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Resumo 
 
 

A aprendizagem gerencial é uma área emergente de pesquisa e pratica no campo das 

organizações que tem por objetivo investigar os processos de aprendizagem que contribuem 

para a prática da gestão. O objetivo deste estudo foi identificar e compreender que fatores de  

aprendizagem têm contribuído para o desenvolvimento de competências de executivos em três 

empresas do setor de transportes urbanos da Região Metropolitana do Recife. O estudo em 

questão, caracteriza-se como descritivo uma vez que se propôs à descrição de fatores 

aprendizagem gerencial que têm contribuído para o desenvolvimento de competências de 

nove executivos em empresas de excelência. A estratégia utilizada na pesquisa foi pautada 

numa perspectiva humanística do tipo qualitativa. O método utilizado para coletar os dados 

foi de entrevistas pessoais semiestruturadas com cada um dos executivos pesquisados. A 

partir dos dados coletados foram descritos e interpretados os significados através da análise 

pragmática de conversação. Os resultados da pesquisa revelaram que os fatores de 

aprendizagem percebidos foram acerca de: aprendizagem nos relacionamentos sociais, 

aprendizagem no enfrentamento de adversidades e crises, aprendizagem por meio de 

experiências profissionais, aprendizagem a partir da crença de que as pessoas são 

determinantes para a excelência organizacional e aprendizagem para o alinhamento das 

competências gerenciais às demandas da gestão das estratégias empresariais. Espera-se, com 

essa pesquisa, contribuir para a academia, organizações da prática e executivos com 

informações que dêem subsídios para uma melhor compreensão acerca do tema estudado. 

 

Palavras-chave: Executivo; Aprendizagem gerencial; Aprendizagem de adulto; Competência 

gerencial; Aprendizagem organizacional; Análise pragmática de conversação. 
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Abstract 
 
 

The managerial learning is an emergent area of research and practice in the field of 

organizations with the purpose to investigate the learning process that contributes to the 

management practice. The objective in this study was to identify and understand which 

learning factors have contribute the development of executives competencies in three 

companies of the urban transport sector in the Metropolitan Area of Recife. The study is 

featured as descriptive, once it has as purpose the description of managerial learning factors 

that have contributed to development of the competences of nine executives in main 

companies. The strategy used in this research was a humanistic perspective of qualitative 

type. The method used to collect data was a semistructured interview with each of the 

executives researched. From the data obtained, were descripted and interpreted the meanings 

through Pragmatic Analysis of Conversation. The research results revealed that the learning 

factors perceived were about: learning in social relations; learning in tackle adversities and 

crisis; learning through professional experiences and the belief in that people are determinated 

to the organization excellence and learning to the requires of strategies companies 

management. It is expected, with this research, to contribute to academic, practice corporation 

and executives with information that supports better comprehensive about of studied theme.  

 

Key-words: Executive; Management Learning; Adult learning; Managerial Competencies; 

Organizational learning; Pragmatic Analysis of Conversation. 
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1  Introdução 
 

Observa-se que, na atualidade, executivos têm liderado organizações em um cenário 

globalizado cada vez mais complexo em suas inter-relações sociais, políticas e tecnológicas. 

A velocidade das mudanças nesse ambiente, não é mais posta em questão, mas, pelo 

contrário, reveste-se para esses líderes no desafio de transformá-las em oportunidades, o que 

nem sempre acontece. 

A competição nesse contexto tem sido enfrentada através do esforço das organizações 

em adotar práticas administrativas que gerem, desenvolvam, compartilhem e mantenham 

atualizados os conhecimentos importantes para o negócio e, se possível, de forma mais rápida 

que os concorrentes. O desenvolvimento de competências que habilitem os líderes e a própria 

organização, constitui-se, então, num recurso almejado por muitos executivos.  

Acredita-se, a priori, que a excelência organizacional, se não primordialmente 

decorrente das competências dos seus executivos, possa ser melhor compreendida pelos 

processos de aprendizagem da trajetória desses profissionais. 

Levando-se em consideração a prática profissional e os modelos de aprendizagem 

racionalistas da ciência administrativa - concebidos pelos teóricos da psicologia e da educação 

-, algumas pesquisas empíricas internacionais têm buscado aprofundar a compreensão em 

como os executivos investigados aprenderam na sua trajetória profissional (FOX, 1997; 

RICHTER, 1998, 1999). 

A aprendizagem de executivos, também denominada como gerencial,  é um tema que 

tem despertado a atenção tanto dos pesquisadores quanto dos próprios gestores em 

organizações dos mais variados segmentos.  

No Brasil, ainda são recentes os estudos empíricos sobre a aprendizagem de 

executivos, destacando-se vários trabalhos ancorados no Programa de Pós-Graduação em 
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Engenharia da Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses estudos têm 

apresentado a complexidade do trabalho gerencial envolvido em amplas relações pessoais, 

considerando também o significado de ser gerente (SILVA, 2000; MORAES 2000; 

GOTTWALD, 2001; LUCENA, 2001). Existem, no entanto, áreas que tangenciam a 

aprendizagem gerencial e que têm sido estudadas na academia e difundidas  com mais ênfase 

pelas consultorias organizacionais, tanto no país quanto fora dele, dentre as quais, destacam-

se a aprendizagem organizacional (SENGE, 1990) e a gestão do conhecimento organizacional 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997; NONAKA, 1991; KIM, 1993). 

Embora a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento não sejam o 

objeto de estudo desta pesquisa, é importante observar os esclarecimentos de Argyris e Schön 

(1978), que entendem que a aprendizagem organizacional não é a mesma coisa que 

aprendizagem individual, mesmo quando os indivíduos que aprendem são os membros da 

organização. 

Desta forma, Kim (1993), entende que as organizações aprendem por intermédio de 

seus membros, e admite-se nesta pesquisa, a aprendizagem gerencial como um dos pilares do 

exercício das competências gerenciais. 

Foi considerando este cenário, que surgiu o interesse deste pesquisador na temática 

aprendizagem gerencial. No entanto, reconhece-se, desde já, que compreender todos os 

processos de aprendizagem gerencial neste contexto dinâmico de mudanças - embora uma 

tarefa necessária - está muito além dos propósitos e alcance da pesquisa realizada. 

Portanto, tendo situado o interesse temático, buscou-se por um campo onde fosse 

possível, dentro das limitações de tempo de uma pesquisa de mestrado, estudar com 

propriedade a aprendizagem gerencial.  

Descobriu-se o quão pouco explorados são os processos de aprendizagem de 

executivos em organizações de excelência, ou seja, reconhecidamente com desempenho 
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superior aos concorrentes. A partir da constatação, surgiu o interesse por investigar as 

contribuições desses processos de aprendizagem para o desenvolvimento de competências 

gerenciais em empresas do setor de transportes urbanos.  

Para isso, procedeu-se a pesquisa com nove executivos de três grandes empresas 

atuantes no Sistema de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do 

Recife - STPP/RMR, que têm destacados desempenhos quando comparados aos dos seus 

concorrentes, considerando parâmetros similares de avaliação1.  

Portanto, foi com base neste cenário que o problema desta pesquisa foi formulado e 

definido na seguinte pergunta: "Que fatores do processo de aprendizagem têm contribuído 

para o desenvolvimento de competências de executivos em empresas do setor de transportes 

urbanos?" 

 

 

1.1 Objetivos 

A presente seção se destina à apresentação dos objetivos (geral e específicos) do 

estudo que nortearam as intenções da pesquisa. 

 

1.1.1  Objetivo geral 
 

Este estudo tem por objetivo geral identificar e compreender que fatores de 

aprendizagem têm contribuído para o desenvolvimento de competências de executivos em três 

empresas do setor de transportes urbanos da Região Metropolitana do Recife. 

 

                                                 

1 A Avaliação de desempenho operacional das empresas do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do 
Recife é realizada semestralmente pela EMTU/Recife, empresa pública ligada ao governo do estado de Pernambuco. 
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1.1.2  Objetivos específicos 
 

a) Revisar a literatura relacionada direta ou indiretamente à pesquisa visando a ampliar o 

entendimento do tema em questão e ter um marco teórico para analisar os dados obtidos; 

b) Identificar como os executivos aprenderam ao longo das suas trajetórias educacional e 

profissional; 

c) Identificar o que os executivos aprenderam ao longo das suas trajetórias educacional e 

profissional; 

d) Identificar fatores facilitadores e dificultadores dos processos de aprendizagem dos 

executivos na perspectiva dos mesmos; 

e) Identificar contribuições da aprendizagem para o desenvolvimento de competências na 

perspectiva dos executivos. 

 

1.2  Justificativa da pesquisa 

Foram várias as razões para se realizar esta pesquisa. Em primeiro lugar, porque 

estudos que tratam da aprendizagem gerencial em setores econômicos específicos, ainda são 

escassos no Brasil (SILVA, 2000; MORAES, 2000; LUCENA, 2001; GOTTWALD, 2001), e 

especialmente no setor de transportes urbanos. 

Em segundo lugar, considera-se que o conhecimento proporcionado por este estudo 

amplia a compreensão dos processos de aprendizagem dos executivos, especialmente aqueles 

processos que os capacitam a influir no desempenho diferenciado de algumas das empresas do 

STPP/RMR. Logo, algumas das competências gerenciais desenvolvidas no trato com as 

mudanças em curso, a exemplo da sucessão familiar, ampliação dos padrões de qualidade dos 
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serviços visando a maior satisfação dos clientes e o posicionamento estratégico de cada 

empresa, podem ser melhor compreendidas. 

Em terceiro lugar, a relevância social do setor de transportes públicos de passageiros. 

As competências dos executivos à frente desses serviços, são postas à prova constantemente, 

especialmente por o serviço ser ofertado ininterruptamente, 24 horas, em todos os dias. 

Assim, recebem da sociedade grande cobrança pelo seu desempenho como líder. Essa 

relevância também pode ser compreendida pela grande quantidade de empregos diretos e 

indiretos gerados no setor, assim como, pelo grande volume de tributos recolhidos aos cofres 

públicos e que posiciona o setor, por exemplo, entre os principais contribuintes do Imposto 

sobre Serviços (ISS) no município do Recife, capital do estado de Pernambuco. 

A relevância econômica pode ser compreendida, tanto pelos salários pagos no setor, 

que são acima da média do segmento de prestação de serviços, quanto pela sua importância 

para o funcionamento de outros setores. Fato observado, especialmente, em situações de greve 

dos profissionais do setor, quando outras atividades produtivas (escolas, comércio, serviços 

públicos etc.) são inevitavelmente paralisadas. 

Em quinto lugar, pelo que este estudo pôde verificar nas mudanças emergentes nos 

padrões gerenciais das empresas que tiveram os executivos investigados. A crescente 

profissionalização das administrações, que até bem pouco tempo, eram amplamente do tipo 

familiar, representou um indicador, pois, percebeu-se que há pressões por mudanças 

desencadeadas pelos principais stakeholders de cada empresa investigada. 

E, por último, considera-se que o estudo da aprendizagem gerencial tenha relevância 

para a academia, visto que o tema vem sendo pesquisado em outros importantes centros de 

pós-graduação, a exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem apresentado 

vários trabalhos em empresas e setores presentes naquela região, cumprindo a sua missão de 

difusão do conhecimento. 
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Assim, apresentados os elementos introdutórios desta pesquisa, pretende-se, no 

próximo capítulo, identificar e detalhar os conceitos e os estudos já desenvolvidos e 

diretamente relacionados ao campo da aprendizagem gerencial. 
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2  Revisão de literatura 
 

Neste capítulo, é analisada a literatura relacionada aos objetivos propostos na 

pesquisa. Como também, fundamentam-se os conceitos a serem empregados. 

Para conduzir a pesquisa, considerou-se importante tratar dos conceitos da 

aprendizagem de adultos, do trabalho dos gerentes, da aprendizagem gerencial, da 

aprendizagem em organizações, de competências gerenciais e das principais pesquisas 

empíricas sobre aprendizagem de gerentes. 

 

 

2.1  Aprendizagem de adultos 

Como o principal objetivo desta pesquisa se concentrou na compreensão dos fatores 

do processo de aprendizagem dos gerentes, e estes são adultos, esta seção apresenta conceitos 

e teorias sobre a aprendizagem de adultos. 

A inconteste  importância do tema aprendizagem e da educação de adultos para 

sociedade moderna é apresentada por diversos autores (CAFARELLA, 1991; CRANTON, 

1996; MERRIAM, 1991). A relevância do assunto transcende a aquisição de conhecimentos e 

habilidades pelo adulto, passando pelo papel que a educação e a aprendizagem de adultos 

desempenham no alcance dos sonhos dos indivíduos e na vitalidade das organizações sociais. 

A aprendizagem está presente ao longo de toda vida humana. Ao passar dos anos de 

sua vida, os adultos aparentam aprender com menor velocidade e intensidade, se comparado 

aos seus primeiros anos de vida quando crianças. Os nãos e os medos imputados pelos 

adultos, às vezes por proteção à sobrevivência, aliados a valores e crenças do meio, moldam 

pessoas, freqüentemente, sem a vivacidade da sua fase de criança como aprendiz. Porém, é 

fato que a aprendizagem dos adultos pode impulsionar mudanças contínuas do ambiente e 
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conduzi-los a produzir melhor (ou pior), o que lhe permite viver de acordo com o que aprende 

para transformar a si e o seu meio. 

Por tudo isso, o estudo da aprendizagem e da educação de adultos é considerado 

relevante para a sociedade moderna e suas organizações produtivas, como é evidenciado por 

alguns autores contemporâneos (MERRIAM E CAFARELLA, 1991; FREIRE, 1998). 

Para Kim (1993), as teorias da aprendizagem de pessoas são cruciais para o 

entendimento da aprendizagem individual e organizacional. Ele sugere que a aprendizagem 

tem dois significados: (i) é a aquisição da habilidade ou do Know-How (saber como) que 

implica a habilidade física para produzir alguma ação e (ii) é a aquisição do Know-Why (saber 

por que), que implica a habilidade de articular um entendimento conceitual de uma 

experiência. 

A importância em compreender como os adultos aprendem está no fato de que a maior 

parte das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na área da aprendizagem gerencial utiliza-

se de teorias de aprendizagem de adultos para a compreensão de como os gerentes aprendem 

(MARSICK, 1988; RICHTER, 1998). 

Na seqüência desta seção, são apresentados conceitos sobre a aprendizagem de 

adultos, como base para compreender como os gerentes aprendem. 

Segundo Brookfield (1986), a aprendizagem de adultos deve ser concebida como um 

fenômeno que ocorre em qualquer campo, não sendo estritamente formal, já que eles 

aprendem como resultado de "transações entre adultos, nas quais as experiências são 

interpretadas, e onde conhecimentos e habilidades são adquiridos" (BROOKFIELD, 1986, p. 

25). 

Embora não exista um único paradigma na área (MERRIAM, 1998; MEZIROW, 

1996), o maior ponto de convergência entre as teorias que procuram explicar a aprendizagem 
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na fase adulta é que estas devem preocupar-se fundamentalmente com o que e como os 

adultos aprendem (MERRIAM, 1998). 

Assim, na fase adulta, considera-se que as características do aprendiz são importantes 

para a compreensão de sua aprendizagem. Acredita-se que nesta fase a pessoa se esforça para 

mudar a si mesma, procurando aprender melhores formas de fazer as coisas, ganhar novas 

informações e conhecimentos, mudar sua percepção, comportamento ou performance 

(BROOKFIELD, 1986). 

Neste sentido, alguns estudos indicam que a maioria dos adultos autodireciona sua 

aprendizagem e faz uso de experiências passadas para aprender. Por meio da aprendizagem, o 

adulto pode encarar melhor as mudanças no trabalho, a tecnologia e os valores que fazem 

parte de sua vida diária (BROOKFIELD, 1986; MERRIAM; CAFFARELLA, 1991). 

A aprendizagem autodirecionada focaliza-se no processo pelo qual os indivíduos 

controlam seu próprio aprendizado e, em particular, estabelecem seus próprios objetivos de 

aprendizagem, alocam recursos apropriados e decidem qual o método de aprendizagem para 

usar e avaliar seus progressos (CANDY, 1991; MERRIAM; CAFFARELLA, 1991). 

Segundo Merriam e Caffarella (1991), a autodireção  é uma característica natural da 

vida adulta, sendo que a aprendizagem autodirecionada “é uma forma de estudo na qual o 

aprendiz tem a responsabilidade primária pelo planejamento, condução e avaliação de suas 

próprias experiências de aprendizagem” (MERRIAM; CAFFARELLA, 1991, p. 41),   

Para Candy (1991), quatro fenômenos distintos, mas inter-relacionados podem melhor 

capturar a essência da auto-direção: (i) autonomia pessoal, (ii) autogerenciamento, (iii) 

controle do aprendiz e (iv) autodidática. De forma similar, Merriam e Caffarella (1991) 

afirmam que controle, liberdade e flexibilidade são os maiores motivadores para que adultos 

se envolvam na aprendizagem autodirecionada. 
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Apesar do apelo à individualidade da aprendizagem de adultos, expressa pela ênfase 

na autodireção da aprendizagem, Candy (1991) e Merriam e Caffarella (1991) chamam a 

atenção, para o fato de que: a) a maioria da aprendizagem de adultos é social em origem, e b) 

aprender por si mesmo não significa aprender sozinho. 

Neste sentido, Candy (1991, p. 301) argumenta que: a) a maior parte da aprendizagem 

precisa derivar da participação em um grupo social (como famílias, clubes, organizações e 

campos de trabalho); b) a maior parte da aprendizagem ocorre em grupos antes que em 

isolamento completo; c) mesmo aqueles que começam sua aprendizagem sozinhos procuram 

outros aprendizes para mensurar seus progressos e para compartilhar suas experiências; e  d) 

que geralmente a aprendizagem necessita submeter-se à avaliação de outros. 

Por isso, a grande parte da aprendizagem dos adultos refere-se à tentativa de apropriar 

e utilizar um corpo de conhecimentos já legitimados por algum grupo social, seja no trabalho 

ou no cotidiano em que os indivíduos estão inseridos (CANDY, 1991). Como também, 

atribui-se aos gerentes um grande interesse em aprender o que é validado pelos seus grupos de 

referência, seja por modismo ou por interesses de mercado. 

Apresentados alguns conceitos acerca da aprendizagem de adultos, com o intuito de 

ampliar o entendimento acerca da aprendizagem de gerentes. A seguir, será detalhada a 

aprendizagem sob as visões da formalidade e da informalidade. 

 

2.1.1  Aprendizagem formal 
 

Considerando a existência de diversas formas e naturezas da aprendizagem, 

especialmente a aprendizagem formal e informal, apresentam-se nesta seção alguns conceitos 

acerca do tema, com o objetivo de compreender a aprendizagem dos gerentes. 
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Verifica-se que, ao se pensar em aprendizagem de adultos, comumente vem sempre à 

memória um contexto com salas de aulas, seminários, cursos e treinamentos, ou seja, uma 

aprendizagem com um escopo mais formal. E para os gerentes, esses meios poderiam ser 

também os mais lembrados. 

Essa aprendizagem em cenários formais foi e continua sendo a área mais estudada e 

pesquisada por  profissionais de treinamento, educadores e pesquisadores acadêmicos 

(BROOKFIELD, 1986; MERRIAM; CAFFARELLA, 1991). Pode-se entendê-la como sendo 

a aprendizagem que ocorre sob instrução de um professor e que tem o papel de mediador em 

uma sala de aula (MERRIAM; CAFFARELLA, 1991). Ou mesmo, num programa formal de 

mentoria, o que vem freqüentemente sendo adotado por organizações para o desenvolvimento 

de aprendizes.  

Existem várias formas de abordagens de aprendizagem formal de adultos. Cervero et 

al. (1986) identificaram as seguintes formas: (i) cursos ministrados pelas universidades; (ii) 

workshops e seminários; (iii) cursos internos oferecidos pelas organizações; e (iv) programas 

formais de auto-estudo. 

Já Brookfield (1986), identifica as seguintes formas de aprendizagem formal: (i) 

alfabetização de adultos e educação básica; (ii) educação continuada para a profissão; (iii) 

educação para o trabalho; (iv) educação em universidades, escolas politécnicas e faculdades, e 

(v) treinamento e desenvolvimento nos negócios e na indústria. 

Segundo Brookfield (1993), ao se abordar a educação e o treinamento de adultos, 

verifica-se que a área de maior crescimento é a educação continuada para as profissões. Por 

tanto, é possível constatar a importância das universidades na construção das oportunidades 

ao longo da vida profissional dos gerentes. 

Apresentados esses conceitos, faz-se necessário, complementá-los com a dimensão da 

aprendizagem pelos processos informais. 



     

 

27 

 

2.1.2  Aprendizagem informal 
 

A aprendizagem informal - a que ocorre fora de ambientes formais - é reconhecida na 

literatura com uma forma significativa de aprendizagem de adultos (BROOKFIELD, 1986; 

CERVERO et al., 1986; MERRIAM; CAFFARELLA, 1991). Teóricos se referem a este tipo 

de aprendizagem também como uma das principais fontes da aprendizagem dos gerentes. 

Cervero et al. (1986) classificaram a aprendizagem informal nas seguintes atividades: 

a) consulta a dicionários de terminologias técnicas; b) procura por especialistas para relatar 

projetos; c) experimentos com diferentes abordagens de trabalho; d) recepção de conselhos de 

supervisores e co-autores; e) consulta a fontes de referência; f) leitura de periódicos técnicos; 

g) ensaio de habilidades usadas no trabalho; h) requisição de assistentes para projetos que 

necessitem de experiência; i) trabalho com comitês para tomada de decisões sobre projetos; j) 

assistência a convenções profissionais, e k) apresentações técnicas para grupos de trabalho.  

Utilizando-se de outros critérios, Brookfield (1993) indica as seguintes formas da 

aprendizagem informal: a) redes de aprendizagem; b) grupos de ação comunitária; e c) 

conjunto não-institucional no qual ocorre a aprendizagem autodirigida.  

Na aprendizagem informal, normalmente, não existe uma lição ou unidade formal de 

estudo, ela ocorre em relacionamentos mais informais, tais como situações de mestre e 

aprendiz, por exemplo, em contexto de estágios e intercâmbios. É um processo muito 

freqüente nas relações entre mentor e mentorado, nos programas de desenvolvimento 

gerencial. 

Portanto, muitos autores afirmam que a aprendizagem formal é apenas a mais visível, 

sendo que a maior parte desse universo, ou seja, da aprendizagem de adultos, ocorre sob a 

forma informal (CERVERO et al. 1986; FOX, 1997; MERRIAM; CAFFARELLA, 1991). 
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Numa perspectiva conceitual, a aprendizagem informal apresenta diversas definições; 

a maior parte delas relacionadas à mudança de comportamento e experiências. Já a 

aprendizagem vista como um processo, em vez de um produto final, implica levar em conta o 

que acontece quando ela ocorre. E, a este processo, Merrian e Caffarella (1991) chamam de 

teorias de aprendizagem. 

 

2.1.3 Outras orientações teóricas sobre aprendizagem de adultos 
 

Considerando que o significado da aprendizagem para as diversas teorias depende dos 

pressupostos que fundamentam seus paradigmas, bem como das suposições referentes à sua 

natureza e função, Mezirow (1991) identificou três paradigmas que alicerçam as diferentes 

teorias na área de aprendizagem: 

a) O paradigma ocidental - Neste paradigma a realidade existe 

independentemente das representações mentais ou lingüísticas no mundo. Entende-se que 

o conhecimento é objetivo e não depende nem deriva de atividades subjetivas, sendo a 

lógica e a racionalidade formais. 

b) O paradigma interpretativo - Também conhecido como revolução cognitiva, 

este paradigma é marcado pela obra de Vigotsky e oferece uma nova concepção sobre 

aprendizagem e educação. Baseando-se no argumento de que as categorias cognitivas são 

sociais em origem, Vigotsky considera que a compreensão é inerentemente social, ao 

invés de um ato biológico. Já Mezirow (1991), entende que o paradigma interpretativo 

teve a contribuição de diversas abordagens de vertente humanista como a fenomenologia, 

a hermenêutica, o interacionismo simbólico e a etnometodologia. 

c) O paradigma emancipatório - Baseia-se na concepção de Sócrates de que 

existe um tipo de auto-reflexão que pode libertar os indivíduos da tirania e da dependência 



     

 

29 

de falsas opiniões, e fundamenta-se na proposta de Habermas de que o entendimento e a 

aprendizagem se estruturam por meio da comunicação humana. 

Por outro lado, Merriam e Caffarella (1999, p. 264) identificaram cinco orientações 

teóricas que apresentam diferentes suposições sobre aprendizagem de adultos: a behaviorista, 

a cognitivista, a humanista, a da aprendizagem social e a construtivista, reforçando a idéia de 

que a aprendizagem pode ser entendida de diferentes maneiras. 

Segundo Merriam e Caffarella (1999. p.249), uma definição comum dos psicólogos 

que estudavam a aprendizagem até os anos 1950, era a que contemplavam a mudança no 

comportamento. E desde então, surgiram outras abordagens que enriqueceram as 

possibilidades de compreensão do tema. As autoras identificaram cinco orientações teóricas 

que apresentam diferentes suposições sobre aprendizagem: a Behaviorista, a cognitivista, a 

humanista, a da aprendizagem social e a construtivista. 

Aspectos  Behaviorista Cognitivista Humanista Aprendizagem 
Social 

Construtivista 

Teóricos de 
aprendizagem 

Skinner, 
Thorndike 

Lewin, Piaget Maslow, Rogers Bandura, Rotter Candy, Dewey, 
Lave, Piaget, Von 
Glaserfeld, 
Vygotsky 

Visão do processo 
de aprendizagem 

Mudança no 
comportamento 

Processo mental 
interno (incluindo 
insight, 
processamento de 
informações, 
memória e 
percepção) 

Um ato pessoal 
para realizar 
potencial 

Interação e 
Observação dos 
outros em um 
contexto social 

Construção de 
significado da 
experiência 

Locus da 
Aprendizagem 

Estímulo no 
ambiente externo 

Estrutura cognitiva 
interna 

Necessidades 
cognitivas e 
afetivas 

Interação de pessoa, 
comportamento e 
ambiente 

Construção interna 
da realidade pelo 
indivíduo 

Propósito da 
educação 

Produzir mudança 
de comportamento 
em direção 
desejada 

Desenvolver 
capacidades e 
habilidades para 
aprender melhor 

Tornar-se auto-
atualizado e 
autônomo 

Modelar novos 
papéis e 
comportamento 

Construção de 
conhecimento 

Manifestação na 
aprendizagem de 
adultos 

- Objetivos 
behavioristas 
- Desenvolvimento 
de habilidades e 
treinamento 

- Desenvolvimento 
cognitivo 
- Inteligência, 
aprendizagem e 
memória como 
função 

- Andragogia 
- Aprendizagem 
autodirecionada 

- Socialização 
- Papéis sociais 
- Relação com 
mentor 
- Locus de controle 

- Aprendizagem 
pela experiência 
- Aprendizagem 
autodirecionada 
-Transformação de 
perspectiva 
- Prática reflexiva 

Quadro 1 - Cinco orientações de aprendizagem 

Fonte: Merriam e Caffarella (1999, p.264) 
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Para a orientação behaviorista, o foco está no comportamento observável e não nos 

processos internos de pensamento. Nessa visão, a aprendizagem é manifestada através da 

mudança de comportamento. Defende que o ambiente forma o comportamento do indivíduo, 

de modo que sua aprendizagem é determinada pelos elementos desse ambiente. Além disso, o 

princípio do reforço (qualquer meio de elevação da probabilidade de que um evento será 

repetido) é básico para a explicação do processo de aprendizagem[...] Por outro lado, o 

comportamento que não é reforçado provavelmente ocorrerá com menos frequência, podendo 

até desaparecer (MERRIAM; CAFFARELLA 1999, p. 251). 

Os cognitivistas acreditam que o homem não é um ser passivo, mas que ele organiza 

os eventos e procura lhes dar significado. [...] Enquanto os behavioristas focalizam o 

ambiente no processo de aprendizagem dos adultos, os cognitivistas defendem que é o 

aprendiz que possui o controle. De forma geral, esta corrente teórica enfatiza a importância 

dos processos mentais que estão sob o controle do aprendiz. Percepção, insight e significados 

são a chave da contribuição dos teóricos da aprendizagem da Gestalt para os cognitivista 

(MERRIAM; CAFFARELLA 1999, p. 253). 

A orientação humanista de aprendizagem adota a perspectiva do potencial humano 

para o crescimento, como o ponto chave para os processos de aprendizagem. Considera-se 

que as pessoas podem controlar seu próprio destino, possuem liberdade para agir e um 

potencial ilimitado para o desenvolvimento e que o seu comportamento é conseqüência da 

escolha humana (MERRIAM; CAFFARELLA 1999, p. 256). 

Já, a corrente da aprendizagem social assume que as pessoas aprendem observando 

outras pessoas em contextos sociais, dizem que a “aprendizagem é uma função da interação 

da pessoa, do ambiente e do conhecimento. (MERRIAM; CAFFARELLA 1999, p. 258). 

Por fim, a última orientação de aprendizagem é a construtivista. A teoria construtivista 

sustenta que a aprendizagem é um processo de construção de significados; é como as pessoas 
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formam sentido de suas experiências, sendo, desta forma, uma “atividade cognitiva interna” 

(MERRIAM; CAFFARELLA 1999, p. 261). 

De acordo com Candy (1991, p. 252), seguidores da abordagem construtivista 

acreditam que o conhecimento não pode ser ensinado, mas precisa ser construído pelo 

aprendiz [...]. Comumente, os entendimentos das pessoas sobre as coisas e os outros são 

construídos socialmente. Para ele, interagindo com os outros, as pessoas julgam 

continuamente umas às outras, procurando evidências que reforcem suas próprias 

interpretações acerca da situação ou questão analisada.  

A revisão literária acerca da aprendizagem de adultos apresentada, norteia o caminho 

desta pesquisa na busca de compreender os processos de aprendizagem de executivos. Das 

abordagens mencionadas e que compõem a base literária desta pesquisa, o construtivismo é 

quem dará maior contribuição. Desta forma, o aprofundamento no tema transcorreu ao longo 

do período que antecedeu à coleta de dados desta pesquisa. 

Parte-se na próxima seção para a apresentação de conceitos que envolvem a 

aprendizagem de gerentes, o que representa o principal tema de interesse deste estudo. 

 

 

2.2  O trabalho dos gerentes 

Para se entender o processo de aprendizagem gerencial, considera-se necessário 

observar as características do trabalho do executivo2. De acordo com Mintzberg (1975), "se 

você perguntar a um executivo qual a sua função, ele provavelmente responderá: planejar, 

                                                 

2 Utiliza-se como base o conceito de Mintzberg (1973), para quem o executivo é “a pessoa encarregada por uma 
organização ou uma de suas subunidades. Assim, presidentes, bispos, chefes de uma seção e técnicos de futebol 
seriam exemplos de executivo, pois a autoridade formal leva à uma posição especial de status na organização” 
(p. 56). 
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organizar, coordenar e controlar. Observe, então, o que ele faz. E não se surpreenda se não 

conseguir relacionar seu trabalho com essas quatro palavras". 

Motta (1991) ilustra a questão ao afirmar que: 

Os mitos sobre a função gerencial encontram-se na perspectiva ordenada, 
lógica e racional da função gerencial (pessoas com esse status e autoridade, 
tomam decisões rápidas e seguro do sucesso, decidem racional e 
impessoalmente, têm instrumentos de trabalho definidos). Ao contrário, 
quando se verifica a realidade, encontra-se uma visão mais desordenada e 
fragmentada da função gerencial. (MOTTA 1991,  p. 23) 
 
 

Para Mintzberg (1973), os conceitos talhados pelo francês Henry Fayol em 1916 sobre 

as funções do executivo não mais explicam a amplitude de como este emprega seu tempo no 

trabalho. E em seu estudo sobre a natureza do trabalho gerencial, constatou o contraste entre 

os quatro principais mitos do trabalho daquele profissional: 

No primeiro mito, o executivo é apresentado como um planejador sistemático e 

reflexivo. Mas, a realidade verificada no estudo de MINTZBERG, os executivos trabalham 

num ritmo inexorável e que suas atividades se caracterizam pela brevidade, variedade e 

descontinuidade e que eles estão firmemente orientados para a ação, não apresentando 

inclinações para atividades de reflexão. 

Por sua vez, no segundo mito, crê-se que o verdadeiro executivo não executa tarefas 

de rotina. Porém, o estudo do autor mostrou que, além de se ocupar com exceções, o trabalho 

administrativo envolve a execução de uma série de deveres rotineiros, incluindo rituais e 

cerimoniais, negociações e processamento de pequenas informações que ligam a organização 

a seu ambiente. 

Em seqüência, o terceiro mito contestado pelo estudo de MINTZBERG, no qual os 

principais executivos necessitam de informações agregadas, que podem ser melhor obtidas 

através de um sistema formal de informações gerenciais. A realidade do estudo mostrou que 
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os executivos preferem a mídia verbal, principalmente telefonemas e reuniões que os sistemas 

de informações estruturados. 

Evidentemente, o contexto em que o estudo de Mintzberg (1973) foi desenvolvido é 

bem distante do desenhado pelo uso da tecnologia da informação nas organizações, passados 

mais de 30 anos. Entretanto, são poucas as evidências sobre a perda de importância das 

informações adquiridas pelo executivo através da sua interação social. 

Por fim, o quarto mito contestado no estudo do autor, sob o qual a administração é, ou 

pelo menos está se transformando, rapidamente, em ciência e profissão, mostrou uma 

realidade diferente, especialmente que os programas dos executivos - para organizar o tempo, 

processar informações, tomar decisões e outras coisas mais – não são utilizados na prática por 

esses profissionais, permanecendo  “trancados em suas mentes”. 

Desta forma, Mintzberg (1975), sintetiza suas descobertas na descrição de dez papéis 

essenciais do trabalho do executivo, conforme figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Papéis do executivo 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (1975, p. 55) 
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No seu trabalho, Mintzberg considera que, a partir da autoridade formal, surgem as 

relações interpessoais, o acesso à informação e decisão, e os dez papéis do executivo do 

esquema acima.  

Segundo o autor, em suas descobertas, os papéis interpessoais dão origem ao acesso de 

informações e, por conseqüência, aos papéis informacionais. Os papéis decisoriais, como 

conseqüência dos dois papéis anteriores - papéis interpessoais e papéis informacionais - dão 

ao gerente capacidade de tomar melhores decisões.  

Mintzberg (1975), considera que os dez papéis do executivo são integrados e não são 

facilmente separáveis [...] e que nenhum papel pode ser destacado do conjunto, sem prejudicar 

fundamentalmente o trabalho do executivo.  

Para o autor, dependendo da função que o gerente ocupe na organização (setor de 

vendas, de produção, de pessoal, etc.), ocorrerá uma tendência para determinado papel. 

Portanto, um gerente de pessoal pode ter maiores inclinações para os papéis interpessoais, 

conquanto um gerente de produção pode se dedicar mais aos papéis decisionais. 

Mintzberg (1975) conclui o seu estudo apresentando a natureza verbal das 

informações do executivo como um dos gargalos da administração. O autor considera que 

existe um grande perigo em centralizar o banco de dados da organização na cabeça de seus 

executivos, pois, quando deixam a empresa, levam a sua memória com eles. E, quando os 

subordinados estão fora do seu alcance verbal, estão em desvantagem informacional. 

Outro importante autor sobre o trabalho dos gerentes é John Kotter (2000), que em sua 

pesquisa, acompanhou o trabalho de executivos bem sucedidos, o que lhe permitiu algumas 

observações.  Para compreender o comportamento diário dos gerentes bem-sucedidos, Kotter 

(2000) elencou doze  aspectos diferentes que caracterizam esses profissionais. São eles: 
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a) Passam a maior parte do tempo com outras pessoas [...]. Poucos ficam 

menos de 70% do tempo com outros, e alguns ocupam até 90% do tempo de 

trabalho assim. 

b) Entre aqueles com quem passam seu tempo incluem-se muitos que não 

são nem diretamente subordinados a eles, nem seus chefes [...]; 

c) A variedade de temas dessas discussões é imensa [...]. Debatem 

praticamente sobre tudo e discutem tudo que tenha alguma ligação, mesmo que 

remota, com suas empresas e áreas de atuação; 

d)  Ao conversar, os gerentes gerais normalmente fazem muitas perguntas. 

Podem ser, literalmente, centenas de dúvidas em uma conversa de meia hora; 

e) Durante esses diálogos, os gerentes gerais raramente parecem tomar 

"grandes" decisões; 

f) Essas discussões não raro incluem um número considerável de piadas e 

brincadeiras e tratam de questões sem relação com o trabalho. Os comentários 

bem-humorados geralmente são acerca de outros indivíduos da empresa ou setor 

[...]; 

g) Em poucos desses encontros, o tema principal é de relativamente pouca 

importância para os negócios ou para a empresa. Ou seja, os gerentes gerais 

envolvem-se com freqüência em atividades que eles mesmos consideram perda de 

tempo; 

h) Nesses encontros, é raro que os executivos dêem ordens, no sentido 

tradicional. Ou seja, dificilmente "mandam" as pessoas fazer algo; 

i) Por outro lado, os gerentes gerais fazem tentativas freqüentes de 

influenciar os outros. Porém, em vez de dizer às pessoas o que fazer, perguntam, 

pedem, adulam, persuadem e intimidam; 
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j) Ao reservar seu tempo para os outros, os gerentes gerais habitualmente 

reagem às iniciativas alheias. Grande parte do dia de um gerente geral não segue 

nenhum planejamento. Mesmo gerentes com uma agenda pesada de reuniões 

acabam dedicando muito tempo a tópicos fora da pauta oficial; 

k) A maior parte do tempo que passam com os outros é gasta em 

conversas rápidas e soltas [...]; 

l) Trabalham muitas horas por dia. Em média, são pouco menos de 60 

horas por semana [...]; 

Kotter (2000) concorda com Mintzberg (1975) quanto à dificuldade de enquadrar o 

comportamento do executivo em categorias como "planejamento", "organização", "controle", 

"direcionamento", "provimento de pessoal", e assim por diante. 

Para Kotter (2000), é exatamente por tentativa e erro que o planejamento e a 

organização se manifestam no comportamento cotidiano dos executivos eficazes, por motivos 

perfeitamente compreensíveis.  

Na sua pesquisa empírica, Kotter (2000) indica que os gerentes eficazes enfrentam os 

desafios e dilemas através do que ele denominou de "definição de agenda" e "construção de 

redes".  

Para ele, os executivos desenvolvem agendas com metas que estão vagamente 

relacionadas entre si e planos para cumprir suas responsabilidades a longo, médio e curto 

prazos. 

Os gerentes eficazes usam suas redes para implementar as agendas e dispõem suas 

habilidades interpessoais, recursos orçamentários e informações, de modo a influenciar as 

pessoas e acontecimentos de diversas formas, direta e indiretamente (KOTTER, 2000). 

Já para Barnard (1979), os executivos possuem três funções básicas: i) desenvolver e 

manter um sistema de comunicação que abranja as atividades dos membros organizacionais; 
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ii) promover e assegurar a realização dos serviços das pessoas para a organização e iii) definir 

os propósitos organizacionais.  

Assim, entende Barnard (1979), que a função do executivo é a de servir como canal de 

comunicação, na proporção em que as comunicações têm de passar através de posições 

centrais. Ainda nos seus argumentos, nem todo trabalho realizado por pessoas que ocupam 

posições executivas está relacionado com as funções executivas, ou à coordenação das 

atividades de outras. 

Chanlat e Bédard (1996), argumentam, em concordância com os estudos de Mintzberg 

(1973), que dois terços do tempo do executivo são dedicados às palavras e, nesta perspectiva, 

a fala torna-se o instrumento por excelência da ação do executivo, o meio essencial para 

entrar em contato com os outros, e para obter resultados. Segundo os autores, o homem é, 

antes de tudo, um homo loquens; é através da linguagem que ele constrói seu mundo, e o 

espaço é, antes de tudo, um universo de palavras. 

Com a linguagem, o homem chega à faculdade de simbolizar, vale dizer, à faculdade 

de representar o real através de um "signo", e de compreender o "signo" como representante 

do real; ou seja, chega à faculdade de estabelecer uma relação entre duas realidades distintas, 

uma concreta e outra abstrata (CHANLAT; BÉDARD, 1996). 

Visto o trabalho dos gerentes, na seção que segue, serão apresentados, 

especificamente, conceitos relacionados à aprendizagem gerencial. 

 

 

2.3  Aprendizagem gerencial 

A aprendizagem gerencial tem se destacado em estudos empíricos como tema de 

interesse de alguns pesquisadores brasileiros (SILVA, 2000; MORAES, 2000; LUCENA, 

2001; GOTTWALD, 2001; MORAES et al. 2004) e estrangeiros (AKIN, 1987; 
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BURGOYNE; HODGSON, 1983; DAVIES et al., 1984; GHERARDI et al., 1998; FOX, 

1997; RICHTER, 1998; ZEMKE, 1985) como área de pesquisa e prática no campo das 

organizações, sendo uma de suas preocupações o crescimento de negócios relacionados à 

educação gerencial. 

A aprendizagem gerencial surgiu com a proposta de servir de ponte entre teoria e 

prática na administração da educação e do desenvolvimento gerenciais. Foi o resultado do 

impacto de mudanças culturais, pressões de ordem financeira nos gestores, necessidade de 

aumentar a qualificação acadêmica desses gestores nas organizações, demissão de gerentes de 

diversos níveis [...] Foi como conseqüência dessas mudanças, que surgiu a aprendizagem 

gerencial na academia (FOX, 1997). 

Como destacado pesquisador no tema, Fox (1997, p. 34) entende que a aprendizagem 

gerencial "é o estudo do gerenciamento dos processos de aprendizagem, especialmente 

aqueles que contribuem para a prática do gerenciamento, incluindo a educação e o 

desenvolvimento gerenciais". Apresenta-se na figura 02 a aprendizagem gerencial com as 

dimensões da educação e do desenvolvimento gerenciais. 

          Aprendizagem Gerencial 
    

Mundo da prática               Mundo da prática da 
                do Desenvolvimento                      Educação gerencial                          

   gerencial        
   
                       

       
Mundo da prática (gerencial) 

Figura 2 -  O escopo de estudo da aprendizagem gerencial 
              Fonte: Fox (1997, p.23) 

 

 

Para Fox (1997), a educação gerencial é relacionada por escolas de administração, 

estando sujeita aos rigores acadêmicos, priorizando questões teóricas como saber o quê e 
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saber por quê. Objetiva-se desenvolver habilidades analíticas e críticas nas áreas de 

conhecimento que são relevantes para a administração.  

E o desenvolvimento gerencial, segundo o autor, está relacionado aos profissionais da 

área de desenvolvimento de recursos humanos, os quais priorizam questões práticas, como o 

saber como fazer as coisas. Eles procuram desenvolver algum tipo de conhecimento pessoal e 

habilidades, como gerenciamento do tempo, trabalho em equipe, negociação, venda, 

desenvolvimento pessoal, habilidades interpessoais e outras". 

Fox (1997) considera que, embora haja uma sobreposição entre os mundos da 

administração da educação e da administração do desenvolvimento, existem algumas 

importantes distinções: no conteúdo, nos métodos de ensino e na organização. E, 

considerando que a administração da educação e da administração do desenvolvimento estão 

se tornando áreas de práticas cada vez mais sobrepostas, elas representam comunidades de 

práticas distintas e que não são substituíveis entre si. 

Com base na literatura, pode-se verificar que o aprendizado dos gerentes ocorre, 

inclusive, nas experiências vivenciadas do seu dia-a-dia, quando lêem revistas, jornais, 

navegam na internet, interagem socialmente, entre outras situações cotidianas.  

Na seção seguinte serão apresentados alguns conceitos que envolvem a aprendizagem 

em ambiente organizacional. 

 

 

2.4  Aprendizagem em organizações 

Em razão da literatura apontar que parte significativa da aprendizagem gerencial 

ocorre no trabalho, por meio da interação social e da experiência da prática (RICHTER, 

1999), serão apresentados alguns conceitos relacionados à aprendizagem organizacional, 

temática que tangencia o interesse central desta pesquisa. 
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Para Gherardi et al. (1998), comumente a aprendizagem nas organizações é 

conceituada numa visão tradicional, que vê a aprendizagem de profissionais como um 

processo de transferência de informação de uma fonte de conhecimento para o aprendiz, mas 

que não é suficiente para compreendê-la. Seja porque esta sugere que a aprendizagem é 

separada de qualquer outra atividade nas organizações e que ocorre em ocasiões específicas, 

ou porque não considera a reflexão crítica, a interação social e o papel do contexto 

organizacional como fatores significativos na aprendizagem em ambiente de trabalho. 

Desta forma, dentre os propósitos da aprendizagem em ambientes de trabalho, deve-se 

considerar o fato de a educação não ser o principal objetivo das organizações e, percebendo-se 

isso, verifica-se que as questões relativas à aprendizagem têm sido vistas como um benefício 

aos funcionários. Isto faz com que os objetivos da aprendizagem em ambientes de trabalho 

sejam determinados pelas necessidades imediatas da organização e da produtividade, 

ignorando as interações informais que ocorrem no trabalho e seus benefícios (MARSICK, 

1987). 

Marsick (1988) argumenta que a visão tradicional  acerca da aprendizagem tem sido 

questionada porque se percebeu que as práticas tradicionais de educação não fomentam as 

habilidades reflexivas necessárias para que as pessoas aprendam em ambientes de trabalho na 

atualidade. Como também, que os maiores ganhos de aprendizagem eram resultado da 

aprendizagem no próprio ambiente de trabalho e não de programas de educação formal 

(MORAES, 2000). 

Neste contexto, é fato que a educação gerencial formal  tem sido considerada uma 

educação deficiente por diversos autores (FOX, 1997; MOTTA, 1991; RICHTER, 1998), 

devido a enfatizar modelos racionais de decisão e habilidades técnicas que distorcem a 

habilidade dos gerentes em aprender enquanto ganham experiência no trabalho. 
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Neste sentido, Argyris e Schön (1974) entendem que os conhecimentos fundamentais 

para a eficácia profissional são oriundos do exercício da ação e reflexão. Para eles, a reflexão 

crítica é um aspecto essencial do processo de aprendizagem. Eles defendem que o desafio da 

aprendizagem nas organizações é promover uma visão de homem que procura ativamente 

controlar a si mesmo e o ambiente, de forma a construir organizações efetivas. 

Segundo Kim (1993) e Richter (1998), o crescente interesse sobre a aprendizagem 

organizacional tem influenciado o interesse de pesquisa na área da aprendizagem gerencial, já 

que a entidade primeira de aprendizagem é o indivíduo e não a organização. 

Os autores desse campo estão preocupados em compreender como as organizações 

aprendem e, dentre eles, Senge (1990), propôs o conceito de “learning organization”, 

segundo o qual “as organizações só aprendem por meio de indivíduos que aprendem. A 

aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional. Entretanto, sem ela, a 

aprendizagem organizacional não ocorre”. 

Essa dinâmica de aprendizagem no ambiente organizacional é entendida como um 

processo de aquisição de conhecimento (interno ou externo à organização) pelos indivíduos e 

o seu compartilhamento (tácito ou explícito) entre os pares. 

Nas principais discussões dos pesquisadores acerca do processo de aprendizagem 

organizacional, temos Huber (1991), que propõe quatro etapas: (i) aquisição de conhecimento, 

(ii) distribuição de informações, (iii) interpretação de informações e (iv) memória 

organizacional. 

Ratificando as recomendações de outros autores, Fleury e Fleury (2001) dizem que é 

preciso diferenciar três momentos no processo de aprendizagem organizacional: 

1 . aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de conhecimentos – que 

podem ocorrer por processos proativos ou por processos reativos; 
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2 . disseminação – que pode ocorrer por variados processos: comunicação 

e circulação de conhecimentos, treinamento, rotação de pessoas e trabalho em equipes 

diversas; 

3 . construção da memória – que se refere ao processo de armazenagem de 

informações com base na história organizacional, as quais podem ser recuperadas e 

auxiliar na tomada de decisões presentes. 

Com a perspectiva de compreender a aprendizagem dos gerentes, conceituaram-se 

importantes temas para o objetivo desta pesquisa. Na seção a seguir, verificam-se os conceitos 

relacionados a fatores facilitadores e dificultadores da aprendizagem. 

 

 

2.5  Fatores facilitadores ou dificultadores da 
aprendizagem de executivos 

 

Nesta seção, analisaremos alguns fatores que influenciam a aprendizagem dos 

executivos. 

 

2.5.1  Fatores facilitadores da aprendizagem  
 

Os fatores que influenciam positivamente a aprendizagem dos executivos, ou que 

melhoram os seus processos de aprendizagem, podem ser exemplificados em apoio e 

liberdade, recursos, autonomia e inovação (DAVIES; EASTERBY-SMITH, 1984). 

Já Knowles (apud MERRIAM; CAFFARELLA, 1991, p. 31) afirma que existem 

“quatro características fundamentais de ambientes educativos para todos os tipos de 

organização, na tentativa de ajudar as pessoas a aprender: 1) respeito à personalidade; 2) 
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participação no processo decisório; 3) liberdade de expressão e avaliação de informações; e 4) 

responsabilidade mútua na definição dos objetivos”. 

Para Moraes (2000), que estudou uma organização hospitalar de Porto Alegre (RS), 

diversos aspectos relativos à organização contribuem de forma significativa para a 

aprendizagem gerencial. Ela classificou as dimensões organizacionais que compõem esta 

propriedade em: (i) ampliação da área de ação; (ii) autonomia; (iii) credibilidade; (iv) pressão; 

(v) cultura organizacional; (vi) ambiente de mudança e (vii) crescimento. 

E, para os fatores individuais facilitadores da aprendizagem, Moraes (2000, p. 174)  

classificou essa propriedade nas seguintes dimensões: (a) ser humiilde; (b)ser pró-ativo; (c) 

ter interesse; (d) ter vontade própria; (e) trabalhar em equipe; (f) adotar modelos; (g) manter-

se atualizado; (h) identificar-se com a cultura e (i) ter apoio da família.  

Gottwald (2001) também contemplou, em seu estudo, a identificação de alguns dos 

fatores facilitadores da aprendizagem gerencial. Ela identificou, na dimensão pessoal, como 

facilitadores: características pessoais - fatores relativos ao modo de ser do sujeito; domínio do 

idioma - fator relevante para os executivos de uma multinacional alemã; relacionamentos 

diversos e com o chefe. 

E, na dimensão organizacional, a pesquisadora identificou os seguintes fatores 

facilitadores da aprendizagem: as oportunidades (em termos de treinamento, cursos, 

intercâmbio), layout (a fabrica investigada possui uma planta em estrela, onde os gestores se 

posicionam no centro), liberdade (relacionada aos processos decisórios). 

Por sua vez, Nonaka e Takeuchi (1997) relatam os seguintes facilitadores da 

aprendizagem na dimensão organizacional: 

� Intenção organizacional clara das metas desejadas; 

� Autonomia dos indivíduos na organização, dependendo das circunstâncias; 
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� Caos criativo, que é gerado naturalmente quando a organização enfrenta uma 

crise real. O caos criativo é percebido quando os membros da organização têm a habilidade de 

refletir sobre suas ações. Sem a reflexão, o caos criativo pode se transformar em caos 

“destrutivo”; 

� A redundância pela existência de informações que transcendem as exigências 

operacionais imediatas dos membros da organização. O conhecimento organizacional é 

criado, se um conceito criado por um indivíduo ou por um grupo seja compartilhado por 

outros indivíduos que podem até não precisar do conceito imediatamente; 

� Variedade de requisitos, como a  sintonia que a diversidade interna de uma 

organização deve ter em relação à variedade e à complexidade do ambiente. 

Ainda para os autores, outros elementos que auxiliam o aprendizado organizacional 

são: (i) o reconhecimento e aceitação de diferenças, (ii) provimento de feedback rápido, (iii) 

estímulo a novas idéias, (iv) tolerância aos erros, (v) estímulo verdadeiro à tomada de risco e 

(vi) redução do ciclo de aprendizado, melhorando a capacidade de comparar comportamentos 

previstos e reais. 

Portanto, admite-se que não basta localizar o conhecimento na organização; é 

necessário ter acesso aos mesmos. E, com base nos argumentos dos autores, verificam-se que 

vários fatores podem impedir o acesso, tais como, disputas internas, confidencialidade, falta 

de confiança e a distância interativa. 

 

 

2.5.2  Fatores dificultadores da aprendizagem  
 

Para Argyris (1991, p. 100) as dificuldades que o gestor enfrenta em seu processo de 

aprendizagem estão relacionadas à importância de se quebrar as barreiras que bloqueiam a 
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aprendizagem pessoal. Segundo ele, as defesas pessoais estão relacionadas com as maneiras 

pelas quais as pessoas concebem seus próprios comportamentos e também os comportamentos 

assumidos pelos outros. O autor entende que as pessoas evitam situações novas, situações que 

testem as premissas que governam o seu próprio comportamento, permanecem com os 

mesmos valores e concepções. 

Para Merriam e Caffarella (1991), a compreensão da razão pela qual os adultos 

participam de atividades de aprendizagem e também por que não participam tem se 

constituído em um campo de interesse para os teóricos da aprendizagem de adultos.  

Segundo as autoras, as duas razões mais aceitas na literatura para que os adultos não 

participem em atividades de aprendizagem (educação de adultos) referem-se a tempo e 

dinheiro. São barreiras para a aprendizagem aspectos como: sentimentos negativos em relação 

às instituições de ensino, experiências negativas com atividades educacionais, resultados 

inválidos de atividades educacionais, entre outras. Ainda para as autoras, estes aspectos estão 

ligados a obstáculos psicossociais como: crenças, valores, atitudes e percepção da educação 

ou sobre si mesmo como aprendiz. 

Moraes (2000) identificou em sua investigação os seguintes fatores que dificultam os 

processos de aprendizagem dos executivos, relativos a si próprios (intrínsecos): sentimentos 

(o estado de espírito) e interesse pessoal (pelo tema a ser aprendido). Por sua vez, na 

dimensão organizacional, foram os seguintes fatores identificados: acúmulo de atividades, 

falta de tempo, família, cansaço, questão financeira, não ter aprendido línguas e oportunidades 

de estudo. 

Gottwald (2001) conseguiu identificar os seguintes fatores pessoais dificultadores: 

características pessoais (pessimismo), falta de consciência da necessidade de aprendizagem e 

falta de domínio do idioma. Na outra dimensão, a organizacional, foram os seguintes fatores 

identificados: o papel do chefe, preconceito (cultural) e a cultura organizacional. 
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Neste sentido, e considerando não apenas o gerente, mas toda a organização, as mais 

importantes barreiras para a transferência do conhecimento são a rotatividade de funcionários, 

o tamanho organizacional, aumento de demanda por respostas e eficiência individual, 

conforme Hargadon (apud MORAES JÚNIOR, 2001). 

Fatores intrínsecos aos indivíduos limitam a aprendizagem e, de acordo com Mezirow 

(1991), as decisões tomadas por uma pessoa adulta são influenciadas por suas experiências 

anteriores, onde a linguagem, a cultura e as experiências pessoais colaboram para estabelecer 

limites para o aprendizado futuro das pessoas. 

 

2.6  Sobre competências: evolução e conceitos 
 

Esta seção pretende apresentar alguns conceitos relacionados à temática competências 

de executivos. O interesse sobre o tema, tem se ampliado entre pesquisadores e 

administradores num debate que a posiciona, principalmente, em dois níveis: o pessoal 

(tratando a competência do indivíduo) e o organizacional (envolvendo as competências 

essenciais ou core competences). 

Numa perspectiva histórica, o interesse pode ser verificado desde as iniciativas de 

Frederick Taylor em se identificar o "homem capacitado" e, por conseqüência, o "homem 

competente", no início do século passado. Naquele momento, Taylor e outros expoentes, 

como Henry Ford, já procuravam relacionar à tarefa, o melhor modo de fazê-la e os requisitos 

do melhor indivíduo -- uma necessidade dos novos tempos industrias. 

Mais recentemente, percebe-se que é imensa a naturalidade com que se usa o termo 

para aquilatar alguém (indivíduos ou organizações) em diferentes situações do dia-a-dia. No 

entanto, o mais freqüente, é empregá-lo para designar como qualificada uma pessoa ou 

entidade para realizar alguma missão. Já o seu oposto, incompetência, é depreciativo e indica 



     

 

47 

que alguém se encontra ou se encontrará brevemente marginalizada dos circuitos de trabalho e 

de reconhecimento econômico e social (FLEURY; FLEURY; 2001). 

O uso do termo competência na linguagem administrativa é cada vez mais freqüente, 

como também, é a confusão de usos do termo para representar variadas situações. Ruas 

(2005) em suas pesquisas empíricas contatou que o emprego do termo em algumas empresas é 

marcado pela sobreposição de muitas concepções relacionadas - qualificação, atribuições, 

performance, desempenho, objetivos e ainda as diversas formas de atributos  que são tratados 

diretamente como competência. Ele concluiu que o emprego da noção de competência 

apresenta uma grande heterogeneidade [destaque do autor]. 

As principais correntes de estudo de competências freqüentemente abordadas na 

literatura são: a anglo-americana (SPENCER; SPENCER, 1993; BOYATZIS, 1982; 

McCLELLAND; DAILEY, 1982)  e a francesa (ZARIFIAN, 2001; LE BOTERF, 1995). No 

Brasil, o assunto tem sido tratado por alguns autores como resultado de pesquisas empíricas 

(RUAS; ANTONELLO; BOFF, 2005; BITENCOURT, 2004; FLEURY; FLEURY, 2001). 

A noção de competência é, principalmente, associada à gestão de Recursos Humanos, 

sobretudo nas práticas de seleção de pessoas e desenvolvimento de competências. E, por outro 

lado, o uso dessa noção de competência, é mais restrito no que concerne às práticas de 

desempenho e reconhecimento (RUAS, 2005).  

 

 

2.6.1 Competências gerenciais 
 

No nível das competências individuais, esta pesquisa tem o seu foco nas competências 

gerenciais. Por este conceito, entende-se como as competências dos gerentes que são 

decorrentes de uma multiplicidade de saberes obtidos das mais variadas formas de 
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aprendizagem em suas trajetórias e que lhes conferem habilidades capazes de resolução de 

problemas em situações concretas (KILIMNIK, SANT'ANNA, LUZ, 2004, p.13).  

Para Ruas (2005), competência é uma ação através da qual se mobilizam, 

conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais e profissionais, a fim de cumprir com uma 

certa tarefa ou responsabilidade, numa determinada situação. 

Para McClelland (1973, apud FLEURY; FLEURY, 2001), a competência é uma 

característica subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com uma performance 

superior na realização de uma tarefa ou em uma determinada situação. 

No entendimento de Argyris (1992), ser competente significa resolver problemas, de 

modo a garantir que eles permaneçam resolvidos e aumentem a capacidade da organização na 

resolução dos futuros problemas. Essa capacidade é alcançada por indivíduos motivados e 

comprometidos, pois, segundo o autor, os seres humanos não são usualmente motivados a 

produzir o que desejam ou pretendem. Pode-se acrescentar que até podem produzir, mas 

certamente com resultados menos efetivos. 

Por sua vez, a partir dos conceitos de LE BOTERF (1995, apud FLEURY; FLEURY, 

2001, p. 21) e Zarifian (2001), Fleury e Fleury (2001) reconstruíram o conceito de 

competência, a fim de incorporá-lo a uma noção estratégica para as organizações. Segundo 

eles, competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo. 

Desta forma, os pesquisadores Fleury e Fleury (2001) propuseram  algumas definições 

(ver Figura 3) para os termos do conceito por eles apresentado. 
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Saber agir Saber o que e por que faz. 
Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar recursos Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 
mentais; saber se desenvolver. 

Saber se engajar e se comprometer Saber empreender, assumir riscos. 
Comprometer-se. 

Saber assumir responsabilidades Ser responsável, assumindo os riscos e conseqüências de suas 
ações e sendo por isso reconhecido. 

Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, 
identificando oportunidades, alternativas. 

Figura 3 - Competências para o profissional 

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 22) 

Portanto, tratando do nível da formação das competências do indivíduo, Fleury e 

Fleury (2001) as agruparam em três grandes blocos, na tentativa de envolver a relação do 

indivíduo com a empresa em uma perspectiva sistêmica: 

� competências técnicas profissionais: competências específicas para uma certa 

operação, ocupação ou tarefa, como por exemplo: desenho técnico, conhecimento 

do produto, finanças; 

� competências sociais: competências necessárias para interagir com as pessoas, 

como por exemplo a comunicação, negociação, mobilização para mudança, 

sensibilidade cultural, trabalho em times; 

� competências de negócio: competências relacionadas à compreensão do negócio, 

seus objetivos no contexto do seu mercado, clientes e competidores, assim como o 

ambiente político e social; ex: conhecimento do negócio, orientação para o cliente. 

Os autores consideram que, relacionando esses conjuntos de competências, que podem 

ser desenvolvidas pelo indivíduo, em seu espaço de atuação, com as estratégias do negócio, é 

possível se chegar às competências essenciais da organização. 
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Já as competências essenciais ou  as core competences da empresa, termo cunhado no 

trabalho de Prahalad e Hamel (1990), que desde então, passou a fazer parte do vocabulário do 

mundo dos negócios, geraram o interesse de pesquisadores e dos profissionais das empresas. 

Segundo os autores, uma competência deve atender, no mínimo, aos seguintes critérios: a) 

oferecer reais benefícios aos consumidores, b) ser difícil de imitar e c) prover acesso a 

diferentes mercados. 

 

2.6.2  Aprendizagem e competências gerenciais 
 

Os executivos em permanente busca pelo alcance dos objetivos das empresas que 

dirigem - dos resultados planejados ou as expectativas dos stackholders do negócio - não 

prescindem do domínio de competências que viabilizem, ou mesmo, conduzem-os à frente 

das organizações numa trajetória bem-sucedida.  A participação desses profissionais com o 

próprio fim de tornar a empresa mais ágil e competitiva, também é alvo das  preocupações de 

pesquisadores. 

Para Bitencourt (2004), essa participação não deve se limitar apenas ao 

comprometimento com os objetivos organizacionais e o envolvimento com as decisões e 

processos de trabalho, mas envolvendo-se em processos de aprendizagem que lhes 

proporcionem melhor qualificação e capacitação. A autora considera que a gestão de 

competências é uma resposta para a necessidade de capacitação e traz importantes reflexões 

sobre o significado do trabalho, o papel dos indivíduos e da educação continuada. 

Logo após os envolvimentos dos executivos em processos de aprendizagem, a 

conquista de competências, passa a ser alvo dos processos de desenvolvimento das pessoas e 

da própria organização. 
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O desafio no tema competência passa a ser em como percorrer esse caminho na busca 

de desenvolvê-la nas pessoas e na própria organização. O que para Fleury e Fleury (2001), é 

necessário transitar da aprendizagem do indivíduo, passando pela aprendizagem do grupo até 

a da organização. 

Por fim, cabe observar que as competências essenciais ou core competence 

(PRAHALAD; HAMEL 1990), não fazem parte das abordagens desta pesquisa. Apresentam-

se na próxima seção, algumas das principais pesquisas empíricas relacionadas à área de 

aprendizagem gerencial. 

 

 

2.7 Pesquisas empíricas relacionadas à área de 
aprendizagem gerencial  
 

Nesta seção, objetiva-se apresentar os principais estudos empíricos relacionados à área 

de aprendizagem gerencial. Pretende-se discorrer numa seqüência cronológica para 

apresentação dos trabalhos. Segundo Moraes et al. (2004), utilizando-se de diferentes 

perspectivas teóricas e metodologias, as investigações sobre aprendizagem gerencial trazem 

descobertas similares e reveladoras sobre o processo pelo qual os executivos aprendem. 

Desta forma, serão apresentadas as principais pesquisas internacionais e nacionais 

relacionadas à aprendizagem gerencial. 
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2.7.1 Pesquisas internacionais relacionadas à aprendizagem 
gerencial 
 

Dentre as principais pesquisas internacionais relacionadas à aprendizagem gerencial, 

pode-se destacar: os estudos de Roche (1979); Burgoyone e Hodgson (1983); Davies e 

Easterby-Smith (1984); Richter (1998). 

A pesquisa de Roche (1979) visou detectar a relação existente entre o trabalho de 1250 

executivos e seus mentores. A grande maioria dos pesquisados (60%)indicou que teve em 

algum momento de sua trajetória a influência de mentores. Ficou evidenciado que os 

executivos que mantiveram relacionamento de mentoria, apresentavam maior nível de 

satisfação com suas trajetórias profissionais, como também, indicaram a pouca relevância da 

presença de professores na relação. Portanto, os relacionamentos que proporcionaram algum 

tipo de aprendizagem para os executivos foram prioritariamente de caráter informal. 

Outra pesquisa considerada como pioneira na área, foi desenvolvida por Burgoyne e 

Hodgson (1983), que se ativeram aos processos de aprendizagem de executivos no seu dia-a-

dia de trabalho. Com base nos relatos desenvolvidos por Moraes et al (2004, p.12), verificou-

se que Burgoyne e Hodgson concluíram sobre a existência de "três níveis de aprendizagem: 

aquela decorrente da assimilação de uma informação ou dado para aplicação imediata; a que 

advém da transferência de um conhecimento obtido em uma experiência passada e aquela que 

ocorre quando o gerente "torna-se consciente sobre suas concepções do mundo em geral, 

como são formadas, ou como ele pode mudá-las". 

Já Davies e Easterby-Smith (1984), desenvolveram uma pesquisa longitudinal com 60 

gerentes. Tiveram a preocupação de investigar as evidências já mencionada na literatura até 

então, se os gerentes em suas experiências diárias no trabalho aprendem e se desenvolvem na 

proporção das oportunidades. Os autores focaram sua atenção nas relações entre a 

aprendizagem dos gerentes e o ambiente de negócio. Os resultados indicaram que os 
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executivos se desenvolveram através de suas experiências no trabalho, especialmente quando 

confrontados com novos desafios diante de situações desconhecidas que desencadearam a 

necessidade de suprirem lacunas de conhecimento. 

Outra importante pesquisa foi desenvolvida por Zemke (1985) na Honeywell Corp. Os 

seus estudos apontaram que tanto as experiências no trabalho quanto os relacionamentos no 

seu âmbito influem no desenvolvimento do executivo, pois proporcionam aumento do seu 

desempenho e progresso na carreira. A partir dos objetivos iniciais de detectar deficiências na 

política de desenvolvimento dos gerentes e sugerir melhorias, o pesquisador verificou uma 

discrepância entre os investimentos em treinamentos e a aprendizagem mencionada por este 

meio por alguns gerentes,  que eram surpreendentemente maiores. 

O estudo de Lowy et al. (1986) investigou a aprendizagem de executivos bem-

sucedidos e evidenciou que a aprendizagem decorreu da junção entre características 

peculiares dos respondentes, execução de atividades específicas, em contextos particulares. E, 

também, detectaram que a aprendizagem dos executivos pesquisados ocorreu por meio das 

experiências no trabalho, de forma especial, as informais. 

La Paro (1991, apud LUCENA, 2001) estudou 20 gerentes do setor de saúde, com o 

objetivo de compreender como e o que eles aprendiam. Identificou  que os gerentes 

envolveram-se em situações de aprendizagem com ganhos de conhecimentos maiores do que 

as requeridas pelo cargo. Os investigados aprenderam a influenciar as pessoas no seu trabalho 

e mudaram sua autoconfiança ao longo do seu aprendizado. As avaliações dos gerentes em 

relação à sua aprendizagem, levavam em  consideração os resultados conquistados no trabalho 

diário. 

Akin (1987) investigou 60 gerentes bem-sucedidos da área de saúde, a fim de re-

elaborar  as teorias relacionadas à aprendizagem gerencial, pois entendia que elas eram 
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simplistas, enquanto as teorias que abordavam as práticas gerenciais, eram mais sofisticadas. 

Muitos dos gerentes pesquisados relacionaram à sua trajetória, o suporte de mentores. 

Ahmad (1994, apud LUCENA, 2001) investigou os padrões de aprendizagem 

utilizados por nove membros universitários americanos e o contexto cultural relacionado aos 

padrões de aprendizagem. Suas conclusões indicaram que os administradores universitários 

aprenderam pela experiência e pela própria realização do trabalho, ou seja informalmente, 

como por via da observação, da reflexão e da tentativa e erro, como forma de se 

desenvolverem. 

Gherardi, Nicolini e Odela (1998) desenvolveram sua pesquisa com um gerente de 

construção civil de uma empresa italiana. Por meio da técnica de observação e entrevista 

semi-estruturada, buscaram explorar as maneiras pelas quais certas habilidades práticas e 

tácitas eram transferidas de profissionais experientes para iniciantes. As pesquisadoras 

concluíram que a linguagem foi o meio mais empregado pelo investigado nas suas relações  

com as pessoas para tornar-se competente nas suas atividades. 

Richter (1999) investigou os impactos organizacionais da aprendizagem, em pontos 

como conteúdo, motivação e características sociais de sete executivos de diferentes empresas. 

O estudo revelou que as experiências dos executivos, quando associadas à natureza não 

planejada da aprendizagem, às vezes improvisada ao longo de sua jornada diária, foram 

responsáveis por mudanças de consciência acerca de sua realidade profissional. Assim, a 

pesquisadora concluiu, em seu estudo, que a maior parte do aprendizado dos executivos não 

foi resultante de suas buscas intencionais, mas evidenciaram que os executivos aprendiam no 

desenvolvimento de novas habilidades para solucionar problemas e situações difíceis no seu 

trabalho. 

Rigano e Edwards (1998) desenvolveram uma pesquisa com um engenheiro em um 

programa de autodesenvolvimento profissional, que tinha como objetivos elevar, por meio da 
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ação e reflexão, a performance profissional dos envolvidos. O engenheiro pesquisado 

comandava um grupo de outros 10 engenheiros de uma refinaria de petróleo. O programa teve 

a duração de 15 meses e, nesse período, o pesquisado contribuiu com a sua revisão sobre a 

reflexão e como ela poderia influir na sua performance. 

Apresentados alguns dos principais estudos internacionais relacionados à 

aprendizagem gerencial, na próxima seção, será a vez das pesquisas nacionais relacionadas à 

aprendizagem gerencial. 

 

 

2.7.2  Pesquisas nacionais relacionadas à aprendizagem gerencial 
  

Nesta seção, pretende-se apresentar as principais pesquisas nacionais relacionadas à 

área de aprendizagem gerencial. Moraes et al. (2004) em seu estudo, buscaram revisar a 

literatura que consolida a aprendizagem gerencial como área emergente de pesquisa e prática 

no campo das organizações. Segundo os pesquisadores, as investigações na área da 

aprendizagem gerencial são incipientes no Brasil, e destacam-se as pesquisas realizadas por 

um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação e engenharia de Produção/PPGEP 

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Silva (2000) desenvolveu sua pesquisa de doutorado sobre como os professores da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) aprenderam a exercer as competências 

gerenciais relacionadas ao cargo de dirigente universitário. Segundo Moraes et al. (2004), a 

pesquisadora Silva (2000) interessou-se inicialmente no processo de mudança organizacional 

e de aprendizagem organizacional, mas percebeu que a aprendizagem gerencial estava um 

passo atrás dos processos que inicialmente tinham sido seu interesse. A pesquisa procurou 

compreender: (a) como os diretores aprendem a exercer suas atividades administrativa; (b) o 
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que aprendem ao se tornarem diretores; e (c) como as culturas do meio acadêmico 

influenciam o processo de aprendizagem. Silva (2001, 2002) revelou que os participantes 

enfatizaram o desenvolvimento de habilidades relacionadas com a prática diária do trabalho e 

aprendiam, já no exercício do cargo, sob a influência de suas experiências passadas e da 

cultura acadêmica da unidade organizacional que dirigiam. 

 Sobre os conteúdos da aprendizagem, na pesquisa de Silva (2000), destacaram-se as 

habilidades de relacionamento com os colegas e as habilidades de resolução de conflitos.  E, 

em resposta à terceira questão do seu estudo, a pesquisadora detectou que o aprendizado de 

cada dirigente analisado foi influenciado por certas especificidades da cultura predominante 

em cada departamento de atuação. 

Moraes (2000), em sua dissertação de mestrado, procurou compreender o processo de 

aprendizagem dos executivos de um hospital nos seus trabalhos diários. As conclusões da 

pesquisadora foram as seguintes: a aprendizagem gerencial não pode ser classificada apenas 

como formal ou informal; aprendizagem dos gerentes ocorreram no dia-a-dia dos seus 

trabalhos de forma não planejada por meio dos relacionamentos; a mudança de consciência 

dos gerentes que ocorreram por meio da reflexão crítica sobre a prática profissional levou-os à 

aprendizagem; e a aprendizagem não se limita à aquisição de habilidades analíticas, mas 

inclui a aprendizagem sobre si mesmo, sobre a organização e sobre o ambiente da mesma. 

Gottwald (2001), em sua dissertação de mestrado, pesquisou uma organização 

multinacional do setor automobilístico e procurou compreender como os executivos 

aprendiam a cultura da organização. Ela chegou às seguintes conclusões: os contextos que 

mais propiciavam o aprendizado eram aqueles que envolviam novas responsabilidades e 

confronto com um contexto organizacional desconhecido; a cultura organizacional era 

aprendida, principalmente, através da vivência na matriz; e a falta de domínio do idioma 

alemão foi um fator que prejudicou muito a aprendizagem gerencial. 
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Lucena (2001), em sua tese de doutorado, investigou a aprendizagem de gerentes-

proprietários do setor de varejo de vestuários de Florianópolis/SC. Entrevistou 10 indivíduos e 

concluiu que: os executivos estavam motivados para aprender devido à existência de 

demandas do trabalho; casualidades e as recompensas em suas atividades; aprendiam 

mediante relacionamentos sociais; a maior parcela da aprendizagem profissional deles 

derivava da prática e da reflexão sobre questões do trabalho; os executivos eram influenciados 

pela mídia e pelo contexto do trabalho; e os conteúdos assimilados compreenderam o nível 

individual e organizacional.   

A seção ofereceu uma descrição dos resultados encontrados nos principais estudos 

sobre aprendizagem gerencial, internacionais e nacionais. Esses achados serão relacionados 

aos resultados desta pesquisa no capítulo 5, discussão e conclusão, momento em que será 

comparado - reforçando ou contradizendo - as suas descobertas. Parte-se, na seqüência, para o 

capítulo dos procedimentos metodológicos. 
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3  Procedimentos metodológicos 
 

Este capítulo destina-se à exposição dos procedimentos metodológicos que foram 

adotados na pesquisa. Nele, são definidos o método adotado, a estratégia de pesquisa e os 

cuidados metodológicos da implementação, além de discutir os procedimentos adotados para 

análise dos dados. 

 

 

3.1  Aspectos Ontológicos e espistemológicos da pesquisa 

Esta pesquisa se fundamenta no paradigma humanista de investigação científica, no 

qual a interpretação e a descrição do fenômeno ocorrem a partir da visão de mundo dos atores 

sociais envolvidos (MERRIAM, 1998). 

 

3.2  O método da pesquisa 

No entendimento de Haguette (1987), o problema sob investigação é que dita o 

método de investigação. E nesta pesquisa, verifica-se que o problema investigado é amplo o 

suficiente para demandar a análise de um contexto organizacional em sua naturalidade e 

particularidade. 

Por sua vez, Bauer e Gaskell (2002) entendem que a pesquisa qualitativa difere da 

quantitativa, que lida com números e é rica em análises estatísticas, ao optar por uma análise 

interpretativa da realidade social, viabilizada por possibilitar um envolvimento maior do 

pesquisador com o problema em estudo, o que é o nosso caso neste trabalho. 

Segundo Bauer, Gaskell e Allum (2002), há muita confusão metodológica e muitas 

afirmações falsas que surgem da compreensão equivocada ao se fazer distinção entre 
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qualitativo e quantitativo na coleta e análise de dados, sendo possível conceber pesquisas 

quantitativas que levem em consideração técnicas observacionais e estudos de caso que 

incorporem um questionário de pesquisa de levantamento. Nesse estudo, optou-se pela 

entrevista não estruturada como instrumento de coleta de dados. 

Existem várias classificações de pesquisa, mas, considerando a taxonomia descrita por 

Vergara (1997), a pesquisa se classifica quanto aos fins em exploratória e descritiva, e quanto 

aos meios de investigação em um estudo de caso. Esta pesquisa se caracteriza como descritiva 

porque levantou e descreveu as características e as evidências dos processos de aprendizagem 

de executivos que contribuíram para o desenvolvimento das competências de empresas do 

setor de transportes urbanos da Região Metropolitana do Recife. Entende-se como tendo sido 

um estudo de caso porque esteve circunscrito a nove executivos de apenas três empresas do 

setor supracitado. A partir daí, admite-se que esta estratégia é adequada quando se parte desta 

perspectiva de pesquisa e quando se procura responder ao tipo de questão assumido (YIN, 

2001). 

Por outro lado, a pesquisa exploratória objetiva a descoberta de idéias e um maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa, além de ser apropriada para qualquer 

problema no qual existe conhecimento incipiente. 

Portanto, o problema de pesquisa deste projeto visou à descrição dos fatores de 

aprendizagem que têm contribuído para o desenvolvimento de competências de executivos em 

empresas de alto desempenho e, em conseqüência, a pesquisa fez uso da estratégia qualitativa, 

a qual, segundo Richardson (1999), propõe-se a entender a natureza subjetiva de um 

fenômeno social. 
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3.3  Estratégia da pesquisa 

Foi adotada a estratégia de estudo de caso na composição do método utilizado neste 

estudo. O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa, cujo objeto é uma unidade 

que se analisa com mais profundidade. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um 

simples sujeito ou de uma situação em particular (GODOY, 1995b; YIN, 2001). Portanto, 

nesta pesquisa, considerou-se a unidade de análise como sendo o conjunto dos executivos. 

Para Laville e Dionne (1999), a vantagem marcante da estratégia de estudo de caso se 

refere à possibilidade de maior aprofundamento oferecido. O pesquisador tem a seu dispor 

uma variedade de informações que pode ser tomada para o caso, mas que dependerá da sua 

criatividade e pró-atividade. Para isto, é necessário dispor de uma postura flexível, a fim de 

adaptar seus instrumentos às contingências apresentadas no caso. 

Já segundo Bogdan e Biklen (1994), o estudo de caso pode ser representado como um 

funil, quando afirmam: 

Num estudo qualitativo, o tipo adequado de perguntas nunca é muito 
específico. O início do estudo é representado pela extremidade mais larga do 
funil: os investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objeto de 
estudo ou fontes de dados e, ao encontrarem aquilo que pensam interessar-
lhes, organizam então uma malha larga, tentando avaliar o interesse do 
terreno ou das fontes de dados para os seus objetivos (BOGDAN; BIKLEN, 
1994). 
 

Por sua vez, para Yin (2001), é importante ter atenção especial às habilidades 

requeridas para condução de pesquisa por um pesquisador, a fim de não comprometer a 

validade da pesquisa; para isso, recomenda: 

a) A capacidade de fazer boas perguntas e interpretar as respostas, associando e 

resgatando o contexto; 

b) Adaptabilidade e flexibilidade, acatando correções de seu plano de estudo; 

c) Ausência de viés, a fim de não usar o caso para validar idéias pré-concebidas, 

estimulando a tolerância a idéias contrárias. 
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Por fim, o método de estudo de caso carrega pontos fortes e pontos fracos, para o seu 

uso. Tem-se na subjetividade presente nessa estratégia, como o ponto de maior relevância por 

permitir o aprofundamento do estudo através da busca pelo detalhamento e pelo uso de várias 

fontes de evidência. E, segundo entendimento de  Stake (1994), o estudo de caso não tem o 

propósito de representar o mundo, mas sim representar o caso em si, com suas 

particularidades e especificidades do seu ambiente. 

 

 

3.3.1  O campo empírico estudado 
 

O setor possui características tão peculiares que, possivelmente, os achados poderão 

ser do interesse das demais empresas presentes em todas as regiões do País.  

O transporte público urbano de passageiros representa uma atividade presente na 

paisagem dos grandes centros urbanos de qualquer parte do mundo. O que os diferencia são 

os elementos tecnológicos (veículos), o nível de infra-estrutura urbana e a capacidade 

empresarial de gestão. Os veículos são commodites, a qualidade da infra-estrutura urbana é 

condicionada pelo arranjo social com o poder público, e a capacidade empresarial é a 

resultante da visão empreendedora de líderes diante das oportunidades. 

A atividade de transportes de passageiros é vital para o pleno funcionamento dos 

demais setores de serviços, comerciais e industriais, independentemente do modal3 de 

transporte que se considere.  

Neste estudo, o modal de transporte envolvido foi o rodoviário. No Brasil, o transporte 

urbano rodoviário é predominantemente privado, exercido por delegação do poder público 

                                                 

3 Os modais de transportes podem ser compreendidos entre: rodoviários,ferroviário, aquaviário e aéreo. 
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municipal que, exaurido de recursos financeiros, retirou-se da operação para limitar-se ao 

papel normatizador, planejador e fiscalizador. 

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), atualmente são 17 empresas privadas que 

operam o Sistema de Transportes Públicos de Passageiros (STPP). Percebe-se que essas 

empresas têm buscado agregar valor aos serviços ofertados, ampliar a integração com outros 

modais - o metrô é um deles -, e incorporar padrões de qualidade aos serviços que sejam 

compatíveis com os custos e as necessidades crescentes dos seus clientes. 

Pode-se caracterizar esse setor pela predominância de empresas familiares - 

empreendimentos do esforço de gestores que atualmente estão sendo sucedidos por uma nova 

geração de herdeiros. Outra característica, é que as empresas que não conquistaram 

competências compatíveis com os padrões das organizações contemporâneas, têm sido 

incorporadas pela concorrência, num processo de concentração do negócio no setor. 

O fato de empresas serem incorporadas pelos seus concorrentes pode revelar uma 

dinâmica de investimentos e desinvestimentos, no qual a competência de seus gestores parece 

revelar-se um elemento diferenciador, e práticas administrativas que deram certo no passado 

já não se apresentarem como as mais adequadas ao atual momento. 

 

 

3.4  Desenho e técnicas da pesquisa 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três etapas sucessivas. A primeira focou os 

preparativos, contatos com os executivos, elaboração do protocolo da pesquisa e entrevista 

piloto. Na segunda etapa, foi realizada a coleta de dados por meio de entrevistas pessoais, de 

aprofundamento com os executivos. Na terceira e última etapa, os dados coletados foram 
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analisados através da análise pragmática da conversação (MATTOS, 2004), conforme 

detalhes apresentados na seção 3.5.3. 

A Tabela 2 apresenta as etapas previstas, relacionando-as com seus objetivos e 

técnicas empregadas para sua realização. 

Tabela 2 - Etapas, objetivos e técnicas da pesquisa 
 

Etapa Objetivos da etapa Técnicas empregadas 
Primeira – atividades preliminares 
A) Contatos preliminares com os 
executivos das empresas 
B) Seleção e agendamento de entrevistas 
C) Elaboração do protocolo da pesquisa 
D) Realização de entrevista exploratória 

Selecionar e ratificar os 
propósitos com as pessoas a 
serem entrevistadas. 
Estabelecer um plano de coleta 
e análise de dados. 
Construir questões ou tópicos 
para as entrevistas que 
fugissem do senso comum. 

Entrevista não estruturada 

Segunda – coleta de dados 
A) Entrevistas individuais conclusivas 

Levantar evidências e construir 
banco de dados da conversação 
para análise. 

Entrevistas não estruturadas. 

Terceira – análise de dados (cinco fases) 
Fase Um: Recuperação; transcrição das 
gravações e anotações de referência. 
Fase Dois: Análise do significado 
pragmático da conversação (contexto e 
texto: significado nuclear, significados 
incidentes e suposições implícitas). 
Fase Três: Validação. 
Fase Quatro: Montagem da consolidação de 
dados. 
Fase Cinco: Análise de conjuntos 
Resultados encontrados 

Organizar,  analisar e interpretar 
os significados. Argumentar. 

Análise pragmática da 
conversação (MATTOS, 
2004). 

 

 

3.4.1  Executivos investigados 
 

As possibilidades de amostragem podem ser compreendidas entre probabilísticas e não 

probabilísticas (VERGARA, 1997; RICHARDSON, 1999). Nesta pesquisa foi adotado o 

método não probabilístico de forma intencional. Nele, considerou-se o tamanho, assim como, 

o desempenho das empresas que tiveram seus executivos pesquisados. Admite-se aqui que “a 

generalização, no sentido estatístico, não é o objetivo da pesquisa qualitativa” (MERRIAM, 

1998, p. 61).  
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Assim, o conjunto dos executivos pesquisado foi composto por superintendentes e 

diretores de  três empresas do STPP/RMR, quais sejam: Empresa Metropolitana (EME); 

Rodoviária Metropolitana (RME) e Transportadora Itamaracá (ITA). Cabendo ressaltar que a 

entrevista piloto foi realizada com um diretor de uma quarta empresa, a Rodoviária Caxangá 

Ltda., empresa que reúne semelhantes características das demais investigadas. 

As empresas selecionadas são tidas como de excelência no setor, pois apresentam 

destacado desempenho operacional e financeiro. Também apresentam diversas práticas 

administrativas contemporâneas, tais como, participação dos funcionários nos lucros, amplo 

programa de benefícios, ações de responsabilidade social no envolvimento com as 

comunidades locais, seja patrocinando escolas, creches, orfanatos ou mesmo, mobilizando 

seus funcionários para coleta de alimentos. Estas práticas têm se fortalecido e retroalimentado 

o elevado conceito desfrutado pelas empresas no meio empresarial local e nacional. Alguns 

pêmios e títulos de reconhecimento podem ser citados, a exemplo do ofertado pela Fundação 

Abrinq - a uma das pesquisadas como empresa amiga das crianças - e a Associação Nacional 

de Transportes Públicos (ANTP). 

Destacam-se os prêmios nacionais da qualidade recebidos pela Rodoviária 

Metropolitana (RME) nos ciclos bienais de 1995 e 1997, conferidos pela ANTP, no seu 

Programa de Incentivo, Treinamento e Educação para a Melhoria da Eficiência da Gestão do 

Transporte e Trânsito Urbanos. 

 

 

3.4.2  A coleta de dados na pesquisa 
 
Diversas técnicas se prestam para  coletar evidências (YIN, 2001), tais como: análise 

de documentos, registros computadorizados, entrevistas e levantamentos estruturados, 

observações (direta e participante), por exemplo. 
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Para identificar e descrever as formas de aprendizagem dos executivos pesquisados, 

foram utilizadas entrevistas individuais não estruturadas. Para este tipo de entrevista, 

aconselha-se a construção de apenas perguntas guia (GASKELL, 2002). As entrevistas foram 

devidamente gravadas, após as autorizações dos entrevistados - tendo todos permitido -, para 

sua posterior transcrição. 

Portanto, a entrevista não estruturada se apresentou como principal instrumento de 

coleta de dados, por ser abrangente e permitir a compreensão da personalidade, 

comportamento, intenções e percepções dos executivos com satisfatório grau de 

aprofundamento.  

Os  executivos entrevistados pertencem a empresas de grande porte com desempenho 

destacado em 04 (quatro) avaliações de desempenho4 semestrais desenvolvidas pela 

EMTU/Recife, dentre o total de 17 empresas do Sistema de Transportes Públicos de 

Passageiros da Região Metropolitana do Recife, STPP/RMR,. 

Para a construção do roteiro de entrevista, foram utilizados como referência, após a 

fase de entrevista piloto, os roteiros empregados nos estudos de Moraes (2000), Gottwald 

(2001) e Lucena (2001). 

 

 

 3.4.3 Método de interpretação das entrevistas 
 
"Como saltar legitimamente da fala de um entrevistado, e, em seguida, de vários 

deles, para um significado interpretativo" (MATTOS, 2004, p. 3, destaque do autor), 

constituiu-se no problema metodológico desta pesquisa que se buscou resolver com as opções 

adotadas. Esta questão remeteu a busca de alternativas à tradicional análise de conteúdo, 

                                                 

4 O segundo Manual de Operação dos Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do Recife, no seu capítulo XII, Normas 
de Avaliação das Empresas Operadoras, aprovado em 1° de março de 1991, regulamenta a avaliação do desempenho das operadoras. 
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"popular 'irmã siamesa' das entrevistas denominadas 'abertas'". (MOURA, 2005, p. 55). E, 

para sua principal autora, Laurence Bardin (1979, p. 34), "é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens".  

Considerando os pressupostos ontológicos e epistemológicos desta pesquisa, 

procurou-se evitar  a análise de conteúdo, com seus critérios de classificação em categorias 

após a fragmentação do conteúdo manifesto das falas dos pesquisados. 

Assim, em resposta àquela questão inicial, optou-se por um procedimento 

metodológico hermenêutico - "uma interpretação do texto e sobretudo do diálogo entre o 

pesquisador e os entrevistados" (DEMO, 1995, p. 247). É admitida neste trabalho a 

participação ativa do pesquisador na elaboração do conhecimento, a partir da interação com o 

ambiente e as pessoas pesquisados. 

Sobre a hermenêutica, Pedro Demo argumenta: 

A hermenêutica se especializou em perscrutar o sentido oculto dos textos, na 
certeza de que no contexto, há por vezes mais do que no texto. Esgueira-se 
nas entrelinhas, porque nas linhas está, por vezes, precisamente o que não se 
queira dizer. Assim, um discurso não se entende apenas na sua forma, no seu 
formato, na sua gramática, mas no seu conteúdo que quer dizer". (1995, p. 
247-248). 

 

Com base nas intenções supracitadas, a construção de categorias contradiz o interesse 

do trabalho. "A análise categorial pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, 

passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a freqüência da presença 

(ou ausência) de itens de sentido". (BARDIN, 1979, p. 36). 

Busca-se, na opção metodológica de interpretação das entrevistas, captar "fielmente" 

as percepções dos entrevistados sem perder a objetivação da construção do texto. "Ademais, 

que não se separem criação e expressão, porque, em nível da ação, elas não existem 
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separadas: não existe criação sem expressão (que é a linguagem) e a expressão é sempre 

criação histórica, mesmo que não seja original." (MATTOS, 2004, p. 3). 

Por sua vez, operacionalizou-se o método, na opção pela análise do significado 

pragmático da conversação, de acordo com as recomendações de Mattos (2004), o qual 

propõe um modelo com cinco fases: 

1. Recuperação, é a fase em que os diálogos são transcritos após ouvi-los com 

atenção, registrando as anotações pertinentes visando recriar em texto, os 

momentos altos e o contexto da entrevista. "Os textos das várias entrevistas, com 

todas as anotações de referência (local, hora, circunstâncias especiais, etc.), devem 

estar à disposição para serem trabalhados juntamente com a gravação oral." (p.12). 

2. Análise do significado pragmático da conversação,  fase essencial para o método, é 

realizada em duas "demãos" e um revisão. Na primeira, busca a compreensão do 

contexto pragmático do diálogo. Procura-se "responder à pergunta: o que 

aconteceu ali entre aquelas duas (ou mais) pessoas; ou o que foi acontecendo ao 

longo da entrevista? Como o assunto foi se desenvolvendo? Onde parece terem 

ocorrido “pontos altos” e momentos de “ausência”. Que respostas “transbordaram” 

para outras [...]" ;  Na segunda, ouve-se a entrevista ao tempo que se lê "pergunta-

resposta a pergunta-resposta", norteando os registros dos "fatos do texto 

pragmático-semântico" por: 

a) "o significado nuclear da resposta, 'que, então, ele(ela) teria 

respondido e que fatos de linguagem (expressões orais ou não) 

poderiam deixar isso evidente?'"; 

b) "os significados incidentes – que não surgiram na linha direta da 

resposta à pergunta – mas são relevantes para os objetivos da 
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pesquisa. 'Que mais posso colher de importante ou revelador nessa 

resposta?'"; 

c) "as suposições implícitas a respeito do contexto [...]. Sugerem-se 

anotações, à parte das anteriores, sobre os fatos de linguagem, 

inclusive citações textuais, que servirão mais tarde, na redação do 

texto de análise". (p. 12-13, grifos do autor). 

3. Validação, fase em que o pesquisador submete "pelo menos o significado nuclear 

da resposta a cada pergunta" à apreciação do entrevistado, acompanho de 

paráfrases do tipo: "eu entendi essa sua resposta 'assim' [...] estou certo?". 

Constitui-se numa oportunidade de esclarecimentos, ratificações ou retificações 

naturais ao processo, e menos a se evitar construções descomprometidas com os 

relatos capturados5. 

4. Montagem da consolidação de dados, momento preparatório para a fase seguinte e 

conclusiva do método. O autor considera fundamental a disposição dos "relatos, 

opiniões e atitudes dos entrevistados" numa forma matricial que favoreça a 

observação do todo. "A consolidação consiste na transcrição dos dados colhidos, 

pelo menos os da análise dos significados nucleares das respostas, acima, para uma 

matriz de dupla entrada: em uma, os entrevistados, possivelmente aproximados por 

características de estratificação, em outra, as perguntas. Na interseção, as 

respostas, que são as unidades textuais básicas de análise". (p. 13). 

5. Análise de conjuntos, considerado o momento decisivo para os resultados 

conclusivos da análise, nele são buscadas "a visualização dos fatos de evidência 

relativos a cada entrevistado [...] 'respostas retardadas' ou 'antecipadas' e a 

                                                 

5 Todos os nove entrevistados nesta pesquisa permitiram a gravação dos diálogos e todas as gravações foram transcritas completamente, sem 
perda de nenhuma passagem audível das conversações. 
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visualização dos fatos de evidência relativos a cada uma das perguntas". 

Complementa-se com uma observação "meditativa sobre todo o conjunto das 

entrevistas". 

 Com base na teoria arregimentada para compreensão da temática de pesquisa, 

alcançaram-se as observações conclusivas relacionadas aos fatos de linguagem (expressões), 

que são apresentados nos capítulos seguintes.  
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4  Resultados 
 

A principal motivação desta pesquisa foi de compreender a contribuição da 

aprendizagem para o desenvolvimento de competências dos executivos de três empresas de 

excelência do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do 

Recife (STPP/RMR). Desta forma, o objetivo central da investigação desmembrou-se em  

uma pergunta de pesquisa que buscou descrever as percepções dos nove executivos 

investigados. Por conseguinte, alguns objetivos específicos foram construídos, quais sejam: 

• Identificar como os executivos aprenderam nas suas trajetórias; 

• Identificar o que os executivos aprenderam nas suas trajetórias; 

• Identificar fatores facilitadores e dificultadores dos processos de aprendizagem dos 

executivos na perspectiva dos mesmos; 

• Identificar contribuições da aprendizagem para o desenvolvimento de competências 

gerenciais na perspectiva dos executivos. 

Com o intuito de responder à questão de pesquisa e aos objetivos específicos 

supracitados, foi desenvolvida uma análise das entrevistas visando a descrever e interpretar os 

significados acerca do tema de interesse. Com base nas oito horas dessas entrevistas que, 

transcritas, ofereceram mais de 150 páginas de diálogos, será apresentada uma descrição 

devidamente categorizada de como foi o processo de aprendizagem dos executivos, assim 

como, dos fatores que facilitaram e dificultaram essa aprendizagem, sempre com os 

significados devidamente ancorados em suas falas. 

Desta forma, os resultados serão dispostos nas seguintes seções: o perfil dos 

participantes; como os executivos têm aprendido nas suas trajetórias  educacional e 

profissional; o que os executivos têm aprendido nas suas trajetórias educacional e 

profissional; fatores facilitadores e dificultadores dos processos de aprendizagem dos 
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executivos e, por fim, contribuições da aprendizagem para o desenvolvimento de 

competências nas trajetórias dos executivos pesquisados. 

 

 

4.1 O perfil dos participantes 

Os sujeitos que formam o conjunto dos executivos desta pesquisa são todos diretores, 

posicionados no primeiro ou no segundo escalão da estrutura hierárquica das  empresas que 

dirigem. As organizações que dirigem são todas do setor de transportes urbanos de 

passageiros atuantes na Região Metropolitana do Recife, e são classificadas como de grande 

porte por quaisquer indicadores considerados para os padrões nacionais do setor, como por 

exemplo, receita anual, número de ônibus em operação ou quantidade de funcionários. 

O quadro 4.1 apresenta alguns dados que caracterizam os executivos investigados. A 

partir dele, pode-se verificar que, dos sujeitos pesquisados, dois são do sexo feminino e sete 

são do sexo masculino.  Desses executivos pesquisados, apenas um tem idade superior aos 

cinquenta anos e, quatro deles, abaixo dos quarenta anos. Pode-se constatar que todos os nove 

executivos possuem formação universitária e desses, majoritariamente, seis possuem 

graduação em administração; um outro é graduado em economia e os dois restantes são 

graduados em engenharia. 

Para preservar a confidencialidade e, por princípio ético, optou-se por utilizar 

pseudônimos para todos os entrevistados. 
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Quadro 4.1 - dados sobre os executivos pesquisados 

Executivo Sexo Idade Cargo Formação Nº de 
funcionários 

que dirige 

Anos de 
experiência 

como 
executivo 

José M 40 Diretor Administrador de Empresas 950 9 
Sônia F 47 Diretora Engenheira com Especialização 

em Transportes 
1270 12 

Maurício M 45 Diretor Engenheiro com Especialização 
em Transportes 

160 12 

Silvia F 31 Superintendente Administradora de Empresas 1800 8 
Antônio M 38 Diretor Administrador de Empresas 1160 5 
Israel M 35 Superintendente Administrador de Empresas 1300 10 
Pedro M 55 Superintendente Administrador de Empresas e 

Advogado 
1160 37 

Sérgio M 40 Diretor Economista 1700 3 
Lucas M 39 Diretor Administrador de Empresas 1353 9 
Fonte: Dados coletados 

A formação de um executivo não é algo que surge ao acaso. É fruto de uma 

aprendizagem múltipla, oriunda das mais diversas áreas da vida; das experiências familiares, 

das dificuldades, do desejo de vencer e ter um lugar ao sol. Na pesquisa, solicitou-se dos 

investigados que oferecessem evidências sobre eles mesmos e sobre suas experiências no 

decorrer das suas trajetórias de vida. O texto que segue reporta os dados obtidos. 

O executivo José começou a trabalhar muito cedo, aos quatorze anos, no comércio 

informal; infortuitamente perdeu seu pai aos três anos de idade e foi criado por sua mãe junto 

com três irmãos, sustentados por uma pensão do INSS remanescente do seu pai. Esta 

dificuldade inicial na vida teve seu lado positivo, ajudando-o numa disposição interna de luta 

e de superação. O vetor significativo de orientação foi dado pela sua mãe, guiando-o a 

transformar as dificuldades e ansiedades em algo que o impulsionou e ajudou-o em sua 

superação. Segundo ele, na sua infância foi quando ocorreram os aprendizados que mais o 

marcaram.  

[...] então, eu acho que a fase mais importante da formação do meu caráter 
hoje, porque aí [...] a busca hoje, eu tenho essa sede, essa ânsia de busca 
porque me formou lá atrás, me mostraram a necessidade; então, a parte mais 
importante da minha vida foi quando minha mãe me ensinou como é que 
seriam as coisas e ela teve que me ensinar o que o meu pai deveria ensinar e 
o que ela deveria ensinar, então eu acho que foi a fase mais importante da 
minha vida [...] ( José, entrevista em 28/01/05). 
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Posteriormente, José trabalhou numa empresa do ramo de fertilizantes, no setor 

financeiro, como aprendiz, ou mesmo como ele relatou: "assistente do assistente". Ele relata 

que sempre foi inquieto na busca pelo conhecimento, pois quando terminava o seu trabalho ia 

em busca de outras atividades noutras áreas. Simultaneamente, conseguiu ingressar numa 

faculdade pública de Administração de empresas em Pernambuco. Na sua lembrança, a sua 

atitude de não se limitar aos afazeres do seu setor, trouxe, além do acelerado aprendizado, 

mais relacionamentos e projeção dentro da empresa. Daí, ele conseguiu numa oportunidade, 

tornar-se chefe de pessoal e, depois de algum tempo, chefe de suprimentos. 

Trabalha no grupo empresarial atual - controlador da empresa de transportes - há 

dezessete anos. Está há nove anos desempenhando a função de diretor de operações. 

Atualmente participa de um curso de Direito, em mais um investimento no 

desenvolvimento de suas habilidades. 

A executiva Sônia teve uma trajetória de formação profissional sem grandes percalços, 

ela ingressou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para cursar engenharia civil 

dentro de um projeto natural de sua vida. Durante o curso, conheceu vários professores 

envolvidos na área de transportes urbanos e que, no ano de 1980, assessoravam o governo do 

estado de Pernambuco na criação de uma empresa pública para gerir os transportes públicos 

de passageiros na Região Metropolitana do Recife. Daí, surgiu a oportunidade de acompanhar 

aqueles trabalhos e, em seguida, ingressar como estagiária na recém criada EMTU/Recife. 

Estagiou durante um ano, período que também coincidiu com o final de sua graduação e 

especialização em transportes, opção oferecida aos graduandos da época - momento em que 

ela atribui como muito especial para sua aprendizagem e formação. 

Por suas relações com os professores da UFPE,  ela conseguiu uma bolsa em nível de 

pós-graduação para a França, patrocinada pelo governo daquele país. Foi um curso técnico, 
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que lhe conferiu um certificado de estudos superiores. Ela permaneceu na França por dois 

anos e, quando regressou ao Recife, não conseguiu realizar o seu sonho de trabalhar no Órgão 

Gestor (EMTU/Recife). 

Naquele momento, surgiu um convite para ingressar na atual empresa, que acabara de 

comprar uma outra empresa que passava por dificuldades e que se localizava em um outro 

município da RMR. Então, ela iniciou sua trajetória como técnica, e tinha como principal 

função, a interface com o poder público para tratar dos interesses da empresa. Essa fase durou 

de 1983 até 1991, quando os proprietários da empresa, três irmãos, decidiram por fazer uma 

cisão, criando duas empresas com propriedades distintas. Ela permaneceu com a empresa 

originária e, a partir desse episódio, ocorreram grandes mudanças nas suas funções, pois se 

iniciou a fase profissional como diretora num período de grande crescimento e 

profissionalização do negócio. 

Maurício  cursou Engenharia Mecânica na UFPE, concluindo-o em 1982, quando, à 

época, já trabalhava por dois anos na construtora Queiroz Galvão como auxiliar de engenharia 

em grandes obras de terraplanagem, com máquinas de diversos tipos. Lá participou de vários 

cursos que lhe deram considerável capacitação técnica em equipamentos utilizados em 

grandes obras. Ele relata que em um momento pessoal muito difícil, deixou a Queiroz Galvão 

e foi trabalhar numa outra empresa, também com equipamentos de terraplanagem. Logo em 

seguida, surgiu a oportunidade de ingressar na atual empresa, o que foi um desafio, haja vista 

alguns engenheiros mecânicos que o antecederam não terem se adaptado às condições de 

trabalho então oferecidas. Sua primeira missão foi implantar um novo modelo de gestão para 

a manutenção dos 200 ônibus existentes em duas garagens, e um sistema de informações 

automatizado na empresa. 
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Maurício relata que desenvolveu muitas pesquisas com os veículos para implantação 

de novos processos que otimizassem o desempenho desse principal artefato de produção dos 

serviços da empresa. 

[...] logo depois que o gerente geral saiu e eu comecei a assumir outras áreas, 
fiz uma pesquisa muito grande sobre os veículos, cada veículo aqui tinha 
uma pasta, já tinha uma pesquisa muito grande onde eu aprendi muito sobre 
a história de Dr. Paulo construindo essa empresa e peguei uma bagagem 
muito grande dele e comecei a ver aquela história ali de todas as pastas dos 
veículos que tinham sido feitas, comecei a formar o dia-a-dia e com isso eu 
consegui montar uma estrutura e comecei a evoluir nos planos de 
manutenção e comecei a montar. (Maurício, entrevista em 01/02/05). 

 
Maurício chegou a cursar por algum tempo o curso de Administração de Empresas, 

mas o abandonou. Em seguida, participou do primeiro curso de Engenharia de Transportes  

em nível de pós-graduação na UFPE. Sua evolução, nitidamente, foi sendo constituída pelas 

demandas do dia-a-dia que, vez por outra, levaram-no a um aprendizado formal em sala de 

aula. 

[...] então, eu peguei uma bagagem muito grande de transportes da área com 
esse pessoal [(professores da UFPE)], então, eu associei aquilo que eu 
aprendi na universidade, àquilo que eu aprendi nessa especialização, aquilo 
que eu tinha de experiência de construção civil, que existia um programa 
muito bem formado na Queiroz Galvão associado às fábricas da (...) e me 
juntei com a Mercedes, que era o principal fornecedor de veículos aqui e 
montei um plano de manutenção e fui evoluindo nisso aí, com o passar do 
tempo evoluindo com produtos, evoluindo tudo isso. Houve a transição, saiu 
um gerente, eu me tornei gerente das duas empresas, houve uma cisão, 
houve uma sucessão e me tornei o diretor da empresa. (Maurício, entrevista 
em 01/02/05). 

 

Silvia aos dezesseis anos foi morar na Inglaterra, onde estudou inglês  e outras 

matérias mais vinculadas à gestão de negócios. Ao retornar ao Recife, cursou Administração 

de Empresas na UFPE. Tendo iniciado logo cedo suas preocupações com a formação 

profissional, inclusive, levando em consideração as oportunidades naturais existentes nas 

empresas da família, ela definiu que seria uma executiva, porém, sem a certeza de se 

trabalharia ou não com o pai. Definida a questão, a executiva começou a envolver-se com o 

negócio de transportes de passageiros na empresa da família.  
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[...] não tenho nenhum curso de pós-graduação, mas fiz muitos cursos e 
muitos seminários do setor, então, talvez nos meus cinco anos eu 
passava...viajava três, quatro, cinco vezes ao ano procurando gestão e 
tecnologia em transporte: visitar empresa, participar de seminário, ia 
participar de palestra sobre o setor; então, eu acho que isso contribuiu muito 
no meu aprendizado. E um ponto também que foi importante foi o 
intercâmbio, a gente sempre procurou conhecer as melhores empresas do 
setor no Brasil, se inspirar nelas, tentar trazer algumas coisas, tipo assim, de 
São Paulo pra Recife, do Rio pra Recife, até de fora; até...coisas assim do 
sistema de Buenos Aires, a gente fez visita e 'não, vamos pegar esse ponto e 
esse e esse e vamos trazer pra Metropolitana...' [...]. (Silvia, entrevista em 
02/02/05) 

 

Seu aprendizado na prática foi estrategicamente planejado, pois, ela iniciou em um 

estágio por seis meses numa outra empresa, também de transportes, pertencente a parentes, 

onde teve um forte aprendizado. O planejamento de uma operação de transportes de 

passageiros, os componentes dos seus custos, as fontes de receitas - a sazonalidade e períodos 

de pico -, as características dos equipamentos; enfim,  foi nesta empresa que a executiva 

iniciou seu aprendizado acerca das diferentes facetas que envolvem o negócio. E, em seguida, 

ingressou na empresa do pai, que hoje administra, passando por todas as áreas como estagiária 

durante três anos até assumir a diretoria, como disse: 

Então, daí começo a construir uma história e depois fiz um estágio na 
empresa inteira, fiquei um ano e meio vendo planejamento, depois passei 
pelo administrativo/financeiro, passei pela manutenção um ano, e com três 
anos e meio de empresa, eu assumi a diretoria da empresa. Aí a gente tinha 
mais ou menos um domínio sobre os setores, já conhecia um pouco de todos, 
porque eu fazia estágio em cada área, mas eu já passava, já era membro do 
colegiado dos gerentes, então eu ia vendo, ia criando minhas concepções  e 
em que o pessoal precisava melhorar ou não [...]. (Silvia, entrevista em 
02/02/05) 

 

Antônio ingressou na empresa como estagiário, quando ainda cursava Administração 

de Empresas em 1992. Iniciou suas experiências criativas no setor de almoxarifado com a 

revisão de organização e métodos, permanecendo por um ano e meio, chegando até a assumir 

o controle do setor. Em seguida, foi deslocado para a área de manutenção, onde esteve por 

pouco mais de um ano e teve como principal desafio a implantação de sistemas de 
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informações e controles no setor. A partir daí, uma nova missão lhe foi entregue: a gerência 

da operação da empresa, o "coração do negócio". Para ele, a operação foi sua grande escola. 

Por quatro anos ele gerenciou uma grande equipe aprendendo  a enfrentar uma sucessão de 

momentos entremeados por crescimento da empresa e crise no setor. Esse aprendizado, 

proporcionado pelo enfrentamento de novas experiências desafiadoras, parece ter sido o 

responsável por tê-lo conduzido ao atual cargo de diretor na empresa, como ele argumentou: 

Esse conhecimento da manutenção, quando eu cheguei na operação, fez 
gerar solução que era, entendendo as minhas necessidades e compreendendo 
as dificuldades do outro fazer, então essa lógica começou a ser feita. Passou 
então pro planejamento, que era um rodízio, a cada dois anos a gente fazer 
um rodízio na empresa e isso a gente consolidou durante uns seis anos, tanto 
que hoje a minha gerente administrativa já foi gerente de manutenção 
também; o meu gerente de operação já foi de administração, então a gente 
consolidou na empresa um planejamento de que tivesse uma 
multifuncionalidade, então na prática é isso: é rodar os gerentes, respeitando 
o conhecimento técnico dele, mas fazendo com que ele tenha compreensão 
do limite do outro em realizar o seu desejo. (Antônio, entrevista, 03/02/05). 

 

Israel é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Engenharia de 

Transportes, pela Universidade de Pernambuco (UPE) e, em Gestão de negócios (MBA), pela 

UFPE. Ao longo de sua formação acadêmica, estagiou em empresas de consultoria - o que, na 

sua percepção lhe proporcionou um conhecimento mais ampliado das atividades empresariais 

- e em algumas empresas de excelência no setor de transportes de passageiros da RMR. Logo 

em seguida, em 1992, ingressou na empresa do seu pai, na qual hoje é diretor superintendente, 

objetivo alcançado paulatinamente pela transferência para si das responsabilidades do seu pai. 

Atualmente, ele realiza todas as atividades relativas à função de superintendente, apenas 

reportando-se aos seus familiares - pai e irmãos -, no conselho de administração da empresa. 

Hoje, segundo ele, ainda a empresa é profissionalizada, uma vez que ele é o único 

representante da família em cargo executivo. 

Pedro iniciou muito jovem suas atividades executivas e empresariais. Aos 17 anos, foi 

emancipado pelos seus pais para gerir uma nova empresa que resultara da diversificação dos 
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negócios da família - segundo ele, desde aquela época, já era claro o seu interesse por 

mecânica, automóveis e a atividade de transportes coletivos que caira no seu agrado, como 

bem disse: 

Eu comecei a atividade de transporte muito cedo, eu fui emancipado aos 
dezessete anos pra gerenciar a atividade de transporte coletivo que era uma 
diversificação da nossa família; então eu fui destacado pra isso [...]. E fui 
destacado por quê? Porque, naturalmente, tinha primeiro uma afinidade com 
a atividade, como eu gostava muito dessa questão de mecânica, de 
automóvel, essa coisa toda, então eu tinha uma afinidade com transporte, 
com o ir e vir. E, segundo porque desde cedo eu sempre busquei, destarte ter 
graças a Deus nascido num bom berço, mas sempre busquei a minha 
independência pessoal, então, desde os quatorze anos eu já trabalhava, eu já 
tinha o meu (...) eu já procurei fazer o meu salário, essa coisa toda...então 
isso me dá uma outra linha de atuação, de vida. Então, quando você tem isso 
daí e consegue agregar a essa vontade, a essa necessidade pessoal, a 
possibilidade efetiva de fazer através de um processo de gestão, foi 
exatamente a junção dessas duas coisas que deu início a minha vida 
profissional. (Pedro, entrevista em 01/03/05). 

 
Em sua formação, Pedro não despertou interesse para as ciências exatas, segundo ele, 

seu desejo de aprendizado, inclusive relacionado às questões sociais - o que está bastante 

imbricada no negócio de transportes públicos de passageiros - levou-o a cursar Direito, mas 

sem o interesse em exercer a profissão, pois já se considerava, desde cedo, um líder 

empresarial. E foi assim, que buscou uma segunda formação, desta vez, mais focado nos 

resultados do negócio,  o curso de Administração de Empresas.  Portanto, pode-se também 

ilustrar a trajetória do executivo, com a seguinte fala: 

Então, no começo dessa questão, foi muito mais um aprendizado no campo 
mesmo, tá certo?, usando as ferramentas toscas que se tinha na época, agora, 
o mais importante disso tudo eu acho que é o aspecto da questão da 
formação profissional, eu acho que, na realidade, é muito importante que 
qualquer profissional, que ele tenha antes de mais nada, antes de...do seu 
conhecimento, da sua capacidade técnica, da sua capacidade de aprendizado, 
ele precisa ter a vontade; então, a vontade é determinante nisso. [...] por 
exemplo, eu tenho outros irmãos que não tiveram essa mesma iniciativa 
minha, isso é uma coisa que é nata, não se pode mudar. (Pedro, entrevista em 
01/03/05). 

 
Sérgio se define como um forasteiro no negócio de transportes em Recife. Nascido em 

Caruaru, cidade pólo do agreste de Pernambuco, emigrou aos dois anos de idade, com os seus 

pais para o Rio de Janeiro. Lá, direcionou sua formação para a área financeira, formando-se 
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em Economia e ingressando no mercado financeiro para trabalhar num banco. Logo após, saiu 

para trabalhar numa corretora de um outro banco, com atuação na bolsa de valores, na área de 

investimentos. Em seguida, trabalhou numa outra instituição bancária por um longo período, 

chegando ao cargo de diretor, quando surgiu a oportunidade de investir numa empresa de 

transportes coletivos na cidade de Cuiabá. Dessa sociedade, teve-se um desenrolar que 

terminou por assumir uma parte da empresa, na qual é diretor financeiro aqui em Recife, no 

ano de 2001. 

Lucas iniciou sua trajetória numa outra empresa do grupo empresarial no qual 

trabalha, no ramo de construção civil, como auxiliar de patrimônio, em 1990. Lá, conseguiu 

assumir uma chefia por ocasião do responsável ser transferido para outro setor, atuando por, 

aproximadamente, dois anos. A partir daí, surgiu a oportunidade de ingressar na atual empresa 

de transporte de passageiro, na função de encarregado de tráfego. De 1993 a 1996, transcorreu 

um período de muito aprendizado e de transformações na empresa, acarretando na sua 

ascensão ao cargo de gerente de operações. Desde então, o executivo vem-se desenvolvendo 

em vários cursos de capacitação e  desenvolvimento Gerencial (DG). Formado em 

Administração de Marketing, hoje é um executivo que exerce grande liderança na empresa, e 

exerce, de fato, uma das diretorias da empresa, tendo em vista o seu nível de envolvimento e 

respeitabilidade junto à diretora superintendente, que tem nele a pessoa que a sucede em sua 

antiga função. 

Então, eu procuro, eu digo sempre pra equipe, eu digo no momento que a 
gente cruzar os braços ‘ah, eu não preciso aprender nada (...)’, você tá 
fadado ao fracasso, a um insucesso. Então, eu procuro sempre ter essa 
disposição de aprender e até de desaprender e aprender novamente porque 
isso é muito difícil. Porque tem coisas que a gente, fez até ontem, e tinha um 
resultado positivo, mas alguém chega e diz ‘rapaz, olha, tem outra forma 
aqui’; então, se você for resistente ‘não!, não!, a forma...’, não, então...e de 
repente você vai e enxerga e aí você vai ter que reconhecer que aquela for.., 
aquele teu projeto ali vai ter que mudar o rumo, o caminho; então, isso tem 
contribuído bastante. (Lucas, entrevista, 01/04/05 ). 
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4.2  Como os executivos têm aprendido nas suas trajetórias 
educacional e profissional 

 

Esta seção procura responder a um dos objetivos da pesquisa, que é identificar como 

os executivos aprenderam ao longo de suas trajetórias educacional e profissional. As 

entrevistas revelaram que as maneiras foram variadas, mas os executivos apontaram que a 

decisão pessoal  de aprender e desenvolver-se foi algo essencial. Chegou num momento em 

suas trajetória que, a partir da observação de um acontecimento externo ao executivo - como 

por exemplo uma intervenção de consultoria na organização -, ou a partir de uma necessidade 

pessoal detectada (lacunas em conhecimento ou habilidades) para responder a um novo 

desafio na organização, os executivos  foram levados a decidir e assumir a responsabilidade 

pelo aprendizado. Esta decisão pessoal, autodirecionada, foi percebida nos entrevistados como 

fruto de uma visão pessoal projetada de suas carreiras. Alguns deles apontaram que terem 

realizado a descoberta da necessidade de planejamento na vida profissional e organizacional 

foi fundamental para o êxito alcançado. Para outros, foram as necessidades práticas da gestão 

no confronto com o novo, o desconhecido em um processo incremental de desenvolvimento. 

Portanto, percebeu-se, que os executivos pesquisados aprenderam essencialmente 

pelos relacionamentos sociais, educação e treinamentos formais, experiência e prática 

profissional e nas reflexões sobre suas ações. 

  

4.2.1 Rede de relacionamentos sociais  
 

Os relacionamentos sociais emergiram naturalmente nos relatos dos executivos como 

dimensão de sua aprendizagem, assumindo uma significativa forma de desenvolvimento das 

capacidades desses profissionais. As análises das entrevistas permitiram perceber que, ao 

longo de suas trajetórias, os executivos, ao interagirem com diferentes pessoas: familiares, 



     

 

81 

amigos, funcionários, clientes e parceiros (certo tipo de fornecedor) da empresa ou pessoais, 

adquiriram conhecimentos e habilidades. Pode-se agrupar essa aprendizagem nos 

relacionamentos em dois grupos: a aprendizagem nos relacionamentos fora  do universo do 

trabalho e a aprendizagem nos relacionamentos no universo do trabalho. 

 

 

4.2.1.1  Aprendizagem nos relacionamentos fora do universo do trabalho 

Todos os executivos revelaram que sua aprendizagem foi influenciada por diversas 

pessoas fora do universo do trabalho, ou mesmo, antecedente a ele. Os pais foram os 

influenciadores mais destacados, e suas participações não se restringiram às fases anteriores à 

profissional. Eles, além da transmissão de conhecimentos diversos, experiências e valores, 

foram partícipes de muitas fases na trajetória de alguns dos executivos.   

A executiva Silvia, fez referências ao tio como pessoa que lhe "contaminou" com o 

interesse pelo negócio de transportes, em muitas oportunidades, compartilhando os meandros 

do setor. O pai, segundo seu relato, instigou-a a expandir a visão de mundo e dos negócios. À 

mãe, coube influenciá-la como tutora (certo tipo de coaching) durante seu início de carreira, 

acompanhando-a no dia-a-da da empresa familiar que dirige.  Experiências também 

vivenciadas por Israel. Sua  fala corrobora com o apresentado.  

Tio Marcos também, pela paixão que ele tem por ônibus, ele me contaminou 
um pouco; meu pai, pela capacidade de me fazer ampliar a mente, eu sempre 
digo isso porque senão eu tinha ficado muito restrita, só a ônibus, ele sempre 
me fez procurar valorizar negócio agregado, (...) pensar diferente, me fez 
fazer cursos, foi uma pessoa muito importante na minha vida; minha mãe me 
acompanhou, aí meu crescimento profissional inicial foi todinho (...) eu  
passei quatro anos com minha mãe do meu lado, isso me dava muita força e 
equilíbrio porque era um pouco da experiência que eu não tinha, ela me 
ajudava muito. (Silvia, entrevista, 02/02/05, nossos grifos ). 

 
Eu acho que o seguinte, tem muito da própria ligação que eu tenho com a 
empresa. A empresa é de meu pai, a gente (...), o cara acorda de manhã, de 
tarde e de noite, vai "comendo" ônibus, "tomando óleo diesel" e ele vai 
acabando, assim de uma forma ou de outra, ele vai se amoldando àquela 
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cultura [...] Mas, eu acho que o fundamental, eu acho que existe um pouco 
de sangue nessa relação, [...] (Israel, entrevista, 09/02/05, nossos grifos). 

 
 

O aspecto influência dos pais na aprendizagem, que foi detectado na pesquisa, pode ter 

sido mais evidenciado devido a todas as três empresas serem familiares, mas, naturalmente, 

nem todos os executivos são parentes. O executivo José, que não possui laços familiares com 

a empresa que dirige, também ressaltou a influência da sua mãe em sua formação. 

Então, eu acho que o ponto mais importante da minha formação foi na minha 
infância; infância que eu não tive bem, mas foi nela que começou a 
demonstrar ali a importância que minha mãe tinha, a forma dela cuidar da 
gente, a forma de cuidar e de se relacionar com as pessoas, [...] a fase mais 
importante da formação do meu caráter hoje, porque aí (...) a busca hoje, eu 
tenho essa sede, essa ânsia de busca porque me formou atrás, me mostraram 
a necessidade; [...] minha mãe me ensinou como é que seriam as coisas e ela 
teve que me ensinar o que o meu pai deveria ensinar [...]  (José, entrevista, 
28/01/05, nossos grifos). 

 
Com base nos dados, parece não haver dúvida sobre a importância das relações 

pessoais que extrapolam o mundo do trabalho para o desenvolvimento dos executivos. Sejam 

familiares ou não, esses relacionamentos agregam ao executivo um certo tipo de 

conhecimento, habilidade e experiência que não estão disponíveis em outro meio. A 

possibilidade de compartilhar valores, sentimentos, percepções, aconselhamentos e 

informações "testadas" pela experiência de outrem é um componente especial para as escolhas 

de um profissional diante de decisões tão próprias dos executivos - que podem gerar impactos 

econômicos e sociais sobre si e a coletividade -, e ainda, pode permitir-lhe evitar os erros já 

cometidos, ou mesmo,  melhor compreendê-los na sua reincidência. 

Desta forma, os depoimentos indicam que  aqueles que puderam desfrutar de um rico 

acolhimento com a família, aparentam ter tido mais equilíbrio no enfrentamento dos desafios 

do seu trabalho. De alguma forma, sentem-se bem informados, com sonhos e projetos 

realizáveis, especialmente por serem compartilhados com outras pessoas. Os depoimentos a 

seguir, contribuem para as percepções apresentadas. 



     

 

83 

Antônio, relatou uma experiência em que teria um grande desafio profissional - uma 

apresentação para mais de 2000 pessoas em um grande evento em São Paulo -,  e estava tenso, 

nervoso, faltavam-lhe algumas compreensões acerca dos seus medos, e foi naquele momento, 

que seu pai lhe ensinou a ter mais confiança para superar os desafios perante situações 

desconhecidas.  

Do ponto de vista pessoal, eu acho que meu pai teve um papel extremamente 
importante. Meu pai tem 81 anos e é uma pessoa absolutamente lúcida e é... 
têm pessoas que têm estudo, têm pessoas que têm conhecimento, meu pai 
tem conhecimento, ele fala das coisas com sabedoria, ele fala das coisas e dá 
lição que você não acha nos livros. E eu me lembro que eu ia fazer um 
trabalho em São Paulo que eu teria lá duas mil pessoas pra falar e, aí, no dia 
anterior ele veio lá em casa e eu estava absolutamente seguro, mas nervoso 
aí ele olhou pra mim e disse: “olha, você está com a cara espantada” e eu 
disse, estou papai e ele disse olhe, faça um negócio “o que é que está lhe 
espantando?” eu disse é que eu estou vendo o auditório, cheio de gente e 
tal...aí ele chegou e disse “você vai falar do que você não sabe?” eu disse 
não, “você vai falar de algo que você não tenha controle sobre isso, se 
alguém lhe perguntar você vai saber responder?” eu disse, imagino que sim, 
“então o que é que tem de diferente?” eu disse as pessoas aí ele disse “então 
quando você tiver falando você olha pra cada um deles no auditório e 
imagina que ta falando dentro da sua empresa com aquelas pessoas que você 
vê todo dia e eu tenho certeza que você vai se dar bem nisso”. E foi isso que 
eu fiz e eu acho que deu resultado; então isso é sabedoria. (Antônio, 
entrevista, 03/02/05, nossos grifos). 

 
Por sua vez, Pedro considerou que todo o respaldo de valores, formação e marca 

pessoal têm exercido influência em seu trabalho. Ele relatou que conseguiu transferir sua 

aprendizagem em família para os negócios. Assim, pode-se perceber que houve influências 

dos familiares na aprendizagem dos executivos.  

Então, na realidade, a família é o começo da história, é o começo da tua 
formação e, muito provavelmente, tua marca, eu acho que isso é uma coisa 
que você vai ter sempre que conviver, até quando você se junta num grupo, 
[...]. Então, essa questão, você não pode dissociar a família do processo, [...] 
pra mim foi uma importância fundamental, por quê?, porque eu transmutei o 
meu processo familiar, um processo de união, de convívio e de harmonia, 
pra dentro do meu negócio. Então isso teve uma influência muito grande. 
(Pedro, entrevista, 01/03/05, nossos grifos). 
 

Outra possibilidade de aprendizagem nas relações sociais, foi mencionada por Sônia, 

que disse ter aprendido na sua relação com um professor quando ainda cursava a 

universidade. A orientação que recebeu proporcionou aprendizagem e oportunidades,  como 
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por exemplo, o seu encaminhamento a um estágio na EMTU/Recife e, posteriormente, em sua 

opção por um curso de pós-graduação no exterior, na área de transportes de passageiros. 

Quando eu estava me formando em 1980, com a criação do Órgão Gestor e 
eu tive a oportunidade, naquele tempo Antão era meu professor de várias 
matérias, de escala, de transporte, era Antão e outros, e tive oportunidade de 
passar, de estagiar, de começar mesmo a estagiar, com o grupo que estava 
criando o Órgão Gestor, que era a EMTU;[...] quer dizer, eu tive 
oportunidade disso. [...] Acho que tive uma felicidade muito grande, até 
mesmo de começar com pessoas como Regilma, que tinha uma formação 
muito técnica, era um pessoal que era do planejamento, assim, era a nata do 
que tinha. Aí quando eu me formei, através de Antão eu consegui uma bolsa 
para a França, uma bolsa com o governo francês, era para fazer uma 
especialização, não era no nível de mestrado nem doutorado, era 
especialização, uma coisa técnica, era um certificado de estudos superiores 
[...]. (Sônia, entrevista, 01/02/05, nossos grifos). 

 
Como verificado, os dados apresentados sobre aprendizagem pelos relacionamentos 

fora do universo do trabalho, foram destacados por vários dos respondentes como tendo sido 

relevante para sua formação. O compartilhamento de valores, a confiança externada, o apoio 

nas situações difíceis, são exemplos de aprendizagem associada a pessoas com quem os 

executivos se relacionaram, inclusive, antes de se tornarem profissionais, e que permitiu o 

desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem nas suas trajetórias. 

 

 

4.2.1.2  Aprendizagem nos relacionamentos no universo do trabalho 

Os relacionamentos sociais dos executivos no seu universo do trabalho revelaram-se 

uma outra importante fonte de aprendizagem para o seu desempenho profissional. Todos eles 

apresentaram essa dimensão como importante na sua trajetória. Esta constatação demonstra a  

variedade de oportunidades e situações em que os executivos aprendem, e muitas delas, 

estando longe de contextos de educação formal. Os relacionamentos aqui compreendidos são 

aqueles desencadeados por motivações relativas à atividade gerencial, podendo as pessoas 

envolvidas nas relações ser membros, permanentes, ou não da organização. 
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Nesta dimensão, foram percebidos três grandes grupos de relacionamentos:  

a) A interação do executivo com parceiros internos à organização;  

b) A interação do executivo com parceiros externos à organização; 

c) Outras situações de interação social. 

 

a) A interação do executivo com parceiros internos à organização:  corresponde às 

situações de interação individualizada ou de trabalho em grupo, como reuniões; colaboração 

em projetos, trabalho em equipes multidisciplinares. São situações cotidianas no espaço 

organizacional, na qual o executivo se comunica no intuito de exercer as suas funções 

gerenciais. Outra possibilidade de aprendizagem é a vivenciada no processo de formação de 

equipe, quando o executivo compartilha informações relevantes para as ações envolvidas. 

Situação em que o executivo intencionalmente ensina, transmite informações e, também, 

recebe questionamentos e posicionamento dos pares e subordinados.  

 Dentro dessas interações, foi possível identificar relações de mentoria. 

a.1) Interação entre executivo e mentor 

No mundo corporativo, a rede de relacionamento do executivo é formada por pessoas 

com os mais diferentes papéis, o que pode ser melhor representado pelo conceito de 

stakeholders, desde membros da organização, passando por fornecedores, clientes, acionistas, 

dentre outros. Na perspectiva da função da mentoria, percebeu-se que alguns dos executivos 

passaram por esse processo como estratégia de aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

Sônia foi uma pessoa super-importante, pelo conhecimento que ela tem do 
setor e pelo que ela me ensinou [...] digo a Sônia que ela é minha professora, 
eu devo tudo a ela, porque realmente eu aprendi muito de planejamento, de 
operação, quadro de horário(...) é o foco do negócio, eu acho que é esse o 
aprendizado importante na minha vida profissional, porque também..., eu 
acho que eu entrei na empresa pelo caminho do negócio da empresa, que é a 
operação, que é o setor realmente que eu tenho mais afinidade, é com a 
operação e com o planejamento. (Silvia, entrevista, 02/02/02 ). 

 
Do ponto de vista profissional aí eu falaria de uma pessoa, é Paulo Roberto, 
que quando eu entrei na empresa era diretor de operações da empresa, que é 
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a função que eu exerço hoje, e que era uma pessoa de um rigor absoluto, de 
uma exigência fora de qualquer padrão, então eu percebi de cara que se eu 
quisesse fazer carreira na empresa eu tinha que acelerar pra chegar junto dele 
e foi isso que eu fiz. Eu acelerei e ele me deu um grande aprendizado porque 
ele tinha, assim, um nível de exigência pouco comum. (Antônio, entrevista, 
03/02/05,  nossos grifos). 

 

 

b) Interação do executivo com os parceiros externos à organização: Este tipo de parceria 

de aprendizagem se estabelece com os fornecedores, consultores e consultorias. 

b.1) Interação entre executivos e fornecedores 

O  executivo Maurício afirma que tem sido determinante na sua aprendizagem e na sua 

equipe, a busca de conhecimento junto ao relacionamento com os fornecedores. Percebeu-se 

uma existência de parceria entre a empresa, que o executivo dirige, e alguns fornecedores de 

grande expressividade no setor automobilístico nacional.  A Mercedes-Benz, Volkswagen, 

Pirelli, Michelin, e tantos outros, têm desenvolvido na empresa vários experimentos de seus 

produtos, lançando-os no mercado nacional, alguns deles, somente após as avaliações 

desenvolvidas pelos técnicos junto com o executivo e sua equipe. A prática tem se mostrado 

proveitosa para ambas as partes, pela geração e transferência de conhecimento entre ambas as 

partes. A relação de aprendizagem tem sido embasada na reputação, confiança mútua, com 

repercussões positivas para o executivo e a empresa no setor, pois os produtos testados e 

aprovados por uma determinada empresa, influencia o comportamento de outras empresas  do 

setor. A fala do executivo ilustra a situação: 

[...] eu estou recebendo o pessoal da Mercedes pra discutir 
problemas/modificações tecnológicas que fizeram nos últimos veículos 
Mercedes e que geraram problemas nos veículos, que eles trocaram a caixa 
de marcha ZF que era um sucesso com a Mercedes, está dando problema, 
estou com carro parado, então coisas (...) e eu tenho desenvolvido um 
trabalho muito grande, vamos dizer assim, de contato com fábricas [...]. Mas 
existe hoje uma confiabilidade muito grande nos produtos utilizados pela 
Empresa, isso às vezes, a gente tem que ter até um cuidado muito grande 
porque , como eu digo, nós somos formadores de opinião e você pode até.... 
Nós desenvolvemos produtos aqui dentro, tivemos produto da Pirelli, pneu 
da Pirelli lançado pra o mercado, antes dele ser lançado ele foi utilizado, 
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toda a vida dele antes de ser lançado no mercado, aqui dentro. Agora mesmo 
eu devolvi à Michelan uma quantidade grande de pneus, que foram testados 
aqui dentro da Empresa, […] e eles vão ser lançados ainda no mercado, esses 
pneus, agora, durante o ano de 2005, mas nós em 2004, desde janeiro, 
estávamos rodando aqui e sendo acompanhados por técnicos; também da 
Firestone, vários produtos nós fazemos essa parceria com o pessoal (...). 
(Maurício, entrevista, 01/02/05) 

 

 Percebe-se que os executivos, na maior parte das vezes, permutaram conhecimento e 

experiências de forma não intencional, sem se aperceberem, mas ao refletirem sobre sua 

trajetória, até durante as entrevistas, de forma muito clara, relataram que nesses episódios 

transcorreram transformações em suas capacidades. Para alguns deles, foi principalmente nas 

ocasiões em que houve um relacionamento de confiança mútua, com base no ganha-ganha, 

que ocorreram os melhores desenvolvimentos.  

 

 

b.2) Interação entre o executivo e a consultoria organizacional 

De que forma e em que áreas os relacionamentos entre executivo e consultor (como 

profissional liberal ou empresa de consultoria) têm contribuído para o aprendizado dos 

executivos pesquisados? Esse parece ser uma aspecto no desenvolvimento das competências 

do executivo ainda pouco explorado e que recebeu a atenção desta pesquisa, mesmo sem ser o 

foco central de suas preocupações. 

Os respondentes da pesquisa relataram que nas suas relações com os consultores - ou 

consultorias organizacionais - eles recebem o impacto das intervenções desses profissionais 

no campo do conhecimento e habilidades e que, freqüentemente, representam uma 

oportunidade de aprendizagem que se traduz na aquisição de novos conhecimentos. Eles 

caracterizam essas oportunidades de interação relacionadas às propostas de atuação dos 

consultores. Foram as seguintes citações de  formas de relacionamento das consultorias para o 

desenvolvimento de suas competências gerenciais:  
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(i)  Consultorias como agentes fiscalizadores externos 

 Quando funcionam como alertas para as armadilhas construídas no dia-a-dia pelos 

próprios executivos. Alguns deles consideram que a contribuição das consultorias 

organizacionais passa pelo exercício de um certo controle do que se está fazendo na empresa, 

gerando um tipo especial de informação para os executivos, pois entendem que saber, ou 

mesmo, mensurar, o nível de convergência ou divergência entre o planejado e o realizado, 

seja individual ou coletivo, pode remeter às reflexões. Esse tipo de informação, quando 

articulado e analisado, propicia um tipo especial de aprendizagem para a correção dos rumos 

adotados. Esse entendimento foi compartilhado nos seguintes depoimentos: 

[...] e outra coisa lhe alerta muito para as armadilhas que você mesmo cria - 
um bom consultor na área de gestão alerta bastante para as armadilhas que 
você mesmo cria, você sai andando, fazendo e criando armadilhas que vão te 
complicar mais adiante [...] (Mauricio, entrevista, 01/02/05). 
 
[...] um ponto que eu acho extremamente importante em consultoria, é o fato 
dela ser um agente fiscalizador, ... porque eu não consigo me vigiar... Então, 
eu preciso, às vezes, de algum elemento externo que esteja olhando pra mim 
(Pedro, entrevista, 01/03/05, nossos grifos ). 

 
É o olho externo, tem coisa que de repente as duas áreas ali, uma está 
achando que é responsabilidade da outra, e a consultoria ajuda nessa situação 
[...] (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos grifos). 

 
(ii)  Consultorias como agentes  ratificadores do processo decisório e das mudanças 

Quando funcionam como uma segunda voz, opinião, a fim de ratificar se o caminho ou 

processo assumido está certo.  Um dos executivos entendeu que os consultores compartilham 

das mudanças através de  suas concordâncias ou divergências no processo decisório. 

Representam a possibilidade de uma outra visão com qualificações técnicas relevantes e uma 

isenção emocional que, às vezes, os executivos não têm. Desta forma, os executivos percebem 

esses profissionais como "agentes ratificadores" de decisões e mudanças que podem ser 

traduzidas como "técnicas e modernas". Pôde-se constatar essa visão no seguinte depoimento: 

As Consultorias elas ajudam muito, ajudam assim, como uma segunda (...), 
como uma voz que não está naquele, no "rame e rame" da gente, no dia-a-
dia, por exemplo, a gente tem uma consultoria aqui que trabalha com, sei lá 
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(...), com oito horas de trabalho mensal, que não é uma carga pesada, então, 
a gente está sempre discutindo com esses dois ou três consultores se o 
caminho tá certo, se não está, estamos sempre inovando; eu acho importante 
estar sempre com uma pessoa pra dar uma opinião e é claro a última palavra 
é a da gente porque a responsabilidade final vai ser nossa [...]. Mas, eu acho 
interessante a gente está sempre trabalhando com o consultor, com uma 
pessoa que tá dando (...), está divergindo da gente em situações que a gente 
pensa que é o dono da razão." (Israel, entrevista, 09/02/05) 

 
(iii) Consultoria como agentes de integração intraorganizacional  

Quando funcionam como observadores "neutros" que transitam entre os pares e 

identificam as arestas obstrutivas para os processos de mudanças. Um dos executivos relatou 

que os consultores contribuíram de forma decisiva para a integração dos processos 

organizacionais, harmonizando entre as diversas áreas as estratégias, a visão e os objetivos da 

empresa.  Ele relatou que os consultores possuem conhecimento e experiência suficientes para 

diagnosticar os obstáculos existentes nos procedimentos dos vários setores da empresa que 

impedem melhorias, e intermedia mudanças em prol dos melhores resultados. 

Olhe, hoje muito mais na questão da gestão das pessoas e dos processos [...] 
Então, a Consultoria tem nos ajudado nisso, nessa integração com as outras 
áreas, de desenvolver ações conjuntas, ou seja, sempre enxergando o 
resultado como um todo (...) dos processos, tem nos ajudado muito [...]. 
Consultoria lhe ajuda a arrumar, a dar uma formatação adequada àquela 
idéia, aquele projeto e nessa relação com as outras áreas, funciona como 
mediadora, como (...) é importante[...]. (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos 
grifos). 

 

(iv) Consultoria como agentes de escuta "terapêutica"  

Quando funcionam como coaching ou counseling, um certo tipo de aconselhador, ou 

mesmo, confidente. Para a executiva Silvia, ressaltou o  papel de destaque dos consultores que 

atuam em sua empresa. Ela considera que as consultorias agregam conhecimento a sua gestão. 

São profissionais que conquistaram uma relação profissional e pessoal com a executiva ao 

longo do tempo, relação comprometida com os resultados duradouros, e não apenas no curto 

prazo. É uma relação que transcende a solução de problemas técnicos específicos. Ela as 

qualifica como confidentes de seus sonhos e realizações. Mas, não somente ela, esses 
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consultores compartilham dos encontros semanais e mensais de avaliações e controles da 

gestão com todo o corpo gerencial. Esse padrão destacado pela executiva supracitada não é 

isolado, pois se revela na trajetória de outros executivos pesquisados. É de se destacar o 

depoimento que segue acerca da contribuição dos consultores para o aprendizado da 

executiva: 

Eu tenho consultoria de gestão, que é a TGI [Consultoria de gestão 
organizacional]; tenho consultoria do negócio, que é Germano que me dá, na 
parte operacional e tenho algumas consultorias que eu digo que esse pessoal 
hoje são meus (...) mais do que consultores, mais do que assessores, são 
confidentes, são pessoas que eu troco idéias, que eu (...) e não só sou eu, 
porque os gerentes também participam dessa reunião, as reuniões, por 
exemplo, (...) eles interagem bastante, eu acho que soma muito na empresa." 
(Silvia, entrevista,02/02/05, nossos grifos). 

 
(v) Consultoria como agente agregador de tecnologia 

Quando funciona como fornecedor de modelos, processos e sistemas. 

Então, a consultoria na realidade pra mim ela tem uma capacidade de 
agregar tecnologia, de trazer novas tecnologias, apresentar novas tecnologias 
pra sua escolha [...] (Pedro, entrevista, 01/03/05, nossos grifos ). 
 
 

No intuito de identificar sob o interesse da aprendizagem o papel dos consultores em 

suas relações com os executivos, percebeu-se que há uma presença significativa desses 

profissionais - detentores de conhecimento, habilidades, capacidades e experiências 

diferenciadas - na maneira como os executivos vão modelando seus pensamentos e atuações 

no enfrentamento dos desafios diários da gestão. Predominantemente estão presentes nas 

empresas dos executivos pesquisados, prestando consultoria na área de gestão de pessoas. 

Esta área de gestão aparenta ser uma das principais preocupações dos executivos pesquisados. 

Sem exceção, eles relataram que os melhores resultados das suas empresas só foram 

alcançados após um longo período de investimentos nos seus recursos humanos, nas pessoas, 

que, majoritariamente, estiveram associados à presença de consultoria nessas mudanças. São 

bastante elucidativas as palavras do executivo a seguir: 
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[...] E nessa consultoria [(em uma das suas experiências)] eu aprendi 
bastante sobre processos, sobre procedimentos, mas pouco (...); aprendi uma 
coisa que era bem negativo nele, era a falta de cuidado e de respeito com as 
pessoas, certo?. Enquanto que com outras consultorias que davam foco na 
gestão de pessoas e as pessoas se engajarem na criação e na execução dos 
processos pra você obter resultados e fazer com que as pessoas, com que os 
gerentes se tornassem realmente gerentes, preocupados aí com resultado, 
preocupados com que as mudanças ocorressem e preocupados com suas 
equipes, é [...] mas existem excelentes consultores, empresas de consultorias 
e que trazem, lhe dão uma visão diferente, usando técnicas certo, técnicas 
é..., eles tiveram a oportunidade de estudar, de pesquisar, de analisar e de 
refletir até com relação a resultado, tem já uma questão [...] (Mauricio, 
entrevista, 01/02/05, nossos grifos). 

 

c) Interação do executivo com outras situações de relacionamento social 

Um aspecto detectado na pesquisa vem a ser a aprendizagem dos executivos, 

impulsionados por visitas técnicas às empresas de excelência no negócio ou em processos 

produtivos específicos. Ou mesmo, o estabelecimento de intercâmbio de informações e boas 

práticas com executivos de outras empresas, locais ou não, em prol da melhoria conjunta. A 

atitude de reconhecer e buscar aprendizagem  em outras empresas, concorrentes ou não, foi 

uma das práticas mais citadas. A possibilidade de aprender com as melhores práticas, 

comportamento amplamente utilizado por todos os executivos e que pode ser associado às 

práticas do benchmarking, ferramenta que defende a intencionalidade em buscar as melhores 

práticas em outras empresa de excelência. Assim, corrobora com essa experiência: 

Eu também me inspirei muito em Sr. Wallace, que era um empresário de São 
Paulo, (...) a empresa Paratodos, e ele tinha uma empresa que era referência 
(...) a seriedade, eu me inspirava muito nesse modelo de gestão: sempre falar 
a verdade, sempre ser transparente. Eu vivia lá (...) em São Paulo, passava 
semanas lá aprendendo, o "velho" me deixava, infelizmente ele faleceu, tem 
um ano e dois meses, perdi um grande amigo. (Silvia, entrevista, 02/02/05, 
grifos nossos). 

 
[...] e o mais importante, que é uma coisa que eu sempre fiz, foi o que a 
gente hoje tá famoso que é o (...)  que é olhar o que os outros fazem, [...]. 
Olhe veja bem , há quinze anos atrás, numa das minhas incursões de (...) 
pelo mundo eu fui ver na Inglaterra, uma coisa que me chamava muito 
atenção na época, que eram os letreiros dos ônibus ingleses, porque a noite 
eles pareciam...tinha algum tipo de (...) eletrônico, uma coisa desse tipo, 
como eu tinha um acesso, sempre que eu ia à Inglaterra, eu conseguia ir 
visitar em Londres a “London Transit” que é a empresa de ônibus que faz 
transporte [...] descobri o que era, que não era nada mais que um material 
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simples, não tinha nada de eletrônica, coisa nenhuma, era uma conjunção de 
materiais tipo napa de tecido e uma tinta que eles usavam fosforescente que 
dava uma reação interessante[...]  E aí o que acontece? Bom, esse tipo de 
coisa muito cara eu não vou conseguir usar porque é muito caro, vai ser uma 
coisa pra gente importar e aí eu fiz a minha ação tupiniquim, não é?, quer 
dizer, conhecendo como é que funcionava lá, fiz uma experiência num 
ônibus nosso [...] depois o resultado foi tão bom que foi criado, saiu uma 
portaria, essa portaria existe na EMTU, que tem o nome “Modelo 
Itamaracá”, que não tem modelo Itamaracá nenhum, é modelo londrino, [...] 
a maioria dos estados do Brasil usa a mesma, o mesmo pano de vista hoje 
com letreiro amarelo, translúcido, ta certo?, então isso é uma coisa que 
começou aqui [...] (Pedro, entrevista, 01/03/05, nossos grifos ). 

 
 Os relacionamentos com outros competidores, foi relatado pelo executivo Lucas. Nele 

houve troca de informações, experiências, conhecimento, o que caracterizou um certo tipo de 

rede de aprendizagem, motivada pelo desenvolvimento mútuo.   

 
[...] a empresa foi convidada pra participar de um seminário, primeiro 
Seminário Internacional de Qualidade, em Porto Alegre e eu fui lá apresentar 
um trabalho, justamente esse, não é?, - Gestão da Operação por Unidade de 
Negócio. E, quando terminei a apresentação, um consultor que prestava 
serviço a Flores, me procurou querendo marcar uma visita, ele gostou do 
modelo e eu disse ‘tudo bem’. [...] E, eles..., nós passamos um bom tempo 
trocando experiências, ainda hoje, a gente manda resultado pra eles, eles 
enviam pra gente, não é?, experiências de gestão. Eles, não é?, conquistaram 
depois também, eu acho que foi em 2002...ou foi 2003, o prêmio ANTP de 
Qualidade, então é uma empresa também, não é?, muito boa. (Lucas, 
entrevista, 01/04/05, nossos grifos ) 

 
 

 Portanto, pode-se verificar que os executivos pesquisados têm aprendido nos 

seus relacionamentos com parceiros internos à organização (chefes, sejam mentores ou não, 

pares e subordinados), parceiros externos à organização (fornecedores e consultoria) e outras 

situações de interação social (executivos de outras organizações com os quais estabelecem 

uma rede de troca de conhecimento).  
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4.2.2 Educação e treinamento para o desenvolvimento profissional 
 

4.2.2.1 Formação e atualização profissional 

Em todos os casos investigados, percebeu-se que os executivos valorizaram em sua 

formação o acesso ao curso universitário, haja vista, todos terem uma graduação concluída e, 

alguns deles, mais de uma. O mesmo interesse não ocorreu de forma generalizada para a 

formação em pós-graduação; apenas a metade recorreu a esse meio. Mesmo aqueles que 

recorreram a esses cursos, os reconhecidos MBAs (Master Business Administration) - cursos 

que se propõem a suprir habilidades e conhecimentos não apropriados pelos executivos - não 

atribuem grande relevância à experiência, o que põe sob dúvidas os reais benefícios desses 

programas. Alguns desses executivos percebem sua experiência frente aos cursos de pós-

graduação como tendo sido pouco produtiva para as suas necessidades e, aquilatam-na com 

valor semelhante às experiências localizadas, vivenciadas em bons seminários ou congressos.  

Parece que o modelo tradicional desses  cursos direcionados para executivos que os 

vinculam a um compromisso de um ano, com conteúdos distribuídos em módulos - quase 

sempre sem interdisciplinaridades – e voltados para qualquer tipo de organização, não têm 

atendido às carências do trabalho diário desses profissionais. A sua perspectiva instrucionista, 

baseada no professor que sabe e que pode transferir um determinado conhecimento para o 

executivo, demonstra não ter sido tão efetiva. Outro elemento que parece relevante é o já 

questionável sucesso do uso didático intenso do estudo de caso - recurso consagrado na 

Universidade de Harvad-, que se concentra apenas em análises, como conhecimento 

potencial, sem compromisso com sua aplicação. Tendo em vista que é a mudança na 

capacidade de trabalho que  norteia o engajamento dos executivos nesses cursos, como 

argumenta o seguinte executivo:  

Eu fiz um pós, na área de especialização, na própria Federal (MBA 
Executivo- Gestão de Negócios), [...] claro que dá um aprendizado, mas eu 
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acho que hoje seriam mais importantes esses cursos, não é nem cursos... é 
cursos, cursos curtos de três meses mais intensivos do que esses cursos que 
duram o ano todo. Eu, assim, em algumas participações que eu fiz em 
seminários na área ligada a transporte ou então palestras, pra mim foi tão 
proveitoso quanto fazer um curso de Gestão de Negócios na Federal, por 
exemplo, ou então, essa pós graduação que eu fiz em área de transporte. 
Porque você se atualiza mais rápido, você às vezes com uma carga muito 
grande, fica meio carregado, talvez (...) já faz bem uns cinco anos que eu fiz 
esse meu curso de Gestão de Negócios, posso até... já está atualizada essa 
minha leitura que eu faço, mas eu preferiria..., e aprendi mais, assim, em 
cursos pequenos assim; diferentemente desses cursos longos e coisa e tal, eu 
acho mais interessantes esses cursos curtos. (Israel, entrevista, 09/02/05). 

 

Com base nos depoimentos dos executivos, foi possível verificar que a procura por 

esses cursos voltados para a formação executiva tem sido menos pela certeza do domínio de 

conhecimento e habilidades necessários para o bom desempenho nas suas atividades diárias, e 

mais pela ampliação da rede de relacionamentos,  trocas de experiências e, de forma muito 

especial, a legitimação de uma liderança exercida no espaço organizacional com a posse de 

uma titulação que se insere como um elemento de diferenciação da capacidade do executivo 

perante seus subordinados e pares. Nesse sentido, é possível também, que essa titulação em 

pós-graduação lato senso adquira um maior valor em decorrência de sua disponibilidade estar 

reservada àqueles que puderam desembolsar uma alta quantia financeira. 

Para outros executivos, os com formação profissional em uma das engenharias e 

alçados às funções gerenciais, foi detectada uma significativa importância para o seu 

desempenho a participação nos cursos de pós-graduação voltados para o segmento gerencial. 

Parece que esses cursos articulam um conhecimento próprio da gestão empresarial, sejam 

conceitos, modelos teóricos, autores - pelo menos os que são difundidos pela grande mídia de 

negócios - com os quais eles são confrontados na prática diária, ou noutra parte, também por 

serem fustigados por consultores organizacionais com a sua linguagem própria. A capacitação 

na comunicação própria da área da Administração - que tem como outras áreas profissionais, 

um linguajar diferenciador - aparenta ser um gap legitimamente preenchido pelas escolas de 

"formação gerencial". 
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Para outro executivo, a participação em seminários, workshop e correlatos, como fonte 

de aprendizagem só se justifica, se houver foco no que se procura. Na sua trajetória, ele 

norteou sua participação e a dos subordinados a uma prévia e criteriosa análise sobre a 

relevância para o negócio do conhecimento que se estar oferecendo no determinado evento: 

[...] acho que é relevante, desde que você tenha foco; não adianta você está 
fazendo participação de workshops, dessa coisa toda, se você for pra lá 
porque vai botar no seu currículo, isso não vale nada, na realidade pra mim o 
importante é você saber se, bom, quem é que está ali? [...] aqui que é a 
minha gestão [...] e esse cara sabe, então eu vou para ali pra ir buscar a 
experiência dele, que não será naturalmente a minha aplicação, mas 
simplesmente um conhecimento dele que com esse conhecimento, do 
processo que ele gera, eu possa aplicar na minha realidade [...] não só 
seminários, mas principalmente, leitura técnica, tá certo?, e o mais 
importante, que é uma coisa que eu sempre fiz, foi o que a gente hoje está 
famoso que é [...] olhar o que os outros fazem [...]. (Pedro, entrevista, 
01/03/2005, nossos grifos). 

 
A maioria dos entrevistados não revelou a cautela do executivo supracitado, pois 

destacaram o envolvimento freqüente em congressos, seminários e workshop voltados para as 

temáticas de interesse do setor ou mesmo relacionados à formação executiva. Desta feito, 

percebeu-se que, normalmente, as organizações incentivaram a participação nesse tipo de 

evento, mas cabendo aos executivos indicarem aqueles eventos do seu interesse. Esse 

comportamento pode suscitar uma das estratégias de manutenção e ampliação das redes de 

relacionamentos desses profissionais - recurso importante para a sua aprendizagem - além de 

uma percepção desses fóruns como uma arena, onde seja imaginável mapear movimentos 

estratégicos de concorrentes e detectar tendências conjunturais no ambiente competitivo. 

Na percepção de Lucas, foi relevante para o seu atual desempenho a sua participação 

em cursos de desenvolvimento gerenciais e em suas posteriores versões de atualizações. 

Realizados normalmente com os mesmos participantes, esse modelo de curso pode constituir 

uma oportunidade de trocas de experiências entre profissionais, nem sempre do mesmo setor. 

Cabe destaque que esses cursos formatados em turmas pequenas, têm sido oferecidos por uma 

instituição ligada à consultoria organizacional, atuante nas próprias empresas dos executivos, 
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e através dele tem fomentado de forma especial a interação entre diversos profissionais - 

alguns desses, inclusive, participantes desta pesquisa - numa possível comunidade de prática, 

como argumenta um dos executivos: 

Tem sido constante [(participação em cursos)]. Anualmente, ou seja, eu 
tenho participado de cursos; agora, esse ano mesmo, estou iniciando agora 
junto ao INTG, um  DG-Atualização, que é o desenvolvimento gerencial. 
Então, a troca de experiências, com profissionais do mesmo segmento e até 
de outros segmentos, isso tem ajudado bastante. Então, tem sido uma coisa 
permanente, essa questão de curso, da capacitação e fora isso, participar de 
seminários é, tanto da área como até [(dúvidas)], ou seja, do mesmo 
segmento como de outros segmentos, isso tem ajudado bastante [...]. (Lucas, 
entrevista, 01/04/05). 

 
Portanto, verificou-se que todos os executivos valorizaram em suas trajetórias de 

educação a formação universitária (graduação), mas nem todos atribuíram a mesma 

importância aos cursos de pós-graduação, exceto os que cursaram uma das engenharias. Foi 

verificado que esses últimos encontraram amparo nesses cursos para demandas conceituais e 

modelos administrativos, própios da formação do administrador. Por outro lado, uma paste 

revelou a participação frequente em cursos de desenvolvimento gerencial, caracterizados pela 

curta duração e, especialmente, em seminários, palestras e workshops, como forma de 

obtenção de domínios de conteúdos e ampliação de suas redes de relacionamentos. 
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4.2.3 Experiência e prática profissional 
 

Na compreensão de que a história da administração de empresas como um campo do 

conhecimento com feições próprias, tem recebido inúmeras contribuições de executivos que 

formaram sua capacidade de guiar as organizações tanto pelo respaldo de suas experiências 

vivenciadas, quanto por outras capacidades apreendidas no enfrentamento dos desafios 

diários, esta seção descreve as aprendizagens desenvolvidas na prática gerencial dos 

executivos pesquisados.  

A grande maioria dos executivos pesquisados indicou que os conhecimentos, 

habilidades e competência determinantes para o seu bom desempenho foram adquiridos após 

o início de suas funções como executivo, inclusive, mesmo aqueles que revelaram que sabiam 

e, provavelmente, já detinham os referidos saberes, deram indicações de que paulatinamente 

foram compreendendo, aprendendo e vencendo os desafios. Os relatos apontaram que nas 

práticas e experiências do dia-a-dia é que transcorreram os principais aprendizados desses 

executivos, mesmo que tenham permanecido tácitos. 

Por mais que tenham se dedicado a processos de aprendizagem (formais ou informais) 

externos ao espaço organizacional, ao dia-a-dia do gerenciamento, somente quando se 

tornaram partícipes como indivíduos e membros da organização e de grupos, os 

conhecimentos antecedentes e os novos puderam ser burilados e transformados numa 

capacidade de ação propulsora de mudanças. 

Parece que, para eles, toda a bagagem aprendida anteriormente ao início de sua 

jornada como executivo, foi posta em ordem subseqüente aos novos imperativos da gestão de 

pessoas e estratégias relativas ao negócio. A capacidade de mobilizar as pessoas de forma 

alinhada com as estratégias da empresa, foi o aprendizado mais indicado pelos entrevistados, 

e era o que lhes faltava no início de suas carreiras. Alguns fatores que mobilizam as pessoas, 
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sejam intrínsecos ou extrínsecos aos indivíduos, mas que objetivamente atuam sobre o nível 

motivacional e o comportamento de cada membro da organização, representaram os 

principais desafios da aprendizagem dos executivos em prol do desempenho individual e 

organizacional. 

você vai aprendendo ao longo do tempo. É a experiência, é a troca com as 
pessoas, são os cursos, os treinamentos, você vai aprendendo. É claro que 
você primeiro tem que ter disposição pra isso, mas, é, eu acho que são 
características fundamentais, de um executivo, o que, vamos dizer assim, pra 
ele conquistar a liderança - porque eu digo sempre, liderança não se impõe, 
se conquista. Então, a humildade, o saber ouvir, a flexibilidade, muitas vezes 
você tem um conceito e aqui 'não..isso..' e não muda, então, isso é ruim, 
então você tem que ser flexível; saber recuar em alguns momentos, 
reconhecer o erro; agora, acima de tudo, ter muita determinação, iniciativa, 
não esperar, essa coisa também de não (...) saber trabalhar os conflitos, não 
(...) muitas vezes é, você não sabe receber uma crítica, e muitas vezes você 
mesmo tendo razão é importante você saber ouvir a crítica, escutar o que 
outro tem pra dizer, "olhe, tudo bem, o seu pensamento é esse, a sua visão é 
essa, mas eu discordo por isso, isso e isso..." e argumentar e nunca barrar. 
Então, todos esses cuidados, você vai aprendendo ao longo do tempo, e aí 
vai conquistando uma liderança, o que é importantíssimo pra poder você, 
obter o resultado. (Lucas, entrevista, 01/04/05). 

 
Cabe destacar que alguns dos executivos migraram de funções técnicas ligadas à 

engenharia para funções gerenciais, seja pelo progresso na carreira e/ou pelo crescimento da 

empresa, o que não é raro, e representa um perfil profissional que foi moldado pelas 

demandas da prática. As habilidades e os conhecimentos técnicos que detinham antes das 

funções gerenciais, proporcionaram-lhes respeito e prestígio junto aos superiores, pares e 

subordinados, mas, segundo eles, por outro lado, mostraram-se insuficientes para 

compreender os conflitos, as necessidades e outros fatores intervenientes na motivação ou 

desmotivação entre indivíduos e grupos. Além do mais, esses executivos não tinham noção da 

importância de compreender a organização em suas diretrizes estratégicas. 

Para esses executivos, a aprendizagem capaz de  torná-los aptos a chegar ao estágio 

atual, foi desencadeada pela necessidade geradora de um autodesenvolvimento relacionado à 

prática profissional, tendo recebido um grande aporte das consultorias externas e das escolas 

de negócios. 
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Eu acho que quando você sai de uma formação técnica, como foi a minha, e 
que você também trabalha muito tempo só o técnico, uma lacuna muito 
grande que eu senti foi a parte de gestão de pessoas,hoje quem gerencia é 
quem tem que ter habilidade de trabalhar com as pessoas. Como é que você 
vai administrar, vai gerenciar a pessoa sem você saber das pessoas? Porque 
há uma diferença muito grande é de quando você não tem acesso aos 
números , não tem acesso à administração de um modo geral, é muito difícil 
buscar resultados sem você conhecer e aí houve uma lacuna muito grande 
onde quando você estava só na parte técnica, não estava no gerencial, você 
ficava limitado a conhecer o IPK [índice de passageiro por quilometro]. 
(Sônia, entrevista, 01/02/05) 

 
Para outros executivos, esteve claro desde o início de suas trajetórias que o seu bom 

desempenho dependeria do quanto os seus traços de líder fossem revelados. A transparência 

nos seus atos e intenções aliada à valorização do trabalho em equipe foram atributos 

fundamentais para o sucesso nessa liderança. Parece que a aprendizagem profissional na 

prática e o crescimento decorrente das pessoas e grupos são muito favorecidos pelos dois 

elementos citados: a transparência nos comportamentos e a valorização do trabalho em 

equipe. O natural compartilhamento desencadeado, possivelmente, criou um círculo virtuoso 

entre esses agentes. 

[...] nós somos uma empresa que todos os  dias  tá buscando coisa nova e um 
pouco de agressividade no modo de conduzir as coisas, velocidade, porquê? 
porque nós somos uma empresa que não dorme, trabalha 24 horas, então 
você tem que ter muita disposição pra fazer com que os teus problemas, que 
surgem no dia-a-dia do teu trabalho, sejam vistos como desafios; então tem 
que ter essas coisas. E aí tem alguns valores como organização e disciplina, 
tem que ter, se você não tiver organização e disciplina você não consegue 
levar o trabalho bem; a transparência, o desejo de aprender constantemente. 
(Antônio, entrevista, 03/02/05). 

 
A análise das entrevistas também revelou que, dentro da aprendizagem na prática, uma 

das estratégias utilizadas por alguns dos executivos iniciantes foi um consistente programa de 

aprendizagem pela vivência como aprendiz em vários setores da empresa. Esse recurso 

propiciou aos executivos uma rápida absorção dos processos produtivos utilizados nos 

setores. Normalmente passavam de seis meses a um ano envolvendo-se com o dia-a-dia 

daquela unidade. A executiva Silvia, que fez uso desse recurso antes de assumir a diretoria da 

empresa, disse:  
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[...] fiz um estágio na empresa inteira, fiquei um ano e meio vendo, 
planejamento, depois passei pelo administrativo/financeiro, passei pela 
manutenção um ano e com três anos e meio de empresa, eu assumi a 
diretoria da empresa. Aí a gente tinha mais ou menos um domínio sobre os 
setores, já conhecia um pouco de todos, porque eu fazia estágio em cada 
área, mas eu já passava, já era membro do colegiado dos gerentes, então eu 
ia vendo, ia criando minhas concepções  e o que o pessoal precisava 
melhorar ou não. [...] (Silvia, entrevista, 02/02/05). 

 
Já o executivo Israel, falou que vivenciou experiência semelhante, no mesmo formato 

de rodízio pelos diversos setores, "fiz estágio em empresas do setor de transportes; em 92 ... 

91 pra 92 eu ingressei aqui na Metropolitana, que é uma empresa familiar, sendo que ela é 

toda profissionalizada a parte da Diretoria Executiva, e aí vim ocupando espaço [...]". 

Além desse modelo de rodízio pelos setores sem assumir funções diretivas, a pesquisa 

também revelou que em uma das empresas, adotou-se um rodízio sistemático entre os 

diversos gerentes com o objetivo de desenvolver, na prática, a capacidade de 

multifuncionalidade, polivalência. Ou seja, após gerenciar por um certo período o 

departamento de manutenção, o gerente foi removido para gerenciar o departamento de 

operações. Assim também, o gerente administrativo e financeiro e outros, foram transferidos 

para outros departamentos da empresa. 

[...] em 92 foi quando a empresa começou a profissionalizar a gestão dela e 
daí que acabou acontecendo uma coisa extremamente importante pra mim 
que foi passar em todas as áreas da empresa, que num primeiro momento 
não era uma ação planejada não, era que: saiu o gerente de manutenção e 
quem vai? vai lá, tal...; num segundo momento e a partir da gerência de 
manutenção isso entrou no planejamento porque começaram a ver que isso 
facilitava o modo de gerir a empresa, o conhecimento e essa sinergia que 
você passava a ter entre as áreas [...]. (Antônio, entrevista, 03/02/05). 

 
Todos os dias você sai mais rico da empresa. Porque você não tem desafios 
repetidos aqui, todo dia você encontra uma coisa de natureza diferente 
(Antônio, entrevista, 03/02/05). 

 
Agora, eu diria a você que o grande aprendizado, mesmo, pontual, foi uma 
greve que a gente teve na empresa no ano de 2000, porquê?, porque 
historicamente a empresa nunca teve greve, mesmo quando o sistema faz 
greve a gente sempre consegue ir pra rua, através de que?, mobilização de 
equipe. Mas no ano de 2000, nós tivemos uma greve na empresa, não foi 
uma greve do sistema. Nós tivemos, nós identificamos um problema de furto 
na operação, que é um problema histórico e a gente decidiu encarar ele como 
algo que deveria ser quebrado também, assim como a gente vinha quebrando 
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vários paradigmas da empresa. Na hora de encarar isso a gente viu que podia 
ter um problema de dimensão gigantesca, mas a vontade, a necessidade e a 
determinação de mudar fizeram com que a gente encarasse. [...] Então, isso 
pra gente foi um grande marco de gestão da empresa e de aprendizado, de 
como enfrentar problema na empresa....E qual é o marco? É que mesmo no 
momento da dificuldade você tem que trabalhar as pessoas. (Antônio, 
entrevista, 03/02/05) 

 
Eu acho que eu entrei num caminho, assim, de escutar, de ter paciência, 
que..., eu sou muito aberto ao novo, a conversar, a discutir. Eu acho que eu 
não estou ainda muito incrustado, ainda sou uma pessoa muito aberta as 
mudanças, a querer buscar o resultado, a querer mudar isso, mudar aquilo. 
Então, eu ainda não estou incrustado, pode ser que mais na frente chegue a 
esse ponto aí. (Israel, entrevista, 09/02/05) 
 

Assim, verificou-se que a grande maioria dos executivos pesquisados indicou ter 

aprendido de forma significativa já no exercício do cargo, nas práticas e experiências do dia-

a-dia. A capacidade de gerenciar e mobilizar as pessoas de forma alinhada com as estratégias 

da empresa foi o aprendizado mais relatado nesse modo. Esses profissionais indicaram que 

tornaram-se bem-sucedidos pelas necessidades alavancadoras da aprendizagem na prática. A 

transparência nos comportamentos, aliada à valorização do trabalho em equipe favoreceram a 

aprendizagem para o exercício da liderança. E, de forma especial, a aprendizagem por alguns 

dos executivos no início de suas carreiras vivenciando como aprendizes as atividades dos 

diversos setores das empresas. Como também, a adoção de um certo tipo de rodízio gerencial 

por uma das empresas, como estratégia desenvolve-los no enfrentamento de novas demandas 

desafiantes. 

 

 

4.2.4 A reflexão como mecanismo de aprendizagem  
 

A reflexão como possibilidade de revelação do "encoberto ao primeiro olhar", das 

opções estratégicas assumidas, dos resultados alcançados, do incontrolável nos cenários 

imaginados, entre tantas outras motivações, é um exercício presente no dia-a-dia do 

executivo, seja intencional ou não. A partir desta constatação, que inclusive é tratada na 
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literatura, esta seção se propõe a descrever o uso da reflexão pelos executivos investigados 

como geradora de seus insights e idéias, conformada num mecanismo de aprendizagem e 

mudança da ação gerencial, além do que, uma possibilidade de rever crenças e valores 

norteadores do comportamento desses profissionais. 

A análise dos dados dos respondentes, permitiu perceber que todos lançaram mão da 

reflexão para tornarem-se mais efetivos nas suas organizações. Pôde-se verificar que o 

exercício da reflexão esteve presente em dois contextos típicos; no primeiro, o executivo 

refletiu sozinho, e no segundo, ele refletiu acompanhado de outros membros da organização. 

Também se percebeu que a reflexão intencional e direcionada esteve mais associada ao 

contexto de colegiado que ao exercício individual. 

O executivo José, revelou que costuma refletir logo após acordar, quando procura 

revisar as realizações do dia anterior, a agenda do dia, seus projetos pessoais e reajustar os 

objetivos do curto prazo. Comentando sobre a reflexão, ele disse: "você tem de dedicar parte 

do seu tempo pra poder procurar novas idéias. Você tem que parar, você tem que ter seu 

tempo, a sua hora: que seja de manhã cedo, que seja no almoço, [...] você tem que ter um 

tempo pra reavaliar o que você está fazendo".    

Costuma-se associar o gerente a uma pessoa que está tomando decisões "o tempo 

todo". De certa forma, os levantamentos sobre a ação gerencial, indicam que a disponibilidade 

de escolha é um desejo almejado pelos executivos. E a minimização dos riscos embutidos em 

cada uma delas, passa a ser uma preocupação inerente ao processo. Na pesquisa, o Executivo 

Israel destacou que a reflexão é parte do seu processo decisório, especialmente nas decisões 

mais relevantes. 

[...] no momento do pênalti, tipo assim, estamos nos 45 do primeiro tempo, e 
você vai bater o pênalti, aí o juiz pára e volta no segundo tempo pra você 
bater o pênalti; é como se tivesse tido uns quinze minutos pra você pensar de 
que lado você ia bater. E esses quinze minutos aí, no intervalo do primeiro 
pra o segundo tempo, é exatamente isso, é a reflexão [que ele entende que 
faz]. Eu acho que a reflexão é muito importante; dificilmente você sai de 
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onde trabalha, vai pra casa e não fica remoendo e refletindo o que é que pode 
acontecer e daí surgindo novas idéias, idéias melhores. Eu acho fundamental 
essa questão. (Israel, entrevista, 09/02/05). 

 

Por sua vez, alguns executivos apontaram para a reflexão, como um exercício 

individual e também em colegiado, a partir da análise dos indicadores de desempenho e das 

pesquisas realizadas.  A executiva Sônia, comentando acerca de elementos que a instigam na 

reflexão como via de sua aprendizagem, disse: "acho que as pesquisas internas e externas, 

avaliação de desempenho, elas têm dado, são bons mecanismos, instrumentos". Já o executivo 

Antônio, reportando-se à importância da reflexão no modelo de uma gestão colegiada, falou: 

A gente tem uma lógica de trabalho que é uma lógica em colegiado. Então, 
por exemplo, colegiado de gestão se reúne uma vez por semana, onde a 
gente vai dividir lá em dois momentos: primeiro momento a gente fala do 
dia-a-dia da empresa, o que é que houve, se alguém foi demitido, qual foi o 
problema que você teve na semana, enfim, dá uma discutida sobre números 
da empresa, o que foi que a gente bateu de meta naquela semana; o segundo 
tempo da discussão é sempre voltado para a reflexão sobre o que a gente está 
fazendo na empresa, qual é o caminho que a gente está construindo nela, pra 
onde a gente quer ir, o que é que a gente quer conquistar; então, dois 
momentos. Essa mesma lógica cada gerente repete com sua equipe durante a 
semana, então, na segunda, o colegiado gerencial se reúne e faz esse 
trabalho, na quarta o colegiado de administração, na quinta, o da operação e 
na sexta, o da manutenção repete isso; e cada encarregado tem que desdobrar 
isso com sua equipe lá; então é uma lógica de disseminação das idéias dentro 
da empresa que facilita com que as coisas aconteçam; então você acaba 
tendo um ciclo semanal de tomada de decisão. (Antônio, entrevista, 
03/02/05). 

 

Os dados analisados indicaram que a adoção nas empresas investigadas de um formato 

de gestão participativa, que tem nos vários fóruns de diretores, gerentes e de outros níveis na 

empresa, um dos seus pilares de sustentação, tem facilitado a presença da reflexão como 

possibilidade de compartilhamento de informações e conhecimentos, além disso, este formato 

tem funcionado como um potente estímulo à contribuição com sugestões de melhorias e idéias 

pelos diversos membros, independente de sua função. Nesse sentido, o executivo Mauricio 

falou:  
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Às vezes estala uma de 'professor Pardal' [...] é isso, eu jogo e a turma monta 
e dá umas idéias e tal, às vezes eu mesmo vou e faço o negócio. Muita coisa 
tem, às vezes, você tá viajando vê uma coisa [...] por exemplo, eu fui numa 
empresa, que é a... 'nada se cria, tudo se copia', a empresa Flores, uma das 
melhores empresas do sistema [de transportes urbanos] do país e tem um 
formulário de avaliação de equipes, eu peguei o formulário de lá e 
simplesmente dei pra um funcionário lá e disse olha eu quero fazer algo 
desse tipo, joguei pra ele". (Mauricio, entrevista, 01/02/05 ). 

 
A reflexão sobre as crises, os erros e os acertos mostraram-se como destacada fonte de 

aprendizagem e transformação para os executivos. A executiva Silvia, comentando sobre a 

reflexão nos seus desafios diários disse: "Quando a gente passa por algumas situações, quando 

eu paro, reflito e vejo (...); agora mesmo eu tenho a experiência dessa com outra empresa 

[uma empresa concorrente que fez uma parceria de gestão], olho pra trás e vi que perdi 

oportunidades, querendo fazer o máximo perdi de fazer uma boa negociação, me faz repensar 

que às vezes é melhor ceder logo do que querer o excelente, se contentar com o bom". Por sua 

vez, o executivo Sérgio, reportando-se ao enfrentamento de uma das mais fortes crises 

ocorridas há cinco anos no setor de transportes da RMR, quando a reflexão propiciou 

encontrar alternativas, e ele exemplificou com o relato: 

[na busca por] otimização de trabalhos, de serviços, de redução de custos; 
nós criamos os famosos padrinhos de contas, então, o que é que nós fizemos 
aqui? [...] nós separamos algumas contas aqui, manutenção, contas de 
telefone, é (...) despesas operacionais, enfim, cada despesa com impostos, 
com emplacamento etc., licenciamento. Então, nós elegemos aí algumas 
contas e elegemos padrinhos dessas contas. Então, o camarada é responsável 
por duas, três contas dessas, ele tá mapeando a todo momento, sabendo 
porque cresceu, porque que parou, porque que reduziu, não é? (Sérgio, 
entrevista, 31/03/05 ) 

 
Como vimos, todos os respondentes lançaram mão da reflexão como meio de rever 

seus conhecimentos experienciais e incrementar a sua aprendizagem. Sob a luz da 

intencionalidade, verificou-se a predominância da reflexão em colegiado. Quando exercitada 

individualmente, há a utilização de espaços específicos na agenda para sistematicamente fazê-

la, seja antes de ir ao trabalho ou no almoço, por exemplo. Relatos indicaram que ela antecede 

às decisões relevantes no processo decisório dos executivos, tanto individual como 
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coletivamente. A partir da análise dos indicadores de desempenho organizacional e das 

pesquisas disponíveis, a reflexão é estimulada em prol de novas melhorias. E, por fim, os 

executivos apontaram que ela propicia um aprendizado especial, quando debruçada sobre os 

erros cometidos e as crises enfrentadas. 

 

 

4.3  O que os executivos têm aprendido nas suas trajetórias 
educacional e profissional 

 

Nesta parte dos resultados, complementam-se os achados acerca dos processos de 

aprendizagens dos executivos investigados; em especial, o que eles aprenderam ao longo de 

suas trajetórias profissionais. O estudo revelou que os executivos buscaram conhecimentos 

que lhes capacitassem na tomada de decisões, com menor risco, nas demandas diárias do seu 

trabalho. Identificou-se também que os respondentes aprenderam sobre o que é ser executivo, 

os seus papéis, e sobre a dinâmica das empresas gerenciadas e suas funções. 

 

 

4.3.1 Sobre ser executivo 
 

Nesta seção, a partir das análises dos dados, descobriu-se que os executivos  tiveram, 

ao longo de sua trajetória, o interesse em dominar conhecimentos e habilidades que os 

tornassem capazes de solucionar os problemas defrontados, portanto, ser bem-sucedidos. 

Percebeu-se que os conhecimentos e habilidades não se restringiram ao campo técnico e 

instrumental. A capacidade de análise e decisória desses profissionais não podem ser 

entendida, apenas, como resultante de aprendizagens em ambientes formais, mas pela sua 
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complexidade, possivelmente são também advindas de suas experiências no dia-a-dia, 

inclusive, fora do ambiente organizacional. 

Percebeu-se que, no leque das capacidades desenvolvidas, nos relatos sobre o que 

aprenderam para tornarem-se os bem-sucedidos executivos, destacaram-se os seguintes 

domínios: disciplina em escutar, identificação dos próprios objetivos profissionais, ser um 

líder, ser negociador, ter rede de relacionamentos e responder pelo desempenho 

organizacional. 

A habilidade de escutar foi revelada por alguns dos executivos como um 

comportamento determinante para o desenvolvimento conquistado. O conhecimento advindo 

dessa habilidade aparenta ser mais legítimo que alguns outros, pois se revela associado às 

experiências vividas e percebidas pelos seus autores. Por outro lado, a valorização absoluta 

desse conhecimento, às vezes apenas tácito, se não cercado de cuidados pelos executivos, 

antes de tomá-lo como verdadeiro, pode sujeitá-lo a equívocos quando generalizados, como 

por exemplo, a ampliação de um serviço de transporte de passageiro com base em custos 

reduzidos para toda uma população, a partir dos relatos de outros executivos que obtiveram 

sucesso em uma comunidade localizada, sem antes, cercar-se de pesquisas com a população 

que se poderia beneficiar.  

O depoimento do executivo José é revelador da capacidade de escutar como meio de 

obter mais conhecimento, especialmente por permitir uma "apropriação" da experiência do 

outro. 

O aprendizado que acho mais importante hoje para quem comanda, quer seja 
um executivo, quer seja um gerente, um supervisor de produção, pra quem 
comanda, é habilidade de escutar, aprender a escutar. O que não é fácil. 
Você aprender a escutar é uma coisa importante, mas não é fácil, não é só 
você está escutando a pessoa falar não, é escutar mesmo, escutar e, como se 
diz, se transportar pro lado dela, pra entender o problema dela [...]. (José, 
entrevista, 28/01/05 ); 
 

Hoje eu dedico 50% do meu tempo escutando as pessoas e motivando, 
tentando motivar, e os outros 50% na atividade normal do trabalho e aí você 
vem, nesses 50%, a leitura de conhecimento, busca de conhecimento, leitura 
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de novas informações, aí o atendimento ao anseio do dia-a-dia porque ele te 
consome; uma outra questão que requer muita atenção hoje no 
gerenciamento das empresas de transporte é o relacionamento com os órgãos 
gestores, (José, entrevista, 28/01/05); 
 

Semelhante experiência, vivenciou o executivo Lucas, que relatou ter valorizado o 

aprender a escutar, como prática fundamental para conhecer o que se passava na organização 

e em seu ambiente. A habilidade de escutar, tem-se revelado como um traço dos executivos 

que têm práticas de gestão mais próximas dos seus superiores, pares e subordinados, podendo 

também, ser um dos pilares de um modelo de administração do tipo "portas abertas", ou 

mesmo, baseado na acessibilidade aos superiores e ao compartilhamento. 

E também, essa coisa de saber ouvir, de aceitar crítica, eu tenho aprendido, 
isso, porque eu sempre fui um pouco, digamos assim, um pouco inflexível 
nisso, na crítica e tal e eu tenho aprendido isso, a saber (...) E muito essa 
coisa do ouvir, de pesquisar, pra não tomar a decisão por achismo. A gente, 
às vezes, acha que é o melhor pra equipe ‘ah, vamos implantar isso, vai ser 
uma maravilha (...)’, mas não é aquilo que a equipe quer, e a gente só sabe se 
ouvir a equipe, se perguntar à equipe. (Lucas, entrevista, 01/04/05). 

 
Por sua vez, a executiva Sônia também ressalta a aprendizagem visando a capacidade 

de escutar os outros como sendo o mais relevante aprendizado em sua trajetória. Mas, fez 

destaque à escuta dos clientes e do mercado, seja através de pesquisa - nas suas diversas 

possibilidades - ou por uma gestão do relacionamento com os clientes, o que na administração 

moderna tem sido imprescindível. Em seu argumento, "a relação com o cliente, eu acho que 

hoje é relevante isso , você saber utilizar pesquisa, você pesquisar, ouvir o cliente, saber das  

necessidade dele, mesmo que você não possa atender a todos." 

O executivo Israel, também ressalta, como outros supracitados, que aprender a escutar 

os outros membros organizacionais foi uma prática importante para o seu sucesso à frente da 

empresa. Ele disse, "eu acho que é o sentimento de (...), é o sentimento de contar com as 

pessoas, é um pouco de escutar mais do que falar, ter humildade pra aprender isso aí; porque é 

uma relação entre duas pessoas, eu acho que essas  funções aí são as mais importantes [(que 

ele tem aprendido)]."  
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Outro domínio relatado por uma das executivas, foi a capacidade de negociar. Tendo 

em vista que a entrevistada - como os demais executivos pesquisados - são diretores das 

empresas em que atuam, o papel de negociador com os vários stakeholders influentes no 

negócio, revelou-se de grande importância para o desempenho dos investigados e da empresa. 

Nesta função, esses executivos recorreram à autoconfiança como indutora de uma 

competência para o "jogo" negocial. Assim, destaca a executiva Silvia, "[...] todos os dias eu 

tenho que aprender a negociar mais um pouco. Essa habilidade de negociar, de ceder, de 

enfrentar ainda algumas vezes, a gente aprende aqui todo dia." A entrevistada disse que a 

forma adotada para esse aprendizado tem sido através das reuniões nos diversos fóruns 

gerenciais (internamente na empresa), empresariais (externamente, nos órgãos de 

representação empresarial) e sociais (envolvendo o governo e representantes sociais) dos 

quais, a executiva participa com os representantes dessas instituições.  

Eu acho que o meu maior aprendizado hoje é aprender a negociar, nas 
reuniões mesmo, você vai pra uma reunião (...), você tem um objetivo, um 
exemplo claro: a gente tem um objetivo de implantar um sistema, um 
corredor exclusivo, pra gente aqui da área, a gente quer (...) e aí pra isso 
você começa a ter obstáculos, você tem que conversar com o CREA, você  
faz um projeto, você está fazendo o melhor pra cidade e pro seu setor, e 
quando você começa a tratar isso com a sociedade aí começam a vir as 
diferenças; aí você tem que tratar com o CREA (...), você tem que tratar com 
a Prefeitura, você tem que tratar com o pessoal do CDL [...] Então, isso tudo 
é... exige um pouco de paciência e eu sou muito acelerada, então pra mim 
isso de saber que as coisas acontecem não no tempo que eu quero, mas no 
tempo que pode, [...] e eu vejo que as coisas não acontecem no tempo que eu 
quero. (Silvia, entrevista, 02/02/05); 
 

eu sempre falo que gasto um terço do meu tempo trabalhando pro sistema, 
em negociação do setor; um terço do meu tempo eu gasto externamente 
tratando da Empresa (...) referente a assuntos externos, então é Prefeitura, 
liderança comunitária, são órgãos gestores, pesquisa e outro(...) discussão de 
linha nova, mudança de itinerário..., planejando o negócio, eu gasto um terço 
desse tempo; e esse outro um terço eu trato fazendo acompanhamento da 
gestão e aí a gente tem reunião [...](Silvia, entrevista, 02/02/05). 

 
O estabelecimento de uma rede de relacionamentos surge em destaque como um 

importante domínio de aprendizagem na percepção dos entrevistados. Dentre os executivos 

pesquisados, houve o reconhecimento de que a comunicação preenche uma significativa 



     

 

109 

parcela das atividades diárias dos executivos. E é pela habilidade de estabelecer vínculos com 

as pessoas que o executivo viabiliza negócios e troca informações e conhecimentos essenciais 

ao seu bom desempenho. 

Neste sentido, o relacionamento por telefone, em especial, via celular, tem participado 

do esforço dos executivos em mobilizar pessoas em prol dos seus interesses e, por extensão, 

da organização. Esse equipamento tem potencializado a capacidade dos executivos de 

comunicar-se com as pessoas de sua rede de relacionamentos. A exemplo do depoimento que 

segue:  

Ah, eu uso muito celular, faço mil articulações por telefone, então, todo dia 
minha comunicação é grande. Eu falo muito, muito mesmo, porque...no caso 
assim de ônibus a gente tem vários atores, a gente tem a comunidade (...) 
com a liderança, mas tem o cliente que está aqui usando o dia-a-dia  que é o 
que a gente recebe reclamação mais direta, aí tem a EMTU, que é um cliente 
e é o nosso órgão gestor e a gente tem que ter relacionamento constante, na 
EMTU se divide parte técnica, parte política(...) a presidência(...) (...) e a 
parte técnica constante, que é a parte dos funcionários, onde a gente trata 
modelo, linhas, essas coisas todas. (Silvia, entrevista, 02/02/05 ). 

 
Ainda dentro dos domínios dos relacionamentos, a capacidade de convívio, de 

conhecer as pessoas, de avaliar suas potencialidades e estabelecer confiança, foi apresentada 

como muito relevante no rol dos interesses citados por um dos executivos. Esse conteúdo é 

parte de um interesse maior, a gestão de pessoas, função que saiu das responsabilidades 

exclusivas do departamento de recursos humanos para tornar-se compartilhada entre todos os 

gestores das empresas. Ainda assim, parece não bastar ao executivo ser o titular de uma chefia 

para exercê-la; é preciso ser hábil no convívio e um nível satisfatório de confiança entre as 

partes. Foi assim a expressão do seguinte executivo: 

Olha, o aprendizado mais relevante que eu acho que me deu essa condição 
que a gente tem hoje, foi a capacidade de convívio, capacidade de conhecer 
as pessoas, de avaliar as pessoas [...] porque na realidade nossa vida é 
convívio, não é?, então, em tudo que você faz na vida se não tiver um bom 
convívio, você sempre terá algum problema [...]. Então, a coisa mais 
importante foi exatamente ter a capacidade de gerenciar pessoas, de ter é (...) 
a confiabilidade, num mundo  onde o quê?, não existe confiança numa mão 
só, mas eu consegui nessa interação demonstrar uma confiança e receber 
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delas também, dessas pessoas que interagem comigo, essa confiança [...]. 
(Pedro, entrevista, 01/03/05 ). 

 
Em destaque por todos os executivos participantes, aprender a lidar e comandar as 

pessoas e os grupos, envolvendo-os nos propósitos da empresa representa a principal 

capacidade que os executivos vêm desenvolvendo para tornarem-se bem-sucedidos à frente 

dos negócios. São vastos os argumentos, podendo-se inclusive questionar se não passa de um 

"chavão", ou clichê dos entrevistados na tentativa de mostrarem-se "modernos" em suas 

práticas administrativas. Porém, por diversos indicadores que se possa recorrer para dirimir tal 

dúvida, a exemplo do envolvimento dos empregados nos processos decisórios, participação 

dos mesmos na inovação dos processos e, nos lucros, as empresas gerenciadas pelos 

entrevistados, estão bem situadas. 

Corroborando com o supracitado, o executivo Antônio, exalta o aprendizado de lidar 

com as pessoas e os grupos, de envolvê-los. Das ações organizacionais mais simples às mais 

sofisticadas, como por exemplo, o planejamento estratégico, esse executivo tem aprendido 

que, ao valorizar as pessoas envolvendo-as amplamente, os resultados passaram a ser 

melhores, mais consistentes e duradouros. A experiência conquistada ensinou-lhe que o 

planejamento, quando imposto sem a participação das pessoas envolvidas, é menos efetivo 

que o construído com todos que fazem parte da empresa. Segundo seus argumentos: 

Primeiro o aprendizado de lidar com as pessoas, de motivar a equipe. [...] 
este ano, o planejamento estratégico da empresa como um todo foi discutido 
com motorista, cobrador e etc. Então, o grande aprendizado nosso foi 
descobrir que todo e qualquer funcionário da empresa tem papel importante 
no planejamento estratégico dela; por quê?,  há algum tempo atrás a gente 
fazia o planejamento e soltava no campo pra fazer com que as pessoas 
entendessem que aquilo era bom e fossem buscar, e hoje o nosso trabalho é 
construir, com todos que fazem parte da empresa, o futuro da empresa. 
(Antônio, entrevista, 03/02/05). 

 
De forma semelhante, alguns executivos, consideram que aprender como mobilizar as 

pessoas nas diversas atividades organizacionais em prol do alcance dos resultados planejados, 

tem sido o seu aprendizado destacável.  
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[...] motivar essas pessoas a conseguir objetivos, a trabalhar em cima de um 
planejamento estratégico e, no final de um exercício conseguir resultados, é 
uma atividade importante [...]. (Israel, entrevista, 09/02/05); 
 

[...] na medida que você vai alcançando um degrau a mais, você tende a 
começar a ser cobrado pela capacidade de fazer as pessoas se movimentarem 
e se relacionarem. Eu acho que o executivo hoje ele tem várias linhas, mas a 
grande habilidade que ele tem que ter é a capacidade de fazer com que as 
pessoas produzam; alguns ficam falando: "não, cobrar a produção...", não é 
cobrar a produção não, é dar condições à produção, é cobrar a produção, é 
mostrar um caminho pra produção, assim, mostrar a necessidade do respeito, 
o objetivo de cada um. (José, entrevista, 28/01/05); 
 
Eu acho que quando você sai de uma formação técnica - como foi a minha - 
e que você também trabalha muito tempo só o técnico, uma lacuna muito 
grande que eu senti foi a parte de gestão de pessoas, [...] Hoje quem gerencia 
é quem tem que ter habilidade de trabalhar com as pessoas. Como é que você 
vai administrar, vai gerenciar as pessoas sem você saber das pessoas? (Sônia, 
entrevista, 01/02/05 ). 
 
Bom, aonde eu tenho, realmente, é ... , conseguido é, vamos dizer, aprender 
coisas novas, não diretamente na área financeira, mas, justamente o que eu te 
falei, na área operacional, que é muito complexa; você lidar aí com mil e 
seiscentos funcionários, então, você está sempre é (...) aprendendo, 
ajustando, aparando umas arestas aí e tentando entender, vamos dizer, a 
cabeça das pessoas que trabalham com você. (Sérgio, entrevista, 31/03/05); 
 
Então eu estou aprendendo que eu vou ter que focar muito mais o coletivo, 
com o cuidado de não dizerem 'eita, o executivo sumiu, ninguém fala mais 
com ele'... (Lucas, entrevista, 01/04/05) 

 
O executivo Lucas entende que o aprendizado fundamental é o acompanhamento do 

que está acontecendo com o mercado através da troca de experiências com outros executivos, 

no sentido de manter-se atualizado com o ambiente de competição ou da indústria. A 

participação em cursos e eventos se presta muito a esses relacionamentos, ao estabelecimento 

e ampliação da rede de pessoas com quem se permuta conhecimento e experiência. O 

executivo Lucas  tem recorrido, cada vez mais, às pesquisas para analisar os excessos e 

carências e não embasar o seu processo decisório no "achismo". 

É, hoje, assim, você tem que tá em sintonia com o mercado, ou seja, você 
tem que está sempre trocando, experiências, principalmente com o ambiente 
externo, hoje você não pode focar só (...), ou seja, centrar dentro da empresa 
aqui, se isolar, dentro de uma linha. Então, eu acho que hoje você ta 
trocando, a troca de experiências com outros profissionais de outras áreas; 
essa questão de está permanentemente participando de cursos, se 
atualizando, isso eu considero de fundamental importância; está sempre 
fazendo pesquisas, até pra ver perante os casos, os excedentes, a diretoria, 
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como é que se está, você está sempre fazendo uma autocrítica, uma auto-
avaliação e comparando com a avaliação (...) (Lucas, entrevista, 01/04/05 ) 

 
O entrevistado Pedro destaca, em seu aprendizado como executivo, alguns aspectos 

acerca da liderança. Para ele, é preciso entender que quem lidera também é liderado, seja na 

organização ou nas relações sociais. E isso, no seu entendimento, revela sempre um processo 

dinâmico de ação e reação. 

Como executivo você tem que ter o domínio de cenário (...) porque o 
executivo na realidade ele tem é (...) a capacidade, ou presume-se que tenha, 
a capacidade de ser um fator moderador ou acelerador dos processos de uma 
empresa [...] Na realidade isso pra mim tem uma leitura na vida da questão 
humana, um processo desse, com o aspecto do comando, de liderança; então, 
isso nasce, a meu ver, no próprio núcleo familiar, uma família bem montada, 
bem estruturada, ela sempre terá o seu líder, que pode ser o pai, pode ser a 
mãe, às vezes é um filho que se destaca e passa a liderar a família, eu vejo 
situações dessas, mas sempre ela terá, pra ter harmonia, um comando, uma 
liderança, um executivo [...] (Pedro, entrevista, 01/03/05); 
 
O meu grande aprendizado [...] primeiro o seguinte, essa eu acho que é uma 
necessidade de quem lidera, primeiro entender que ele também é liderado, 
então, a gente tem que entender na cabeça da gente que a gente sempre tem 
alguém acima da gente, quem tem fé, tem Deus, quem não tem fé tem o 
presidente da república ou o (...), o prefeito, o político (...) sei lá quem, mas 
sempre você terá, o gerente do banco que você está devendo é seu líder, está 
lhe comandando, então, a primeira coisa é que você precisa entender que 
você estará sempre num processo de ação,...essas pra mim é um grande 
aprendizado hoje, é o convívio com humanos (Pedro, entrevista, 01/03/05) 
 
Não, isso, isso, você vai aprendendo ao longo do tempo, não é? É a 
experiência, é a troca com as pessoas, são os cursos, ta certo?, os 
treinamentos, você vai aprendendo. É claro que você primeiro tem que ter 
disposição pra isso, mas, é, é, eu acho que são características fundamentais, 
ta certo?, de um executivo, o que, vamos dizer assim, pra ele conquistar a 
liderança -porque eu digo sempre, liderança não se impõe, se conquista, ta 
certo? [...] Então, todos esses cuidados, você vai aprendendo ao longo do 
tempo, ta certo?, e aí vai conquistando uma liderança, o que é 
importantíssimo pra poder você, não é?,obter o resultado. (Lucas, entrevista, 
01/04/05, ) 
 

Verificou-se que, na busca de serem bem-sucedidos, os executivos destacam como 

domínios de sua aprendizagem a habilidade de escutar, negociar, o estabelecimento de uma 

rede de relacionamentos, a capacidade de estabelecer um bom convívio e também a confiança, 

a liderança de pessoas e grupos e o acompanhamento do que está ocorrendo no mercado 

através da troca de experiência com outros executivos. 
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 4.3.2  Sobre a dinâmica da gestão empresarial 
 

Uma outra face dos interesses de aprendizagem de conteúdos pelos executivos 

pesquisados, pôde ser verificada nas preocupações acerca do funcionamento das 

organizações. Esses executivos revelaram ter aprendido sobre os processos organizacionais, 

os indivíduos e os grupos, a indústria, as estratégias competitivas da empresa, a sua estrutura e 

os seus recursos. 

Alguns executivos procuraram se capacitar no domínio de alguns dos processos 

organizacionais, a exemplo da composição dos custos dos serviços. Aprender como controlar 

as informações, a ponto de enfrentar os altos custos de funcionamento dos serviços, foi um 

conteúdo emergente. Segundo os relatos, são altos os custos com mão-de-obra, mas não 

restritos a ela, tanto os veículos como sua manutenção, área na qual as organizações têm que 

ter competência essencial (core competence), aliados às constantes variações nos preços dos 

combustíveis, subtraem significativa margem das receitas arrecadadas. Por ser um serviço 

oferecido essencialmente para os segmentos menos abastados da população e altamente 

regulamentado pelo poder público, não há possibilidades de variações nos preços 

temporariamente, como uma possível promoção ou algo do "gênero mercadológico". O 

excerto abaixo corrobora com os argumentos. 

[...] porque os custos são altíssimos. Então, o setor de transportes, ele 
depende muito, muito de fatores externos. A casa, a gente mantém arrumada, 
limpa e funcionando bem, mas os fatores externos muitas vezes é que te 
travam pra você ter um resultado, conseguir um resultado melhor [...] 
(Sérgio, entrevista, 31/03/05 ). 

 
O executivo Antônio ressaltou que há muito tempo vem dando uma grande atenção ao 

controle dos custos na empresa. Aprender a gerenciar uma empresa com poucos recursos 

financeiros tem sido o grande desafio do executivo e uma das motivações para a forte atenção 
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aos processos geradores de despesas. Ele considera que a capacidade de investimento da 

empresa está diretamente dependente desse êxito. E, pela sua experiência, não tem sido fácil 

desenvolver a consciência das pessoas, pois elas não têm o hábito de ficar atentas para o que 

gastam. 

O foco é controle de custo, o foco é equilíbrio financeiro; então o controle de 
custo, ele nasce por duas necessidades: uma, você gerar a capacidade da 
empresa de investir, então precisa desenvolver isso nas pessoas; segunda, é 
mobilizar cada funcionário da empresa para esse conceito [...] Primeiro a 
gente tem feito um trabalho técnico em cima disso, que é desenvolver a 
capacidade gerencial de administrar uma empresa com pouco recurso; então 
não é fácil desenvolver isso nas pessoas, as pessoas não têm o hábito de ficar 
atentas para o que gastam, então a gente está hoje com o grande desafio de 
fazer com que de ponta a ponta da empresa, cada um assuma o seu papel no 
controle de custo [...] (Antônio, entrevista, 03/02/05 ). 

 
Por outro lado, o executivo José revelou ter aprendido acerca das normas que regem o 

negócio, haja vista, o funcionamento da empresa ser resultante de permissão (e concessão) 

pública. Dentro deste tema, um "novo modelo regulamentar" do STPP/RMR surgiu como 

recebedor do esforço de aprendizagem do respondente. Segundo seus relatos, o setor está na 

iminência de sofrer mudanças no papel do poder público (Estado e Municípios) como 

regulamentador e controlador de amplas funções do STPP/RMR. O executivo tem recorrido à 

observação e estudo das mudanças ocorridas com as empresas de outras regiões do Brasil, 

como forma de aprender e dominar o assunto. Inclusive, essa tem sido a forma de 

aprendizagem de outros conteúdos relativos às normas.  

É buscar experiência de terceiros, experiências das pessoas; a gente tem feito 
em nossa empresa diversas reuniões com o pessoal de base, passando a 
mudança que vai haver, orientando o pessoal pra o que vem pela frente, 
certo?, que eu só acho que essa (...) é positiva, o que a gente vai ter agora é a 
união de todos os municípios, eu entendo que seja dessa forma, voltados pra 
fazer um transporte unificado, que eles possam vir usufruir, por exemplo, da 
rede de integração que existe na região metropolitana. (José, entrevista, 
28/01/05 ). 

  
A entrevistada Sônia, tem dirigido sua aprendizagem para as demandas decorrentes 

das suas atribuições de relações com o mercado. Desta forma, o marketing, com seus 

conceitos e técnicas, têm recebido a atenção da entrevistada. Contudo, a implantação de um 
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sistema de gestão pela qualidade, com o intuito imediato da obtenção da certificação ISO 

9001:2000, especificamente na área de atendimento da empresa, tem sido motivo e estímulo 

para o aprendizado da executiva em conteúdos relacionados à gestão pela qualidade. 

tenho aprendido bastante sobre marketing [...], outra coisa muito recente que 
tá são os programas de qualidade especificamente. Eu diria que hoje a 
aprendizagem muito é nessa parte da ISO, a gente tá no meio de um 
processo, entre fluxogramas, cronogramas de implantação e fazendo a 
disseminação com o pessoal, acho que é um grande aprendizado. (Sônia, 
entrevista, 01/02/05 ). 

 

Comentando sobre os seus desafios e interesses de aprendizagem o executivo Lucas 

apontou que seu foco tem sido no conhecimento relacionado à gestão das pessoas, a fim de 

capacitá-lo nos atributos da liderança. Sua preocupação atual é em desenvolver a habilidade 

de se relacionar mais no âmbito coletivo e menos individualmente, tendo em vista o 

crescimento da empresa e, hoje, estarem sob sua liderança mais de mil e seiscentos 

funcionários. Por outro lado, suas preocupações em desenvolver novas competências têm-se 

voltado para o acompanhamento financeiro da empresa, pois essa atribuição não pode ser 

mais exclusivamente do administrador financeiro. 

Considerando a função gestão de pessoas, um dos executivos pesquisados revelou que 

aprendeu que é muito mais produtivo, ou seja, conseguem-se melhores resultados, 

trabalhando-se com as pessoas transparentemente sobre as necessidades de mudança. O seu 

depoimento parece revelar que, ao executivo, compete comunicar e envolver as pessoas, ao 

ponto delas assumirem as mudanças como suas. O executivo Maurício contribui com a sua 

fala sobre esse interesse de aprendizagem. 

Como executivo, você aprende muito que a gestão, o trabalho com as 
pessoas lhe dar muito mais resultados, muito mais resultado do que você 
chegar e dizer “ ah, vamos mudar esse processo agora é assim, assim, assim 
tem que fazer assim (...)”acabou, você não consegue, você tem que trabalhar 
com as pessoas, você tem que fazer com que aquilo seja um projeto comum , 
aquilo seja um projeto deles, você tem que fazer com que as pessoas estejam 
unidas naquele desejo, naquele desafio, naquela meta e aí você vai criando 
os processos, aí você consegue resultado, enquanto quando você vem com 



     

 

116 

gestão de  processo de cima para baixo, você quebra a cara [...] (Mauricio, 
entrevista, 01/02/05). 

 
Outro domínio recorrente nos relatos dos executivos foi o planejamento estratégico 

organizacional, como sendo um campo de intenso aprendizado - até por serem cíclicos - e, nas 

suas percepções, fundamental para os bons desempenhos conquistados. Os dados permitem 

dizer que esses profissionais, ao se disporem a parametrizar metas versus desejos, sejam em 

nível pessoal, departamental e organizacional, inclusive, sob variações de cenários, criam 

clareza de propósito, identificam ameaças e oportunidades, e comunicam pela participação, 

comprometimento de todos os caminhos para a realização da excelência. 

Para o executivo Israel, o seu aprendizado tem sido marcado pelo aperfeiçoamento do 

modelo de planejamento estratégico que implementara no ano corrente.  Disseminar a cultura 

da qualidade na empresa e certificá-la representa um objetivo compartilhado por todos e uma 

significativa oportunidade de aprendizagem. Noutra frente, o executivo Israel revelou também 

está dedicado a aprender e implementar ações relacionadas ao conceito de responsabilidade 

social, um tema muito atrativo à valorização da imagem da empresa perante a comunidade. 

Mas, parece que tanto a certificação pelas Normas ISO 9000:2000, quanto o interesse na 

responsabilidade social, é também impulsionada por um apelo do "modismo", que pode levar 

os executivos a crerem em suas organizações serão mais modernas, ao adotarem práticas 

"valorizadas" no mercado. O depoimento do executivo se presta a corroborar sobre os seus 

esforços de aprendizagem. 

[...] a minha intenção de começar, no campo de aprender, é preparar aí esse 
(...) terminar, estou concluindo agora o planejamento desse ano, é jogar o 
planejamento e a gente ir trabalhar essas questões básicas de ISO, é uma 
coisa que a gente está aprendendo muito, tentar certificar [...], uma coisa que 
a gente está aprendendo muito, é essa questão social, da responsabilidade 
social, eu estou interagindo muito com essas mudanças que estão 
acontecendo no meio. (Israel, entrevista, 09/02/05 ); 

 
[...] quando a gente começou a trabalhar e trabalhar com planejamento 
estratégico, há sete/oito anos atrás, a gente também pontuou nesse 
planejamento estratégico a questão da capacitação [...] vai fazer um curso tal, 
interessa ou não interessa [...] (Maurício, entrevista, 01/02/05 ); 
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[...] essa questão do ser humano, como motivar essas pessoa a conseguir 
objetivos, a trabalhar em cima de um planejamento estratégico e, no final de 
um exercício, conseguir resultados, é uma atividade importante [...] (Israel, 
entrevista, 09/02/05 ). 

 

A adoção do planejamento estratégico como norteador dos interesses individuais e 

coletivos da organização foi a forma adotada para acompanhar as mudanças, especialmente a 

sucessão familiar da liderança da empresa, engajar-se na busca pelas novas tecnologias e  de 

uma renovada visão de mercado. 

Portanto, vimos que os executivos buscaram aprender prioritariamente sobre a gestão 

dos custos organizacionais. Uma outra preocupação foi revelada acerca do sistema de normas 

do poder público que regem o setor. Por sua vez, uma acentuada atenção foi relatada sobre o 

interesse em dominar ferramentas gerenciais, tais como, o uso do marketing, a obtenção da 

certificação de sistemas de gestão da qualidade e o uso do planejamento estratégico. 

 

 

4.4  Fatores facilitadores ou dificultadores dos processos de 

aprendizagem dos executivos 
 

Nesta parte dos resultados da pesquisa, apresentam-se alguns fatores intervenientes 

nos processos de aprendizagem dos executivos investigados. Verificou-se que esses fatores 

podem ser caracterizados entre facilitadores - estimuladores, aceleradores - e dificultadores - 

inibidores, desaceleradores - da aprendizagem desses profissionais. Mas, é relevante destacar-

se que um mesmo fator, dependendo da percepção e ação do executivo e sua valorização ou 

não na organização, pode variar entre positivo ou negativo no seu poder de influência na 

aprendizagem. 
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Portanto, neste estudo os fatores identificados foram agrupados entre os relativos ao 

próprio executivo (ou pessoais) e os relativos à organização. E, para cada uma dessas 

dimensões, são destacados os fatores facilitadores e dificultadores. 

 

 

4.4.1 Fatores relativos aos próprios executivos  
 

Admite-se que estes fatores assumem uma relevância destacada por estarem 

circunscritos aos domínio do indivíduo e, possivelmente, dependendo da atitude do executivo, 

os fatores que num momento possa representar uma restrição, pode ser removido, ou 

minimizado, pela ação voluntária do aprendiz, passando do negativo ou neutro ao positivo. 

 

4.4.1.1 Fatores pessoais facilitadores dos processos de aprendizagem dos 

executivos 

Identificou-se nos depoimentos dos executivos, que a aprendizagem foi potencializada 

nos momentos em que o nível de motivação, para que tivessem uma atitude como aprendiz, 

esteve elevado. Houve, nos depoimentos, fortes indicadores de que valores como 

perseverança, obstinação e disciplina internalizados na trajetória desses profissionais, 

especialmente na sua formação, normalmente ocorridas com forte apoio dos familiares, foram 

estimuladores permanentes para o acúmulo de conhecimentos e habilidades. Algumas das 

falas desses executivos corroboram com esta percepção. 

[...] a busca que eu tenho hoje, essa sede, essa ânsia de busca porque me 
formou atrás, me mostraram a necessidade; então a parte mais importante da 
minha vida foi quando minha mãe me ensinou como é que seriam as coisas, 
e ela teve que me ensinar o que o meu pai deveria ensinar [...] (José, 
entrevista, 28/01/05) 
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Característica importante no executivo aprendiz vem a ser o interesse e a vontade, que 

já surgiu na fala anterior, e que também foram mencionados pelo executivo Antônio: "[...] 

mesmo entendendo as dificuldades, eu não desisto, eu busco instrumento de fazer acontecer". 

O interesse no aprendizado tem motivações diversas, mas se pode indicar que as recompensas 

pela ampliação do escopo de habilidades e capacidades pode ser uma resposta para a atitude.  

Agora, certamente, se você não corre atrás, não batalhar, não se interessar 
em querer resolver tudo...eu creio que o caminho seja mais difícil, não é?, 
talvez a gente não consiga chegar aonde quer. (Sérgio, entrevista, 31/03/05 ) 
 
O que facilita, eu acho que é essa disposição, essa vontade de aprender, essa 
questão de está sempre em busca, [...] Então, isso foi muito importante para 
o meu crescimento, para o meu desenvolvimento profissional. (Lucas, 
entrevista, 01/04/05 ). 

 
Por sua vez, o referido interesse e vontade  podem ser refletidos nas atitudes de 

manter-se atualizado, condição fundamental para o bom desempenho de um profissional com 

tamanhas responsabilidades. A valorização dessa necessidade também surgiu como um 

facilitador dos processos de aprendizagem. 

[...] é importante pro executivo está sempre, aprendendo, se reciclando e é  
fundamental- não vai andar sem isso, é fundamental, mas isso já está na veia, 
é por osmose - é...você ter, não é?, a fome, a ganância, no bom sentido, a 
gana, de você conhecer profundamente o seu negócio e gostar do que faz [...] 
(Sérgio, entrevista, 31/03/05) 
 
Fora isso, a disposição de querer acertar, de ir em busca disso, de está 
sempre querendo me atualizar, porque eu podia parar e ‘...aqui, eu também 
não quero fazer curso nenhum; deixa pra lá...”, não, eu acho que a cada dia 
eu busco aprender mais; eu aprendo com cobrador, eu aprendo com zelador, 
eu aprendo com motorista, todas as reuniões eu estou aprendendo. Então, eu 
procuro, eu digo sempre pra equipe, eu digo no momento que a gente cruzar 
os braços ‘ah, eu não preciso aprender nada...’, você está fadado ao fracasso, 
a um insucesso. (Lucas, entrevista, 01/04/05, nosso grifo). 
 
Acho que hoje a velocidade é muito maior e também a questão da 
informática, ela puxou muito, muitíssimo, todo o acesso à informática, 
internet, à informação de um modo geral; há uma exigência muito maior 
hoje em dia e a forma de aprender também.... Eu acho que você tinha antes 
uma formação muito mais técnica, tinha um volume muito grande de 
informações  e não usava bastante isso, hoje tá mais aberto, mais permeado, 
é mais light; você precisa está muito mais antenado, tem que ler bastante, 
[...] e acho que hoje mais as coisas de gestão de pessoas, de resultados, você 
tem que ser mais focado (Sônia, entrevista, 01/02/05, nossos grifos) 
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Alguns dos executivos relataram que ser humilde para aprender continuamente, 

inclusive, sem preconceitos quanto as oportunidades, e criara abertura para receber feedbacks 

ou críticas, inclusive desfavoráveis, representam fatores que contribuiem para a 

aprendizagem, pois ao negligenciar essas atitudes, o executivo poderá ser surpreendido por 

acontecimentos e mudanças que não tomou conhecimento por barreiras por eles erguidas. 

 
[...] agora a pessoa tem que está muito bem preparada pra não perder a 
humildade, a sensatez. Porque você vai ganhando cancha, vai ganhando 
experiência, e muitas vezes você pensa ainda que é o dono...., você começa a 
sentir um pouco de independência e é exatamente nesses momentos aí em 
que você pode levar uma rasteira do mercado, da competição, do 
concorrente. (Antônio, entrevista, 03/02/05, nossos grifos) 

 
E também, essa coisa de saber ouvir, de aceitar crítica, eu tenho aprendido, 
ta certo?, isso, porque eu sempre fui um pouco, digamos assim, um pouco 
inflexível nisso, na crítica e tal e eu tenho aprendido isso, a saber... (Lucas, 
entrevista, 01/04/05, nossos grifos ) 

 
Desta forma, um outro fator facilitador destacado por um dos executivos foi o gostar 

do que faz, ou melhor, gostar da natureza do negócio. Pode-se associar o relato do executivo a 

um favorável clima organizacional como resultante das relações dele com a cultura 

organizacional. 

 
Eu diria que o primeiro ponto pra mim é o gostar do que faço. Eu aprendi a 
gostar do negócio de transporte, então isso pra mim é um grande marco, 
você só consegue sair bem nesse negócio se você gostar disso, ter amor por 
isso aqui; então eu acho que o negócio de transporte, até pela natureza dele 
de velocidade que ele exige, você tem que ter esse gosto e eu aprendi a ter. 
(Antônio, entrevista, 03/02/05) 

 
Verificou-se nesta seção, que a atitude de busca (sede, ânsia) pelo conhecimento, que 

pode ser reforçada na educação e apoio familiar, aliada a um comportamento de interesse, 

persistência diante dos desafios, curiosidade e envolvimento dedicado nos negócios - que se 

traduz numa vontade deliberada por aprender -, aliados à atitude de manter-se atualizado e ser 

humilde como aprendiz perante as oportunidades, foram os principais fatores pessoais que 

facilitaram a aprendizagem dos executivos investigados.  
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4.4.1.2  Fatores pessoais dificultadores dos processos de aprendizagem dos 

executivos 

Os fatores pessoais relativos às dificuldades na aprendizagem dos executivos podem 

ser caracterizados como aqueles que bloqueiam o entusiasmo - tais como, atitude pessimista, 

auto-imagem distorcida - e não valorizaram as atitudes de aprendiz. Por sua vez, percebeu-se 

que o excesso de autoconfiança do executivo em sua experiência e quanto a conhecimentos e 

habilidades já adquiridos, ou seja, a crença na auto-suficiência devido às conquistas do 

passado, pode provocar um comportamento de descaso para com o novo e a renovação - 

requisitos essenciais para sua postura como aprendiz. A fala do executivo Israel é 

esclarecedora sobre essa possibilidade. 

Então, eu acho mais difícil agora, o aprendizado é mais difícil agora do que 
há dez anos atrás, porque o aprendizado, você vai criando o estigma, está 
entendendo?, criando uma crosta de um suposto saber ou então de ser o dono 
da razão que, se você não tiver humildade, sensatez de escutar, você acaba 
tomando decisões lá na frente, erradas. (Israel, entrevista, 09/02/05) 

 
Por conseguinte, se a habilidade em ouvir pôde representar uma das mais importantes 

para o exercício da liderança dos executivos. Já o oposto, a ausência é um indício de descaso 

para com os outros, além de revelar a atitude de auto-suficiência no saber. Escutar com 

deferência suscita, no mínimo, o respeito à experiência exclusiva do outro, a sua valorização 

como pessoa relevante para a organização. A fala da executiva Sônia a seguir, traz essa 

manifestação.  

Outra coisa também é com as pessoas; acho que se você não ouve, se você 
não escuta, se você não trata, se você não passa no dia-a-dia, você não vai 
fazer acontecer as coisas só  por osmose, não adianta, comunicação ela tem 
que ser feita, ela é  face a face, ela é a mais importante, ela não vai ser 
substituída nunca, não tem outro tipo de comunicação que vá superar, não 
tem internet, não tem nada, não tem isso que vá fazer. (Sônia, entrevista, 
01/02/05) 
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Um dos executivos, destacou que sua formação foi afetada de forma central pela sua 

família, pois, na sua percepção, a família é a origem de tudo na vida de uma pessoa, seja 

positivo ou negativo. Nos seus argumento, da mesma forma que uma família pode alavancar a 

formação de uma pessoa, em outros casos, ela também pode torná-la refém de valores, 

crenças e suportes indesejáveis, o que obriga, às vezes, a pessoa escapar dela como uma 

forma de sobrevivência. Percebeu-se a recorrência do suporte familiar, especialmente os pais, 

como formadores de valores marcantes no comportamento dos executivos. Para eles, a 

ausência desse apoio, os possíveis conflitos na má condução de uma empresa familiar – 

situação de todas as empresas pesquisadas -, dificultam a aprendizagem do executivo por 

cerceá-lo de apoio psicológico e material para a condução de suas próprias experiências. O 

depoimento a seguir corrobora com estes argumentos. 

Veja bem, naturalmente você tem a sua personalidade, a sua formação de 
caráter e isso é uma coisa sua, indelével , você não muda, então é uma coisa 
que (...) tem alguns valores que são imutáveis em tua vida, quer dizer, você 
ser sério/não ser sério, você ser bom/você ser mal, então isso é (...) faz parte 
de você. Agora a sua questão de comportamento, de convívio com a sua 
realidade, com a realidade que lhe cerca, essa daí é mutável sempre, se você 
não tiver essa capacidade de mutação, até na gestão dos filhos, não se evolui. 
(Pedro, entrevista, 01/03/05) 

 
Também foi destacado o perfeccionismo como traço de comportamento dificultador da 

aprendizagem. Segundo os entrevistados o perfeccionismo contribui para a má administração 

do tempo ou mesmo, o pouco tempo para dedicação ao aprendizado. Parece que a excessiva 

cobrança por um comportamento idealizado pode desencadear um alto nível de stress e 

corroer além do tempo as relações do executivo com sua equipe. A noção do que seja 

necessário sem comprometer o bom desempenho é traço importante como norteador do 

comportamento, pois o contrário pode representar sofrimento e desperdícios desnecessários e 

impedir a evolução do profissional.  
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A cobrança excessiva por resultados é apontada como um outro fator que provoca 

desequilíbrios emocionais, estresse e conduz ao erro em alguns momentos, dificultando a 

aprendizagem. 

Eu acho que na empresa talvez a questão de tempo, de administração de 
tempo, (...) dedicação; aprender o dia-a-dia como gerente tem, mas  eu acho 
que aí tem uma dedicação muito grande, falta disponibilidade de tempo 
muitas vezes até pra você ter que se dedicar a um aprendizado melhor aí 
fora, talvez eu não tenha até enveredado até  pra um mestrado antes por 
causa disso, disponibilidade. (Maurício, entrevista, 01/02/05) 

 
 

Uma delas é você conseguir conciliar a tua necessidade de aprendizado 
profissional, o tempo, a dedicação do tempo, e a tua necessidade pessoal de 
ter uma vida tranqüila, no sentido de...gozar a vida. Uma empresa de ônibus, 
ela suga muito, ela puxa muito por você, então se você não tiver uma 
capacidade de equilíbrio entre a tua vida pessoal e a profissional isso 
atrapalha muito. Segundo, do ponto de vista técnico, infelizmente no nosso 
país, você não tem é... e hoje, dos últimos quatro anos pra cá, você começa a 
ter cursos nessa área, você começa a ter uma exploração maior da riqueza 
que é o negócio de transporte. Você hoje já tem cursos específicos, mas, aqui 
em Recife, por exemplo, é muito pouco, aí quando você quer fazer uma 
especialização, no teu negócio, tem que ir pra fora; então, essa é a 
dificuldade do aprendizado. (Antônio, entrevista, 03/02/05, nossos grifos) 

 
[...] é a questão até da própria administração do tempo. Eu acho que a gente 
tá sempre atrasado porque há, digamos assim, uma demanda muito grande e 
o executivo tá sempre atrasado, não é?, e no meu caso eu acho que eu 
preciso aprender mais a, digamos assim, administrar o tempo e até, eu me 
considero, assim,  as pessoas apontam talvez até como um defeito, em alguns 
momentos virtude, mas um defeito, a questão do perfeccionismo, ou seja, de 
me cobrar demais, não é?; então, isso às vezes atrapalha porque isso estressa, 
isso deixa nervoso, conduz ao erro em alguns momentos e dificulta o 
aprendizado [...] (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos grifos) 

 
Desta forma, verificou-se que algumas atitudes dos executivos podem representar 

prejuízos para a sua aprendizagem e, por conseqüência, para o seu desempenho e de sua 

equipe. Postar-se sobre um pedestal "imaginário" de detentor do conhecimento suficiente, foi 

percebido como um traço inibidor da aprendizagem e de risco para o desempenho de um líder. 

A não consciência sobre a importância do ouvir atento e respeitoso, como uma das principais 

maneiras de aprendizagem do executivo, além de comprometer a aprendizagem, pode 

corromper os relacionamentos, por aparentar um ato deliberado de desrespeito para com os 

outros. A ausência da noção, do bom senso sobre o que seja "satisfatório" no desempenho, e 
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pelo contrário, o comportamento perfeccionista,  pode elevar o stress e inibir a aprendizagem. 

E, por fim, a internalização de valores - mais freqüentes no ambiente familiar - que gerem 

conflitos no grupo familiar, como desejo pelo poder, foi apresentado como fator dificultador, 

por desfocar o desenvolvimento do executivo e, por conseqüência, da empresa.  

 

 

4.4.2 Fatores relativos às organizações influentes no processo de 
aprendizagem dos executivos 
 

Vários foram os fatores relacionados à organização que afetaram a aprendizagem dos 

executivos pesquisados. Variaram desde as comunicações, passando pelos relacionamentos e 

a estrutura organizacional, chegando até os recursos disponíveis e a deliberação das políticas 

organizacionais para influir na questão. 

 

 

4.4.2.1 Fatores organizacionais facilitadores dos processos de aprendizagem 

dos executivos 

Os fatores organizacionais considerados facilitadores dos processos de aprendizagem 

foram os relacionamentos (relativos à interação entre as pessoas), a cultura organizacional 

(seus valores compartilhados, como fomento à participação e busca pela excelência), e a 

postura da liderança maior (se incentiva o compartilhamento, a liberdade de ação, a mentoria).  

Alguns dos executivos apresentaram características relacionadas à cultura das 

organizações como tendo sido favoráveis aos seus processos de aprendizagem. Constatou-se 

que a valoração pelo conhecimento no espaço organizacional, o que pode ser visualizado nas 

políticas de treinamento, financiamentos do desenvolvimento em espaços formais, representa 
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importante impulso à aprendizagem dos executivos. Uma cultura baseada no 

compartilhamento do conhecimento pode fomentar o surgimento de diversos canais (formais e 

informais) de comunicação entre o executivo e os demais membros da organização, o que já 

foi demonstrado como fundamental para o desenvolvimento desse profissional. A fala abaixo 

ilustra a percepção. 

O que facilita é a busca, a preocupação da empresa de sempre ser a melhor, a 
busca de melhorar a equipe, de evolução da equipe, de evolução dos gestores 
(...) a preocupação, a preocupação não, a disponibilidade, ela disponibiliza 
sempre, ela sempre deixa claro que quer que o pessoal evolua, quer 
resultado, quer dar participação nesse resultado, quer buscar melhores 
resultados (Mauricio, entrevista, 01/02/05) 

 
[...] eu acho que tive a sorte de encontrar uma empresa que fomenta essa 
necessidade de aprendizado; é um campo fértil pra quem quer explorar o 
negócio de transporte. [...] É visível, e a empresa tem uma coisa que eu acho 
que é interessante, que é a liberdade de ação, ela lhe dá liberdade pra você 
fazer, de você exercitar o aprendizado. (Antônio, entrevista, 03/02/05) 

 
Outros executivos argumentaram que os relacionamentos, especialmente no ambiente 

organizacional, foram significativos fatores facilitadores dos seus aprendizados. Os dados 

demonstram que, além dos traços pessoais do executivo, a sua atitude e vontade de relacionar-

se com os outros representaram importante fator propulsor para o aprendizado. Como já 

apresentado numa seção anterior, o relacionamento num processo de mentoria também foi 

uma prática verificada na trajetória de aprendizagem de alguns dos executivos. O modelo de 

consultoria recebido no espaço organizacional também facilitou o aprendizado, haja vista, 

dentre as relações executivo e consultor, o exercício do coaching ter sido verificado.  

Eu acho que o que facilita são os valores, a relação que a gente construiu ao 
longo desse tempo, eu já tenho treze anos no setor, então, essa trajetória de 
ganhos e de perdas e dificuldades, trouxe um aprendizado grande, mas 
trouxe mais do que isso, relacionamento, você tem um valor difícil de 
quantificar do ponto de vista financeiro, mas fácil de quantificar do ponto de 
vista “negocial”, então, isso tem dado a oportunidade da gente crescer 
bastante, eu guiar as parcerias pela questão do relacionamento, do respeito 
[...]. (Silvia, entrevista, 02/02/05, nossos grifos) 

 
[...] dependendo da sua forma de ser e das pessoas com quem você se 
relaciona, às vezes você dá sorte de pegar uma pessoa, vamos dizer, um 
profissional que não tem medo de passar ou de informar ao outro pra ajudar, 
não no sentido de empurrar, né?, e prejudicar.... lá no início eu conheci uma 
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pessoa, hoje ele é falecido, ele se chamava Fernando Santos, uma pessoa 
espetacular, ele era advogado e contador, então [...] , vamos dizer assim, ele 
foi me 'nutrindo', de ‘vitaminas’ de conhecimento, de experiência da própria 
vida e tudo, e aí eu fui indo e crescendo [...] (Sérgio, entrevista, 31/03/05, 
nossos grifos). 

 
Na manutenção aconteceu um aprendizado muito técnico porque era 
administrar uma área que eu tinha absoluto desconhecimento, do ponto de 
vista técnico dela, então, era mais ou menos como um cego guiado por uma 
bengala, então eu era o cego e a bengala eram os mecânicos; e a lógica era 
estar próximo deles, dialogar com eles e descobrir o potencial que tinha 
dentro deles para dar resultados, como é então que tinha que ser feito?, 
gerenciar informação. Eu não conhecia a causa dos problemas , eu não 
conhecia a coisa, então informação, pra mim é o ponto básico. [...] na 
operação eu tinha o hábito de, você sabe que numa empresa de ônibus 
normalmente as pessoas são conhecidas pela matrícula, e o meu grande 
desafio era conhecer todo mundo pelo nome e mais do que isso, era saber se 
meu motorista "José" era casado, tinha dois filhos ou três filhos; então, era 
uma lógica muito de conhecer as pessoas. (Antônio, entrevista, 03/02/05, 
nossos grifos) 

 
É, hoje, assim, você tem que está em sintonia com o mercado, ou seja, você 
tem que está sempre trocando, experiências, principalmente com o ambiente 
externo [...]  Então, eu acho que hoje você está trocando, a troca de 
experiências com outros profissionais de outras áreas; essa questão de está 
permanentemente participando de cursos, se atualizando, isso eu considero 
de fundamental importância; está sempre fazendo pesquisas, até pra ver 
perante os casos, os excedentes, a diretoria, como é que se está, você está 
sempre fazendo uma autocrítica, uma auto-avaliação e comparando com a 
avaliação anterior [...] (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos grifos) 

 
Assim, pode-se detectar que, dentre os fatores relativos à organização que facilitaram a 

aprendizagem dos executivos foi a cultura organizacional, com seus valores, crenças e os 

relacionamentos associados às funções profissionais, destacando-se, entre elas, as práticas de 

mentoria e coaching nos contatos com as consultorias organizacionais, em especial. Além 

destas características, as oportunidades proporcionadas pela organização, como cursos, 

treinamentos, investimentos na busca pela excelência, também foram fatores relevantes 

detectados. 
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4.4.2.2 Fatores organizacionais dificultadores dos processos de 

aprendizagem dos executivos 

No interesse de identificar os fatores relativos à organização que dificultam a 

aprendizagem dos executivos, analisaram-se as entrevistas e constatou-se que as 

características próprias do setor, se é regulamentado ou não pelo poder público; o nível de 

qualificação das pessoas relacionadas ao executivo, como escolaridade; os recurso financeiros 

disponíveis, investimento em qualificação e em sistemas de informações;  localização da 

organização, acessibilidade à educação formal; o mercado, perfil dos clientes e da 

concorrência, clientes com baixo poder aquisitivo e mercado com barreiras legais para entrada 

de concorrentes, foram fatores inibidores dos processos de aprendizagem dos profissionais 

pesquisados.  

Vários dos executivos argumentaram que existem dificuldades para sua aprendizagem 

e desenvolvimento inerentes às características do setor, pois consideram-no ainda muito 

fechado e com empresários pouco profissionalizados. O fato verificado é que as empresas 

abordadas através dos seus líderes, têm buscado uma forte profissionalização de sua gestão. 

Mesmo com a presença de herdeiros em cargos chaves, esses profissionais demonstram ter 

sido muito bem preparados para as suas funções.   

A regulamentação do setor pelo poder público, na percepção dos executivos, inibe 

processos mais criativos geradores de conhecimento, tais como parcerias, promoções, 

segmentações de serviços entre outras ações mais diferenciadoras. Uma das executivas, 

entende que se estivesse em um mercado mais aberto, teria mais oportunidades de 

crescimento comercial, mas considerando o contexto, suas ações já têm dado marcas de sua 

competência. A empresa a qual gerencia, já obteve certificação de gestão da qualidade, ISO 

9000, obteve por duas edições o prêmio nacional da qualidade do setor, portanto, esses foram 

alguns dos indicadores de seu desenvolvimento. A sua fala é esclarecedora. 
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Eu acho que o setor que eu estou ele cria algumas dificuldades de trabalhar 
porque o setor é muito fechado, são poucos empresários, o setor não é muito 
profissionalizado, ele tem algumas empresas e outras não, e é um setor 
regulamentado e a relação com a EMTU tem pessoas excelentes mas 
também tem muita interferência política hoje (...) se eu tivesse liberdade e 
não tivesse mercado, talvez eu tivesse mais oportunidade de crescer do ponto 
de vista comercial, inovar mais, aqui a gente quer fazer uma coisa diferente, 
não pode, o regulamento não permite, é fora do padrão, então, assim, é muito 
rígido, então eu acho que isso, às vezes, prende um pouco o (...) encaixe um 
pouco do ponto de vista de crescimento e de criatividade, eu poderia ser 
mais criativa e o setor não deixa.  Não só eu, (...) minha equipe, eu fico o 
tempo inteiro brigando aqui dentro: "vocês têm que mudar, vamos pensar, 
vamos ser criativos, vamos fazer diferente". (Silvia, entrevista, 02/02/05, 
nossos grifos) 

 
Por sua vez, um outro executivo falou sobre as dificuldades de aprender, experimentar, 

gerar conhecimento em um setor que atende a clientes pertencentes a uma faixa da população 

tão desprovida de poder de consumo. A pressão por aumento dos custos, por um lado, por 

parte do mercado fornecedor, combustíveis, veículos, e, por outro, desses clientes que não 

suportam arcar com maiores preços. A partir desse contexto, os executivos argumentam que a 

busca pela eficiência é questão de sobrevivência. Seguem alguns depoimentos que ilustram o 

contexto.  

A dificuldade do executivo hoje em dia é tocar num país, num estado e numa 
cidade pobre como o Recife; (...) qualquer empresa formal, empresa de porte 
de médio a grande, que tenha essa quantidade imensa de mão-de-obra de 
motoristas, cobradores, mecânicos, são quase 1300 pessoas; e você tocar 
uma empresa nesse ambiente hostil, ambiente de pobreza, ambiente de 
extrema dificuldade da sociedade, essa mudança de valores que a gente está 
passando hoje. (Israel, entrevista, 09/02/05, nossos grifos) 

 
[...] porque os custos são altíssimos. Então, o setor de transportes, ele 
depende muito, muito, muito de fatores externos. A casa, a gente mantém 
arrumada, limpa e funcionando bem, mas os fatores externos, muitas vezes, é 
que te travam pra você ter um resultado, conseguir um aprendizado, um 
resultado melhor (Sérgio, entrevista, 31/03/05, nossos grifos) 

 
Um outro ponto detectado como fator dificultador da aprendizagem do executivo foi 

relativo à formação intelectual da equipe com a qual ele trabalha. Percebeu-se que uma equipe 

composta por pessoas com uma trajetória rica de aprendizagem, tanto formal quanto informal, 

provoca naturalmente maiores trocas de informações e possibilidades de geração de novas. 

Nesse sentido, a liderança de uma equipe mais "qualificada" se por uma lado exige mais do 
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líder, por outro proporciona maior compartilhamentos. O executivo Antonio, apresentou essa 

questão.  

[...] você trabalhar com as pessoas que têm, digamos, pouca base teórica, 
você tem que ter um trato com eles que é o trato do bom relacionamento, da 
motivação; quando você parte pro gerente aí você tem que ter bom 
relacionamento, motivação, mas você também é muito puxado para as 
discussões técnicas que aí você deixa de ter uma discussão, digamos, um 
pouco desequilibrada do ponto de vista técnico e passa a ter uma discussão 
mais equilibrada e isso torna mais exigente o seu aprendizado, pra você 
poder dar conta desse desafio, e também é uma missão extremamente difícil, 
porque o modo de ver as coisas do gerente é de muito apego, então você tem 
que está o tempo todo construindo "olha, não se apegue ao que você fez", 
"não olhe para o retrovisor, olhe pra frente, olhe pra frente...",(Antônio, 
entrevista, 03/02/05, nossos grifos) 

 
Eu acho que essa pra mim é a maior dificuldade como executivo....é você 
poder...é saber escutar, partir pra cima do problema e querer resolver o 
problema e ter uma equipe boa por trás e você preparado pra ter uma relação, 
seja com seu funcionário, seja com o mercado, uma relação séria, uma 
relação justa. (Israel, entrevista, 09/02/05, nossos grifos). 

 
Um outro executivo revelou que uma dificuldade que ele enfrenta na sua busca por 

conhecimento, diz respeito ao grande volume de informações hoje disponíveis. Torna-se 

muito difícil para o aprendiz distinguir o que é novo do que seja adaptado, remodelado. A 

seletividade no trato do "excesso de informação" aparece como um obstáculo para o executivo 

aprendiz. Ter um sistema de informações customizado e acesso a pesquisas específicas do seu 

mercado pode ser uma das opções. A fala do executivo Pedro, trata da questão.  

[...] então, hoje você tem muito mais informação e muita informação que 
você já de alguma forma, por exemplo, as coisas estão se repetindo, as coisas 
sempre se transformam. Então, você está sempre tendo, tendo que gerenciar 
uma coisa nova que é a adaptação, é a seletividade da informação; então hoje 
eu tenho muito cuidado com isso pra que você não seja repetitivo, de repente 
você não pode se encher de processos novos quando você tem, às vezes, que 
aprimorar o que você tem, adaptando (...). Então, essa questão hoje, a 
questão de você receber essas informações, de você ter esse aprendizado, se 
torna muito mais difícil por conta exatamente dessa sua (...) ter que ter essa 
capacidade de discernimento. (Pedro, entrevista, 01/03/05, nossos grifos) 

 
 
Se, por um lado, o excesso de informação é dificultador para aprendizagem, por outro, 

a sua ausência ou restrição a um pequeno número de pessoas pode ser também prejudicial. 

Verificou-se que na medida que o executivo dissemina a informação junto à equipe, provoca 
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um movimento de retorno de outras informações, cria-se um ciclo virtuoso pelo 

estabelecimento de maior integração entre as pessoas. 

[...] hoje você não pode focar só..., ou seja, centrar dentro da empresa aqui, 
se isolar, dentro de uma linha. [...] Então, eu acho que isso seria, hoje, se eu 
pudesse apontar um dificultador grande seria essa questão de centralizar, eu 
acho, inclusive, que a gente precisa delegar mais, acreditar mais na equipe, 
saber que a equipe vai errar e você vai bancar o erro e vai corrigir como você 
também errou [...] (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos grifos). 

 
Uma executiva destaca que foi uma aprendizagem muito difícil, a de administrar sem 

recursos, ter que demitir pessoal, reduzir benefícios, participação nos resultados, etc. A 

executiva destaca ainda que teve que aprender a negociar, a ceder, a ter paciência, a controlar 

com todo rigor custos e receitas, mas que em alguns momentos esteve por desistir. Mas, que, 

passada a crise, considera que saiu muito mais amadurecida e, nitidamente, enxerga uma outra 

executiva, após a crise. 

 
Como vimos, foram vários os fatores influentes no processo de aprendizagem dos 

executivos investigados. Alguns desses fatores, constituem-se em alavancadores, enquanto 

outros, quando negligenciados, comportam-se como verdadeiros restritores das capacidade de 

aprendizagem desses profissionais.  

 

 

4.5 Contribuição da aprendizagem para o desenvolvimento 
de competências gerenciais 

 

No centro do interesse desta pesquisa, encontram-se os executivos bem-sucedidos e as 

empresas por eles geridas que têm apresentado bons resultados operacionais no STPP/RMR. 

Considerando o fato, procurou-se investigar os processos de aprendizagem que contribuíram 

para o desenvolvimento das competências desses executivos. Por competências gerênciais, 
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adotou-se nesta pesquisa, o conceito proposto por Fleury e Fleury (2001, p. 21) : “um saber 

agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. Portanto, a competência gerencial aqui tratada, pode ser compreendida como uma 

maneira de atingir o desempenho pessoal e organizacional almejados. A noção de 

competência está imbricada com o conceito de desempenho (performance quantificável), mas 

não o é, apenas o antecede (RUAS, 2005). 

Quanto ao bom desempenho das empresas dirigidas pelos executivos pesquisados, 

considerou-se a quantificação da performance operacional das empresas aferidas pelo órgão 

gestor do STPP/RMR (EMTU/Recife, 2003). 

À luz da trajetória de aprendizagem desses executivos - e sob as suas percepções -, 

procura-se nesta seção, identificar algumas relações entre a aprendizagem gerencial e o 

desenvolvimento de competências gerenciais, que podem ser uma das facetas do desempenho 

das empresas que dirigem. 

Ressalta-se que os conceitos relativos às competências essenciais ou organizacionais, 

não são objetos desta pesquisa; portanto, focalizaram-se as investigações sobre os fatores de 

aprendizagem que desenvolveram competências gerenciais nos indivíduos pesquisados. O 

estudo não visou definir competências, mas entender seu desenvolvimento dentro da 

população pesquisada a partir dos processos de aprendizagem. Para o intento, são revistas 

algumas formas de aprendizagens geradoras das diversas competências gerenciais.  

Adotou-se como referência para análise desta seção, o modelo desenvolvido por Le 

Boterf (1995) que procura responder à questão: "como as pessoas aprendem e desenvolvem as 

competências necessárias à organização e a seu projeto profissional?" O quadro abaixo 

estabelece uma relação entre tipo (o conhecimento adquirido), função (a competência 

adquirida) e como desenvolver (as formas de aprendizagem) 
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Tipo Função Como Desenvolver 
Conhecimento Teórico. Entendimento, Interpretação. Educação formal e continuada. 

Conhecimento sobre os 
Procedimentos. 

Saber como proceder. Educação formal e experiência 
profissional. 

Conhecimento empírico. Saber como fazer. Experiência profissional. 
Conhecimento social. Saber como comportar. Experiência social e profissional. 

Conhecimento cognitivo. Saber como lidar com a 
informação, saber como aprender. 

Educação formal e continuada, e 
experiência social e profissional. 

Quadro 3 -  O processo de desenvolvimento de competências 
Fonte: Le Boterf (1995, apud FLEURY; FLEURY, 2001) 

 

 

4.5.1 Relações entre aprendizagem, conhecimentos e competências 
gerenciais  
 

A partir dos resultados já apresentados acerca de como e o que os executivos 

aprenderam, facilitadores e dificultadores defrontados nos seus processos de aprendizagem, 

parte-se do modelo sugerido por Le Boterf (1995, apud FLEURY; FLEURY, 2001) para a 

análise dos processos de aprendizagem que se destacaram na geração de competências 

gerenciais relacionadas às bem-sucedidas trajetórias dos investigados. 

As análises realizadas nesta seção visam a relacionar as formas de aprendizagem dos 

executivos e os conhecimentos adquiridos com as competências mencionadas nas suas 

entrevistas. 

São competências relacionadas à compreensão do negócio, seus objetivos na relação 

com mercado, clientes e fornecedores, assim como com o ambiente político e social 

(FLEURY. FLEURY, 2001). 

Para os executivos pesquisados, os diversos processos de aprendizagem podem ser 

evidenciados através de situações profissionais em que eles precisam saber como proceder, 

como fazer, saber comportar-se e como lidar com a informação.  

A partir das análises realizadas, pode-se verificar, então, a presença dos seguintes tipos 

de conhecimentos: (i) sobre os procedimentos; (ii) empírico; (iii) social e (iv) cognitivo. O 
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conhecimento teórico parece estar pouco relacionado ao desenvolvimento das competências 

dos executivos pesquisados. 

O executivo Pedro indicou ter adquirido em sua trajetória, conhecimentos que 

desenvolveram a sua competência em ter foco no negócio, um saber relacionado à visão 

estratégica que estabelece a missão e os rumos da organização que comanda, como ele bem 

disse: "saber onde é que se queria chegar". Outro aspecto destacável em sua aprendizagem foi 

o conhecimento social adquirido.  Sua interação familiar, "harmoniosa e respeitosa", como 

bem relatou, foi transferida para as suas relações sociais na vivência profissional. Pôde-se 

perceber no executivo, uma trajetória reforçada por uma liderança à frente dos negócios 

familiares. Ele disse ter sido muito influenciado por seus pais na competência de agir 

politicamente; segundo ele, sua mãe foi sua grande mentora. A estruturação da empresa, com 

resultados reconhecidos no mercado, foi decorrente de sua competência de 

empreendedorismo, relacionada a um conhecimento, principalmente, empírico, haja vista, na 

sua trajetória de aprendizagem, ter sido evidenciada sua emancipação pelos pais para cuidar 

de um novo empreendimento e sua educação formal continuada não ter sido priorizada. Por 

fim, agir estrategicamente na gestão do negócio, é uma competência que pôde ser percebida 

no executivo Pedro, pois a sua gestão na empresa, que a tornou estruturada e pronta para 

enfrentar as ameaças e oportunidades do ambiente competitivo, além da incorporação de um 

concorrente e da conquista de novos mercados, o que mais duplicou o tamanho da 

organização. O seu depoimento corrobora com o apresentado:  

O que fez com que se transformasse foi o foco, foi você saber onde é que 
você queria chegar. Então, eu tinha, por exemplo, uma noção social do que 
eu representava dentro da sociedade que eu convivia e uma razão 
empresarial que é o sucesso. Como na época eu não era uma empresa 
grande, então, foi uma coisa que eu determinei o seguinte: bom, se eu não 
conseguir ser uma empresa bem grande, então eu estou decidido a ser uma 
grande empresa; então, isso foi uma decisão tomada- serei uma grande 
empresa!, com dez ônibus só, mas é uma grande empresa, tem padrões, tem 
tudo isso.... no momento em que você se transforma numa grande empresa, 
numa empresa estruturada, num empreendimento que tem lógica, 
racionalidade, você naturalmente está preparado pra absorver quem não tem, 
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é natural, é ciclo de vida. Então, é a história hoje que...das diferenças que a 
gente tem no setor da gente. (Pedro, entrevista, 01/03/05) 

 

 A executiva Sônia teve uma trajetória de aquisições de conhecimentos fortemente 

marcada pela educação formal e continuada. Entretanto, foi nas oportunidades proporcionadas 

pela experiência profissional que desenvolveu competências além das advindas dos 

conhecimentos teóricos. Seu envolvimento em cursos de desenvolvimento gerencial, 

oferecidos por instituição ligada à consultoria organizacional, tem oferecido uma certa 

continuidade na sua formação. Sua experiência profissional mais recente, esteve associada a 

relacionamentos com os agentes sociais do ambiente operacional e competitivo da empresa. A 

capacidade de adotar sistemas de avaliação para o desenvolvimento da equipe, inclusive, 

sendo avaliada, foi uma competência desenvolvida pela respondente. O sistema de avaliação 

do desempenho emergiu no relato como uma das principais fontes de aprendizagem e 

melhorias dos executivos. Há indicadores no seu relato de que, através de um sistema interno 

de avaliação constante, por meios acordados com toda a equipe, a executiva desenvolveu 

amplas melhorias (como por exemplo, redirecionamento de política de treinamento, mudança 

de tecnologia, mudanças nos padrões de atendimento, implantação de novos serviços, dentre 

outros ganhos). Com a avaliação, criaram-se também condições favoráveis para a participação 

dos funcionários nos resultados. A executiva mencionou sua evolução profissional com a 

adoção de pesquisas com os funcionários e os clientes, como fonte de informações para 

tomada de decisões. A fala da executiva foi ilustrativa:  

Coisa muito importante que eu acho, é a gente ter começado, ter adotado 
dentro da empresa a avaliação de desempenho, então, eu não só avalio a 
minha equipe como eu sou avaliada, quer dizer, é você ter pesquisas internas 
de satisfação dos usuários e você saber ler, saber ouvir e saber fazer a 
autocrítica em relação àquilo; [...]  Então acho que as pesquisas internas e 
externas, avaliação de desempenho, elas têm dado, são bons mecanismos, 
instrumentos. (Sônia, entrevista, 01/02/05) 
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O executivo Antônio revelou uma grande capacidade transformadora na sua ação 

gerencial, por todos os estágios gerenciais pelos quais passou na empresa, implementou 

significativas mudanças, revelando uma aprendizagem com os novos desafios, conhecimento 

empírico. Na manutenção da empresa, desenvolveu a capacidade de liderar uma equipe que 

detinha o conhecimento técnico, aproximando-se dos profissionais liderados, "eu era um cego, 

e eles eram a minha bengala", como bem disse. Mas, sempre em paralelo à experiência 

profissional, esteve buscando educação formal e continuada, a exemplo do curso de MBA, e 

outros cursos na área de transportes, até mesmo no exterior. Na operação, desenvolveu 

fortemente sua capacidade de relacionamento social, pois liderava quase mil pessoas, que, 

pela natureza do negócio e sua postura de proximidade com a equipe, como revelou: "eu ando 

muito no chão de fábrica, na base"; estimulava-o a acompanhar as atividades fora do 

escritório, oportunidade de interagir com os funcionários, os cliente e os técnicos do órgão 

gestor público. Ele destacou, nas suas realizações, a estruturação em processos de toda a 

empresa, o que representa uma das mais úteis e atuais ferramentas gerenciais, amplamente 

utilizada pelos diversos "modelos de gestão". Em sua fala, ele ainda destacou que essa 

conquista possibilitou diagnosticar necessidades de cada "dono do processo", para a política 

de desenvolvimento de pessoal da empresa.  

Eu penso que hoje na empresa, uma coisa que é interessante, é que a gente 
conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo: um, despersonalizar processo, 
então a empresa hoje é uma empresa que tem um processo estruturado de 
ação, não está mais (...), não depende mais da ação de fulano ou beltrano, 
nenhum outro profissional, ela é uma empresa absolutamente estruturada do 
ponto de vista de gestão [...] Então, a gente conseguiu fazer um trabalho 
muito legal. Hoje você tem padrões estabelecidos em todas as áreas de 
serviços, de rotinas, mas tudo com muito toque, com muito prazer de fazer 
as coisas, então, isso eu acho que dá equilíbrio [...] Então a gente conseguiu 
fazer um trabalho muito legal. Hoje você tem padrões estabelecidos em 
todas as áreas de serviços, de rotinas, mas tudo com muito toque, com muito 
prazer de fazer as coisas, então, isso eu acho que dá equilíbrio [...] (Antônio, 
entrevista, 03/02/05, ) 
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O desenvolvimento do executivo Maurício compreende uma ampla experiência 

profissional, que lhe atribuiu a competência de saber como fazer. Os seus relatos revelaram 

uma valorização à educação continuada, em nível de pós-graduação e nos cursos de 

desenvolvimento gerencial. Mesmo estando na função de dirigente de manutenção da 

empresa, isso não lhe impediu de desenvolver uma rede de relacionamentos fora da empresa 

em parcerias com fornecedores e outros executivos, de forma que esse conhecimento social 

proporcionou o desenvolvimento de competências relacionadas à capacidade de buscar novos 

padrões de serviço. No seu entendimento, essas competências, desencadeadas por sua forma 

de aprender, testar, adaptar, buscar parcerias, compartilhar, são responsáveis por sua 

reputação. Ele vê que as conquistas da empresa, são decorrentes da sua competência em gerir 

pessoas, investindo no seu desenvolvimento, selecionando-as dentro de um perfil almejado, 

fazendo-as participar desde o planejamento até as avaliações, mas em especial, 

recompensando-as pelos resultados conquistados. A busca por uma "modernização da 

empresa", entendida como o uso de ferramentas administrativas, o desenvolvimento de 

pesquisas para alimentar o processo decisório e a implementação de um planejamento 

estratégico, são reflexos das competências de saber agir, mobilizar recursos e aprender, 

principalmente. Sua fala contribui para o entendimento. 

Percebo porque eu acho que a gente tem [hoje] (...) a performance da 
empresa, é como eu lhe disse, é a questão das equipes e das pessoas, a 
preocupação com gestão de pessoas, como recursos humanos da empresa. 
(...) Então, esse sucesso da gente, de resultados, busca de ferramentas, a 
utilização de ferramentas modernas de gerenciamento, ferramentas de 
comunicação, de pesquisa, pesquisa interna: estamos no oitavo ano eu acho, 
sei lá, não sei quantos anos de pesquisa interna; outra coisa, o planejamento 
estratégico focado no resultado na pesquisa do ano anterior e a preocupação 
nossa de fazer isso, tudo isso eu acho super vinculados [...] (Maurício, 
entrevista. 01/02/05, nossos grifos) 

 
Andar na frente, com o pé no chão; o seguinte, primeiro você ter uma visão 
de futuro, está preocupado e você conseguir se estruturar, ter uma empresa 
estruturada, enxuta, sabendo o que é que pode fazer, não fazendo mais do 
que pode, com um planejamento, com um orçamento [...] (Maurício, 
entrevista. 01/02/05) 

 



     

 

137 

 

 Ainda para Maurício, a modernidade administrativa alcançada pela empresa, que em 

parte pode ser atribuída como conseqüência das competências dos seus membros, mas que ao 

particularizar a contribuição de suas competências, reconhecendo sua existência e relevância 

para sua trajetória bem-sucedida, destacou situações facilitadoras de aprendizagem, como a 

satisfação em fazer parte do grupo, em atingir os resultados planejados e notar a empresa 

crescer. Foi em especial por seu investimento na formação da equipe que tudo se viabilizou. 

A contribuição é muito grande. Eu acho que existe uma preocupação, existe 
um prazer, é mais do que uma preocupação, é um prazer e um grau de 
exigência muito alto, uma preocupação muito grande de atingir suas metas , 
mostrar resultados, resultados possíveis, de ter resultados melhores pra 
empresa, é uma preocupação constante. Agora eu digo,na minha equipe eu 
consegui isso depois que eu melhorei o nível técnico da equipe, é lógico, 
colocando assessores com nível técnico, investindo neles, remunerando bem,  
a remuneração da gente é acima do nível de mercado, desde você pegar um 
borracheiro, a um mecânico, um técnico..., alguns estão um nível só acima 
do nível de mercado; reconhecendo essas pessoas, reconhecendo talentos, 
estando junto delas, dessas pessoas que produzem. Eu acho que tudo isso daí 
faz com que você tenha  esse sucesso de resultado, esse resultado bom. 
(Maurício, entrevista, 01/02/05) 
 

A executiva Silvia, após ter vivenciado uma educação formal consistente, não 

priorizou para o seu desenvolvimento a educação continuada, seja em MBA ou 

especializações. Seu foco foi na aprendizagem pela experiência profissional, com forte 

impacto nos seus conhecimentos empíricos. Sua experiência social como forma de 

aprendizagem também foi destacável. Ela, ao assumir o comando da empresa da família, 

passou a representar a empresa nas discussões das entidades de classe, o que no seu relato, 

forneceu-lhe muitos conhecimentos e  crescimento. A sua forma de aprender no início de sua 

carreira, quando passou anos por vários setores da empresa, às vezes comandando e em outras 

apenas acompanhando e conhecendo, desenvolveu-lhe amplamente. Sua vivência é o 

testemunho de que a aprendizagem, a partir da experiência profissional, é a forma que mais 

tem contribuído na formação de competências dos pesquisados. A sua competência em 

acompanhar os resultados através dos vários indicadores de desempenho, foi um destaque em 
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seu relato. Percebeu-se que os indicadores dão o controle sobre o funcionamento da 

organização, e servem como um parâmetro relevante para a auto-avaliação da respondente. E 

esses indicadores demonstram, em especial, os reflexos dos investimentos da empresa na 

gestão de pessoas. 

Acho que (...) tem uma frase aí "A Empresa é a que faz com pessoas, idéias", 
esse é o maior patrimônio da gente, tenho certeza que tem empresa com o 
patrimônio...financeiro, uma frota melhor, mas eu acho difícil ter uma 
equipe, porque a gente investe muito na mão-de-obra, a gente fechou agora a 
produtividade com mais de 15% de funcionários que durante um ano não 
tiveram uma ocorrência, eles não faltaram nenhum dia, eles não bateram, 
eles não quebraram, eles foram funcionários nota dez; eu acho que é uma 
quantidade muito grande isso pra um sistema operacional [...]  a gente 
investe todo dia, eu digo sempre aqui, eu digo: olhe gente ônibus se compra 
com qualquer dinheiro porque dinheiro tem preço, agora equipe e pessoas se 
constroem ao longo do tempo, não se faz da noite pro dia. (Silvia, entrevista, 
02/02/05, nossos grifos); 

 
O meu estilo de gestão contribui, mas eu acho que ele hoje não é mais a 
coisa de Silvia, ele hoje é uma soma do estilo de Lucas, que é um grande 
líder,  ele tem uma capacidade de ouvir, de negociar e de ceder monstro,  eu 
acho ele um monstro na capacidade de coordenar equipe [...] hoje a empresa 
não toca mais no estilo de Silvia, ela toca num "modelo de gestão", não é 
mais personalizada não. (Silvia, entrevista, 02/02/05, nossos grifos); 

 
O executivo Israel teve o seu desenvolvimento pontuado por uma forte aprendizagem 

com seu pai, proprietário da empresa que hoje dirige; um conhecimento advindo de sua 

experiência social caracterizado como "saber como comportar-se". Ele também valorizou a 

educação formal e continuada em sua trajetória, tendo-se verificado que cursou MBA, Pós-

graduação em transportes e cursos de desenvolvimento gerencial, em curta duração. O 

planejamento da empresa e os acompanhamentos dos vários indicadores foram ampliados 

desde que assumiu o comando. Agir estrategicamente tem sido a sua contribuição à empresa 

através do planejamento.    

[...]  a rapidez, a busca incansável de resultados, e o acompanhamento diurno 
a noturnamente desses resultados. É como se a gente (...) cria essa busca pela 
meta, depois dessa meta discutida com todo mundo, e fica incansavelmente 
buscando ela, com persistência e com luta [...] É a gestão, é um bom 
planejamento estratégico, é um bom acompanhamento de resultados, é (...) 
tudo isso cria um ciclo virtuoso importante na empresa. Eu acho que isso é 
fundamental. É exatamente esse planejamento que a gente faz  com todos 
esses processos, que não são burocráticos, são atualizados, na verdade, e faz 
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com que você está sempre largando um pouco mais na frente. (Israel, 
entrevista, 09/02/05, nossos grifos) 

 
Nesse sentido, Israel identifica uma outra competência fundamental para sua trajetória 

bem-sucedida, que vem a ser o conhecimento do negócio. Conhecer os funcionários e outras 

pessoas envolvidas, perceber a contribuição de cada função para o negócio e, nesses 

relacionamentos, agir com persistência na busca dos resultados, balizando-se por atitudes 

éticas. Além dessa, o saber ouvir foi também destacado pelo executivo. O saber ouvir pareceu 

ser uma habilidade de grande relevância para o desenvolvimento dos relacionamentos sociais. 

Conhecer o negócio, os motoristas, cobradores, as pessoas é o mais 
importante da empresa de transporte, de uma operadora de ônibus; [...]  a 
persistência , a ética, eu acho que isso aí é fundamental e a terceira, seria 
ouvir mais, não é?, porque como é um setor regulado, tem muita 
interferência do poder público, da imprensa, da sociedade, do...,dentro do 
meio empresarial [...] (Israel, entrevista, 09/02/05, nossos grifos) 

 

Sérgio teve uma educação formal voltada para o desenvolvimento de competências na 

gestão de instituição financeira. Estando atualmente na função de diretor financeiro, tendo em 

vista que é acionista da empresa de transportes, relatou que vem tendo uma experiência 

profissional voltada para o desenvolvimento de competências no negócio. Tem aprendido nos 

relacionamentos com os demais executivos e na vivência da empresa. Ele mencionou que 

sempre buscou desenvolver-se com educação continuada em sua experiência no mercado 

financeiro, daí pautar sua aprendizagem mais recente nas oportunidades de relacionamentos 

que complementem a experiência prática. Sua crença revelada é de que o executivo se torna 

competente  ao longo de uma trajetória de aquisição de conhecimentos a cada degrau evoluído 

na organização. São os novos desafios que lapidam a capacidade do executivo, o que pouco 

pode ser conseguido em ambientes formais de educação. 

Então o que venha a agregar, de cursos, seminários, você está discutindo 
sempre com pessoas do teu ramo, enfim, com outros ramos que você 
também tenha novos conhecimentos. Então, isso agrega. Você não vai ser 
formado um executivo na faculdade e sair de lá já um alto executivo, isso 
não existe; tem toda uma carreira, tem todos os degraus aí a serem galgados. 
Agora, com certeza, evidentemente, claro, é muito importante isso, você está 
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agregando à sua vida profissional, novos trabalhos, novos desafios. Eu acho 
que é o seguinte: o ser humano é movido a desejo, eu raciocino dessa forma, 
se você parar de desejar, você vai parar de viver, você tem que está sempre 
desejando algo mais. Claro que com os pés no chão. Vamos separar o desejo 
da ganância, daquela ânsia de (...), querer pisar nas pessoas pra chegar lá; eu 
acho que não é assim. (Sérgio, entrevista, 31/03/05, nossos grifos) 

 
Ele percebeu a contribuição de suas competências como associada ao espírito da 

equipe que comanda a empresa. Destaca como comportamento importante a capacidade de 

delegar responsabilidades para que a empresa não fique refém de sua liderança. O que parece 

ocorrer pelo compartilhamento e capacidade do executivo de portar-se como aprendiz. 

Então, claro você, tem a sua contribuição pessoal, mas isso se torna muito 
pequeno quando você ver é, vamos dizer assim, toda a diretoria e a gerência 
caminhando numa direção só, com um objetivo só e conseguindo conquistar 
os objetivos. [...] o mais importante pro executivo, pro empresário é o 
seguinte: é fazer com que a empresa ande, se desenvolva, sem depender 
exclusivamente dele, entendeu? Porque você centralizar é muito ruim [...] é a 
vontade de sempre querer acertar, aprender e, enfim, está sempre ajudando e 
passando coisas, não é? Ensinar também. (Sérgio, entrevista, 31/03/05, 
nossos grifos) 

 
Por sua vez, o executivo Lucas teve na educação formal e continuada que se prolonga 

até hoje, ou seja, o executivo participa de cursos de atualização gerencial como forma de 

aprender ferramentas de modernização administrativa, um dos principais recursos. Um traço 

marcante da capacidade do executivo foi evidenciado em sua competência de liderar, 

ressaltada inclusive, por outros respondentes. Em sua experiência profissional na empresa, o 

desenvolvimento de conhecimento empírico tem sido responsável por seu prestígio. Ficou 

evidenciado que sua competência em gerir pessoas - são mais de 1600 funcionários -, 

principalmente, por meio do investimento em suas capacitações, implementação da gestão 

participativa e pautar as comunicações pela transparência, foram advindas da multiplicidade 

de formas de aprendizagem vivenciadas. 

Buscando motivar a equipe; monitorando a equipe; dividindo com a equipe 
os elogios, mas também as críticas; dividindo com a equipe o sucesso, mas 
também o, o fracasso em alguns momentos. Então, conquistando cada vez 
mais essa credibilidade da equipe, pra que a equipe acreditando em você 
como executivo, siga o caminho que a empresa determina, você está ali, 
digamos assim, como a locomotiva, você está puxando e a equipe vai, mas a 
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equipe vai porque acredita em você [...] (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos 
grifos) 

 
[...] investir na capacitação, no treinamento, na divisão de responsabilidades. 
Procurar envolver um número maior de pessoas nas decisões, ou seja, 
aumentar o número de aliados [...] Hoje a empresa abre os números 
financeiros, que muitas não abrem, a empresa abre; porque quando você não 
mostra, então (...) muitas vezes o outro não sabe o que fazer pra alcançar 
aquilo ou fica, aquela coisa, quando você não diz, se inventa, se cria (Lucas, 
entrevista, 01/04/05, nossos grifos) 

 

O executivo não ressaltou o relacionamento familiar como fonte de sua aprendizagem. 

Por outro lado, a experiência adquirida com a certificação da empresa no Sistema de Gestão 

da Qualidade ISO 9000, proporcionou-lhe diversas visitas técnicas a outras empresas pelo 

Brasil. O que foi uma oportunidade de ampliar sua rede de relacionamentos. 

Por fim, Lucas falou de sua trajetória, indicando que a consciência sobre seu papel no 

contexto organizacional é apoiada por sua determinação em aprender continuamente. O 

executivo tem exercitado a troca de experiência com os executivos de uma empresa situada 

em São Paulo, uma das maiores do setor no país. E, em sua opinião, a avaliação de 

desempenho da empresa fornece indicadores de que todo o esforço tem sido na direção 

correta. 

[...] ter muita determinação,muita disposição para aprender [...]; buscar essa 
coisa da troca de experiência; buscar formar uma equipe, uma equipe 
comprometida com você porque ninguém faz nada sozinho, [...] é a 
monitoração constante; é investir na capacitação dele e da equipe, no 
aprendizado dele e da equipe. (Lucas, entrevista, 01/04/05, nossos grifos) 
 
Se você está sempre avaliando, [...] aferindo os resultados e trabalhando 
nisso, [...] trabalhando essa avaliação com as equipes e trabalhando também 
no sentido de o que fazer pra melhorar; então, isso contribui pra você, se de 
repente não melhorar, mas manter a performance [...] (Lucas, entrevista, 
01/04/05, nossos grifos) 

 
José indicou que valorizou a educação formal e continuada, tendo em vista que mesmo 

com um graduado em Administração de empresas, com pós-graduação cursada, continua 

numa graduação em Direito. Em seu relato, mencionou que, sempre que possível, freqüenta os 

eventos do setor, a fim de se atualizar e trocar experiências com outros profissionais.  
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José destacou a avaliação de desempenho operacional da organização como uma 

ferramenta administrativa utilizada diariamente na empresa e que oferece oportunidades de 

aprendizagem a partir do monitoramento que é feito. A cada dia, todos os gerentes recebem os 

indicadores de desempenho operacional das unidades sob suas responsabilidades, e os 

diretores recebem os indicadores de todos os gerentes. Receita, quantidade de passageiros por 

linha e por faixa horária, quilometragem rodada, rendimento de combustível por veículos, 

veículos avariados e outras ocorrências relevantes em relação ao pessoal de operação, são 

exemplos de informações analisadas. Foi verificado que, atualmente, existe um sistema de 

informações do tipo processamento de transações, que oferece uma grande amplitude de 

informações aos executivos do setor. Cada veículo recebeu um computador de bordo que 

automatizou a coleta de informações - todos os veículos do sistema têm o mesmo tipo de 

equipamento.  

A fala de José ilustra o que foi dito: 

Quer seja a avaliação formal através de formulários próprios, departamentos 
próprios; quer seja avaliação do dia-a-dia, o que é que eu estou fazendo na 
empresa? Todos os gerentes têm seus índices na sua mesa no dia seguinte, 
tudo o que acontece no dia anterior você tem na sua mesa no dia seguinte, 
essa avaliação constante dá condição da agilidade pra resolução dos 
problemas.  [...] chegam pra cada um os seus índices e chegam pra gente os 
índices de todo mundo. E a gente quando vê que há um índice que precisa de 
reparação, a gente vai buscar, vai correr atrás dele. (José. entrevista, 
28/01/05, nossos grifos) 

 

O executivo, ao falar do desempenho da empresa e da contribuição de suas 

competências, considera que o conjunto dos executivos é que foi responsável pelas 

conquistas. Naturalmente, os executivos reconhecem a participação de suas capacidades no 

bom desempenho da empresa, entretanto, valorizam como uma conquista da equipe de gestão, 

o que se percebe como uma retórica apropriada à valorização do espírito de grupo. A 

formação de equipe engajada foi indicada como uma das principais necessidades dos 

executivos.  
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Eu acredito que o nosso desempenho, nosso retorno, nossa avaliação está 
muito ligado ao espírito de conjunto que a gente tem na empresa. Depende 
do gerente de manutenção, que cuida dos carros; depende do gerente de 
operação, que cuida da operação; depende do pessoal de recursos humanos, 
que trata bem o nosso pessoal e cuida dele; o de (...) de pessoal; então, é o 
grupo, nada isolado. (José, entrevista, 28/01/05, nossos grifos). 

 
Ao falar sobre as capacidades profissionais necessárias para o bom desempenho 

profissional no setor, o que serve como uma auto-avaliação, ele indicou a capacidade de 

ouvir, como uma habilidade muito importante para os relacionamentos de aprendizagem. O 

ouvir como fonte de conhecimento social e empírico foi bastante utilizado pelo executivo. 

Rapaz, escutar, escutar, principalmente  aquelas pessoas que têm, assim ,que 
são referenciais; pessoas que eu falei, pessoas do ramo, escutar as pessoas de 
base, aquelas pessoas que têm o conhecimento prático- é o motorista, é o 
cobrador, que vão lhe dar o dia-a-dia, porque um "birôzinho" é muito bom, a 
leitura do material que existe à disposição dados pelos órgãos gestores, 
associações de classe, faculdades, é muito bom, mas o dia-a-dia [...] (José, 
entrevista, 28/01/05, nossos grifos). 
 

Portanto, verificou-se nos esforços dos executivos para tornarem-se bem-sucedidos , 

várias estratégias de aprendizagem, às vezes desenvolvidas incremental e naturalmente; e em 

outras, como resultado de um planejamento pessoal e/ou organizacional. Percebeu-se que as 

competências foram reveladas em formas bastante diversificadas. Dentre elas, destacaram-se: 

foco no negócio, liderar, agir estrategicamente, empreender, adotar sistema de avaliação de 

desempenho, ouvir, negociar, controlar resultados e gerir pessoas. 
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5  Discussões, conclusões, limites e sugestões 
 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral a identificação e compreensão dos fatores de 

aprendizagem que contribuíram para o desenvolvimento de competências de nove executivos 

em três empresas do setor de transportes urbanos da Região Metropolitana do Recife.  

A seguir, serão apresentadas as discussões dos resultados e as conclusões. 

 

5.1 Discussões dos resultados 

Nesta seção, será desenvolvida a discussão dos resultados do estudo e apresentadas as 

conclusões com o intuito de responder aos seus objetivos. 

1) Quanto a como os executivos aprenderam ao longo das suas trajetórias educacional e 

profissional: 

Os resultados da pesquisa indicaram que os executivos aprenderam, ao longo de suas 

trajetórias, por meio da sua rede de relacionamentos sociais ao interagirem com diferentes 

pessoas: familiares, amigos, funcionários, clientes e parceiros (certo tipo de fornecedor) da 

empresa ou pessoais. Através desses relacionamentos, adquiriram conhecimentos e 

habilidades. A verificação confirmou os resultados de outras pesquisas (CANDY, 1991; 

MEZIROW, 1991; LAVE WANGER, 1991; SILVA, 2000; MORAES, 2000; LUCENA, 

2001, GOTTWALD, 2001) que já haviam apontado como importantes para o processo de 

aprendizagem as dimensões sociais e cognitivas do aprendiz em sua interação com o contexto 

organizacional. Constatou-se que os relacionamentos com as pessoas ocupam a maior parte da 

agenda do gerente, e faz parte da natureza do seu trabalho ( MINTZBERG, 1973; KOTTER, 

2000). 
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A relevância dos pais e outros familiares como transmissores de conhecimentos 

diversos, experiências e valores em  muitas fases da trajetória de alguns dos executivos, foi 

também identificado no estudo de Lucena (2001), que investigou gerentes-proprietários de 

lojas de varejo, como em outras pesquisas (AKIN, 1993; MORAES, 2000) que também 

identificaram situações semelhantes, diferentemente dos estudos de MacCall (1998) que, 

basicamente, detectou que apenas os profissionais superiores hierárquicos tiveram papel 

central na aprendizagem de executivos de sucesso. 

Verificou-se que os executivos pesquisados aprenderam nos relacionamentos 

profissionais no universo da organização com parceiros internos à organização (chefes, sejam 

mentores ou não, pares e subordinados), também detectados em outros estudos (LA PARO, 

1991; LAVE; WENGER, 1991), inclusive sobre os processos envolvendo mentor-aprendiz 

(ROCHE, 1979; MERRIAM, 1983), parceiros externos à organização (fornecedores e 

consultoria) e outras situações de interação social (executivos de outras organizações com os 

quais estabelecem uma rede de troca de conhecimento). Essas possíveis comunidades-de-

prática, também foram detectadas em vários trabalhos (LAVE; WANGER, 1991; RICHTER, 

1999;  GHERARDI et al, 1998).  

Percebeu-se que a maioria dos executivos valorizou a educação formal e continuada.  

A valorização da formação universitária foi unânime, haja vista todo s terem uma graduação 

concluída e, seis deles, em Administração de Empresas; resultados semelhantes também 

verificados por  Brookfield (1986), que considerou em seus estudos que, a partir das formas 

de aprendizagem, é possível compreender os processos de aprendizagem e Fox (1997) que, no 

seu escopo da aprendizagem gerencial, incluiu as escolas de administração como integrantes 

da dimensão da prática da educação gerencial.  

O mesmo interesse não ocorreu de forma generalizada para a formação em pós-

graduação; apenas a metade recorreu a esse meio. Alguns desses executivos percebem sua 
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experiência frente aos cursos de pós-graduação como tendo sido pouco produtiva para as suas 

necessidades, e aquilatam com valor semelhante às experiências localizadas, vivenciadas em 

bons seminários ou congressos, excetuando os executivos com graduação em engenharia que 

recorreram a esses cursos como forma de requalificação. Antonello e Ruas (2005) em seus 

estudos sobre a efetividade dos cursos de pós-graduação lato sensu propõe o uso da 

aprendizagem na ação como metodologia que pode levar outra dinâmica à formação dos 

aprendizes, inclusive com o desenvolvimento de comunidades de prática. 

 Notou-se que a opção pela realização dos cursos de pós-graduação para alguns deles 

tem sido menos pela certeza do domínio de conhecimento e habilidades necessários para o 

bom desempenho nas suas atividades diárias, e mais pela ampliação da rede de 

relacionamentos, trocas de experiências e, de forma muito especial, a legitimação de uma 

liderança exercida no espaço organizacional, com a posse de uma titulação que se insere como 

um elemento de diferenciação de poder e da capacidade desses executivos. 

Foi verificada a participação de alguns dos respondentes, na busca pela educação 

continuada, em cursos de desenvolvimento gerenciais e em suas versões de atualizações, 

caracterizados por sua curta duração e oferecidos por instituições menos formais, se 

comparadas às universidades e normalmente ligadas às consultorias organizacionais.  

A maioria dos executivos pesquisados indicou que os conhecimentos, habilidades e 

competências determinantes para o seu bom desempenho foram adquiridos após o início de 

suas funções profissionais. Mesmo aqueles que revelaram que detinham um amplo 

conhecimento conceitual no início de sua carreira, deram indicações de que paulatinamente 

foram compreendendo, aprendendo e vencendo os desafios. Os relatos apontaram que nas 

práticas e experiências do dia-a-dia é que transcorreram os principais aprendizados desses 

executivos, mesmo que tenham permanecidos tácitos em variados contextos. 
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Além de uma estratégia de desenvolvimento em rodízio por diversos setores das 

empresas, sem assumir funções diretivas, adotada por alguns dos executivos, a pesquisa 

também revelou que em uma delas empresas, adotou-se um rodízio sistemático entre os 

gerentes, com o objetivo de desenvolvê-los na prática. Essas medidas foram relatadas com de 

alto impacto na trajetória dos aprendizes. 

Todos os respondentes recorreram à reflexão como meio de rever seus conhecimentos 

e incrementar a sua aprendizagem. Na literatura, tem sido considerada essa modalidade como 

importante para o desenvolvimento dos gerentes (MEZIROW, 1991; GHERARDI at al, 

1998), especialmente após a ação concretizada, o que para Argyris e Schön (1974) pode ser 

desenvolvida pela reflexão crítica.  Schön (1983) sugeriu, em seu trabalho, um tipo de 

reflexão que, segundo ele, ocorre enquanto os adultos agem, e reconhecida como reflexão na 

ação (Reflection-in-action), forma que não foi valorizada pelos respondentes. 

Verificou-se a predominância nos depoimentos da reflexão em colegiado, 

intencionalmente desenvolvida antes e depois das ações. O que é valorizado nas proposições 

da reflexão transformadora para ação do adulto (FREIRE, 1987, MEZIROW, 1991). Os 

relatos indicaram que ela antecede às decisões relevantes no processo decisório dos 

executivos, tanto individual como coletivamente. Daudelin (1996) apresentou a reflexão como 

um importante recurso de aprendizagem dos executivos envolvidos nos processos decisórios. 

A partir da análise dos indicadores de desempenho organizacional e das pesquisas 

disponíveis, a reflexão é estimulada em prol de novas melhorias. E, por fim, os executivos 

apontaram que a reflexão propicia um aprendizado especial quando é realizada sobre os erros 

cometidos e as crises enfrentadas. Para La Paro (1991, apud LUCENA, 2001), a reflexão 

sobre os resultados da ação pode ser uma forma de aprendizagem importante para o 

executivo. 
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2) Quanto ao que os executivos aprenderam ao longo das suas trajetórias educacional e 

profissional: 

Verificou-se que, no nível pessoal, os executivos movidos pelo desejo de tornarem-se 

bem-sucedidos, buscaram conhecimentos e habilidades acerca dos seus papéis e do 

funcionamento das organizações. Desenvolveram a habilidade de escuta, negociação e o 

desenvolvimento de uma rede de relacionamentos, que lhes capacitassem a estabelecer um 

bom convívio e confiança, no exercício da liderança sobre as pessoas e os grupos. Tais 

conquistas, permitiram acompanhar melhor o que acontecia no mercado através da troca de 

experiência com outros executivos. Vários autores apresentam uma diversidade de interesses 

de aprendizagens dos adultos, (MEZIROW, 1991a; BROOKFIELD, 1991), porém Mezirow 

(1991a) aponta para o fato de que a maioria desses conhecimentos é de ordem instrumental. 

Outros autores, que tratam da aprendizagem gerencial, defendem que os conteúdos de 

interesse dos executivos são de múltiplos tipos e variam dependendo de suas necessidades e 

oportunidades (LA PARO, 1991; AKIN, 1993). 

O outro nível de interesse de aprendizagem dos executivos abrangeu as funções 

organizacionais. O tema mais recorrente foi a adoção do planejamento estratégico como 

norteador dos interesses individuais e coletivos da organização, o que também foi verificado 

no estudo de Lucena (2001). O uso de ferramentas de avaliação do desempenho individual e 

organizacional foi outro tema de grande interesse. Indicou-se que, através deles, os executivos 

acompanham os processos de mudanças, especialmente os desencadeados pela sucessão 

familiar das lideranças fundadora das empresas, permitindo também, que se engajem na busca 

por novas tecnologias e freqüentes revisões nas relações das empresas com o mercado. 

Destacou-se a atenção dos executivos para com os controles dos custos. O que pode 

ser conseqüência de características peculiares do setor, que é amplamente regulamentado e 

com pouca elasticidade para expansão dos seus serviços e desenvolvimento de promoções 
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mercadológicas. Sem ter flexibilidade para conquistar novas receitas e, sem ter controle sobre 

os preços dos insumos, os executivos mencionaram que o controle sobre os custos representa 

uma atividade estratégica para o sucesso neste negócio. 

 

 

3) Quanto aos fatores facilitadores e dificultadores dos processos de aprendizagem dos 

executivos na perspectiva dos mesmos: 

 

Verificou-se que a atitude de busca pelo conhecimento, que pode ser reforçada na 

educação familiar, aliada a um comportamento de persistência diante dos desafios, 

curiosidade e envolvimento dedicado nos negócios - que se traduz numa vontade deliberada 

por aprender - revelaram-se como importantes fatores pessoais facilitadores da aprendizagem 

dos executivos investigados. Aspectos reforçados nos trabalhos de Brookfield (1991) e 

Merrian e Caffarella (1991). 

Observou-se que algumas atitudes dos executivos podem representar prejuízos para a 

sua aprendizagem e, por conseqüência, para o seu desempenho e de sua equipe. Postar-se 

sobre um "pedestal imaginário" como detentor dos conhecimentos necessário, ou seja, negar-

se como aprendiz do novo, foi percebido como um traço inibidor da aprendizagem e de risco 

para o desempenho bem-sucedido dos executivos. A não consciência sobre a importância de 

algumas habilidades, como a de ouvinte atento e respeitoso para com o interlocutor - que se 

revelou como uma importante maneira de aprendizagem do executivo -  além de desperdiçar 

oportunidades de aprendizagem, pode corromper os relacionamentos ao aparentar um ato 

deliberado de desrespeito para com as outros pessoas. Também foi indicado que o 

comportamento perfeccionista, pode elevar o stress e inibir a aprendizagem.  
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A internalização de valores que gerem conflitos nas relações intra-familiar, como 

disputa pelo poder entre os parentes, foi apresentado como fator dificultador por desfocar o 

desenvolvimento do executivo e, por conseqüência, da empresa. A falta de tempo foi 

apresentada como um importante dificultador para o envolvimento dos executivos em projetos 

de aprendizagem. 

Foi possível detectar que, dentre os fatores relativos à organização que facilitaram a 

aprendizagem dos executivos, destacou-se a cultura organizacional, com seus valores, crenças 

e os relacionamentos associados às funções profissionais, destacando-se entre elas, as práticas 

de mentoria e coaching nos contatos com as consultorias organizacionais. Além dessas 

características, as oportunidades proporcionadas pela organização, como cursos, 

investimentos diversos na busca pela excelência, também foram fatores relevantes detectados. 

Vários pesquisadores em seus trabalhos têm reconhecido a importância da cultura para a 

aprendizagem gerencial, seja como elemento facilitador ou mesmo, como dificultador 

(MEZIROW, 1991; RICHTER, 1998; GHERARDI ; NICOLINI; ODELA, 1998; MERRIAN; 

CAFFRELLA, 1991; SILVA, 2000; MORAES; 2000). 

Como adultos, os executivos envolvidos em seus processos de aprendizagem, 

enfrentaram situações que dificultaram o seu desenvolvimento. O grande volume de 

compromissos que resultou em pouco tempo para se dedicar a pesquisas e aos 

relacionamentos foi um aspecto negativo que tiveram de enfrentar. O que foi identificado por 

Merrian e Caffarella (1991) em seus estudos, que acrescentaram o dinheiro como outro fator 

restritor da participação dos adultos em atividades de aprendizagem. 

Deve-se ressaltar que fatores que se constituem em alavancadores, em um dado 

momento, quando negligenciados, comportam-se como verdadeiros restritores das 

possibilidades ou capacidades de aprendizagem dos executivos. A cultura organizacional e a 

falta de recursos, portanto, não foram indicados como dificultadores nesta pesquisa. Uma 



     

 

151 

possível explicação para isso pode ser o fato de que todos os entrevistados são diretores, e, 

talvez por isso, por seu poder decisório tenham defendido que as empresas investem 

amplamente na capacitação de seus membros. 

 

 

5.2  Conclusões 

Nesta seção, serão desenvolvidas as conclusões do estudo com o intuito de responder à 

pergunta de pesquisa: 

“Que fatores do processo de aprendizagem têm contribuído para o desenvolvimento de 

competências de executivos em empresas do setor de transportes urbanos?” 

Pode-se concluir que: 

1. Os executivos pesquisados aprenderam através dos relacionamentos sociais. 

A compreensão dos processos de aprendizagem dos executivos exige uma percepção 

acerca da multiplicidade de formas possíveis. Nesta pesquisa, os resultados indicaram que os 

executivos aprenderam ao longo de suas trajetórias por meio das suas redes de 

relacionamentos sociais ao interagirem com diferentes pessoas: familiares, amigos, 

funcionários, clientes e parceiros (certo tipo de fornecedor) da empresa ou pessoais. Através 

desta rede de relacionamentos, adquiriram conhecimentos e habilidades. Acrescenta-se a 

abordagem do conhecimento nas empresas por processos coletivos no ambiente de trabalho 

que foi detectada como uma prática de aprendizagem desenvolvida pelos executivos. Por 

processos coletivos, perceberam-se as interações dos executivos com os demais membros da 

empresa, nos ciclos semanais de reuniões entre os executivos e os demais níveis gerenciais, 

ocasião em que são compartilhados os acontecimentos relevantes que envolveram a empresa e 

o setor, como também, são avaliados os indicadores individuais, coletivos e operacionais de 

desempenho. 
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Esse modelo de discussões em colegiado, é repetido pelos gerentes com os níveis de 

chefia inferiores e, por conseqüência, estes com os funcionários de cada unidade. Os 

executivos relataram que, desde que as empresas adotaram essa forma de interagir entre os 

seus membros, as conquistas têm sido crescentes. As pesquisas internas de satisfação são 

alguns dos indicadores revelados pelos executivos que sustentam as suas percepções.  

Várias competências dos executivos são exercitadas nas circunstâncias citadas. Dentre 

elas, a competência de liderança, de comunicação e a habilidade de ouvir. Um dos aspectos 

relevantes que se deve destacar é que na interação com os superiores, pares e subordinados, 

ou mesmo, nas intervenções dos consultores que acompanham os encontros, essas 

competências são colocadas em ação. A exemplo do que falou o executivo Antônio: 

A gente tem uma lógica de trabalho que é uma lógica em colegiado. Então, 
por exemplo, colegiado de gestão se reúne uma vez por semana, onde a 
gente vai dividir lá em dois momentos: primeiro momento a gente fala do 
dia-a-dia da empresa, o que é que houve, se alguém foi demitido, qual foi o 
problema que você teve na semana, enfim, dá uma discutida sobre números 
da empresa, o que é a gente bateu de meta naquela semana; o segundo tempo 
da discussão é sempre voltado para a reflexão sobre o que a gente está 
fazendo na empresa, qual é o caminho que a gente está construindo nela, pra 
onde a gente quer ir, o que é que a gente quer conquistar; então, dois 
momentos. Essa mesma lógica cada gerente repete com sua equipe durante a 
semana, então, na segunda o colegiado gerencial se reúne e faz esse trabalho, 
na quarta o colegiado de administração, na quinta o da operação e na sexta o 
da manutenção repete isso; e cada encarregado tem que desdobrar isso com 
sua equipe lá; então é uma lógica de disseminação das idéias dentro da 
empresa que facilita com que as coisas aconteçam; então você acaba tendo 
um ciclo semanal de tomada de decisão. (Antônio, entrevista, 03/02/05, 
nossos grifos). 
 

 
Desta forma, a aprendizagem dos executivos entrevistados foi influenciada pelo modelo 

de interação administrativa das organizações às quais pertencem, pois em todas, esses 

processos são baseados em fóruns com significativos impactos nos canais de comunicação 

internos, nos processos decisórios e na disseminação de informações e o próprio 

conhecimento. 
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2. Os executivos pesquisados aprenderam através das experiências profissionais. 

 

A experiência profissional emergiu das entrevistas dos executivos como indicadora de 

suas trajetórias bem-sucedidas. 

O uso do rodízio gerencial foi percebido como importante forma de aprendizagem na 

prática e de desenvolvimento de variadas competências, como visão sistêmica e estratégica do 

negócio. 

Então, hoje, só exemplificando, o meu gerente administrativo ele era da área 
de planejamento, a empresa investiu, ele hoje é meu gerente administrativo; 
meu gerente de operações ele foi estagiário, depois foi da área de 
planejamento da operação, depois foi pra área de gerenciamento de custos da 
administração e depois, o gerente de operações. [...] Então, todos os níveis 
de gerenciamento da empresa tiveram aprendizado e crescimento dentro 
dela; os meus controladores de terminais, grande parte deles veio de 
cobrador; a minha escola de formação de motorista, que é o investimento da 
empresa na capacitação de jovens, quando ele passa três meses dentro da 
sala de aula sem dirigir nenhum ônibus, [...] (Antônio, 03/02/05, nossos 
grifos) 

 

A participação dos executivos no modo como as empresas se tornaram competitivas, 

pôde ser percebida através do comprometimento deles com os objetivos organizacionais, tanto 

no planejamento estratégico e na conquista dos resultados, como na influência que exercem 

nos modelos decisórios adotados, ou mesmo, nos processos de trabalho compartilhados. Os 

comportamentos administrativos evidenciaram uma contínua mobilização que influenciam e 

são influenciadas pelas capacidades e competências desses profissionais, além de trajetórias 

pessoais marcadas pela melhoria contínua em prol da excelência. 

Cabe destaque que as empresas observadas têm uma lógica de controle do seu 

desempenho ancorada no conceito de unidades de negócios. Cada linha de ônibus que atende 

às comunidades específicas é tratada como uma unidade. A partir daí, seus indicadores são 

continuamente analisados em séries históricas proporcionando amplo aprendizado aos 

envolvidos.  
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3. Os executivos aprenderam no enfrentamento de adversidades e crises. 

 

As organizações as quais os executivos investigados pertencem, apresentam as 

características de firmas que se encontram em estágios posteriores às fases iniciais do ciclo de 

vida organizacional (QUINN; CAMERON, 1983). Encontrando-se numa fase ainda que de 

manutenção, essas firmas não têm como ficar imunes as diversas crises setoriais. Uma das 

mais fortes decorreu da concorrência de transportadores "clandestinos" que ocuparam 

agressivamente o mercado regulamentado dessas empresas. O embate transcorreu durante 

anos e foi responsável por graves perdas de receitas, como de resto, por toda a capacidade de 

investimentos dessas empresas. O referido contexto levou esses executivos ao gerenciamento 

em permanente conflito com vários dos stakeholders das organizações. Por vezes, precisaram 

desinvestir em áreas extremamente delicadas, como o sistema de benefícios e na oferta da 

frota em serviço. Dentre outras difíceis situações enfrentadas, verificou-se desde a cisão de 

empresas a greves contrárias a processos de mudanças organizacionais. 

Portanto, a vivência de adversidades, situações difíceis e crises, às vezes traumáticas, à 

frente dos negócios foi indicada por alguns dos respondentes como tendo sido fortes 

desencadeadoras de um aprendizado marcante em suas vidas. Por crises, foram entendidas as 

diversas demandas por soluções administrativas que não estavam dentro das possibilidades do 

executivo em um certo contexto. Ficou evidenciado que os executivos aprenderam após cada 

episódio, num exercício de reflexão individual e/ou coletivo, quando na ocasião, os 

significados dos fatos foram reinterpretados. A possibilidade de transformar uma situação de 

dificuldade numa oportunidade de sair dela fortalecido, foi uma ocorrência dita como 

amadurecedora e transformadora. Alguns deles disseram que não é possível passar por uma 

crise e não se transformar. Um depoimento emocionado foi dado pela executiva Silvia. Ela 
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revelou: "Eu digo que eu sou a primeira Silvia, executiva de sucesso e, agora, eu sou a 

segunda Silvia executiva depois da crise, eu sou uma outra pessoa". 

 

4. Os executivos aprenderam a liderar pessoas a partir da crença de que elas são 

determinantes para a excelência organizacional. 

 

Os executivos pesquisados revelaram a competência de liderança como uma conquista 

além da autoridade formal que lhes é atribuída pelo cargo gerencial. O sucesso alcançado 

pelas empresas que lideram, reconhecidos nos prêmios setoriais, destaques nas avaliações de 

desempenho operacional e nos consistentes programas de responsabilidade social, indicam a 

forte presença de perfis profissionais com seguidores comprometidos com as políticas 

organizacionais. Mesmo reconhecendo que a liderança é apenas um dos papéis desses 

executivos, e não o único determinante de seu desempenho, evidenciou-se que a eficácia deles 

se apóia no desenvolvimento dessa competência. 

Visando desenvolver a capacidade em interagir com a equipe, de forma a gerar 

condições favoráveis ao engajamento das pessoas nos diversos processos participativos, e a 

fim de garantir uma maior eficiência e lealdade em prol dos objetivos estratégicos da empresa, 

constatou-se que os executivos buscaram desenvolver suas habilidades em gerenciar pessoas. 

Neste contexto, pôde ser verificado que todas as empresas têm programas de engajamento dos 

funcionários desde o planejamento estratégico até a participação nos resultados. 

Portanto, conclui-se que o perfil dos executivos pesquisados tem como base os 

conhecimentos (técnicos e comportamentais) que lhes atribuem habilidades e competências 

para gerir e desenvolver as pessoas num ambiente favorável à iniciativa e à criatividade diante 

da dinâmica do contexto organizacional. Desta forma, o referido perfil se harmoniza com o 

identificado em outras importantes pesquisas (AKTOUF, 1996; GOTTWALD, 2001). 
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5. Os executivos aprenderam a alinhar suas competências às demandas da gestão das 

estratégias empresariais. 

A análise das entrevistas dos pesquisados sugeriu que eles se interessaram em 

aprender em suas trajetórias além de conteúdos comportamentais, culturais, estruturais e 

processuais das organizações, a exercer o gerenciamento estratégico. Essa dimensão, gestão 

estratégica, enquadra-se dentro dos interesses de aprendizagem de conteúdos. 

Percebeu-se que os executivos têm buscado um estilo de desenvolvimento do 

planejamento estratégico como um guia do processo de aprendizagem. A valorização dos 

feedbacks dos segmentos envolvidos na análise da concepção e implementação das 

estratégias, ficou evidenciada nas mudanças de postura desses profissionais ao passarem a 

envolver amplamente todos os membros de cada organização nessa atividade.  

Os permanentes esforços dos executivos em controlar custos, difundindo, inclusive, a 

responsabilidade pelo seu controle entre variados membros do corpo diretivo, com os 

chamados “padrinhos de contas”, caracteriza os esforços desses administradores no árduo 

caminho de busca da vantagem competitiva das companhias pela obtenção de baixo custo de 

produção dos serviços, racionalidade no conjunto de serviços ofertados, ganhos de escala 

através de alianças estratégicas e a adoção, com as devidas adaptações, das práticas japonesas 

de gestão de recursos humanos. 

Portanto, verificou-se que os executivos concentram seus esforços de aprendizagem 

em tornar as organizações efetivas, construindo e/ou mantendo o mercado de seus serviços. 

Eles argumentaram que organizações ineficazes fracassam no seu mercado, especialmente 

pelo não alinhamento entre estratégias, tecnologias, estrutura, processos administrativos e 

cultura. E, por isso, buscam gerir as organizações com eficiência estabelecendo mecanismos 

que contribuam com gestão estratégica, tais como, a valorização da competitividade de cada 
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unidade de negócio pelo seu constante monitoramento operacional, a participação de todos 

nos resultados conquistados e o amplo compartilhamento do conhecimento como fundamental 

caminho para tornarem-se bem-sucedidos. 

 

5.3 Limites e Sugestões 

Por estudar nove executivos de alto escalão de três empresas de excelência no setor de 

transportes urbanos, os resultados dessa pesquisa são válidos para a população estudada e 

podem ser fonte de indicadores para futuras pesquisas. 

Como sugestão para um desenvolvimento futuro deste trabalho, indica-se a realização 

de um estudo longitudinal. 

Sugere-se, ainda, em estudos futuros,  a utilização de outros métodos de coleta de 

dados, tipo observação participante e grupo focal, para confirmação dos resultados 

encontrados. 

Indicam-se também outros estudos investigativos e comparativos em empresas de 

baixo desempenho. 

Quanto às contribuições acadêmicas, espera-se que os resultados obtidos nesta 

dissertação possam contribuir para ampliar as pesquisas existentes e para sugerir novas 

investigações acadêmicas. 
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas 

1. O(a) Sr.(a) poderia, resumidamente, descrever a sua trajetória profissional? 
2. O seu aprendizado como gestor(a) tem sido planejado ou tem se desenvolvido 
naturalmente?  
3. Por favor, poderia apresentar exemplos desses aprendizados? 
4. O(a) Senhor(a) participou de cursos, seminários, workshops, outros programas de 
treinamento? 
5. O(a) Senhor(a) adquiriu suas habilidades, conhecimentos, atitudes e competências por 
iniciativa própria ou por incentivo e suporte da empresa? 
6. Quando o(a) Sr.(a) se tornou um(a) executivo(a), o(a) Sr.(a) percebeu quais 
habilidades, conhecimentos, atitudes e competências eram necessárias a desenvolver para 
desempenhar de forma eficiente o seu papel de executivo(a)?  
7. O que o(a) senhor(a) entende como sendo aprendizagem relevante para o seu trabalho? 
8. O que o Senhor (a) identifica como as suas principais funções como um executivo? 
9. O que (e de que forma) o(a) senhor(a) está aprendendo agora? 
10. De que forma (e em que áreas) as Consultorias Externas têm contribuído para o seu 
aprendizado? 
11. Em que fase(s) de sua carreira profissional ocorreram os aprendizados mais 
importantes? 
12. Considerando sua atual posição, o(a) Senhor(a) percebe alguma mudança no modo 
como o(a) Senhor(a) aprende? (comparando-o com o início de sua carreira como 
executivo(a)?)  
13. Até que ponto as situações de aprendizagem modificaram suas crenças ou valores 
básicos? Caso mudanças tenham ocorrido, por favor as descreva. 
14. O(a) Sr.(a) poderia descrever as principais dificuldades enfrentadas para se 
desenvolver em sua função como executivo(a)?  
15. Como esses aprendizados modificaram o(a) senhor(a) como gerente? 
16. De que maneira as relações pessoais (família, ...) afetaram a sua aprendizagem? 
17. Quais foram as pessoas que mais ajudaram o(a) Sr.(a) em seu processo de 
aprendizagem? Como elas contribuíram? 
18. Na sua percepção, o que fez com que o seu aprendizado se transforme em mudança na 
empresa? (Exemplos) 
E o que faz com que ele não se transforme em mudança?(Exemplos) 
19. Que implicações esses resultados tiveram em sua carreira profissional? 
20. De que forma insights ou idéias, frutos de reflexão no seu trabalho têm se 
transformado em aprendizagem? 
21. Na sua percepção, quais foram os principais fatores que afetaram o desenvolvimento 
da empresa nos últimos anos? 
22. O Sr.(a) poderia falar se existe algum programa de avaliação do desempenho gerencial 
e do desempenho  dos demais indivíduos na empresa? 
23. O Sr.(a) percebe alguma relação entre essa avaliação sistemática e a boa performance 
alcançada pela empresa no setor? Caso afirmativo, por favor as descreva. 
24. Na sua percepção, qual a contribuição das suas habilidades, conhecimentos, atitudes e 
competências para a boa performance da empresa, conforme atesta a Avaliação do 
Desempenho Operacional das operadoras (desenvolvida pela EMTU)? 
25. Que tipo de orientação sobre aprendizagem no trabalho o(a) senhor(a) daria a um 
executivo principiante no setor de transportes urbanos de passageiros? 
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APÊNDICE B - Formulário de informações básicas do(a) executivo(a) 

 

1. Entrevistado(a):________________________________________ Data: ___/__/___ 

2. Idade:____________ 

3. Sexo: [  ] masculino [  ] feminino 

4. Endereço eletrônico (e-mail): ___________________________________________ 

5. Nome da empresa que dirige: ___________________________________________ 

6. Cargo que ocupa na empresa: ___________________________________________ 

7. Período (em anos) que exerce a função: _________________ 

8. Formação: __________________________________________________________ 

9. Número de funcionários da empresa que o(a) senhor(a) dirige: _________________ 

10. Ano de início das atividades de sua empresa: _______________ 

11. Além do salário mensal, a empresa oferece outro tipo de remuneração aos seus gerentes? 

(Se sim, favor descrever)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Carta de apresentação do pesquisador 

 Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós-Graduação em Administração 
Av. dos Economistas, s/n – Cidade Universitária 
Recife – PE      CEP: 50.670-901 
Fones: (81) 2126-8880 
Fax: (81) 2126-8870 

 
Recife, 20 de janeiro de 2005. 

 
À 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 

Apresentamos o Sr. Erasmo José da Silva Lima, aluno do Mestrado em 
Administração de Empresas do Programa de Pós-Graduação em Administração de 
Empresas da Universidade Federal de Pernambuco (PROPAD/ UFPE), que está 
realizando uma pesquisa sobre a aprendizagem de executivos no Sistema de 
Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do Recife 
(STPP/RMR). 

 
O objetivo central do estudo é compreender fatores de aprendizagem que 

contribuíram para o desenvolvimento de competências gerenciais dos executivos de 
algumas das empresas do STPP/RMR que se destacam com um bom desempenho. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e o nível de análise adotado é o do indivíduo. 
Na fase de coleta de dados, pretende-se realizar uma entrevista de cerca de 60 
minutos com cada um dos executivos selecionados. Destacamos que as 
informações obtidas serão tratadas confidencialmente no nível de autorização do 
respondente. 

 
Aproveitamos para enfatizar a relevância do estudo, pois constitui-se num 

trabalho inédito na área de aprendizagem gerencial e, por consequência, no 
segmento dos transportes públicos de passageiros. Além disso, destacamos a 
importância das possíveis contribuições desta pesquisa para a prática gerencial. 

 
Com o fim de viabilizar a pesquisa, solicitamos a participação de V.Sa. numa 

entrevista, que será transcrita posteriormente e submetida à vossa apreciação.  
 
Na certeza de contarmos com a pronta acolhida de V.Sa. agradecemos 

antecipadamente a atenção. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Dr. Marcos Gilson Gomes Feitosa 
Professor Orientador 

 


