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O QUE É UMA “LEARNING 

ORGANIZATION?  

Daniel R. Tobin1 

 

Introdução 

Uma empresa não se torna uma Learning 

organization simplesmente em função de 

um modismo. A única razão para se tornar 

uma Learning organization é facilitar que a 

empresa concretize seus objetivos de 

negócios - e, adotando os métodos das 

Learning Organization, a empresa estará 

utilizando os conhecimentos e as 

habilidades de todos os funcionários - 

independente de nível, função ou 

localização - para enfrentar os desafios do 

negócio, solucionar problemas e 

concretizar suas metas. E, quando o 

conhecimento e as habilidades da empresa 

não forem suficientes, o conceito de 

Learning Organization oferece as 

oportunidades de aprendizado necessárias 

para que essas habilidades e 

conhecimentos sejam construídos. Por 

exemplo, a Buckman Laboratories - uma 

empresa química internacional de médio 

porte - adotou fóruns de discussão dentro 

de sua rede corporativa (intranet), 

possibilitando que seus vendedores e 

funcionários da matriz troquem perguntas e 

respostas com grande rapidez. Se um 

cliente faz uma pergunta a seu revendedor, 

ele terá a resposta dentro de, no máximo, 

três dias. Hoje, a empresa costuma dizer 

que “quando você faz uma pergunta a um 

funcionário da Bruckman, você se beneficia 

do conhecimento e das habilidades de 

todos os seus 1.200 funcionários”. 

Em resumo, tornar-se uma Learning 

Organization é, antes de tudo, construir 

uma atmosfera que incentive o 

                                                
1 Traduzido e adaptado pela TDC Capacitação Profissional. 

aprendizado e a troca de conhecimentos. 

Muitas vezes, pergunto às pessoas das 

empresas “o que o seu gerente diria se 

você pedisse para ter um dia por mês para 

pesquisar na biblioteca das escolas de 

administração, buscando novas ideias para 

seu trabalho e para sua empresa? ” Muitas 

pessoas respondem que, provavelmente, o 

superior diria: “ótima ideia - mas por que 

você não faz isso no seu horário de folga 

ou no fim de semana? 

Nós pagamos o seu salário para você 

trabalhar, não para passar o tempo numa 

biblioteca! Mas, numa Learning 

Organization, este seria um pedido muito 

justo e uma verdadeira parcela do trabalho 

que se espera de um bom funcionário. 

Origens 

O termo Learning Organization foi utilizado 

por vários grandes autores para explicar 

como as empresas podem colher os frutos 

de suas qualidades de conhecimento. 

Charles Handy, por exemplo, afirma em 

The Age of Unreason que: “Learning 

Organization pode significar duas coisas - 

pode ser uma organização que aprende 

e/ou uma organização que encoraja o 

aprendizado em seus funcionários. E deve 

significar as duas coisas”. Peter Senge, do 

MIT, tem o crédito de ter popularizado o 

tema em seu livro The Fifth Discipline: The 

Art and Practice of the Learning 

Organization (“A Quinta Disciplina”), que 

enfoca uma série de cinco disciplinas e 

metodologias de alto-nível para a Learning 

Organization, enfocando principalmente o 

pensamento sistêmico, a “quinta 

disciplina”. 
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A Learning Organization cria os 

fundamentos para a inovação, 

competitividade e eficiência nas economias 

globalizadas. Se uma empresa utiliza 

quaisquer das iniciativas de transformação 

em moda hoje ela deve ter três 

características de Learning Organization 

para ter sucesso: 

• Abertura às novas ideias; 

• Uma cultura que facilita e encoraja o 

aprendizado e a inovação; 

• Compreensão, generalizada em todos 

os níveis, dos objetivos empresariais e 

como cada pessoa contribui com eles. 

 

Aprendendo na Learning Organization 

Neste tipo de organização, o aprendizado 

acontece dentro e fora das “salas de aula”; 

ele faz parte das responsabilidades diárias 

de cada pessoa. As atividades de 

aprendizado são vistas como um 

investimento no capital humano, não como 

uma despesa 

Implementação 

Para criar uma Learning Organization, uma 

empresa deve estabelecer um conjunto de 

cinco fundações: 

1. Liderança visível: sem uma liderança 

forte e visível desde o topo até o último 

escalão, a Learning Organization não pode 

ser executada. Os líderes devem estar 

comprometidos com a mudança e ser 

consistentes e encorajadores nas novas 

formas de trabalho; 

2. Habilidades básicas: Além da educação 

básica, os funcionários devem dominar 

uma ampla variedade de habilidades 

técnicas e não-técnicas, que incluem a 

comunicação, autoconhecimento e 

compreensão do próprio trabalho para 

entender como ele se insere no negócio 

global (alfabetização do pensamento); 

3. Superação da Miopia Funcional: Os 

funcionários devem parar de ver apenas 

suas funções e enxergar os objetivos 

maiores da empresa; 

4. Trabalho em equipe eficaz: Que é um 

requisito básico para qualquer programa de 

transformação. Criar um trabalho em 

equipe eficaz requer mais do que jogar as 

pessoas numa mesma sala e ordenar que 

elas trabalhem juntas - isso requer 

treinamento, “coaching” e reforço 

constante; 

5. Gerentes como motores de capacitação: 

Existem novos e importantes papéis para a 

média gerência - como professores, 

treinadores, formadores, empreendedores. 

Os métodos da Learning Organization não 

se limitam à educação formal e programas 

de treinamento, mas incluem 

oportunidades constantes de aprendizado 

formal e informal. 

O Modelo de Tobin 

 No workshop Construindo uma 

Learning Organization - A Empresa do 

Conhecimento, realizado no Brasil pela 

TDC, o consultor e autor norte-americano 

Daniel R. Tobin apresentou suas idéias 

sobre o tema, conforme discutidas em seus 

livros Transformational Learning: renewing 

your company through knowledge and 

skills (Wiley, 1996) e The Knowledge-

Enabled Organization: moving from 

“training” to “learning” to meet business 

goals (AMAZON, 1998). 

 Tobin apresenta, além dos 

conceitos consagrados por Senge, sua 

visão do que denomina a superestrutura 

das Learning Organization, constituída por 

práticas de benchmarking (“aprendendo 
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com os melhores”), a construção de uma 

rede de conhecimentos - com o propósito 

de criar vantagem competitiva através do 

uso de todos os recursos disponíveis de 

conhecimentos e habilidades da empresa - 

e, finalmente, o aprendizado através da 

ação.  

Com base nessa série de conceitos, uma 

empresa pode avaliar seus recursos 

intelectuais e empreender diversas 

iniciativas para canalizar o potencial de 

conhecimentos de seu corpo de 

funcionários, posicionando-se com 

vantagens à frente de seus principais 

competidores, pois itens como tecnologia, 

equipamentos e materiais são cada vez 

mais acessíveis em toda parte.  

A diferença é feita por pessoas e pelo que 

elas sabem. 

.  


