.E.L; 

DUARTE, 
E.N. 

A Adoção da Informação na 
Gestão da Aprendizagem 
Organizacional no Campo 
da Ciência da Informação 

Analisar a adoção da informação na 
gestão da Aprendizagem 
Organizacional do Programa de Pós-
graduação em Ciência da Informação 
da UFPB 

Há compatibilidade entre o modelo 
estudado e as ações voltadas para a 
gestão da Aprendizagem 
Organizacional no Programa de Pós-
graduação em Ciência da 
Informação da UFPB. 

CAPES 2012 

NÉRIS, J. 
S; 

SOUZA, E. 
L. 

Aprendizagem 
Organizacional como 

Processo de Estruturação 
do Conhecimento 

Organizacional 

Propor o conceito de Aprendizagem 
Organizacional como processos de 
estruturação do conhecimento 
organizacional. 

Aprendizagem como processos de 
estruturação do conhecimento 
organizacional em práticas 
concretas de trabalho. 

CAPES 2012 
SOUZA, 

M.R. 

O Processo de 
Aprendizagem 
Organizacional: 

Perspectivas do Poder 
Judiciário 

Identificar, a partir da percepção de 
gestores responsáveis pela gestão de 
pessoas ou do conhecimento, de que 
maneira as organizações judiciárias 
implementam práticas que possam 
facilitar o processo de Aprendizagem 
Organizacional. 

As organizações judiciárias vêm 
implementando ações vinculadas ao 
aprendizado organizacional, mas, 
ainda, há um grande desafio em 
potencializá-las na busca de um 
crescimento coletivo. Revela, ainda, 
a importância da coordenação 
dessas ações e do contexto que 
facilite o aprendizado, além de 
indicar que alguns fatores podem 
inibir esse processo. 

CAPES 2012 
SOUZA, C. 

B. J. 
Gestão do Conhecimento e 

Processo Educativo: 
Verificar como o processo de gestão 
de gestão de conhecimento 

O processo educativo corporativo 
requer fundamentação adequada em 
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Interfaces no Âmbito de 
uma Universidade 

correlaciona-se com as ações 
educacionais de Aprendizagem 
Organizacional, bem como quais são 
as concepções teóricas que 
sustentam o processo educativo 
corporativo. 

relação à concepção de ensino 
aprendizagem para o 
desenvolvimento de ações 
educacionais no ambiente 
corporativo. 

CAPES 2013 
SILVEIRA, 

M.M. R; 
NETO, I. R. 

Gestão do Conhecimento e 
a Oralidade na CAPES: 

Implicações a inteligência 
Coletiva 

Investigar a possibilidade da 
implantação de processos de gestão 
do conhecimento como estratégias 
de Aprendizagem Organizacional 
para preservação da identidade e da 
cultura da instituição, sobretudo no 
atual momento de expansão e 
diversificação de suas atividades e de 
renovação de seu quadro funcional. 

Foram pesquisadas as formas de 
socialização de experiências e 
conhecimentos no âmbito da Capes 
por meio de transmissão oral. 

CAPES 2015 

ALMEIDA, 
N. C; 

SILVA, J. 
C. S. 

Aprendizagem 
Organizacional e Formação 

de Gestores: como 
aprendem os gestores em 

uma indústria do setor 
petroquímico 

Analisar como e onde ocorre o 
processo de formação de gestores 
em uma indústria do setor 
petroquímico. 

A mentoria é amplamente adotada 
na organização como forma de 
criação e disseminação de 
conhecimentos, contribuindo, desse 
modo, para o desenvolvimento de 
novas competências gerenciais. 
Outro aspecto relevante refere-se à 
não observância de comunidades de 
prática na empresa, embora a 
cultura organizacional favoreça o 
surgimento dessas estruturas 
sociais. 

SCOPUS 2015 

ASLAM, H; 

RAMISH, A. 

Medindo o desempenho do 
gerenciamento de 

conhecimento da cadeia de 
suprimentos (SCKM) com 

base no princípio do 
dupla/triplo ciclo de 

aprendizagem 

Propor medidas de desempenho para 
o conhecimento da cadeia de 
suprimentos. 

Princípios da aprendizagem duplo e 
triplo circuito têm sido utilizados para 
sugerir KPI para o desempenho 
SCKM, ou seja, a identidade da 
cadeia de suprimentos e estrato 
cadeia de fornecimento 
conhecimento.  

Fonte: Elaborado pela Autora (2016)
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As pesquisas realizadas por Gonçalves e Vasconcelos (2012), Moura, (2011), 

Chaves (2011) e Delfino (2011), em organizações de administração tributária e 

organizações de educação como SENAI, CEFET e SEBRAE, apontaram a 

necessidade de ações gerenciais focadas na Gestão do Conhecimento, indicando a 

necessidade de novas ações para o desenvolvimento da cultura da Gestão do 

Conhecimento, utilizando como sugestão ferramentas de colaboração como portais 

de comunicação, visto que as ações de Aprendizagem Organizacional ainda não 

estão claras e não são reconhecidas por muitos servidores nas organizações. 

Ferreira e Duarte (2012) apontam em suas pesquisas o fator positivo dos 

elementos do modelo Ciclo da Aprendizagem voltado para a gestão da 

Aprendizagem Organizacional no Programa de Pós-graduação em Ciência da 

Informação da UFPB. Já os estudos de Néris e Souza (2012) propõem o conceito de 

Aprendizagem Organizacional como processo de estruturação do conhecimento, 

onde consideram que a aprendizagem é vista como processos de estruturação do 

conhecimento organizacional em práticas concretas de trabalho.  

As pesquisas de Souza (2012) e Souza (2012), realizadas nas corporações 

do setor judiciário e financeiro a fim de investigar o processo de Aprendizagem 

Organizacional, apontam ser necessário o acompanhamento, a coordenação e a 

fundamentação sobre este processo a fim de que essa prática possa ser 

desenvolvida e impeça fatores que possa inibi-la. 

 Silveira e Neto (2013) e Almeida e Silva (2015) apontam que a aprendizagem 

é vista como um processo que estrutura o conhecimento dentro da organização 

através de práticas de trabalho e são aperfeiçoadas com novos conhecimentos 

adquiridos, sendo que essas práticas precisam estar sempre se renovando e sendo 

atualizadas para que o foco principal, que é a aprendizagem, não se perca.  

As pesquisas Aslam e Ramish (2015) apontam que a Aprendizagem 

Organizacional está baseada em princípios duplo e triplo loop, tendo o autor 

identificado medidas de desempenho para mensurar o sucesso das práticas de 

Gestão do Conhecimento.  

Desta forma, observa-se que em todas as pesquisas não está explícita a 

relação entre Aprendizagem Organizacional e intranet, tecnologia essa considerada 

por diversos autores, conforme relatado nos estudos de Igarashi (2009), como uma 

ferramenta que alavanca, apoia e conduz a Aprendizagem Organizacional. Isso 
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fornece indícios de que há oportunidades para aprofundar conhecimentos nessa 

área.  

Transformar conhecimento individual, coletivo, em conhecimento 

organizacional tem se tornado nos últimos anos um desafio para o desenvolvimento 

e fortalecimento das organizações. É nessa perspectiva que esta pesquisa aborda a 

relação existente entre Aprendizagem Organizacional e Intranet, tendo como cenário 

a área comercial do SENAC da cidade de Campo Mourão. 

 

 

3.5.2. Da Intranet de uma unidade SENAC - PR 

 

A segunda etapa compreendeu a descrição e a análise da Intranet utilizada 

por uma unidade SENAC - PR.  

A Intranet é um espaço colaborativo que disponibiliza informações da 

instituição de forma estruturada, em módulos. Assim, para efetuar a descrição dessa 

ferramenta todos os módulos que a compõem foram acessados e efetuou-se o relato 

de seus recursos, bem como do seu funcionamento e utilização.  

 

 

3.5.3. Das Entrevistas 

 

Após elaborado o roteiro de questões e definido os sujeitos a serem 

entrevistados, realizou-se um pré-teste do instrumento de pesquisa, o que 

possibilitou verificar a coerência das perguntas, bem como a compreensão em 

relação à escrita e aos temas. Com o resultado do pré-teste foi possível validar o 

procedimento e dar continuidade à pesquisa dita. Assim, as entrevistas com os 

sujeitos da pesquisa foram realizadas individualmente no dia 16 de dezembro de 

2016, com duração média de 23 (vinte e três) minutos. 

Ao iniciar as entrevistas, primeiramente foram apresentadas aos entrevistados 

as informações relativas ao objetivo da pesquisa, o roteiro e o termo de 

consentimento para a realização da entrevista. Esclareceu-se ainda que a entrevista 

seria gravada e que a qualquer instante, durante a entrevista, o participante poderia 

interromper sua participação, bem como solicitar que os dados fornecidos não 
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fossem utilizados, ressaltando-se que a participação era sigilosa e nenhum conteúdo 

apresentado teria a identificação do entrevistado.  

Prosseguindo, solicitou-se aos respondentes a leitura e o preenchimento do 

termo de consentimento e deu-se início à entrevista propriamente dita. As 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra e apresentadas 

no Apêndice C. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados consiste no exame, na categorização, na tabulação, no 

teste ou nas evidências recombinadas, para tirar conclusões baseadas 

empiricamente (YIN, 2010).  

Desta forma, nesta pesquisa os dados foram analisados com base no método 

de análise de conteúdo. De acordo com Gil (2007, p.89), “a análise de conteúdo é 

escolhida como procedimento de análise mais adequado, como em qualquer técnica 

de análise de dados, os dados em si constituem apenas dados brutos, que só terão 

sentido ao serem trabalhados de acordo com uma técnica de análise apropriada”. 

Para Lakatos e Marconi (2010, p. 214) “é a parte mais importante do trabalho. É aqui 

que são transcritos os resultados, agora sob a forma de evidências, para a 

confirmação ou a refutação dos objetivos”. 

Bardin (2006) considera que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. A autora considera que a análise de 

conteúdo abarca as iniciativas de explicitação, sistematização e expressão do 

conteúdo de mensagens, com o intuito de realizar deduções lógicas e justificadas a 

respeito da origem das mensagens.  

A proposta de Bardin (2006) constitui-se de algumas etapas para a 

consecução da análise de conteúdo, organizadas em três fases: (i) pré-análise, (ii) 

exploração do material e (iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira etapa, denominada pré-análise, é a fase que compreende a 

organização do material a ser analisado com vistas a torná-lo operacional, 

sistematizando as ideias iniciais. A segunda etapa, exploração do material, diz 

respeito à codificação do material e definição de categorias de análise (rubricas ou 
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classes, as quais reúnem um grupo de elementos, sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos) e à 

identificação das unidades de registro (corresponde ao segmento de conteúdo, 

temas, palavras ou frases) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da 

mensagem). Esta etapa é de suma importância, pois irá possibilitar o incremento das 

interpretações e inferências. Sendo assim, a codificação, a classificação e a 

categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2006, p. 98). 

A terceira etapa diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica 

(BARDIN, 2006, p. 99).  

Assim, após a realização da entrevista, o material coletado foi transcrito e 

organizado para melhor interpretação e sistematização das ideias iniciais. Na 

sequência, foi realizada a exploração do material e a organização das respostas dos 

entrevistados, categorizando os conteúdos para uma melhor interpretação e 

correlação em três tópicos: Aprendizagem Organizacional, Gestão do Conhecimento 

e Intranet.  

Por fim, efetuou-se a análise dos dados obtidos, os quais foram interpretados, 

à luz do referencial teórico apresentado no Capítulo 2 desta dissertação. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo tem o intuito de apresentar os resultados da pesquisa realizada 

a fim de alcançar o objetivo geral desta dissertação, ou seja, analisar as 

possibilidades de Aprendizagem Organizacional advindas do uso da Intranet no 

setor comercial de uma unidade do SENAC – PR.  

 

 

4.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O SENAC 

 

A partir da década de 60, com o surgimento da “teoria do capital humano”, a 

educação passa a ser decisiva para o desenvolvimento econômico, superando seu 

caráter improdutivo na medida em que é postulado que a educação potencializa o 

trabalho (SAVIANI, 1994). Essa perspectiva considera que a educação é funcional 

ao sistema capitalista, não apenas ideologicamente, mas também economicamente, 

enquanto qualificadora da força de trabalho. 

Sobre a origem da relação entre educação e trabalho, Saviani (1994) 

expressa que a educação praticamente coincide com a própria existência humana. 

Em outros termos, as origens da educação se confundem com as origens do próprio 

homem. 

A Lei nº 5.692/71, relativa à Reforma do Ensino de 1o e 2o. Graus, que 

reformulou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 4.024/61, introduziu o ensino 

profissionalizante aos ensinos de primeiro e segundo graus, deixando assim de ser 

uma educação exclusiva de instituições especializadas. Em 1982, a Lei nº 7.044/82 

tornou facultativa a profissionalização no ensino de segundo grau, deixando 

novamente essa educação como prioridade das instituições especializadas. 

Regulamentada a nova LDB, Lei n° 9.394, em 20 de dezembro de 1996, a 

Educação Profissional assume seu papel na educação nacional e ganha espaço no 

cenário atual, conforme disposto nos artigos 39 a 42 do Capítulo III do Título V dos 

Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino: 

 



53 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, 
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação 
profissional. 
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação 
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho. 
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive 
no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de 
nível médio, quando registrados, terão validade nacional. 
Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 
condicionados a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade (BRASIL, 1996). 

 

A regulamentação estabelecida pelo Decreto n° 2.208, de 1997, prevê que a 

educação profissional de nível técnico será complementar ao ensino médio, 

podendo se dar de forma concomitante ou sequencial a ele. É necessário, 

entretanto, que se estabeleça para cada uma das áreas o momento a partir do qual 

poderá ocorrer, em função dos conhecimentos, competências e habilidades da 

educação geral que são requeridos para o início do curso técnico. Isto será referido, 

juntamente com a carga horária mínima, quando da descrição de cada área. 

Nesse sentido, o SENAC é, desde sua criação, o principal agente da 

educação profissional voltado para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. 

Instituído pelos Decretos Leis nº. 8.621 e nº. 8.622, de 1946, que autorizaram a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a 

organizar e administrar, em todo território nacional, escolas de aprendizagem para 

trabalhadores e interessados em atuar no setor comercial, atualmente está presente 

em todos os estados do País, em formato presencial ou à distância (SENAC, 2016).  

O SENAC e o Serviço Social do Comércio, ambos criados sob a inspiração da 

Carta da Paz Social, elaborada pelos representantes das classes produtoras na 

histórica reunião de Teresópolis, realizada de 1 a 6 de maio de 1945, são entidades 

de direito privado, administradas pelos empresários do comércio e de serviços. 

Ambas essas instituições são mantidas com uma contribuição compulsória (1,5% e 

https://www.pr.senac.br/institucional/docs/Senac-Decreto_8621.pdf
https://www.pr.senac.br/institucional/docs/Senac-Decreto_8622.pdf
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1%, respectivamente) que incide sobre o valor da folha de pagamento das empresas 

vinculadas às entidades sindicais subordinadas à CNC. 

O SENAC é uma empresa de caráter privado e sem fins lucrativos, que 

oferece capacitação e aperfeiçoamento profissional para a população. Diante das 

crescentes exigências do setor produtivo, o ensino profissionalizante desponta como 

o caminho mais rápido para a inserção no mercado de trabalho ao proporcionar uma 

formação essencialmente prática e eficaz (SENAC, 2016). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no que tange ao percentual de pessoas que frequentaram ou frequentam a 

educação profissional, por unidade da federação, a região sul do país é a que mais 

concentra pessoas neste nível de educação, representando 28,20% (IBGE, 2007). 

No Estado do Paraná, desde 7 de julho de 1947 o SENAC-PR leva a 

empresas e trabalhadores o subsídio educacional necessário para o aprendizado de 

uma ocupação e o aprimoramento de competências, em consonância com as 

transformações do mercado de trabalho. Atualmente são 36 Unidades, sendo uma 

de Educação a Distância, 47 empresas pedagógicas, ou seja, ambientes onde o 

aluno acompanha o dia a dia da profissão pretendida, quatro unidades móveis de 

gestão e informática, moda e beleza, turismo e gastronomia e de pães e confeitos, 

que levam o mesmo padrão de qualidade em educação profissional oferecido nas 

unidades fixas do SENAC para qualquer município do Estado (SENAC, 2016). 

Em sua história, mais de cinco milhões de atendimentos já foram prestados 

pelo SENAC-PR. A instituição oferece diversas opções de cursos livres, técnicos, 

aperfeiçoamentos, palestras, aprendizagem comercial e demais atividades nas 

áreas de artes, beleza, comércio, comunicação, conservação e zeladoria, design, 

gestão, hospitalidade, idiomas, informática, lazer, meio ambiente, moda, produção 

de alimentos, saúde, segurança, telecomunicações e turismo. Também promove 

cursos a distância, abrangendo capacitações, pós-graduações, aperfeiçoamentos, 

aprendizagem comercial e webtv. Realiza ainda atendimento personalizado para 

empresas do setor por meio do Atendimento Corporativo e do Programa SENAC de 

Segurança Alimentar (SENAC, 2016). 

Para que o SENAC Nacional cumpra sua missão de educar para o trabalho 

em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, e tendo em vista sua visão 

de ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação 

profissional, com reconhecimento por parte das empresas, necessita de uma 
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estrutura organizada, com responsabilidades distintas, para que possa se manter 

enquanto instituição de educação profissional de referência e apoiar as unidades de 

educação profissional distribuídas pelo Estado do Paraná. A estrutura organizacional 

do SENAC no estado do Paraná está representada na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Estrutura do SENAC no Paraná. 
Fonte: SENAC (2016). 

 
Por meio da Figura 6 pode-se verificar que o SENAC-PR conta com uma 

estrutura complexa, formalizada e distribuída, compreendendo desde o Conselho 

Regional e Presidência do Sistema Fecomércio no Paraná1, passando pela Direção 

Regional, assessorias, diretorias e cordenadorias, que tratam de assuntos 

administrativos, comerciais, pedagógicos e financeiros das diversas unidades de 

educação profissional dentro de suas especificidades.  

Em uma unidade do SENAC - PR a estrutura organizacional compreende uma 

gerência executiva e três setores, o administrativo, o comercial e o pedagógico, 

como podem ser visualizados por meio da Figura 7.  

 

                                                           
1
 Federação do Comércio do Estado do Paraná. 
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Figura 7. Organograma da unidade de Campo Mourão/PR. 
Fonte: SENAC (2016). 

 

Esses três setores de uma unidade do SENAC - PR representam os principais 

macroprocessos dessa Unidade, caracterizando-se como áreas técnicas que se 

destacam pela complexidade, responsabillidade e pensar estratégico da instituição 

nesta localidade. Contam com responsabilidades específicas e diversos setores 

secundários, os quais dão suporte ao desenvolvimento das atividades de cada setor 

(SENAC, 2016). 

As principais competências do Técnico Administrativo de Unidade (TAU) 

compreendem coordenar e executar atividades administrativas, auxiliar na 

organização e desenvolvimento dos serviços, elaborar prestações de contas, emitir 

cheques e efetuar conciliações, acompanhar a manutenção e conservação da 

Unidade, efetuando controles diversos, dentre outras tarefas administrativas. 

Quanto ao Setor Pedagógico, o Técnico em Educação Profissional e 

Tecnológica (TEPT) é responsável pela execução de atividades ligadas à promoção 

de atividades de educação profissional e ações extensivas à educação profissional, 

acompanhando a sua execução e avaliando os resultados. 

O Setor Comercial, unidade de análise desta pesquisa, é liderado pelo 

Técnico em Relações com o Mercado (TRM) e tem como competências 
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desempenhar tarefas ligadas ao contato, divulgação e comercialização dos produtos 

e serviços da instituição e promoção de eventos. 

Por orientação do SENAC-PR e de acordo com a cartilha do TRM (SENAC 

2016), o acompanhamento das atividades desenvolvidas individualmente pelo 

colaborador, bem como as atividades relativas à realização de registro dos contatos, 

visitas e demais ações de prospecção e venda de propostas comerciais e aceites do 

atendimento corporativo, são registradas no Sistema de Gestão de Oportunidades 

de Negócios, disponível na Intranet da instituição. 

O TRM é o profissional que se relaciona com os clientes e efetiva os 

negócios. Os clientes prioritários para prospecção de vendas são empresas 

contribuintes do SENAC-PR, empresa demandante do Programa de Aprendizagem, 

sindicatos filiados à FECOMÉRCIO-PR, prefeituras e secretarias municipais, 

cooperativas, empresa não contribuintes com potencial de demandas e clientes 

pessoa física: prospects, alunos e ex-alunos. 

 

 

4.2 A INTRANET NO SENAC-PR  

 

A Intranet do SENAC é de uso pessoal e coletivo. Neste espaço colaborativo 

estão disponíveis informações da instituição, tais como arquivos, documentos, links, 

notícias, calendário institucional, com vistas a apoiar o desenvolvimento das 

atividades diárias do colaborador. 

A Intranet está estruturada em módulos. Na tela inicial, além do menu Início, 

que redireciona para a tela inicial, e do Institucional, que apresenta a história do 

SENAC em uma breve apresentação, são apresentados os menus para acesso aos 

diversos setores de atuação da instituição, a saber: DR, sigla que representa o 

Departamento Regional do SENAC-PR, menus relativos às Assessorias e Diretorias 

da Instituição, como Assessoria de Comunicação e Marketing (ACM), Assessoria de 

Gestão Estratégica (AGE), Assessoria Jurídica (AJU), Assessoria de 

Relacionamento do Cliente (ARC), Divisão de Finanças e Desenvolvimento 

Organizacional (DIFIN), Divisão de Recursos Humanos (DIREH), Divisão de 

Suprimentos e Infraestrutura (DISIN), Divisão de Educação e Tecnologia (DITEC), e 

o menu UEPs, sigla que representa Unidades de Educação Profissional, cujo acesso 

permite visualizar todas as unidades, gerentes, equipes, ramais, área de 
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abrangência de atuação das unidades, além de documentos, orientações e 

processos do SENAC.  

A tela inicial da Intranet apresenta ainda uma barra de ferramentas de 

acessos a diversos links, como notificações de informações, ramais, ferramentas de 

suporte a decisão, SUATI (Sistema de Suporte ao Usuário de Tecnologia da 

Informação), pesquisa aos colaboradores do SENAC-PR, acesso ao currículo web, 

sistema de viagens corporativas, arquivos (documentos, formulários, transferência 

de arquivos e apostilas em PDF para as unidades) e Wikipédia SENAC-PR, 

conforme demonstrado na Figura 8. 

 

 
Figura 8. Tela de menus de acesso e ferramentas da intranet do SENAC-PR. 

Fonte: SENAC (2016). 

 

Ao acessar cada menu dos diversos setores de atuação é possível localizar 

os documentos e orientações relativos a cada setor, além dos seus processos, 

visando assim facilitar o entendimento da dinâmica institucional do SENAC-PR. 

Como exemplo na Figura 9 mostra-se a tela relativa ao menu DR. 
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Figura 9. Tela de mapeamento do SENAC-PR. 
Fonte: SENAC (2016) 

 

Os documentos são acessados por seus colaboradores e encontrados de 

forma ágil, favorecendo assim uma dinâmica segura e padronizada pela instituição. 

 

 

4.3. OS PROCESSOS DA INTRANET DO SETOR COMERCIAL 
 

O SENAC busca desenvolver continuamente ferramentas para as ações de 

relacionamento com o cliente, contribuindo assim para uma melhor gestão comercial 

da Unidade. 

Na Unidade do SENAC em Campo Mourão, o Setor Comercial é liderado por 

dois profissionais TRMs, os quais atuam no relacionamento com os clientes e 

empresas com o objetivo de consolidar propostas comerciais, convertendo-as em 

valores financeiros que formam a receita da Unidade. Esses profissionais atuam em 

duas frentes distintas, sendo um para o relacionamento e vendas no segmento 

varejo, que são as vendas dos produtos realizadas aos clientes no modo balcão da 
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Unidade ou online, e o outro para relacionamento e vendas corporativas, ou seja, 

atendimento a empresas. 

Estas frentes de atuação contam ainda com uma equipe de apoio 

denominada de Central de Informações e Matrículas (CIM), que tem como 

responsabilidade o atendimento a clientes, seja de forma presencial ou por telefone, 

atuando de forma a esclarecer e auxiliar no processo de decisão e compra dos 

produtos. Além disso, essa equipe realiza ligações ativas e segmentadas para oferta 

dos produtos e serviços da Unidade, bem como todo o encaminhamento comercial e 

de apoio aos TRMs. 

O processo de vendas a varejo no formato presencial é realizado pela equipe 

da CIM e acompanhado pelos TRMs na Unidade; já o processo on-line, disponível 

no Portal SENAC-PR (www.pr.senac.br), tem como foco a venda e o melhor 

entendimento das interações dos visitantes. Esta ferramenta propicia uma interação 

direta com a Intranet para a efetivação do processo comercial. 

O processo on-line conta com o apoio de um Customer Relationship 

Management (CRM), que integra as informações para que haja uma efetiva gestão 

de relacionamento com o cliente. Este CRM apresenta uma lógica e coerência 

necessárias para a eficácia do negócio, sendo possível obter informações precisas 

sobre o interesse e perfil do público visitante. 

Conforme as ferramentas de apoio ao processo de venda são desenvolvidas 

pela equipe de tecnologia da informação, são disponibilizadas na Intranet, no painel 

de Relações com o Mercado. Por exemplo, a ferramenta de Suporte a Decisão 

(Figura 10) está relacionada diretamente ao processo Relações com o Mercado, 

composto pelos subprocessos de Planejamento, Prospecção e Pós-venda dos 

produtos e serviços disponíveis na condição varejo. Esta ferramenta possibilita ao 

gestor da unidade local e ao Setor Comercial identificar as demandas de interesse, 

amparando o planejamento das ofertas de cursos de forma sistêmica. 

http://www.pr.senac.br/
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Figura 10. Tela da ferramenta de suporte a decisão. 
Fonte: SENAC (2016). 

 

Como se pode verificar por meio da Figura 10 no ícone Planejamento, 

constante no painel de Relações com o Mercado, ações como Cursos mais 

Procurados no Portal SENAC-PR e o Avise-me são indicadores fundamentais para a 

tomada de decisão comercial.  

O menu Cursos mais procurados no Portal SENAC PR aponta a demanda 

de cursos procurados pelos clientes, disponíveis ou ainda não comercializados na 

Unidade. Já o Avise-me é um serviço disponível para registrar o interesse dos 

internautas em determinada programação que, por algum motivo, não atendeu a 

necessidade do cliente naquele momento, como por exemplo, período, horários etc. 

Para tanto, o cliente faz um cadastro informando suas necessidades pessoais e 
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essas são então armazenadas na base de dados, e havendo programação 

compatível com o pedido do cliente, a ferramenta o comunica automaticamente. 

A partir dessas informações, os relatórios são disponibilizados na Intranet da 

instituição para que os gestores possam analisar a demanda, entrar em contato com 

os interessados e decidir por abrir ou não novas turmas. 

As principais fontes de informação para prospecção de vendas no varejo 

são: Sistema de Gestão de Ensino Órion, que contém as informações cadastradas 

pelos colaboradores da CIM, identificadas por ligações ou quando da presença física 

do cliente, ou ainda pelas interações dos clientes no Portal SENAC-PR e das 

ferramentas de relacionamento (e-marketing e Avise-me). 

Outra ferramenta de Prospecção disponibilizada na intranet é a Promoção de 

Cursos/Turmas, a qual auxilia as Unidades do SENAC-PR na captação de alunos 

com vistas a melhorar o número de inscrições nas turmas dos diversos cursos 

ofertados pela instituição, conforme demonstrado na Figura 11. 

 

       

Figura 11. Promoção de cursos/turmas. 
Fonte: SENAC (2016) 
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Na Figura 12 mostra-se o Painel do Aluno, o mais importante indicador de 

informações para prospecção de vendas do varejo. Por meio dessa ferramenta é 

possível realizar o acompanhamento do histórico do aluno, com informações 

pessoais, histórico dos cursos já realizados ou em andamento na instituição, 

situações financeiras de investimentos, sendo possível o estreitamento da 

comunicação e o atendimento personalizado ao aluno. 

 

 

Figura 12. Painel do aluno. 
Fonte: SENAC (2016). 

 

Existem dois caminhos pelos quais os visitantes podem conhecer e fazer 

parte do SENAC, que são pela CIM e pelo Portal. Nestes locais é possível efetuar 

algumas ações, sendo que na CIM pode-se realizar o cadastro de registro de 

interesse em alguma programação, efetuar reserva, se candidatar em cursos de 

programação gratuita e realizar matrícula no curso desejado. Pelo Portal as ações 

referem-se à procura de cursos, registro no Avise-me, candidatar-se em curso 

gratuito e efetuar matrícula on-line nos cursos disponíveis na unidade.  

Neste sentido e com base nos cadastros e acessos do público, o sistema 

permite analisar, segmentar e prospectar possíveis interessados que possam se 

inscrever nas turmas abertas por meio de emarketing, envio de SMS e listagem 

segmentada em planilhas para contato e divulgação da programação da instituição, 

conforme demonstrado na Figura 13. 
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Figura 13. Fluxograma do planejamento de cursos. 
Fonte: SENAC (2016) 

 

As unidades de educação profissional, de forma estratégica, utilizam a 

ferramenta de segmentação de forma autônoma para efetuar a promoção de cursos 

e turmas. Isso ocorre por meio da análise do histórico e da intenção de compra, 

onde é possível ampliar as chances de fidelizar clientes estabelecendo relações 

comerciais que tragam benefícios mútuos e duradouros. 

No apoio as venda no varejo, outras ferramentas auxiliam o atendimento 

corporativo, como o Sistema para Gestão de Oportunidades de Negócios, que 

comprende uma etapa do CRM. Por meio desta ferramenta é possível gerenciar as 

oportunidades de negócio e as formas de contato (relacionamento) com os clientes, 

abarcando boa parte do ciclo de venda. 

O processo de vendas corporativas, demonstrado na Figura 14, compreende 

14 (quatorze) etapas, as quais são descritas a seguir. 
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Figura 14. Fluxograma do atendimento corporativo. 
Fonte: SENAC (2016). 

 

Identificada a demanda pelo TRM, é realizado contato com o cliente por meio 

de visita de relacionamento, iniciando-se assim a etapa de encaminhamento da 

proposta comercial, a qual passa pela análise, validação ou recusa da gerência da 

Unidade. Sendo validada a proposta pelo gerente, é redirecionada ao TRM para que 

possa enviar ao cliente por e-mail. 

Com o aceite da proposta, habilita-se o recurso que gera o número da 

proposta e com isso gera-se o vínculo com o Sistema de Gestão de Ensino Órion, o 

qual fornece os parâmetros para abertura de turma (datas, turno, local, quantidade 

de alunos), além de questões financeiras como número de empenho, quantidade de 

parcelas etc. 

Todo o ciclo do atendimento comercial corporativo é acompanhado pelo 

gestor da unidade para o alcance das metas propostas, conforme apresentado na 

Figura 15. 
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Figura 15. Tela de Relatórios do atendimento corporativo. 
Fonte: SENAC (2016). 

 

Nesse sentido, com base nos relatórios do atendimento corporativo é possível 

ao gestor acompanhar, orientar, redirecionar, conjuntamente com o TRM, ações 

para o atingimento dos objetivos individuais, coletivos e da Unidade enquanto 

organização. 

 

 

4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir das informações obtidas por meio das entrevistas realizadas com 

cada sujeito da pesquisa, efetuou-se a análise de conteúdo à luz do referencial 

teórico exposto no Capítulo 2 desta dissertação. Assim, na seção seguinte 

apresenta-se as correlações entre a teoria e a prática relativa aos elementos da 

aprendizagem grganizacional. 

 

 

4.4.1 Aprendizagem  

 

Quanto ao nível de aprendizado individual dos colaboradores da instituição 

por meio da Intranet, os entrevistados relataram que sempre recorrem a um 
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conhecimento prévio que possuem, que aprenderam sozinhos, seja por 

necessidade, curiosidade, pesquisando e buscando informações disponibilizadas na 

intranet, muitas vezes por similaridade. Conforme destacou o TRM 1, “se preciso de 

um documento de marketing, então vou no marketing, vou falar sobre atendimento 

corporativo então vou dentro do canal para encontrar o documento que preciso para 

desenvolver a tarefa ou trabalho”. Contudo, conforme afirma o TRM 2, “eu aprendo 

por auxílio de outras pessoas, ainda é necessário recorrer aos colegas de trabalho, 

onde as informações, orientações e documentos são disponibilizados e informados 

por email quanto à localização dos documentos postados”.  

Nesse contexto, fica evidente que a aprendizagem é um processo mental que 

decorre das tentativas do ser humano em compreender determinados aspectos 

presentes no meio social, sendo responsável, consoante às circunstâncias e 

repercussões, pela produção de conhecimento individual, coletivo e organizacional. 

Tradicionalmente, qualquer uma dessas formas de conhecimento não é fruto da 

espontaneidade, costuma resultar de um processo de reelaboração construtiva de 

entendimentos socialmente compartilhados. Como a existência e a interação 

humana é pautada pela subjetividade, essas novas elaborações dificilmente são 

padronizadas.  

Este preceito aplica-se a qualquer uma das formas de conhecimento, até 

porque, tal como cada indivíduo utiliza os dados e a informação para criar significado 

e construir saber por meio da aprendizagem, também as organizações podem usar 

os dados e as informações para criar significado e construir conhecimento 

organizacional. Naturalmente que são os diferentes agentes sociais que compõem a 

organização e que se relaciona com ela que acabam por funcionar como 

plataformas mediadoras dessa produção (BURNHAM et al., 2005). 

Os entrevistados relataram ainda que a Intranet vai além de uma ferramenta 

de busca, pois favorece o compartilhamento de informações pelas pessoas, e 

ademais, os documentos disponibilizados, em sua grande maioria, necessitam da 

interação dos colegas de trabalho para compreensão individual e coletiva na 

organização. 
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4.4.2 Aprendizagem Organizacional 

 

Em relação ao entendimento sobre Aprendizagem Organizacional, os 

entrevistados afirmaram que ela ocorre quando a organização consegue 

compartilhar o conhecimento junto com as pessoas da organização, é fazer com que 

as pessoas compreendam este pensamento institucional, conforme reforça o TRM 1: 

“Aprendo com você agora conversando, aprendo com o colega me ligando 

perguntando como realizei determinada atividade no sistema, aprendemos através 

de manuais que estão sempre atualizados, através de troca de informações via e-

mails, telefone, reuniões semanais, acredito que essas maneiras são outras formas 

de compartilhar conhecimento”. E o TRM2 aponta que: “É tudo que se aprende 

dentro da organização, é tudo aquilo que a empresa quer passar para a realização 

do trabalho, é tudo aquilo que eu aprendo”. 

Neste sentido, nota-se que os dois participantes afirmaram que a 

Aprendizagem Organizacional ocorre na organização em todos os níveis, remetendo 

assim ao que indica os estudos de Aprendizagem Organizacional de Crossan, Lane 

e White (1999), que apontam tratar-se de um processo que envolve a assimilação de 

novos conceitos e a utilização de conteúdo já aprendido, podendo ocorrer em níveis 

individual, grupal e organizacional. 

Quanto ao processo de Aprendizagem Organizacional na instituição, os 

participantes observaram que ele ocorre de várias formas, podendo, por exemplo, 

ocorrrer via webconferência, onde é possivel perceber o envolvimento de todos os 

níveis estratégicos, gerencial ou tático. Foi citado ainda pelos entrevistados que os 

documentos disponibilizados na intranet são utilizados por todos os níveis, e nesse 

sentido, o participante percebe a Aprendizagem Organizacional. Esses percebem 

ainda que este processo pode ocorrer por meio de reuniões formais e informais, 

troca de informações com colegas, momentos no café, troca de e-mails. 

Para Igarashi (2009) a Aprendizagem Organizacional se constrói por meio de 

relacionamentos colaborativos no intuito de alinhar a diversidade de conhecimentos, 

experiências, capacidades e jeitos de fazer as coisas que as pessoas e as 

comunidades têm e usam, sendo preciso então transformar as capacidades 

individuais em capacidades da organização. 

Assim, verifica-se que a Aprendizagem Organizacional desenvolve a 

capacidade de aprender e compartilhar o conhecimento de diversas formas. 
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Segundo Nonaka e Takeuchi (1995), trata-se de um processo pelo qual a 

organização aumenta o conhecimento criado pelos indivíduos de uma forma 

organizada e transforma esse conhecimento em parte do sistema de conhecimento 

da organização. 

A Aprendizagem Organizacional também pode se referir tanto ao interminável 

processo de modificações cognitivas quanto ao resultado deste processo. Em outras 

palavras, o verbo aprender pode ser um verbo de resultado ou um verbo de 

processo (NICOLINI; MEZNAR,1995). 

 

 

4.4.3 Compartilhamento do conhecimento 

 

O compartilhamento do conhecimento na instituição é importante para a 

Aprendizagem Organizacional (SOUZA E TREZ, 2006). Nesse sentido, em relação 

às formas como ocorrem esse compartilhamento, o TRM 1 afirmou que “as formas 

não são muito ortodoxas para o conhecimento, não é só através disso, ou só através 

daquilo, percebo que a todo momento estamos trocando conhecimento”. Os 

entrevistados relataram que aprendem através de conversas informais, telefonemas, 

troca de e-mails, reuniões semanais, de uma forma dinâmica e de interação com 

seus colegas de trabalho. 

O compartilhamento do conhecimento individualmente, conforme relatado 

pelos entrevistados, se faz inicialmente por meio da troca de e-mail para 

conhecimento de seus pares ou suas equipes de trabalho, e quando percebem a 

relevância da matéria, agendam reunião para a compreensão do assunto. Pode 

ainda ocorrer de forma informal, como no café, nos momentos de interação sobre a 

necessidade de compartilhar os entendimentos sobre os assuntos. Outros recursos 

de compartilhamento aparecerem neste contexto, como, por exemplo, o uso de 

aplicativos como whatsapp, que vem favorecendo o processo de conhecimento 

institucional. 

Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) argumentam que quando os 

funcionários compartilham seus conhecimentos com a organização e quando esse 

conhecimento compartilhado gera novas ideias e insights ocorre a inovação. Desta 

forma, a Aprendizagem Organizacional permite o desenvolvimento, aquisição, 
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transformação e exploração de novos conhecimentos, potencializando a inovação 

organizacional. 

Na compreensão dos entrevistados em relação a como a equipe compartilha 

conhecimento, ambos percebem a instituição como um ambiente propício e 

dinâmico para este processo, tanto em nível individual como coletivo. Ressaltam em 

especial a utilização dos e-mails corporativos, reuniões informais, momentos no 

café, reuniões formais de alinhamento e compreensão coletiva dos assuntos 

institucionais. 

Neste sentido, conforme afirmam Nonaka e Takeuchi (1997), só haverá 

condições para criação do conhecimento organizacional se estiverem envolvidas e 

ativadas as ações que utilizam a intenção, autonomia, flutuação e caos criativo, 

redundância e variedade de informações. A Gestão do Conhecimento deve ajudar 

os sujeitos a encontrar suas necessidades de conhecimento e investir em ações 

capazes de modificar e transformar a realidade organizacional de modo que haja 

sucesso e novos olhares a partir de ações compartilhadas. 

 

 

4.4.4. A Intranet 

 

Em relação à contribuição da intranet para o aprendizado na instituição, 

ambos os entrevistados afirmaram que é possível aprender, visto que “a intranet é o 

primeiro nível a ser utilizado, ela se tornou uma referência do fazer para o trabalho 

do dia a dia” (TRM1); “ela é muito rica em informações através de manuais, 

procedimentos, ordem de serviços, portarias, documentos, recursos humanos que 

nos auxiliam no nosso dia a dia” (TRM2). Relataram ainda que utilizam diariamente 

a intranet como ferramenta para suas atividades, porém, explicitaram a necessidade 

dos documentos estarem melhor organizados dentro da ferramenta. 

Esses relatos vêm ao encontro do posicionamento de diversos autores, de 

que a intranet é uma ferramenta de Aprendizagem Organizacional dentro da 

instituição. Como consideram Laudon e Laudon (2007), uma intranet oferece 

melhores práticas em eficiência operacional. Os empregados têm acesso mais 

rápido a informações mais precisas. Com melhor conhecimento, os colaboradores 

terão condições de criar melhores relações com clientes, fornecedores e parceiros, 

resultando de certa forma em maior eficiência organizacional. 
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Além do mais, os entrevistados declaram haver outras formas de 

favorecimento do compartilhamento do conhecimento pela ferramenta, como por 

exemplo, “possui recurso hoje de um chat na intranet para troca de informações 

entre unidades” (TRM1). No modelo atual “a intranet contribuiria ainda mais se 

tivesse melhor organizada, pois possui muitas informações relevantes, porém mal 

organizadas” (TRM2). Por meio desse relato observa-se a necessidade de agrupar 

os documentos, setores e informações para favorecer ainda mais o 

compartilhamento do conhecimento e da Aprendizagem Organizacional. 

 

 

4.4.5. Uso da intranet nas atividades comerciais 

 

Em relação aos recursos da intranet que os entrevistados mais utilizam e sua 

frequência, observa-se que os TRMs empregam distintos recursos presentes na 

intranet para a realização de suas atividades comerciais. Ambos os entrevistados 

relataram utilizar a ferramenta diariamente para a execução de suas atividades, visto 

que nela concentram-se todos os procedimentos necessários para o desempenho 

de suas funções, seja no segmento do atendimento no varejo ou corpativo. 

Como afirmam Rodrigues e Marques (2007), a intranet tem como insumo 

básico a informação; facilita a organização, a difusão e o acesso à informação, a 

qual é disponibilizada rapidamente a todos os membros da organização; viabiliza a 

criação de elos entre os diversos fragmentos de informação espalhados pela 

organização; possui alcance restrito à organização e facilita o livre fluxo das 

informações. Do mesmo modo, considera Stenmark (2003) que a intranet possibilita 

o acesso a documentos e relatórios gerados por unidades geograficamente 

dispersas, possibilitando que pessoas distantes, que nunca se encontram 

pessoalmente, compartilhem informações, pensamentos e ideias em encontros 

virtuais.  

Quanto à disponibilização dos processos na intranet para atingimento das 

metas comerciais, os entrevistados percebem a ferramenta para acompanhamento e 

suporte na gestão como fundamental para o alcance dos objetivos de nível individual 

e organizacional, pois auxiliam no desempenho das suas funções. No que se refere 

aos documentos acessíveis na intranet serem suficientes para a realização de suas 

atividades comerciais, ambos os entrevistados relataram que os documentos 
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disponibilizados são suficientes, principalmente quanto aos manuais, documentos e 

orientações. Contudo, mencionam a necessidade de haver melhor organização e 

disponibilização destes documentos, conforme relato dos entrevistados: “deveria ter 

uma opção localizar documento, por parte de uma palavra, para buscar dentro da 

intranet, uma organização correlata de atividades” (TRM1), e ainda, “os locais dos 

documentos são separados em lugares muito diferente, o que dificulta a localização” 

(TRM2).  

Nesse sentido, observa-se a necessidade de organização dos documentos 

para favorecer ainda mais a Aprendizagem Organizacional, visto que muitas vezes 

os colaboradores não conhecem os documentos por não localizarem ou 

desconhecerem os locais em que estão disponibilizados na intranet. 

Os entrevistados relataram ainda que utilizam outras fontes de informação 

para a atividade comercial, como por exemplo, um banco de dados para consulta de 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para ser possível visualizar todas as 

ações que já foram realizadas com o cliente, o status da negociação, se houve 

outros projetos desenvolvidos com o cliente, dentre outras. Na atualidade, isso é 

feito em forma de consulta aos colegas de trabalho, por telefone, e-mail.  

Além do uso destas informações mais categorizadas, relataram a utilização 

de um banco de dados externo à intranet, o Sistema de Orientação às Empresas 

(SOE), um programa do SESC que teve sua última atualização em 2014, não 

trazendo, desta forma, informações atualizadas para a consulta dos CNPJs e dos 

contribuintes do sistema Fecomércio/Senac.  

As organizações têm atuado no sentido de incrementar sua intranet devido à 

sua importância estratégica para a disseminação de informações junto ao público 

interno (RODRIGUES; MARQUES, 2007). O maior impacto dessa ferramenta 

decorre da sua capacidade de contribuir para a criação, a integração e o 

gerenciamento do conhecimento organizacional (SCOTT, 1998), o que indica, desta 

forma, a existência de uma vinculação entre intranet e aprendizado organizacional. 

Em relação aos comentários adicionais sobre a entrevista, os entrevistados 

reafirmaram as informações colhidas na entrevistas, sendo que o TRM 1 destacou 

que “a gente vê que a intranet nasceu como um lugar para consultar instruções, 

sofreu algumas modificações algum tempo atrás, esta ferramenta agrega demais 

para a empresa” (TRM1). O TRM 2 enfatizou a importância da intranet no dia a dia 

da organização, tornando possível divulgar a Unidade e acompanhar as demais, 
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sendo evidenciado que a intranet é “importante pois é uma forma de 

compartilhamento do conhecimento e das informações”. A necessidade de 

organização e melhor localização dos documentos disponibilizados na intranet é 

evidenciada e novamente é reforçada ao término da entrevista.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Aprendizagem Organizacional é descrita na literatura como um processo 

constituído de etapas ou componentes de aquisição de informação, disseminação de 

informação e interpretação compartilhada, que promove a mudança de 

comportamento ou a ação de resposta à aprendizagem e que tem impacto direto nos 

resultados da organização. A Aprendizagem Organizacional ocorre de diversas 

formas, tais como por meio de uma conversa informal, troca de e-mails, reuniões 

formais, e também com o uso da Intranet. 

A Aprendizagem Organizacional não é refletida apenas em resultados de 

desempenho positivos em curto prazo, mas principalmente na interpretação e 

entendimento profundo dos processos de ação, reflexão e disseminação. A rapidez 

no aprendizado organizacional é uma vantagem competitiva importante em um 

ambiente dinâmico e de alta competitividade como a economia do conhecimento, 

logo, a eliminação das barreiras à aprendizagem é um fator chave para possibilitar o 

incremento da base de conhecimento das organizações. 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar as possibilidades de 

Aprendizagem Organizacional advindas do uso da Intranet no setor comercial de 

uma unidade do SENAC – PR. O objetivo proposto foi alcançado tendo em vista que 

foi possível observar que a intranet favorece a Aprendizagem Organizacional da 

instituição à medida que os membros da empresa adquirem novos conhecimentos e 

percebem sua aplicação na empresa como potencial para o desenvolvimento. Por 

sua vez, o compartilhamento do conhecimento se concretiza quando diferentes 

fontes de informação são partilhadas, gerando um novo conhecimento. 

Em relação ao alcance dos objetivos específicos da pesquisa, para tornar 

mais visível e sintetizar as conclusões, estes são apresentados de forma itemizada, 

a seguir: 

 Relacionar os elementos presentes na literatura de Gestão do 

Conhecimento que contribuem para a ocorrência da Aprendizagem Organizacional. 

Com base na revisão de literatura sobre Aprendizagem Organizacional, Gestão do 

Conhecimento e Intranet. Verificou-se que o conceito de Aprendizagem 

Organizacional está relacionado ao fator humano e comportamental, deriva de três 

subprocessos - criação, retenção e transferência do conhecimento; ocorre em três 
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níveis - individual, grupal e organizacional; e deve estar alinhada a três enfoques - 

tecnologia da informação, estratégias e pessoas, sendo a tecnologia da informação 

uma ferramenta que alavanca, apoia e conduz a Aprendizagem Organizacional, e 

desta forma, a intranet contribui para a criação, a integração e o gerenciamento do 

conhecimento organizacional  

 Mapear os processos do setor comercial disponíveis na intranet do 

SENAC. Para atender a esse objetivo foi realizada uma descrição e análise da 

intranet da instituição. A intranet da instituição é um espaço colaborativo que 

disponibiliza informações de maneira estruturada, em forma de menus, de acordo 

com os diversos setores de atuação. Ao acessar cada menu é possível localizar 

documentos e orientações relativos a cada setor, além dos seus processos, visando 

assim facilitar o entendimento da dinâmica institucional do SENAC-PR. O Setor 

Comercial, cuja atuação está no relacionamento com os clientes e empresas com o 

objetivo de consolidar propostas comerciais, convertendo-as em valores financeiros 

que formam a receita da Unidade, opera em duas frentes distintas, no 

relacionamento e vendas no segmento varejo corporativas. Diversas ferramentas 

disponíveis na intranet são utilizadas pelos profissionais desse Setor, tais como para 

o atendimento varejo, a ferramenta de Suporte a Decisão que é composta pelos 

subprocessos de Planejamento, Prospecção e Pós-venda dos produtos e serviços. 

Para o atendimento corporativo, dentro da ferramenta de Suporte a decisão é 

possível gerenciar as oportunidades de negócio e as formas de contato 

(relacionamento) com os clientes, abarcando boa parte do ciclo de venda como o 

Sistema para Gestão de Oportunidades de Negócios, contribuindo assim para uma 

melhor gestão comercial da Unidade. 

 Verificar as possibilidades de Aprendizagem Organizacional a partir do 

uso da Intranet por parte dos colaboradores do setor comercial de uma unidade 

SENAC - PR. Esse objetivo foi alcançado por meio da realização de entrevistas junto 

aos TRMs que atuam no setor comercial de uma unidade SENAC – PR. Tal ação 

permitiu verificar que as ferramentas disponibilizadas na Intranet da instituição 

auxiliam no trabalho diário do departamento e também apoiam o compartilhamento 

do conhecimento. 

 Correlacionar os elementos que contribuem para a ocorrência da 

Aprendizagem Organizacional. Esse objetivo foi alcançado através da correlação 

das respostas das entrevistas realizadas com os TRMs e a abordagem teórica 
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apresentada no Capítulo 2. Assim, por meio de entrevistas foi possível constatar que 

a Aprendizagem Organizacional ocorre de diversas formas e que a Intranet é uma 

importante ferramenta para o aprendizado que auxilia no atingimento das metas 

individual e da organização. Constatou-se ainda que a ferramenta necessita de 

ajustes, uma vez que os documentos são disponibilizados em diversos caminhos, 

dificultando sua localização e utilização. A intranet tem passado por constantes 

atualizações devido à necessidade da organização, tornando-se desta forma mais 

dinâmica enquanto ferramenta de Gestão do Conhecimento e de Aprendizagem 

Organizacional. 

Por se tratar de um projeto piloto realizado em uma unidade SENAC – PR em, 

sugere-se, para trabalhos futuros, a aplicação desta pesquisa aos demais TRMs das 

Unidades do SENAC no Paraná, no intuito de compreender como as equipes do 

setor comercial do SENAC Paraná aprendem com a Intranet, podendo ser estendida 

aos demais setores da instituição. 

No campo teórico, observa-se que há poucos estudos relacionados ao 

assunto, em especial quando compreende as combinações entre as temáticas 

Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional e Intranet, o que reforça a 

necessidade de pesquisas voltadas nesta área. 

 

 

  



77 

REFERÊNCIAS 
 

 

ANGELONI, M. T. (Coord.) Organizações do conhecimento: infraestrutura, 
pessoas, tecnologias. São Paulo: Saraiva 2002.  
 
ANGELONI, T.; STEIL, A. V. Alinhamento de estratégias, aprendizagem e 
conhecimento organizacional. In. TARAPANOFF, K. Aprendizado Organizacional. 
1. Fundamentos e abordagens multidisciplinares. Curitiba: IBPEX, 2011, p. 115-147. 
 
ANTONELLO, C. S. A Metamorfose da Aprendizagem Organizacional: uma revisão 
crítica. In: RUAS, A. et al. (Org.). Aprendizagem Organizacional e Competências. 
Porto Alegre: Bookman, 2005.   
 
ARGOTE, L.; MIRON-SPEKTOR, E. Organizational learning: from experience to 
knowledge. Organization Science, Articles in Advance, p. 1-15, 2011. 

ARGYRIS, C.; SCHÖN, D. A. Organizational learning: a theory of action perspective. 
Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1978.  
 
ARGYRIS, C.; SCHÖN, D. A. On organizational learning: theory, method, and 
practice. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1996. v. 2.  
 
AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller; CIDRAL, Alexandre. 
Fundamentos de Sistemas de Informação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. 
 
BENETT, Gordon. Intranets: como implantar com sucesso na sua empresa. Rio de 
Janeiro, Campus, 1997. 
 
BITTENCOURT, C. A Gestão das Competências Gerenciais e a Contribuição da 
Aprendizagem Organizacional. Revista de Administração de Empresas, v. 44, n. 
1, p. 58-69, Mar 2004. 
 
BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e 
os arts. 39 a 41 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
006/2004/Decreto/D5154.htm#art9>. Acesso em: 19 fev. 2016. 
 
BURNHAM, T. F.; ALVES, R. M.; MORAES, I. O; MORAES, R. L. (2005) 
Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento. In: V Encontro Nacional 
de Ciência da Informação. Salvador – Bahia.  
 
BRUNI Márcia. Aprendizagem Organizacional e Acidentes de Trabalho: um 
estudo de caso em uma empresa metalúrgica do Vale do Paraíba- SP. Dissertação 
de Mestrado. Itajubá: UNIFEI, 2008. 
 
CABRAL, A. C. A. Aprendizagem organizacional como estratégia de competitividade: 
uma revisão da literatura. In: RODRIGUES, S. B.; CUNHA, M. P. (org.). Novas 



78 

perspectivas na Administração de Empresas (uma coletânea luso-brasileira). 
São Paulo: Iglu Editora, 2000. 
 
CARVALHO, Gilda Maria Rocha de; SILVA, TAVARES Márcia da Silva. Informação 
& Conhecimento: Uma Abordagem Organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2001. 

CARVALHO, Rodrigo Baroni de. Tecnologia da informação aplicada à gestão do 
conhecimento. Belo Horizonte: FACE-FUMEC, C/ Arte, 2003. 

CARVALHO, Fabio. Gestão do Conhecimento. São Paulo: Pearson, 2012. 
 
CHOO, Chun Wei. Gestão da informação para a organização inteligente. Lisboa: 
Caminho, 2003. 
 
COELHO JR., F.; MOURÃO, L. Suporte à Aprendizagem Informal no Trabalho: 
uma Proposta de Articulação Conceitual. Rio de Janeiro: ANPAD, 2010. 

CORRÊA, F. A Gestão do Conhecimento aplicada ao Setor de Tecnologia da 
Informação. 173f. Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas de Informação e 
Gestão do Conhecimento), Universidade FUMEC. Belo Horizonte – MG. 
http://www.fumec.br/revistas/sigc/article/view/2553 

CROSSAN, M.M.; APAYDIN, M.A multi-dimensional framework of organizational 
innovation: a systematic review of the literature. Journal of Management Studies, v. 
47, n. 6, 2010. 
 
CROSSAN, M.M.; LANE, H.W.; WHITE, R.E.Anorganizational learning framework: 
from intuition to institution. Journal of Management Review, v. 24, n. 3, p. 522-537, 
1999. 
 
DALKIR, K. Knowledge management in theory and practice. Burlington, MA. 
Elsevier, 2005, 356 p. 
 
DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento Empresarial. Rio 
de Janeiro: Campus, 1998. 256p. 
 
DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como 
as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Tradução: Lenke Peres. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
 
DAZA, Raymond Prada. Gestão do conhecimento versus gestão das habilidades 
criativas nas organizações. Revista de Administração, v. 38, n. 1, p. 84-92, 
jan./mar. 2003. 
 
DRUCKER, P. F. Introdução à administração. 3.ed. São Paulo: Pioneira, 1998. 
 
EASTERBY-SMITH, Mark; LYLES, Marjorie A.The evolving field oforganizational 
learning and knowledge management. Handbook of organizational learning e 
knowledge management. 2.ed. United Kingdom: Wiley& Sons, 2011. 



79 

 
FERREIRA, J. F.; GODOY, A. Processos de Aprendizagem: um estudo em três 
restaurantes de um clube étnico alemão de negócios, gastronomia e cultura. 
Curitiba: ANPAD, 2012. 
 
FIALHO, F. A. P., MACEDO, M.; SANTOS, N.; MITIDIERI, T. C. Gestão do 
Conhecimento e Aprendizagem: As estratégias competitivas da sociedade pós-
industrial. Florianópolis: Visual Books 2006. 
 
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. C. C. Estratégias empresariais e formação de 
competências. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
FIOL, C. M., LYLES, M. A. Organizational Learning. The Academy of Management. 
Review, v. 10, n. 4, p.803-813, 1985. 
 
FLICK, U. (2009). Introdução à pesquisa qualitativa. 3.ed. São Paulo: Artmed, 2009. 
 
FRANCO, Júlia Hosana Santos; SANTOS, Jair Nascimento. Um estudo da relação 
entre o trabalho em equipe e a aprendizagem organizacional. Rev. Gestão e 
Sociedade, Minas Gerais. v. 4, n. 9, Setembro/Dezembro 2010. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, p. 57-63, mar./abr. 1995. 
 
IBGE. Estatística. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/s
uplementos/jovens/publicacao_completa.pdf. Acesso em: 30 jan. 2016. 
 
LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Price Jane. Sistemas de Informação com 
Internet. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
 
LAUDON, Kenneth C; LAUDON, PriceJane. Sistemas de Informação Gerenciais. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
LOIOLA, E; BASTOS, A. V. B. A Produção Acadêmica sobre Aprendizagem 
Organizacional no Brasil. Revista de Administração Contemporânea, v. 7, n. 3, p. 
181-201, jul./set. 2003. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Educação Profissional e Tecnológica. 
Legislação Básica. 6.ed. Brasília: Ministério da Educação, 2005. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/suplementos/jovens/publicacao_completa.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/suplementos/jovens/publicacao_completa.pdf


80 

BRASIL. Ministério da Educação. Legislação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/legisla_tecnico_parece
r1699.pdf. Acesso em: 20 set. 2016. 
MOREIRA, Walter. Revisão de Literatura e Desenvolvimento Científico: conceitos e 

estratégias para confecção. Janus, Lorena, v. 1, n. 1, 2º semestre de 2004. 

MULLER, Claudio José. Modelo de Gestão Integrando Planejamento Estratégico, 
sistemas de avaliação de desempenho e gerenciamento de processos. Rio 
Grande do Sul: Programa de Pós Graduação, 2003. 
 
NERIS, Jorge Santos. SOUZA, Elisabeth. (2012). Aprendizagem Organizacional 
como Processo de Estruturação do Conhecimento Organizacional. In: XXXVI 
Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro. 
 
NICOLESCU, B. Manifesto da Transdiciplinaridade. 3.ed. São Paulo: Triom, 2005. 
 
NONAKA, I; TAKEUCHI, H. A criadora de conhecimento da empresa: como 
Japan- empresas e se criar a dinâmica da inovação. New York: Oxford University 
Press, 1995. 
 
NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano. FREITAS, Ernani. Metodologia do trabalho 
científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho. 2. Ed. Novo Hamburgo: 
Feevale, 2013. 
 
PALMESTON, V. B, PEREIRA, N. M. A, CAMPOS, R. L. O. R, DANIELI, R. (2007). A 
dinamização da Comunicação Interna via Intranet: instrumentos e objetivos. In: XXX 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Santos – São Paulo 
 
PINHO, J. B. Relações públicas na internet: técnicas e estratégias para informar e 
influenciar públicos de interesse. São Paulo: Summus, 2002. 215p. 

PROBST, Gilbert; RAUB, Steffen, ROMHARDT, Kai. Gestão do conhecimento: os 
elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Editora Bookman, 2002. 

RODRIGUES, E. D.; MARQUES, E. V. (2007). Análise da participação da intranet na 
criação de conhecimentos à luz do modelo 4I. In: XXXI Encontro da ANPAD. Rio de 
Janeiro. 
  
ROSSETTI, A. G.; MORALES, A. B. T. O papel da tecnologia da informação na 
gestão do conhecimento. Ci. Inf., Brasília, v. 36, n. 1, p. 124-135, jan./abr. 2007. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v36n1/a09v36n1.pdf. Acesso em: 16 jan. 
2017. 
 
RUIZ, João Alvaro. Metodologia Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/legisla_tecnico_parecer1699.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/legisla_tecnico_parecer1699.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ci/v36n1/a09v36n1.pdf


81 

SANTOS, Silvio Aparecido dos (Org.). Gestão do Conhecimento: 
Institucionalização e práticas nas empresas e instituições. Maringá: Unicorpore, 
2007. 
 
SENAC. DN. Educação profissional técnica e de nível médio: cenário e 
perspectivas. Rio de Janeiro: SENAC/DEP/CTP, 2007. 

SENAC. DN. Referenciais para a Educação Profissional do SENAC. Rio de 
Janeiro: SENAC/DFP/DI, 2004. 
 
SENAC. Institucional. Disponível em: <https://www.pr.senac.br/institucional2016>. 
Acesso em: 2 jan. 2016. 
 
SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. 4. ed. rev. atual. Florianópolis: UFSC, 2005, 138 
 
SOUZA, F. O; Lopes, L. M. A Tecnologia da Informação e da Comunicação Aplicada 
a Comunicação Interna. Revista Hórus, v.4, n.1, 2006. 
 
SOUZA, Márcia Relvas. O processo de aprendizagem organizacional. 2012. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Curso de Pós-graduação em 
Administração, Faculdade Getúlio Vargas, Rio de Janeiro – RJ.  
 
SOUZA, Rosana Viera de; TREZ, Guilherme. Mensuração em aprendizagem 
organizacional: adaptação de uma escala para o contexto brasileiro. In: ENANPAD 
2006. Salvador – Bahia. Anais do XXX Encontro da ANPAD. 
 
SOUZA-SILVA, J. C. Aprendizagem organizacional: condições e desafios para o 
desenvolvimento de comunidades de prática. Salvador: Conhecimento Superior, 
2007. 
 
SCOTT, Judy E. Organizational knowledge and the intranet. Decision Support 
Systems, v.23, n. 1, p. 33-17, 1998. 
 
SVEIBY, Karl Erik. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando 
patrimônios de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998, 260p. 

TEIXEIRA FILHO, Jayme. Gerenciando conhecimento. 2.ed. Rio de Janeiro: 
SENAC, 2001. 

TIDD, Joe; BESSANT, John Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
 
VERA, Dusya; CROSSAN, Mary; APADYN, Marina. A framework for integrating 
organizational learning, knowledge, capabilities, and absorptive capacity. 
Handbook of organizational learning e knowledge management. 2.ed. United 
Kingdom: Wiley& Sons, 2011. 
 
VERGARA Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 
Administração. São Paulo: Editora Atlas., 2003. 96 p. 

https://www.pr.senac.br/institucional%202016


82 

 
YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre. Editora: 
Bookmam. 2001. 
 
VON KROGH, G.; ROOS, J. A perspective on knowledge, competence and strategy. 
Personnel Review, v. 24,n. 3, 1995. 
 
VON KROGH, G.; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Facilitando a criação de 
conhecimento: Reinventando a empresa com o poder de inovação contínua. Rio de 
Janeiro: Campus, 2001. 
WIIG, K. Knowledge management foundations Arlington, TX: Schema Press, 
1993. 
 

VALENTE, A.V. et al. Técnico de Relações com Mercado. SENAC. Departamento 

Regional do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

  



83 

APÊNDICES 
 

  



84 

APÊNDICE A: ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

Entrevista realizada com intuito de compreender a intranet como ferramenta 

da aprendizagem organizacional, tem como objetivo geral analisar a utilização da 

intranet no setor comercial em uma unidade SENAC – PR, com vista a promover a 

aprendizagem organizacional. Nos procedimentos, a pesquisa será realizada com a 

equipe comercial, de uma unidade SENAC – PR, denominados TRM’s (Técnico de 

Relação com o Mercado).  

 

Objetivos Específicos QUESTÕES 

Mapear/descrever os 
processos da área 

comercial disponíveis na 
Intranet. 

 Quais recursos disponíveis na intranet que você mais utiliza no 
setor comercial? Com qual frequência? 

 Os processos do setor comercial, disponibilizados na intranet, 
tem auxiliado no atingimento das metas? Como? 

 Para a realização de suas atividades diárias, os documentos e 
informações disponíveis na intranet são suficientes? Se sim, 
exemplifique? Se não, o que haveria necessidade de 
implementar? 

 Além da intranet, você utiliza outras fontes de informação para 
sua atividade comercial? 

Compreender como a 
equipe técnica aprende 

pela Intranet. 

 A intranet favorece a aprendizagem organizacional? Sim, 
como? Não, por quê?  

 Como você aprende pela intranet?  

 Como você percebe que sua equipe aprende por meio da 
intranet?  

 O que você entende por Aprendizagem Organizacional? 

 Poderia explicar como essa Aprendizagem ocorre nesta 
instituição?  

 De que forma a intranet contribui para esta aprendizagem 
organizacional? Se não, explique melhor? 

Correlacionar os 
elementos que 

contribuem para a 
ocorrência da 
Aprendizagem 
Organizacional. 

 Quais outras formas de compartilhamento do conhecimento na 
organização podem ser consideradas para a Aprendizagem 
Organizacional? 

 Como você faz isso individualmente? 

 Como percebe que sua equipe compartilha conhecimento? 

 Como a intranet pode favorecer estas outras formas de 
compartilhamento? 

 Gostaria de comentar algo sobre o assunto desta entrevista? 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Título do Projeto: A Intranet como Promotora da Aprendizagem Organizacional 

 

Justificativa: Pesquisa para dissertação do Mestrado em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações da Unicesumar. Este estudo concentra-se na compreensão da 

Intranet como ferramenta da aprendizagem organizacional.  

 

Objetivos: O objetivo geral deste estudo consiste em analisar a utilização da 

Intranet no Setor Comercial do SENAC de Campo Mourão com vistas a promover a 

Aprendizagem Organizacional. 

 

Procedimentos: A pesquisa será realizada com a equipe Técnica Comercial da 

Unidade do SENAC em Campo Mourão, denominados TRMs – Técnicos de 

Relações com o Mercado.  

 

Desconfortos e riscos: O participante poderá sentir desconforto ao abordar 

determinado tema, entretanto, a continuidade da entrevista ou do depoimento será 

de total autonomia do participante. Nenhum conteúdo será levado em consideração 

sem que o participante, mesmo após a narrativa, esteja de acordo.  

 

Benefícios esperados: O estudo permitirá compreender como as pessoas 

compartilham conhecimento por meio da intranet, uma vez que ela é à base do 

processo de comunicação e de aprendizagem dentro da instituição. 

 

Responsável:  

Mestranda: Valéria Letícia Alves  

Telefone: 44-99698482 ou 44-999334344 

Orientadora: Profa. Dra. Rejane Sartori 

 

Qualquer dúvida, no transcorrer do estudo o responsável estará à disposição nos 

telefones indicados.  
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A qualquer instante, no decorrer do estudo, os participantes têm assegurado o 

direito de interromper sua participação, bem como solicitar que os dados fornecidos 

não sejam utilizados no projeto ou em publicações dele decorrentes.  

 

A participação dos indivíduos e das empresas é sigilosa e nenhum conteúdo 

divulgado terá identificação dos mesmos.  

 

Eu,___________________________________________, após ter lido e entendido 

as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com 

a mestranda Valéria Letícia Alves, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, em 

participar do mesmo.  

 

___________________________________________ Data: ___/___/_______  

Assinatura (do pesquisado ou responsável) ou impressão datiloscópica  

 

Eu, Valéria Letícia Alves________________________, declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao participante.  

 

Responsável:  

Mestranda: Valéria Letícia Alves  

Telefone: 44-99698482 ou 44-999334344 

Orientadora: Profa. Dra. Rejane Sartori 

 

Qualquer dúvida, no transcorrer do estudo o responsável estará à disposição nos 

telefones indicados.  
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APÊNDICE C: DISCURSO DOS ENTREVISTADOS 
 

Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

1. Quais os recursos 
disponíveis na 
intranet que você 
mais utiliza no setor 
comercial? Qual 
frequência? 

O Senac dispõe de uma área 
específica, chamada de suporte 
a decisão, dentro desta área 
existem ferramentas que são 
muito importantes para 
atividade, desde da análise de 
interesses por áreas, ou por 
títulos especificos, como o 
avise-me, que compreende 
entender o que o nosso cliente 
busca até gerar proposta 
comercial e enviar proposta, até 
gerar os negócios abertos para 
acompanhamento no cotidiano.  
Utilizo muito frequentemente, 
porque a atividade ela tem um 
ciclo que é longo de vendas, 
muitas vezes a sua atividade é 
de prospecção no primeiro 
momento, onde você faz uma 
analise de quem voce vai 
abordar, depois tenta agendar 
uma visita, fazendo uma 
explanação de portifólio, 
entendendo a necessidade do 
cliente e a sua demanda, depois 
se inicia uma negociação 
comercial, então utiliza-se todos 
os dias. 

Com relação a intranet, como 
sou responsável pela divulgação 
dos cursos no varejo, tudo que 
envolve os formulários eu utilizo, 
porém como a programação é 
trimestral, utilizo com mais 
frequencia no inicio, porém a 
ferramenta de emarketing, é 
utilizada com mais frequência, 
para possibilitar uma 
segmentação, atingir o publico 
que eu desejo, então este 
recurso da intranet é o que eu 
utilizo com mais frequencia. 

2. Os processos do 
Setor Comercial 
disponibilizados na 
intranet tem auxiliado 
no atingimento das 
suas metas? Como? 

Especialmente quando a gente 
pensa em um programa 
especifico como o atendimento 
corporativo, existem o 
acompanhamento do que você 
tem como meta, as metas 
gerais da unidade, e  a partir 
dali você determina as metas 
individuais, ou vem de uma  
direção imediata ou voce toma 
como norte, eu consigo 
entender como meta, aquilo o 
que eu já cumpri, as 
ferramentas ajudam num 
suporte do que voce já atingiu 
ou que voce tem atingir, entao 
auxiliam como suporte para 
uma melhor gestão das metas, 
fazer do que esta em processo 
de fechamento para melhor 
efetividade do cumprimento de 
metas. 

Sim, o que tem relação na 
divulgação nos cursos nos 
auxilia, muitas ferramentas foram 
criadas recentemente, que 
facilitaram muito para busca de 
bancos de dados para atingir 
alunos antigos para que 
pudessemos chegar aos emails, 
telefones, poder fazer a 
prospecção de novos cursos. 
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Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

3. Para a realização 

de suas atividades 

diárias, os 

documentos e 

informações 

disponíveis na 

intranet são 

suficientes? Se sim, 

exemplifique? Se 

não, o que haveria 

necessidade de 

implementar? 

Há muito documento que auxilia 
para consulta, sobre dúvidas de 
como utilizar o sistema, dúvidas 
sobre qual desconto aplicar tem 
manual discriminando o que 
pode ser feito, porém nem 
sempre são suficientes para o 
trabalho diário.  
Haveria necessidade de 
incrementar por exemplo 
questões que estão dentro da 
intranet mas que estão em 
outras áreas, poderia estar no 
núcleo, deveria ter uma opçao 
localizar documento, por parte 
de uma palavra para buscar 
dentro da intranet, para 
encontrar o que se procura tem 
que saber onde está, não se 
possui uma organização 
correlata de atividades. 
Eles estão lá, porém muitas 
vezes precisa perguntar onde 
está determinado arquivo, e se 
tivesse a buscar por parte da 
palavra em toda intranet 
facilitaria o trabalho cotidiano. 

Na verdade, na intranet acredito 
que são suficientes, porém os 
locais dos documentos são 
separados em lugares muito 
diferentes o que dificulta a 
localização, por exemplo 
documentos para a mesma 
finalizade localizados em lugares 
distintos, mas mais a questão do 
acesso. Porém a questão da 
quantidade são suficientes, 
apenas os acessos são dificieis.   

4. Além da intranet, 
você utiliza outras 
fontes de informação 
para sua atividade 
comercial? 

Sim, a outra fonte parte de um 
colega, como troca de 
informações de como é o 
relacionamento com o cliente 
tal, como você fez, para se ter 
uma espécie de histórico do 
cliente, o que no relacionamento 
comercial é extremamente 
importante, o sistema também 
dispõe disso, seu eu tiver o 
CNPJ basta entrar lá e eu sei eu 
cursos ele já eventualmente já 
realizou para aquele cliente, 
mas as vezes a gente precisa 
mais contextualizado, como um 
colega dizer com aquele cliente 
já fizemos um projeto tal, então 
outras fontes passam desde 
troca de informações com 
colegas até e-mails, então sim 
são outras fontes além da 
intranet. 
 
 
 
 
 

Sim, como o foco não é apenas a 
divulgação à pessoas físicas, eu 
preciso da pessoa jurídica, ou 
seja, empresas que possam 
encaminhar funcionarios/ 
colaboradores para fazer esses 
cursos, eu utilizo um banco de 
dados que não esta na intranet, 
que é programa do SESC que 
possui um banco de dados de 
todos contribuintes da base da 
Fecomercio, para busca de 
pessoas jurídicas, que está fora 
da intranet.  
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Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

5. A intranet favorece 
a aprendizagem 
organizacional? Sim, 
como? Não, por quê?  

De alguma maneira, quando 
aquilo se torna do nosso 
cotidiano, a gente fala assim, a 
esse tipo de formulário está em 
formulários na intranet, entao as 
pessoas dentro de um periodo x 
de tempo perguntam aonde 
estão, depois de algum tempo 
as pessoas já encontram isso 
na intranet, então eu acredito 
que de alguma maneira as 
pessoas entendem essa 
inteligência que foi colocado a 
disposição para automação da 
atividade, acredito que em um 
momento ela se torna a 
inteligência da organização. 

Sim. Favorece pois nos permite o 
acesso a informações pertinentes 
a empresa. É uma ferramenta 
que centraliza informações de 
diferentes departamentos  que 
são fundamentiais para promover 
a Aprendizagem Organizacional. 

6. Como você 
aprende pela 
intranet? 

Como eu aprendo? Quando eu 
recorro através de um 
conhecimento prévio, então eu 
já sei que vou por esse caminho 
que talvez eu vou  vou 
encontrar esse documento, 
então vou por similaridade se 
preciso de um documento de 
marketing, então vou no 
marketing, vou falar sobre 
atendimento corporativo então 
vou dentro do canal para 
encontrar o documento que 
preciso para desenvolver a 
tarefa ou trabalho. 
De alguma maneira os sistemas 
eles implicam na ideia boa 
prática, se voce entende a 
cadência da utilização dele, ele 
de alguma maneira,  vai te 
conduzindo a um pensamento, 
entao numa etapa do trabalho 
você consegue visulizar aquilo 
que está pendente, o que falta 
aprovação, o que foi 
encaminhado para o cliente mas 
não possui feedback, então de 
alguma maneira vai 
colaborando com um 
entendimento seu macro, para 
visualizar a ferramenta não 
somente como execução mas 
de auxílio de fato nas suas 
competências. 
 
 
 

Muitas coisas eu procurei 
sozinha, por curiosidade, por 
necessidade, como trabalho com 
PAS, diferente desse comercial 
que é um outro caminho, eu 
aprendo por auxilio de outras 
pessoas, analistas de Curitiba 
que postam esses documentos 
na intranet, por orientações que 
encaminham por e-mails e neles 
informam onde estão 
disponibilizados os documentos, 
mas a maioria das vez é 
pesquisando mesmo.  
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Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

7. Como você 
percebe que sua 
equipe de trabalho 
através da intranet? 

Vai para além de ir na 
ferramenta apenas para buscar, 
ela acaba sendo uma 
ferramenta, mas a questão de 
troca entre pessoas é muito 
forte, mas acaba sendo uma 
fonte de busca para ver se já 
disponível ou não. 

Acredito que da mesma forma, 
eu não vejo na instituição uma 
outra forma se não essa... 
orientação de um colega, ou 
alguem disponibilizar, 
principalmente entre eu e o outro 
TRM de documentos comuns 
que utilizamos ou de documentos 
que são pertinentes para o setor 
comercial, pedimos também 
orientação para os analistas e 

também para a gerente. 
8. O que você 

entende por 

Aprendizagem 

Organizacional? 

Pois é, acho que aprendizagem 
organizacional é quando a 
empresa de alguma maneira, 
consegue organizar o seu 
pensar organizacional, quando 
consegue colocar a sua missão, 
visão através de ferramentas e 
processos, mas do que isso é 
fazer com que as pessoas 
compreendam este pensamento 
institucional, é quando a 
organização consegue 
compartilhar este conhecimento 
junto com as pessoas da 
organização. 

Aprendizagem organizacional é 
tudo aquilo que eu aprendo 
dentro da organização, é tudo 
aquilo que a empresa quer me 
passar de conhecimento, para 
que eu esteja ciente para a 
realização do meu trabalho, para 
que eu possa fazer parte desse 
processo da organização. Então 
entendo que Aprendizagem 
Organizacional é tudo aquilo que 
tenho acesso, a forma que eu 
obtenho conhecimento atraves 
da organização. 

9. Poderia explicar 
como esta 
aprendizagem 
organizacional 
acontece nessa 
instituição? 

Ela ocorre quando por exemplo, 
nós estamos em uma 
webconferência e voce percebe 
que no nivel estratégico, 
gerencial e tático, o termo 
intranet está a disposição para 
consulta para todos os níveis, 
me parece que não é algo 
isolado e utilizado por um grupo, 
a instituição como um todo 
compartilha o que tem a partir 
daquele instrumento, então 
percebo que o termo está sendo 
falado e usado por todos os 
níveis, eu acredito que está 
existindo ali um aprendizado 
organizacional. 

Ocorre de forma bem variada, 
pode ocorrer através de uma 
reunião formal para se tratar de 
procedimentos, documentos que 
vem de determinado 
departamento, ou atraves de 
reunião informal, um café, troca 
de informação com colegas, e-
mails, são varias formas na 
verdade... 

10. De que forma a 
intranet contribui para 
esta aprendizagem 
organizacional? Se 
não, explique 
melhor? 

Engraçado né, a intranet hoje é 
a parte principal do nosso login, 
é por ali que a gente começa o 
dia, quem fez aniversário, se 
possui alguma data importante 
da instituição, ela é sua agenda, 
eu entendo que a a intranet é 
hoje uma grande ancora para 
todo mundo, no sentido, todo 
mundo tem ela ali minimizado 

Ela contribui, por que ela 
funciona como um banco de 
dados, onde muitas coisas que 
não memorizo, posso consultar 
na intranet, a única dificuldade 
são os caminhos. A intranet 
contribui bastante, pois ela é 
muito rica em informações 
através de manuais, 
procedimentos, ordem de 
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na área de trabalho, quando 
está relizando algum outro 
trabalho em seu computador, se 
precisar buscar alguma 
informação importante, a 
intranet é o primeiro nivel a ser 
utilizado, ela se tornou uma 
referência do fazer para o 
trabalho do dia a dia. 

serviços, portarias, documentos, 
recursos humanos que nos 
auxiliam no nosso dia a dia. 

11. Quais outras 

formas de 

compartilhamento do 

conhecimento na 

organização podem 

ser consideradas 

para a Aprendizagem 

Organizacional? 

Aprendo com você agora 
conversando, aprendo com o 
colega me ligando perguntando 
como realizei determinada 
atividade no sistema, 
aprendemos através de 
manuais que estão sempre 
atualizados, através de troca de 
informações via e-mails, 
telefone, reuniões semanais, 
acredito que essas maneiras 
são outras formas de 
compartilhar conhecimento. 

Reunião, e-mail, documento, 
conversa informal. 

12. Como você faz 

isso individualmente? 

Eu normalmente, faço isso por 
e-mail, então por exemplo, eu 
entendi que veio uma 
normativa, uma resolução e eu 
percebi que aquilo é relevante 
para meu grupo, meus pares, 
eu acabo falando olha pessoal 
vale a pena prestar atenção 
nisso, porque tem um impacto 
comercial  e vale a pena 
agendar uma reunião para 
discutir isso, e o que ocorre 
muito é de forma informal no 
café, olha pessoal virão a nova 
normativa ou resolução, o que 
acharam daquilo, as pessoas 
trocam seus entendimentos 
naquele grupo, isso vai ter um 
impacto nisso ou naquilo. As 
formas não são muito 
ortodóxias para o 
conheicmento, não é só através 
disso, ou só através daquilo, 
percebo que a todo momento 
estamos trocando 
conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Dessa forma também, troca de 
informações com colegas, com 
outro TRM, TEPT e demais 
Técnicos, por e-mails, reuniões 
informais e formal, telefone e até 
mesmo por meio de aplicativos 
como whatsapp. 



92 

Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

13. Como você 
percebe que a sua 
equipe compartilha 
conhecimento? 

Acho que nessa mão dupla 
mesmo, o ambiente é aberto e 
muito propício para isso, é muito 
rápido, são das mesmas 
formas, através de emails e 
pessoalmente. 

Da mesma forma. Emails, 
reunião que são feitas 
frequentemente para 
alinhamento das informações, 
reuniões informais, cafés... 

14. Como a intranet 
pode favorecer estas 
outras formas de 
compartilhamento? 

Poderia ter mas não possui 
recurso hoje de um chat na 
intranet para troca de 
informações entre unidades. 

Poderia favorecer sim, a intranet 
contribuiria ainda mais se tivesse 
melhor organizada, pois possui 
muitas informações relevantes 
porém mal organizadas. 
Exemplo, se tudo referente ao 
comercial estivesse em um 
mesmo local, facilitaria e poderia 
ser melhor compartilhadas. 

15. Você gostaria de 
comentar alguma 
coisa sobre esse 
assunto, sobre essa 
entrevista? 

Obrigado por poder participar do 
projeto que é fundamental, a 
gente ve que a intranet nasceu 
como um lugar para consultar 
instruções, sofreu algumas 
modificações algum tempo 
atrás, esta ferramenta agrega 
demais para empresa. 

Vejo que a intranet é muito 
importante no nosso dia a dia, 
podemos divulgar as atividades 
relevantes do nosso dia a dia, 
assim como das outras unidades 
também, isso é bem importante e 
fica bem acessivel na primeira 
pagina, isso é importante pois é 
uma forma de compartilhamento 
do conhecimento e das 
informações. A única questão é 
quanto a organização dos 
documentos, que deveriam ser 
melhor organizados para melhor 
localização e utilização. 

Fonte:Elaborado pela autora (2016) 

 

 

 


