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Resumo

O  objetivo  central  desta  pesquisa  foi  compreender  algumas  facetas  da  aprendizagem 

profissional  de  gerentes  gerais  de  agências  da  Caixa  Econômica  Federal  da  Região 

Metropolitana do Recife. As seguintes perguntas de pesquisa sobre os participantes ao longo 

de suas carreiras profissionais guiaram esta investigação: a) Qual o papel dos relacionamentos 

interpessoais  para  a  aprendizagem  dos  gerentes  gerais?  b)  Qual  o  papel  de  possíveis 

comunidades de prática formadas por gerentes gerais na aprendizagem desses profissionais? 

c) O que os gerentes gerais têm aprendido e tem sido decisivo para o desempenho de suas 

tarefas?  Com o  intuito  de  fundamentar  a  pesquisa,  utilizou-se  um arcabouço teórico  que 

abrange  temas  como,  aprendizagem situada,  conteúdo  da  aprendizagem,  comunidades  de 

prática e relacionamentos interpessoais. Buscando descobrir as perspectivas dos respondentes 

sobre essas questões,  foram selecionados dez gerentes gerais  de agências  da Caixa e  um 

estudo de caso foi desenvolvido. O principal instrumento para coleta de dados foi a entrevista 

semi-estruturada, a qual foi conduzida com cada um dos profissionais pesquisados. A análise 

dos dados compreendeu a descrição e a interpretação de diferentes aspectos do fenômeno 

investigado. A partir dos dados obtidos, esta pesquisa concluiu que: 1) Os relacionamentos 

possibilitam que  as  pessoas  aprendam umas com as  outras  e  fornecem apoio  de  modo a 

facilitar a aprendizagem; 2) As comunidades de prática potencializam os efeitos benéficos dos 

relacionamentos  para  a  aprendizagem;  3)  O  conteúdo  da  aprendizagem  dos  gerentes 

entrevistados estava compreendido entre as habilidades operacionais, habilidades relevantes à 

comunicação com as pessoas e questões referentes à sua conduta pessoal.

Palavras-chave:  Aprendizagem  de  Gerentes;  Gerentes  do  Setor  Bancário; 

Comunidades de Prática; Relacionamentos Interpessoais; Conteúdo da Aprendizagem.
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Abstract

The central objective of this research was to understand some aspects of Caixa Econômica 

Federal  agency’s  main  managers’  professional  learning,  at  Recife’s  Metropolitan  Region. 

This research was guided by the following questions about the participants throughout their 

professional careers:  a) What is the role of interpersonal relationships for main managers' 

learning?  b)  What  is  the  role  of  possible  communities  of  practice,  composed  by  main 

managers, in the learning of these professionals? c) What the main managers learned that had 

been decisive for the performance of their tasks’ execution? The fundamentals of this research 

included theoretical subjects as, situated learning, learning content, communities of practice, 

and interpersonal relationship. Seeking to discover the respondents’ perspectives regarding 

these issues,  ten main managers  of  Caixa’s agencies were selected and a  case study was 

developed. The main instrument used for the collection of data was the half-structuralized 

interview, which was lead with each one of the researched professionals. The data analysis 

understood  the  description  and  the  interpretation  of  different  aspects  of  the  investigated 

phenomenon. From the gathered data, this research concluded that: 1) Relationships make it 

possible that people learn ones from the others and supply support in order to facilitate the 

learning.  2)  The  communities  of  practice  make  stronger  the  beneficial  effects  of  the 

relationships for the learning. 3) The content of the interviewed managers' learning was based 

on operational abilities, relevant abilities related to communication with people and questions 

to their own behavior.

Key-words:  Management  Learnig;  Bank’s  Managers;  Communities  of  Practice; 

Interpersonal Relationships; Learning Content.
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  Introdução

Atualmente,  tanto  se  fala  do  ambiente  turbulento  no  qual  as  organizações  estão 

inseridas que, para alguns, o simples fato de citá-lo pode até soar como clichê. Entretanto, a 

nova realidade que o mundo contemporâneo apresenta às organizações tem reservado poucas 

certezas, e uma delas, ironicamente, parece ser a de que se está sujeito a mudanças constantes.

A humanidade, segundo Drucker (2000), encontra-se no maior período de transição 

desde  a  Revolução  Industrial.  Vive-se  um  contexto  de  grandes  revoluções  culturais  e 

tecnológicas. De um modo geral, as mudanças ocorrem de forma repentina e tornam a ocorrer 

outras várias vezes.

Essa também é a opinião de Stewart (1998, p. 5-6). Para a autora, este contexto de 

mudanças  não  pode  ser  visto  apenas  como  uma  tendência,  mas  como  fruto  de  forças 

poderosas e incontroláveis. Os resultados dessa revolução são contraditórios. Se, por um lado, 

as empresas ganharam acesso a  mercados internacionais e encontram-se em condições de 

atuarem globalmente, por outro, essa mesma abertura trouxe, para dentro de seus domínios, 

concorrentes antes distantes. Uma outra contradição desse contexto de mudanças se dá por 

conta dos avanços tecnológicos que, ao mesmo tempo em que dão apoio aos trabalhadores na 
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execução  de  suas  atividades,  são  responsabilizados  pela  diminuição  de  uma significativa 

parcela dos postos de emprego.

Essa onda de mudanças desaguou no que se tem convencionado chamar de sociedade 

do conhecimento (ou era da informação). Essa nova realidade tem tido uma grande influência 

nas organizações e tem-nas levado a alterar fortemente suas configurações como forma de 

sobreviverem  e  se  manterem  competitivas  (DRUCKER,  2000).  O  contexto  atual  requer 

empresas inovadoras e capazes de criar produtos e substitui-los em prazos cada vez menores.

É bem verdade que o conhecimento sempre foi importante para as organizações e que 

a  sua presença no mundo dos negócios  não é  recente.  Entretanto,  atualmente,  ele é  mais 

importante do que nunca. Hoje, o conhecimento pode ser considerado um recurso econômico 

proeminente e, algumas vezes, um ativo mais importante que outras matérias-primas e até 

mesmo que o capital (STEWART, 1998, p. 05).

Analisando diferentes organizações, pode-se argumentar que as empresas tradicionais 

são marcadas pela concentração desse recurso no topo da hierarquia. Nesses ambientes, os 

funcionários de mais baixo escalão são responsáveis apenas pela execução das atividades pré-

estabelecidas de acordo com os procedimentos indicados pela cúpula.

Nas organizações baseadas no conhecimento,  esse ativo precisa estar  em sua base, 

espalhado  e  difundido  pelas  mentes  dos  especialistas  que  executam as  atividades-fim da 

empresa (DRUCKER, 2001, p. 14). É em busca dessa difusão que as organizações de hoje 

devem seguir. Elas precisam mudar os hábitos mais arraigados e, quanto mais demorarem a 

fazê-lo,  quanto  maior  houver  sido  o  sucesso  obtido  com  sua  estrutura  tradicional,  mais 

doloroso será esse processo.

A sociedade do conhecimento parece pressionar as organizações para que tenham de 

reinventar constantemente os seus processos e, dessa forma, premia as mais capazes de se 

adaptar à alta dinamicidade do ambiente. As empresas não têm mais o direito de repousar em 
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hábitos estabelecidos e elas precisam aprender novas formas de fazer as coisas (EASTERBY-

SMITH; SNELL; GHERARDI, 1998, p. 259-261). Justamente essa habilidade de aprender 

mais  rapidamente  que  os  rivais  tem  sido  destacada  por  importantes  autores  da  área  de 

administração, como a contribuição mais relevante para a competitividade da corporação.

Com a crescente importância dada à habilidade de aprender, a área de conhecimento 

da aprendizagem nas organizações recebeu o aporte de estudos desenvolvidos por importantes 

pesquisadores. Chandler (1992, p. 82-84), por exemplo, discorreu sobre a aprendizagem como 

forma de ampliar as capacidades de uma empresa. Para o estudioso, à medida que as empresas 

competem, desenvolvem seus produtos e seus processos, e disputam mercado, elas interagem 

com fornecedores, distribuidores, clientes. Dessa interação resulta uma aprendizagem que dá 

à  empresa um conhecimento sobre sua indústria capaz de se  transformar em capacidades 

organizacionais.  Essas  capacidades  podem se  configurar  como poderosas  barreiras  para a 

entrada de concorrentes.

Não  é  à  toa  que  o  tema  da  aprendizagem tem estado  em alta  nos  últimos  anos, 

principalmente quando se fala do contexto organizacional, e tem sido amplamente aplicado 

em muitas das grandes corporações (PRUSAK, 2001, p. 1002). No entanto, neste estudo, ao 

se falar desse tema, tratar-se-á, basicamente, da aprendizagem de gerentes.

A importância de se estudar a aprendizagem de gerentes está relacionada inicialmente 

ao fato de serem as pessoas que aprendem, e não as organizações. Em termos restritos, o 

conhecimento só é criado no nível individual, e as organizações aprendem por intermédio de 

seus membros (KIM, 1993, p. 37). Ou seja, parece razoável que se entenda de que forma a 

aprendizagem se  dá  no  nível  individual  para  que  se  consiga,  posteriormente,  pensar,  por 

exemplo, em uma gestão do conhecimento no nível organizacional.

Se a aprendizagem de gerentes é uma área de conhecimento tão importante para os 

diversos setores da economia, assim também parece ser para o setor bancário. Muitas são as 
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particularidades que tornam os bancos brasileiros um bom ambiente para estudar as facetas do 

processo de aprendizagem gerencial.  Poucos setores da economia foram tão intensamente 

alvo das mudanças ambientais quanto o foram as instituições bancárias no Brasil. Entretanto, 

esta é uma indústria ainda muito pouco estudada, apesar de sua importância (LARANGEIRA, 

1997, p. 110).

Para o desenvolvimento desta pesquisa, o contexto que aqui se apresenta é o de uma 

instituição Federal de 144 anos: a Caixa Econômica Federal, ou, simplesmente, Caixa. É uma 

entidade financeira sob a forma de empresa pública, fundada na cidade do Rio de Janeiro, em 

12  de  janeiro  de  1861,  cuja  missão  era  conceder  empréstimos  e  incentivar  a  poupança 

popular. Um dos objetivos do Imperador Dom Pedro II, seu fundador, era o de inibir a ação de 

outras empresas que costumavam emprestar a juros muito altos e não davam qualquer garantia 

ao depositante (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2005).

A atual missão da empresa é “promover a melhoria contínua da qualidade de vida da 

sociedade,  intermediando  recursos  e  negócios  financeiros  de  qualquer  natureza,  atuando, 

prioritariamente,  no  fomento  ao  desenvolvimento  urbano  e  nos  segmentos  de  habitação, 

saneamento e infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter 

social” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2005).

Para  o  alcance  de  suas  metas,  a  Caixa  conta,  atualmente,  com  uma  estrutura  de 

aproximadamente 1.900 agências espalhadas por todas as regiões do país. Essas agências são 

os  principais  pontos  de  venda  da  Caixa.  Existem,  ainda,  9.000  casas  lotéricas  e  2.100 

correspondentes bancários que permitem o banco estar presente em todos os municípios do 

Brasil.

Cada uma dessas agências tem pelo menos dois gerentes; um deles é o gerente geral, a 

autoridade máxima formal dentro da agência. Dependendo do porte, a agência pode contar, 
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também, com a presença de gerentes de relacionamento, gerentes de atendimentos e gerentes 

juniores.

Sob a responsabilidade do gerente geral, estão a gestão, a coordenação e os resultados 

da agência. Este trabalho abrange, entre outras coisas, o cumprimento das metas estabelecidas 

e do orçamento do ponto de venda, alocação dos recursos humanos, financeiros e materiais, 

prospecção e realização de negócios junto ao segmento de Estados e Municípios. As metas a 

serem alcançadas são estabelecidas pelo Escritório de Negócios (EN) ao qual está vinculada. 

A forma como essas metas serão alcançadas é decidida dentro de cada agência e deve levar 

em consideração as características locais da região em questão.

1.1   Estabelecimento do problema e do objetivo da 

pesquisa

Como já foi visto, as organizações têm vivenciado um período que tem exigido delas 

um  alto  grau  de  adaptabilidade  e  de  inovação.  Mudanças  tecnológicas,  demográficas, 

políticas,  econômicas  e  culturais  ajudaram a  criar  uma sociedade  que tem como um dos 

maiores desafios o desenvolvimento da habilidade de aprender. Nesse contexto, a capacidade 

de  aprendizagem é  colocada  como um diferencial  para  a  sobrevivência  e  manutenção de 

vantagem competitiva. 

O problema que motivou a realização desta pesquisa foi o seguinte: como se tem dado 

o processo de aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica 

Federal  da  Região  Metropolitana  do  Recife? O  que  originou  esse  questionamento  foi  a 

percepção de que, apesar da importância do setor bancário para o desenvolvimento de uma 

região e de um país e da relevância das funções exercidas pelos seus profissionais, pouco se 
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tem estudado a respeito desse contexto. Acredita-se que quanto mais se conhecer sobre o 

processo de aprendizagem dos bancários, mais se conseguirá ajudá-los em sua busca pelas 

competências e habilidades necessárias para a execução de suas atividades.

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é compreender algumas facetas do processo 

de aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da 

Região Metropolitana do Recife. Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, cujo foco é a 

aprendizagem dos gerentes  ao longo de  suas  carreiras  profissionais,  busca-se  alcançar  os 

seguintes objetivos específicos:

a) entender  o  papel  dos  relacionamentos  interpessoais  para  a  aprendizagem  dos 

gerentes gerais;

b) entender o papel de possíveis comunidades de prática formadas por gerentes gerais 

para a aprendizagem desses profissionais;

c) descrever o  conteúdo dessa aprendizagem, ou seja, o que os gerentes gerais têm 

aprendido e tem sido decisivo para o desempenho de suas tarefas.

1.2   Justificativas e relevância da pesquisa

Ao longo deste capítulo, procura-se mostrar que a atual conjuntura mundial é mais 

favorável às organizações e aos profissionais com maior capacidade de aprender e adaptar-se 

às exigências de um cenário mutante. Como já foi apontado, a aprendizagem é um fenômeno 

importante  para  conduzir  uma  organização  a  um  patamar  diferenciado  na  sua  arena  de 

competição.  De  um modo  semelhante,  em se  tratando  do  desempenho  individual  de  um 

gerente, a sua capacidade de aprender é o que o distingue dentre os que são e os que não são 

administradores  de  sucesso  (KOLB,  1997,  p.  321).  Para  que  seja  possível  auxiliar, 

eficientemente,  esse  profissional  em sua  “árdua  tarefa  de  aprender”,  é  necessário  que  se 
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alcance  uma compreensão  do  seu  processo  de  aprendizagem (DAUDELIN,  1996,  p.  36) 

diante  de  toda  a  sua  complexidade  e  conforme  ela  ocorre  no  ambiente  da  “vida  real” 

(CANDY, 1991, p. 249-250).

Esse contexto parece justificar que se dê atenção, na literatura acadêmica, à área da 

aprendizagem de gerentes. Na opinião de Akin (1987, p. 36) e Hill (1993, p. 5), muitos são os 

livros e artigos que prometem desvendar os segredos de uma boa gestão e muitos são os 

estudos que abordam o desenvolvimento do talento gerencial.  Entretanto, ainda de acordo 

com os autores, apenas uma pequena parte deles busca um entendimento do fenômeno sob a 

perspectiva dos próprios gerentes,  considerando a  experiência  evolutiva na prática de seu 

trabalho.

Em  uma  situação  normal,  a  aprendizagem  já  é,  por  si  só,  um  tema  relevante  e 

desafiador. Acrescenta-se a este estudo o fato de que, de modo semelhante à maioria dos 

setores  econômicos  contemporâneos,  os  bancos  também foram afetados  por  revoluções  e 

também estão inseridos  na era  do conhecimento.  Eles atuam em um ambiente  de grande 

concorrência e têm passado por momentos de reestruturação, sofrendo alterações importantes 

na forma de execução dos trabalhos. Como conseqüência, os seus funcionários têm sofrido 

um  grande  impacto  na  forma  de  estruturar  o  trabalho  e  no  quadro  de  funções  a  serem 

desempenhadas.  As  inovações  tecnológicas,  a  estabilização  da  moeda  e  um processo  de 

reestruturação produtiva (que afetou a natureza dos produtos, dos mercados e da organização 

das atividades internas) foram desafios com os quais os funcionários tiveram de aprender a 

conviver e deles tirar o maior proveito (LARANGEIRA, 1997, p. 111).

Com relação ao trabalho dos gerentes, percebe-se que o conceito de agências como 

franquias  aumenta  os  seus  encargos:  eles  passam a  ser  totalmente  responsáveis  pelo  que 

ocorre  nas  agências.  Sob  sua  responsabilidade  estão  desde  a  distribuição  de  funções, 

treinamento, consultoria,  até a manutenção física do ambiente de trabalho. Anteriormente, 
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essas tarefas  eram divididas com outros gerentes  de nível  intermediário (LARANGEIRA, 

1997, p. 117). Diante disso, parece importante buscar uma melhor compreensão de algumas 

facetas  do  processo  de  aprendizagem de  gerentes  gerais.  Isso  poderá  contribuir  para  que 

gerentes  do  setor  bancário  passem  a  ter  uma  visão  mais  ampla  dos  seus  processos  de 

desenvolvimento profissional.

No âmbito acadêmico, acredita-se que este estudo possibilitará importantes reflexões 

sobre o processo de aprendizagem em um contexto ainda pouco estudado pelos pesquisadores 

brasileiros. A partir de sua realização, será possível reforçar ou contradizer conclusões de 

outros  estudos  e,  desse  modo,  ajudar  a  enriquecer  e  consolidar  esta  importante  área  de 

conhecimento.

Do ponto de vista da prática empresarial, salienta-se que, por terem os gerentes estado 

expostos às revoluções das tecnologias empregadas no trabalho, às diferenciações no perfil 

dos  clientes,  às  mudanças  em  suas  funções,  entre  outros  aspectos,  o  estudo  desses 

profissionais  torna-se um desafio instigante. Indica-se que, por intermédio de estudos que 

busquem um entendimento de seus processos de aprendizagem, pode-se auxiliar os gerentes 

de bancos no alcance das competências tão requisitadas para um melhor desempenho de suas 

funções.  Aponta-se,  ainda,  que  esta  pesquisa  pode  ser  útil  para  o  desenvolvimento  de 

programas de treinamento, sejam eles de caráter interno da Caixa, sejam para gerentes gerais 

de outras instituições bancárias.

Por fim, reforça-se a importância da pesquisa ao lembrar a notoriedade do sistema 

financeiro  brasileiro,  sendo  este  o  mais  importante  e  complexo  da  América  Latina 

(LARANGEIRA, 1997, p. 112). Dentro deste sistema, a Caixa ocupa um lugar de destaque. 

Ela constitui a maior agência de desenvolvimento social da América Latina e é a responsável 

pela  administração  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS).  A  Caixa  se 

configurou  como um órgão-chave  na  execução das  políticas  de  desenvolvimento  urbano, 

24



habitação  e  saneamento  (CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  2005).  No  quadro  de 

funcionários dessa empresa, constam 55.000 funcionários, além de estagiários e prestadores 

de serviço. No ano de 2004, o seu lucro líquido superou o patamar de 1,4 bilhão de Reais, 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2005).

  Fundamentação teórico-empírica

Partindo-se do objetivo central deste estudo, que é compreender algumas facetas do 

processo de aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica 

Federal  da Região Metropolitana do Recife,  buscou-se textos científicos que ajudassem a 

esclarecer o fenômeno e servissem de base para o desenvolvimento da pesquisa. O que se 

segue é um apanhado realizado entre tantas obras que se prestaram a examinar o fenômeno da 

aprendizagem.

As próximas seções estão divididas de modo a cobrir dois tópicos centrais, a saber: 

aprendizagem de adultos e aprendizagem de gerentes em ambientes organizacionais. Na seção 

2.1, será discutida a temática da aprendizagem de adultos. Nela, serão apresentadas algumas 

diferentes orientações teóricas e definições da aprendizagem. Em seguida, para finalizar, a 

aprendizagem de adultos será caracterizada. Na seção 2.2, a aprendizagem no ambiente de 

trabalho é abordada. A discussão tomará como base a abordagem da  aprendizagem situada, 

proposta por Lave e Wenger (1991). Nesta seção, o conceito de comunidades de prática será 

introduzido  e  será  discutida  a  importância  dos  relacionamentos  interpessoais para  a 

aprendizagem  de  profissionais.  Por  fim,  apresentar-se-á  um  tópico  específico  sobre  o 

conteúdo da aprendizagem e alguns resultados de pesquisas relacionadas com o fenômeno em 

investigação serão comentados.
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1.3   Aprendizagem

O fenômeno da aprendizagem tem sido estudado desde tempos muito remotos. Já em 

sua época,  Aristóteles e Platão se dedicaram a investigar o assunto e, desde então, foram 

seguidos por outros profissionais das mais diversas áreas de estudo, como a sociologia, a 

psicologia, a administração, a educação, a filosofia, entre outras (LUCENA, 2001, p. 26). A 

seguir, e ao longo desta seção, serão abordadas algumas dessas orientações e buscar-se-á um 

entendimento sobre as suas definições.

A aprendizagem tem sido definida de diferentes maneiras. Realizando uma revisão de 

literatura sobre o tema, Merriam e Caffarella (1999, p. 248) apontam a existência de cinco 

abordagens  teóricas  sobre  a  aprendizagem:  behaviorista,  cognitivista,  humanista, 

aprendizagem social e construtivista (quadro 1).

Behaviorista Cognitivista Humanista Aprendizagem 
Social Construtivista

Visão do 
processo de 

aprendizagem

Mudança no 
comportamento

Processo mental 
interno (incluindo 

insight,  
processamento de 

informações)

Estrutura 
cognitiva 
interna

Necessidades 
cognitivas e 

afetivas

Construção de 
significado da 

experiência

Quadro 1: cinco orientações de aprendizagem
Fonte: Merriam e Caffarella (1999, p.264)

Uma definição comum proposta  pelos psicólogos é  a  que considera  aprendizagem 

como uma mudança de comportamento. Essa visão, conhecida como behaviorista, apresenta 

três suposições básicas: primeiro, é o comportamento observável, antes dos processos internos 

de  pensamento,  que  são  o  foco  do  estudo;  em  segundo  lugar,  acredita-se  que  o  que  é 
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aprendido  é  determinado  por  elementos  do  ambiente  e  não  pelo  aprendiz;  por  fim,  os 

princípios da proximidade e do reforço são centrais para explicar o processo de aprendizagem, 

ou seja, aprende-se mais à medida que um fenômeno acontece repetidamente e em intervalos 

menores (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999, p. 251).

A teoria cognitivista vem como resposta ao behaviorismo e criticando o processo de 

divisão  do fenômeno da aprendizagem em partes  para  melhor  estudá-lo.  Os  cognitivistas 

propuseram olhar a aprendizagem como um todo, ao invés de particionada; como padrões, e 

não como eventos isolados. Para esses teóricos, a aprendizagem envolve a reorganização de 

experiências  com  o  intuito  de  dar  sentido  aos  estímulos  do  ambiente  (MERRIAM; 

CAFFARELLA, 1999, p. 253-254). 

As teorias humanistas consideram a aprendizagem a partir da perspectiva do potencial 

humano de crescimento. Para essa corrente, a percepção é central para a experiência, assim 

como a liberdade e responsabilidade individual o são para que cada um se transforme naquilo 

de  que  é  capaz  (MERRIAM;  CAFFARELLA,  1999,  p.  256-257).  Já  a  orientação  da 

aprendizagem social combina elementos das correntes behaviorista e cognitivista, indicando 

que as pessoas aprendem observando outras pessoas no ambiente social. Responder como a 

aprendizagem  ocorre  tem  sido  o  objeto  de  diversas  investigações  (MERRIAM; 

CAFFARELLA, 1999, p. 258-259).

A  última  das  cinco  orientações  teóricas  é  a  construtivista.  De  acordo  com  essa 

abordagem,  a  aprendizagem corresponde  a  uma  construção  de  significados  (MERRIAM; 

CAFFARELLA, 1999, p. 261) e o conhecimento não pode ser simplesmente recebido pelo 

aprendiz, e sim construído por ele (CANDY, 1991, p. 252).

Ao contrário da visão behaviorista, um dos principais componentes do construtivismo 

é a crença de que as pessoas, particularmente os adultos, não são moldadas pelo ambiente e 

pelas circunstâncias que estão além do seu controle; elas não são seres inertes e passivos. As 
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pessoas  são  movidas  por  um inato  e  poderoso  propósito  de  se  relacionar  com os  outros 

indivíduos, por uma contínua tentativa de dar sentido às suas experiências. Elas perseguem 

isso mediante interações seletivas com outras pessoas, ao mesmo tempo adaptando ou criando 

modelos representacionais da realidade que servirão de guia para suas ações (CANDY, 1991, 

p. 257-258).

Observa-se,  em  tempo,  que  esta  é  uma  pesquisa  que  segue  os  pressupostos  da 

orientação construtivista da aprendizagem e, portanto, buscará compreender a perspectiva dos 

gerentes  gerais  da  Caixa  na  construção  de  significados  a  respeito  da  aprendizagem 

profissional  deles.  No capítulo reservado à  metodologia,  buscar-se-á  esclarecer  um pouco 

mais o pensamento que rege a abordagem construtivista e que norteou o desenvolvimento 

deste estudo.

1.3.1   Definição de aprendizagem

Como foi visto,  a aprendizagem foi estudada por autores pertencentes a diferentes 

orientações teóricas. Nem sempre essas abordagens consideravam a mesma definição para o 

fenômeno em questão. Nesta seção, serão apresentadas algumas definições de aprendizagem, 

privilegiando a visão construtivista do fenômeno.

O entendimento convencional de aprendizagem está relacionado com a internalização 

de algum tipo de conhecimento e com a transferência de informação de uma fonte que o 

possui para um aprendiz (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998, p. 274). Compreendida 

dessa forma, a aprendizagem mais parece a simples aquisição de conhecimento, e o aprendiz 

se esforçaria para adquirir tudo aquilo de que necessita para usá-lo posteriormente. Entretanto, 

para diversos autores, a aprendizagem não é apenas uma atitude individual. Richter (1998), 

por exemplo, concebe-a como uma prática social e relaciona-a com o conhecimento gerado a 
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partir de relações interpessoais e de interpretações que se desenvolvem durante a rotina de 

trabalho.

Corroborando esta  visão,  Gherardi,  Nicolini  e  Odella  (1998,  p.  274)  apresentam a 

aprendizagem como sendo bem mais do que a simples aquisição de itens de conhecimento 

organizacional. Para as autoras, é na vida cotidiana, assim como no trabalho, que as “pessoas 

e  grupos  criam  conhecimento,  negociando  o  significado  de  palavras,  ações,  situações  e 

artefatos materiais”. Seguindo a mesma linha, Merriam e Caffarella (1999, p. 262) defendem 

uma visão da aprendizagem como um processo de construção de significados por parte do 

indivíduo, sendo, dessa forma, uma “atividade cognitiva interna”.

Ao  tratar  o  tema,  Jarvis  (1987,  p.  164)  constata  que  “a  aprendizagem  é  a 

transformação das experiências em conhecimento”. Não importa se estas experiências forem 

natural ou artificialmente criadas; se captadas por meio de apenas um ou por uma combinação 

de todos os sentidos; se por um processo de reflexão pessoal; se partidas de uma situação 

específica ou de uma idéia abstrata. Para o autor, a aprendizagem sempre se iniciaria com uma 

experiência e o processo de sua transformação em conhecimento equivale ao processo de 

aprendizagem.

Outro ponto de vista que segue esta mesma lógica é apoiado por Candy (1991). O 

autor argumenta que existe uma tendência presente nas pesquisas mais recentes que percebe a 

aprendizagem como uma transformação qualitativa de entendimento e vê os aprendizes como 

construtores  ativos  de  significados.  Tem,  pois,  como  base,  os  mesmos  pressupostos  do 

construtivismo.

Nesta pesquisa, a definição de aprendizagem utilizada será a apresentada por Mezirow 

(1996, p. 162): “o processo de, usando uma interpretação anterior, construir uma interpretação 

nova ou revisada do significado de uma experiência de modo a guiar ações futuras”. Para o 
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autor (1991, p. 12), interpretação se refere a dar significado a algo, fazer inferências de, ou 

explicar alguma coisa.

Nota-se que, na definição de aprendizagem, o autor usa o termo “ações futuras”. Neste 

caso, ação não representa apenas um comportamento, o efeito de uma causa, mas, é aplicado 

incluindo a tomada de uma decisão, a elaboração de associações, a revisão de um ponto de 

vista, a resolução de um problema, a modificação de uma atitude e, até mesmo, a mudança de 

comportamento (MEZIROW, 1991, p. 12).

Analisando a definição dada por Mezirow (1996, p. 162), observa-se que os conceitos 

de  aprendizagem  e  interpretação  estão  fortemente  relacionados.  Nesse  processo,  o  autor 

destaca o papel  desempenhado pela  memória.  De acordo com a visão do autor,  o  ato de 

relembrar é central para a aprendizagem porque é por seu intermédio que chegamos a velhas 

interpretações, e é com elas que aprendemos (MEZIROW, 1991, p. 12). Da mesma forma, 

uma  interpretação  nova  pode  ser  relembrada  no  futuro  e  ser  utilizada  na  realização  de 

análises,  sínteses,  generalizações  ou  julgamentos.  Caso  uma  interpretação  não  seja 

relembrada, isto implica o ato de pensar, mas não o de aprender.

Pensar e aprender são termos sobrepostos. Pensar, para o autor (1991, p. 12), refere-se 

ao processo psicológico imediato e consciente de associar, diferenciar, imaginar e inferir. A 

aprendizagem, por sua vez, envolve o uso de “processos de pensamento” para criar ou revisar 

uma  interpretação  em  um  novo  contexto,  aplicando  o  conhecimento  resultante  de  um 

pensamento inicial e/ou de uma aprendizagem tácita inicial para construir um significado em 

um uma nova situação. A interpretação pode ser resultado de um pensamento intencional, 

entretanto ela normalmente incorpora uma aprendizagem tácita ou culturalmente assimilada.

O autor defende esse argumento,  inclusive, no caso da aprendizagem psicomotora. 

Para ele,  é difícil  imaginar que alguém possa adquirir  a intenção de aprender a  andar de 

bicicleta, fazer malabarismos ou esquiar, sem antes ter ao menos uma idéia de como isto é 
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feito. A partir dessa interpretação inicial de como as coisas são feitas, vai-se criando, com a 

experiência, uma interpretação revisada e modificada e buscando usar o corpo de um modo 

mais eficiente para atingir a maestria da habilidade (MEZIROW, 1991, p. 13).

1.3.2   Caracterização da aprendizagem de adultos

Jarvis (1987, p. 2) aponta que a maior parte das teorias de aprendizagem de adultos se 

utiliza, predominantemente, de uma perspectiva psicológica, mais preocupada em refletir uma 

abordagem psicológico-cognitiva da aprendizagem. O autor, no entanto, preocupa-se mais em 

examinar o processo de aprendizagem sob uma perspectiva social. A partir de uma revisão de 

literatura, o autor defende a existência de algumas peculiaridades da aprendizagem na fase 

adulta,  mas  reforça  que  esta  é  mais  uma  questão  de  status social  do  que  biológica,  e 

exemplifica com o fato de, em alguns países, a condição de adulto ser alcançada por jovens de 

menor idade que em outros. Isso demonstra, segundo Jarvis, a significância de se reconhecer 

que a aprendizagem não ocorre em um isolamento social e que, como foi dito, a ocorrência de 

diferentes formas de aprendizagem pode ser antes resultado de pressões culturais e sociais que 

apenas de questões biológicas.

Algumas diferenças  entre  a  aprendizagem na  fase adulta  e  na  infância  podem ser 

entendidas a partir do que aponta a orientação construtivista da aprendizagem. Segundo essa 

abordagem, uma pessoa passa, ao longo da vida, por experiências e vai criando significados e 

construindo um arcabouço de conhecimento. À medida que as experiências vão se dando, vai 

sendo  alimentada  uma  espécie  de  estoque  de  modelos  interpretativos  ou  perspectivas 

(MEZIROW,  1991).  Essas  interpretações  (que  são  culturalmente  transmitidas  e 

lingüisticamente  organizadas),  ao  serem reforçadas,  vão  sendo  tomadas  como garantidas, 

tornando-se pressupostos inquestionáveis e práticas sociais.
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Mezirow (1991, p.1) mostra que é comumente na fase da infância que esse tipo de 

significado é criado. Nos primeiros anos da vida de uma pessoa, ela começa a ter acesso às 

normas sociais que devem ser seguidas e a cultura à qual ela é submetida vai ajudando a 

moldar o tipo de ser humano que se tornará. Essa aprendizagem, que se convencionou chamar 

de formadora, se dá, basicamente, de duas formas: por meio da socialização, ou seja, de um 

modo informal e tácito (que ocorre no contato com os pais, amigos, professores, etc.), e/ou 

por meio de sua educação formal.

Com o passar do tempo, e já como adultos, os aprendizes se tornam “reféns” de sua 

própria história. Na opinião de Mezirow (1991, p. 2), por mais que se consiga dar sentido às 

experiências  vivenciadas,  está-se  sujeito  às  influências  da  rede  de  significados  que  foi 

construída  ao  longo  da  aprendizagem  anterior.  Pois,  “nós  nunca  poderemos  estar 

completamente livres de nosso passado” (MEZIROW, 1991, p. 2).

Acontece que as pessoas, na sociedade atual, deparam-se com momentos nos quais o 

que lhes é exigido não pode ser suprido pela aprendizagem formadora da socialização e da 

educação formal. É nesse momento, na fase adulta, que as pessoas precisam adquirir novas 

perspectivas, ganhar uma forma mais completa de entendimento sobre os fenômenos, libertar-

se um pouco de seus pressupostos anteriores e tomar um maior controle de suas vidas.

É  a  partir  do  ponto  em que  se  alcança  uma capacidade  de  se  tornar  criticamente 

reflexivo e que se pode diminuir o poder de pré-julgamentos que se atinge uma aprendizagem 

transformadora (MEZIROW, 1991, p. 3).

Sendo a aprendizagem, como já foi visto, um processo de construção de significados, a 

aprendizagem transformadora requer um mecanismo de negociação desses significados. Esse 

mecanismo deve permitir a re-elaboração de conceitos a partir da validação do entendimento 

que se teve de uma experiência em comum vivenciada por outras pessoas. A negociação e a 

validação ficam por conta do diálogo ou de outra ação comunicativa escrita ou oral entre essas 
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pessoas com o intuito de se alcançar um entendimento sobre o significado da experiência em 

comum (MEZIROW, 1991).

Mezirow  (1991,  p.  167)  afirma,  ainda,  que  existem  duas  dimensões  para  a 

aprendizagem transformadora. A primeira delas trata, apenas, da transformação de esquemas 

de significados. Isto significa que algumas crenças, atitudes e reações emocionais passam por 

uma transformação a partir da reflexão e da alteração de algumas interpretações.

Por outro lado, a segunda dimensão fala de uma transformação de perspectivas de 

significados. Para que isso ocorra, é necessário que haja uma reflexão crítica não apenas com 

relação às suas crenças, mas principalmente quanto às suposições culturais que governam e 

determinam o seu modo de interpretar. Esse tipo de transformação é bem mais raro e pode ser 

doloroso  por  ameaçar  pressupostos  antigos  e  enraizados  podendo  ocorrer  mediante  fatos 

marcantes na vida da pessoa (MEZIROW, 1981).

A experiência desempenha uma importante função na diferenciação da aprendizagem 

de  adultos  e  crianças.  Abordando  essa  questão,  Merriam  e  Caffarella  (1999)  fazem  um 

paralelo entre a aprendizagem na fase adulta e na infância e demonstram haver diferenças em 

três dimensões: o aprendiz, o contexto e o processo. Ao considerar o  aprendiz, as autoras 

verificam que os adultos possuem um conjunto mais amplo de experiência de vida, o que, 

certamente, influencia no seu modo de interpretar o mundo ao seu redor.

As autoras apontam diferenças nos dois  contextos de aprendizagem. A vida de uma 

criança é marcada pela  sua presença em casa e na escola,  e  nesses dois  ambientes o seu 

currículo de aprendizagem é basicamente definido por outros. Segundo as autoras, as crianças 

são preparadas para se tornarem adultos (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999, p. 393). Já o 

contexto dos adultos é marcado por sua participação no trabalho, na família e na comunidade, 

e a sua aprendizagem nasce desse contexto que eles vivenciam em tempo integral. Uma outra 

diferença fundamental é que a aprendizagem dos adultos é caracterizada por sua imediata 
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aplicação no desempenho de seus papéis de marido, parceiro, pai, cidadão, entre outros (p. 

394).

No que se refere aos processos, dois fatores em particular afetam a aprendizagem na 

fase  adulta.  O primeiro  deles  é  a  velocidade.  À medida  que  uma pessoa  envelhece,  sua 

habilidade em examinar e responder a um problema vai diminuindo, e as limitações de tempo 

e as pressões do ambiente têm um efeito negativo na  performance do aprendiz. O segundo 

fator está ligado ao significado da aprendizagem. Sobre esse aspecto, as autoras argumentam 

que talvez, pelo fato de a aprendizagem dos adultos estar tão intimamente relacionada com a 

sua situação de vida,  os mesmos geralmente só estão inclinados a  aprender  aquilo que é 

significativo para eles.

Nesta etapa da revisão de literatura, abordou-se o tema da aprendizagem de adultos. 

Viu-se que a aprendizagem nessa fase da vida está fortemente ligada às suas experiências e é 

diferenciada pelas características do aprendiz, do contexto e do processo. Na próxima seção, 

será discutida a aprendizagem de gerentes em seus ambientes de trabalho.

1.4   Aprendizagem no ambiente de trabalho

É comum, em muitas práticas de ensino, assumir-se a possibilidade de separação entre 

o conhecimento conceitual e a situação na qual esse conhecimento é aprendido e utilizado 

(BROWN;  COLLINS;  DUGUID,  1989,  p.  32).  Entretanto,  existe  uma  forte  corrente  de 

importantes autores (BROWN; COLLINS; DUGUID, 1989; BIEREMA, 1996; KOLB, 1997; 

RICHTER,  1999;  DAVIES;  EASTERBY-SMITH,  1984;  LAVE;  WENGER,  1991; 

GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998) que acreditam não se poder isolar o conhecimento 

do contexto no qual se dá a aprendizagem.
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Brown, Collins e Duguid (1989, p. 32), por exemplo, defendem que o conhecimento é, 

em parte,  “um produto da atividade,  do contexto e  da cultura  nos  quais  é  utilizado”.  Os 

autores acreditam que os conceitos construídos pelos profissionais são tanto situados quanto 

progressivamente  desenvolvidos  mediante  as  atividades  que  são  executadas  no  dia-a-dia 

(BROWN; COLLINS; DUGUID, 1989, p. 33).

Por  esses  motivos,  parece  importante  estabelecer  uma  discussão  a  respeito  das 

características do trabalho desses profissionais antes de aprofundar o tema da aprendizagem. 

Esta seção ganha importância pelo fato de parecer fundamental que se desenvolva um melhor 

entendimento  sobre  diferentes  aspectos  da  prática  desempenhada  pelos  gestores  das 

organizações. A concepção de que a aprendizagem dos gerentes se dá, principalmente, num 

contexto de trabalho reforça a necessidade de se ter abordado um tema como o trabalho desses 

administradores  e  algumas  nuances  relacionadas  ao  desenvolvimento  de  suas  principais 

funções.

1.4.1   Atividade profissional dos gestores

Desde o início do século XX, quando o industrial francês Henry Fayol introduziu no 

vocabulário da administração quatro palavras que representavam o trabalho de um executivo 

(planejar, organizar, coordenar e controlar), estas palavras são sinônimos de administração 

(MINTZBERG, 1975, p. 50). Fayol teve uma grande importância para o desenvolvimento da 

administração e  seus estudos surgiram em uma época na qual o trabalho do gerente,  por 

influências de Taylor, era reduzido ao de um cronômetro (CRAINER, 1999, p. 59). Fayol, ao 

contrário,  acreditava  que  a  administração  e  os  executivos  tinham  um  papel  especial  no 

comando das organizações (CRAINER, 1999, p. 60).
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Nos dias de hoje, o papel desempenhado pelos gerentes cresceu em importância. Os 

modelos de gestão são atestados por organismos internacionais  como o IMD (Institute of  

Management  Development)  e  o  WEF  (World  Economic  Forum)  como  tendo  função 

fundamental  para o  alcance da competitividade.  Entretanto,  no Brasil,  apesar de todos os 

esforços recentemente despendidos na reestruturação das empresas locais, o fator gestão é tido 

como,  no  máximo,  razoável  por  estudos  realizados  por  esses  mesmos  institutos  (MELO, 

1999).

Reconhecedor da importância do trabalho desempenhado pelos executivos, o texto de 

Mintzberg  deu  uma  significativa  contribuição  para  o  entendimento  do  trabalho  desses 

profissionais. Em seu estudo sobre práticas gerenciais, o autor começa por caracterizar o que 

vem a  ser  um gerente  e  parte  da definição de  que  este  é  a  pessoa  responsável  por  uma 

organização ou por uma de suas subunidades (MINTZBERG, 1975, p.  54).  Dessa forma, 

diversos tipos de profissionais, em áreas as mais diversas, desde um bispo a um técnico de 

futebol, poderiam ser categorizados como gerentes.

Para dar  prosseguimento à  tarefa de detalhar as  práticas gerenciais,  era  necessário 

descobrir o que todos esses profissionais possuíam em comum. O autor percebeu, então, que o 

cargo ocupado por cada um desses profissionais conferia a eles um certo grau de autoridade 

formal sobre uma unidade bem delimitada. Como conseqüência dessa autoridade, surgiria, na 

opinião do autor, um grau de status natural para os ocupantes da função gerencial.

Toda a  lógica  dos  papéis  gerenciais  descritos  por  Mintzberg  se  desenvolve  como 

conseqüência de uma estrutura montada a partir da autoridade formal e do status conferidos 

ao ocupante  de um cargo gerencial  (ver  figura 1,  p.  32).  Desses dois  elementos  básicos, 

surgem diversas possibilidades de relacionamentos interpessoais, seja com pessoas de dentro 

da empresa ou do ambiente externo, incluindo concorrentes. O executivo de uma empresa, por 

exemplo,  participa  de  várias  reuniões  com  clientes,  fornecedores,  representantes  da 
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comunidade (como políticos ou outros líderes locais). Desse modo, o autor defende que a 

função gerencial permite ao seu ocupante acesso a pessoas que dificilmente fariam parte de 

sua  lista  de  contatos  caso  ele  não  exercesse  função  de  destaque  em  sua  empresa 

(MINTZBERG, 1975). 

Figura 1: Papéis do executivo.
Fonte: Mintzberg (1975, p. 55).

Ao  desempenhar  os  seus  papéis  interpessoais  e  manter  contato  com  pessoas  de 

diversos ambientes, o gestor está apto a desempenhar a sua segunda função, que Mintzberg 

(1975) descreve como os papéis informacionais. O autor percebeu que, ao ter acesso facilitado 

a  outras  pessoas,  os  gerentes  têm,  também,  maior  probabilidade  de  receber  informações 

preciosas não só para o desenvolvimento de suas atividades como também para o trabalho de 

outros profissionais dentro da empresa. A tarefa informacional do gerente fica por conta de 

captar e disseminar essas informações, fazê-las fluir e chegar ao local necessário no momento 

certo.

O encadeamento dos papéis gerenciais se fecha com a principal de suas funções. Se a 

autoridade formal e o status são derivados da posição de destaque ocupada pelos gerentes, e 

deles derivam seus papéis interpessoais e, conseqüentemente, os informacionais, é no fim da 

cadeia que está o maior desafio dos gestores – os papéis decisionais. É bem verdade que, em 

tese, melhores decisões são tomadas a partir de informações precisas, o que torna os outros 

dois  grupos  de  papéis  (interpessoais  e  informacionais)  importantes  por  fornecerem 
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argumentos  para  os  momentos  de  decisão  do  gerente.  Entretanto,  a  principal  função  do 

executivo é tomar decisões sobre como a empresa deve funcionar, sua estratégia, como e onde 

os recursos serão alocados e estabelecer os seus rumos (MINTZBERG, 1975, p. 54).

As decisões tomadas pelos dirigentes, por se configurarem como sua mais importante 

função,  são também o seu maior  desafio.  O executivo atravessa diversos  dilemas no seu 

trabalho cotidiano, mas é na hora da decisão que estes mais aparecem. O gerente costuma 

viver em meio a um ambiente turbulento e cheio de contradições e incertezas. Muitas são as 

informações disponíveis e, às vezes, o gestor fica exposto a uma grande diversidade de dados 

sem importância. Apesar dessas dificuldades, os gerentes precisam decidir o que deve ser 

feito. Os gerentes precisam, ainda, lidar com as dificuldades inerentes ao ambiente humano, 

fazendo com que um grande e diversificado conjunto de pessoas trabalhem de modo eficiente, 

mesmo sem ter controle sobre o trabalho da maioria delas. Esta é a visão de Kotter (2000, p. 

132-133), outro pesquisador que deu grandes contribuições para a compreensão do trabalho 

do executivo e para quem a função gerencial é, naturalmente, complexa. Na opinião do autor, 

o que diferencia um gerente eficaz dos outros é a forma como este (o eficaz) se organiza em 

torno da definição de metas e de uma “agenda” a ser cumprida, além da construção de uma 

rede de contatos que facilite o alcance do que foi anteriormente estabelecido.

A própria natureza dos cargos executivos requer  uma abordagem das atividades de 
planejamento, organização, provimento de pessoal etc. que seja complexa e sutil. 
[...] Uma análise de gerentes gerais eficazes indica que eles chegaram exatamente a 
essa abordagem, construída em torno do que pode ser  denominado,  para  efeitos 
práticos, de “definição de agenda” e “construção de redes” (KOTTER, 2000, p. 132-
133).

Kotter (2000, p. 132-133) afirma, ainda,  que os executivos eficazes elaboram suas 

agendas com metas vagamente relacionadas entre si e com um plano sobre o modo como vão 

cumprir  suas  responsabilidades  no  curto,  médio  e  longo  prazos.  Nessas  agendas,  estão 

retratadas questões sobre diversos temas, tais como questões financeiras, organizacionais e 

referentes  a  produto/mercado.  Mesmo  a  organização  tendo  seu  planejamento  formal 
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apresentado por escrito, as agendas dos executivos geralmente apresentam planos que não 

foram contemplados pela organização, mas que são compatíveis com as metas globais.

Outro comportamento observado por Kotter (2000, p. 137) foi o de que os gerentes 

gerais dedicam tempo para montar redes de relacionamentos com pessoas as quais consideram 

importantes para a viabilização de suas agendas. Essas redes seriam compostas não apenas 

por seus subordinados, mas contemplam outros gerentes da organização e, inclusive, pessoas 

de fora da empresa.

Acredita-se que a aprendizagem profissional de gerentes se dá, em grande parte, no 

ambiente organizacional e está relacionada com o contexto no qual acontece.  O conteúdo 

desta seção buscou um entendimento sobre o trabalho do executivo, o que parece contribuir 

para  o  desenvolvimento  de  um  estudo  mais  aprofundado  sobre  a  aprendizagem  desses 

profissionais.  Em  seguida,  serão  apresentados  aspectos  básicos  da  abordagem  da 

aprendizagem situada.

1.4.2   Aprendizagem Situada

Vários são os pesquisadores que compartilham a idéia da relação entre a aprendizagem 

e o contexto no qual ela ocorre. Com o propósito de entender como se dá a aprendizagem por 

meio de experiências no ambiente de trabalho, Lave e Wenger (1991, p. 61) propuseram a 

abordagem da aprendizagem situada.  Os autores acreditam que os sistemas complexos de 

aprendizagem  e  trabalho  apresentam  interdependências  “com  sua  história,  tecnologia, 

desenvolvimento  de  atividades  de  trabalho,  carreiras  e  as  relações  entre  indivíduos 

principiantes e experientes, e entre pares e profissionais”. Nessa abordagem, o fenômeno da 

aprendizagem é focalizado em termos locais.
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A teoria da aprendizagem situada também está presente nos estudos de Fox (1997). De 

acordo  com o  autor,  nessa  teoria,  a  dimensão  prática  e  social  da  aprendizagem (não  se 

restringindo apenas à sala-de-aula) ganha ênfase, e é isso que a diferencia da tradicional teoria 

cognitiva (p. 25). Fox afirma que a aprendizagem situada traz uma abordagem voltada para o 

prático e o social, e não para o teórico e o individual. Na opinião do autor, esse foi um avanço 

importante.  É  bem  verdade  que  a  compreensão  da  aprendizagem  como  um  processo 

individual pode facilitar a disseminação da informação. Por outro lado, essa restrição dificulta 

o  entendimento  sobre  como  os  aprendizes  trabalham  e  aprendem  no  contexto  social 

representado, entre outros fatores, pelo seu cotidiano prático nas organizações.

A aprendizagem como uma atividade totalmente individual é, também, criticada por 

Gherardi,  Nicolini  e  Odella  (1998,  p.  274).  Para elas,  a  aprendizagem se dá  entre  outras 

pessoas e por meio delas. Buscando um melhor entendimento de como se dá a aprendizagem 

nas  organizações  e  tendo  como foco  o  processo  social  por  meio  do  qual  os  novatos  se 

socializam dentro do contexto das práticas de trabalho em andamento, as autoras introduziram 

o conceito do currículo situado (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998, p. 275). Segundo 

elas,  toda  comunidade  estabelece  uma  trajetória  específica  de  atividades  que  os  novatos 

devem aprender para se tornar um full member. Dessa forma, o currículo situado corresponde 

ao conjunto das oportunidades de aprendizagem disponíveis aos novatos para a atuação em 

uma comunidade específica de uma organização.  Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 274) 

defendem que aprender não é uma atividade isolada e, sim, uma atividade social que não está 

separada das outras atividades de uma organização.

Utilizando  idéias  da  sociologia  e  da  antropologia,  Lave  e  Wenger  (1991,  p.  61) 

concebem, mediante a abordagem da aprendizagem situada,  o fenômeno da aprendizagem 

como um processo denominado de legítima participação periférica (LAVE; WENGER, 1991, 

p. 61). A idéia por trás da “legítima participação periférica” é a de que, quando passam a 
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participar das práticas socioculturais de uma comunidade de profissionais, o aprendiz adquire 

conhecimentos e habilidades. Esse conceito, segundo os autores, deveria ser utilizado para 

uma reformulação dos métodos de educação formal que pecam por não produzir profissionais 

de práticas; por excluir os professores e os alunos de outras comunidades, isolando-os; e por 

restringir-se à formação de comunidades de discussão (LAVE; WENGER, 1991, p. 61).

Os autores  enfatizam, no entanto,  que  a  legítima participação periférica não é  um 

método educacional, muito menos uma estratégica pedagógica ou uma técnica de ensino. Ela 

é, sim, um ponto de vista , um entendimento sobre a aprendizagem (LAVE; WENGER, 1991, 

p.  40).  Não  se  nega,  entretanto,  de  acordo  com  os  pesquisadores,  que  possa  ocorrer 

aprendizagem num ambiente formal e intencional de ensino, mas a instrução não deve ser 

vista, em si, como a fonte ou a causa da aprendizagem, e o que é aprendido não pode ser 

cegamente relacionado com o que é formalmente ensinado (LAVE; WENGER, 1991, p. 40-

41).

De uma forma geral, o que se percebe é que a aprendizagem pode ser entendida não 

como  um  fenômeno  puramente  individual,  mas  desenvolvido  a  partir  de  diversos 

relacionamentos  e  do  engajamento  em  práticas  socialmente  definidas.  Assim  sendo,  a 

comunidade que compartilha dessas práticas desempenha um importante papel na moldagem 

desta  aprendizagem  (WENGER,  1996,  p.  24).  Por  conta  disso,  o  estudo  do  que  se 

convencionou chamar comunidade de prática vem, aos poucos, recebendo grande destaque na 

literatura acadêmica e de negócios e é este o tema abordado a seguir.

1.4.3   Comunidades de Prática

Embora haja indícios da existência de comunidades de prática, desde a antiguidade 

(WENGER;  SNYDER,  2001,  p.  12),  o  seu  estudo  como  prática  organizacional  é  muito 
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recente e alguns pontos ainda precisam ser melhor definidos. Um dos pontos mais polêmicos 

diz respeito à formalidade ou à informalidade desse tipo de comunidade. Ao cunhar o termo 

em 1991, Lave e Wenger (1991, p. 98) o definiram como um “conjunto de relacionamentos 

entre  pessoas,  atividades  e  o  mundo,  ao longo do tempo,  e  também em relação a  outras 

comunidades sobrepostas e tangenciais”. Já em 2001, Wenger e Snyder (2001, p. 09) inserem 

a  questão  da  informalidade  na  definição  e  a  apresenta  como  “um  grupo  de  pessoas 

informalmente ligadas pelo conhecimento especializado compartilhado e pela paixão por um 

empreendimento conjunto”. Aparentemente, a questão da informalidade não é amplamente 

esclarecida  e,  em  outros  textos,  alguns  autores  parecem  mais  flexíveis  (BOUD; 

MIDDLETON, 2003, p.200; GONGLA; RIZZUTO, 2001, p. 842). O próprio Wenger (1996, 

p. 24), ao afirmar a existência de diversos tipos de comunidades de prática das quais uma 

pessoa pode fazer parte ao longo de sua vida, enuncia que algumas podem, inclusive, ter um 

status formal.

O  assunto  da  informalidade  das  comunidades  de  prática  parece  ser  de  caráter 

secundário e, embora não tenha ficado claro, não compromete o seu estudo. Por ser um tema 

de grande interesse por parte das organizações, dado que estas podem se beneficiar com a sua 

existência  (GONGLA;  RIZZUTO,  2001;  WENGER,  1996;  MORENO,  2001;  BOUD  E 

MIDDLETON, 2003; LAVE; WENGER, 1991; WENGER; SNYDER, 2001), dificilmente as 

comunidades de prática estariam isentas de sua influência. Wenger e Snyder (2001, p. 10-19), 

por exemplo,  indicam que as organizações são grandes favorecidas com sua existência  e, 

portanto, devem buscar identificar potenciais comunidades e incentivar a sua criação e/ou 

manutenção,  inclusive,  oferecendo  infra-estrutura  e  utilizando-se  de  mecanismos  não 

tradicionais para avaliar seu valor. Para os autores, uma das principais recompensas para as 

organizações  estaria  por  conta de uma facilitação da aprendizagem e da disseminação de 

idéias e know how. A comunidade de prática serviria como um complemento para estimular 
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radicalmente  a  mudança,  a  aprendizagem  e  a  partilha  de  conhecimentos  (WENGER; 

SNYDER, 2001, p. 10). A esse respeito, Boud e Middleton (2003, p. 196) mostraram – em 

um estudo na Universidade de Tecnologia de Sydney e em um órgão provedor de educação 

vocacional e treinamento do Governo australiano – que as comunidades de prática auxiliaram 

os profissionais a se integrarem e a discutirem sobre diversos assuntos de interesse mútuo, 

compartilhando idéias e ajudando a resolver problemas.

Exemplos  desse  tipo  de  comunidade,  embora  com  outros  nomes,  podem  ser 

encontrados em grandes empresas mundiais. Comunidades de aprendizagem na HP, grupos 

familiares  na  Xerox,  grupos  temáticos  no  Banco  Mundial,  grupos  de  pares  na  British 

Petroleum,  redes  de  conhecimento  na  IBM,  podem  ser  concebidos,  dentro  de  certas 

considerações, como comunidades de prática que tiveram sua formação e/ou sua manutenção 

apoiadas pelas organizações das quais fazem parte (GONGLA; RIZZUTO, 2001, p. 842).

Neste estudo, as comunidades de prática serão definidas como “grupos de pessoas que 

compartilham  uma  preocupação  ou  uma  paixão  por  algo  que  fazem  e  que  interagem 

regularmente para aprender como fazê-lo melhor” (WENGER, 2004).

Nessas comunidades, as relações são criadas ao redor das atividades e estas tomam 

forma mediante as relações sociais e experiências daqueles que as executam (GHERARDI; 

NICOLINI, 2000, p. 10). Dessa forma, o conhecimento e as habilidades se tornam parte da 

identidade do indivíduo. Ao mesmo tempo, a dimensão da comunidade é condição essencial 

para  a  existência  do  conhecimento  prático,  dado  que  este  só  pode  ser  perpetuado  pela 

transmissão para os entrantes no momento em que estes passam a fazer parte da comunidade 

(GHERARDI; NICOLINI, 2000, p. 10).

Os conceitos de comunidade de prática e de legítima participação periférica andam 

constantemente em paralelo. Lave e Wenger (1991, p. 29) chamam atenção para o fato de que 

os aprendizes, inevitavelmente, participam de comunidades de prática e que o domínio do 
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conhecimento e das habilidades requeridas exige um movimento do principiante rumo a uma 

participação completa nas práticas socioculturais de uma comunidade.

Brown e Duguid (1991, p. 48) corroboram esta visão e afirmam que a aprendizagem 

envolve estar dentro de uma comunidade de prática. Envolve tornar-se um participante e tem 

mais a ver com o desempenho de um papel dentro desta comunidade do que com a aquisição 

de um conhecimento individual.

Entretanto, a existência de uma comunidade de prática não implica, necessariamente, 

presença física ou um grupo identificável e bem definido, ou, ainda, a existência de fronteiras 

visíveis. Um exemplo disso são as comunidades de prática virtuais da Caterpilar, estudadas 

por Ardichvili, Page e Wentling (2003). A empresa contava, na época do estudo, com mais de 

600 dessas comunidades, formadas por, aproximadamente, 15.000 profissionais espalhados 

pelo mundo. Dessa forma, menos que presença física, a existência de comunidades de prática 

implica,  sim,  a  participação  em  um  sistema  de atividades  sobre  o  qual  os  participantes 

compartilham entendimentos (LAVE; WENGER, 1991, p. 98).

Wenger (2004), por sua vez, enuncia a existência de três características básicas que, 

em conjunto, constituem uma comunidade de prática:

1. O domínio: uma comunidade de prática não é meramente um clube de amigos ou uma 

rede de trabalho com conexões entre pessoas. É necessário que haja uma identidade 

definida por um domínio de interesses compartilhados. Fazer parte dessa comunidade 

implica comprometimento com esse domínio e, portanto, compartilhar competências 

que o diferenciem de outras pessoas. É importante que se destaque que o domínio não 

é,  necessariamente,  reconhecido  como  competência  por  alguém  externo  a  essa 

comunidade de prática. Uma gangue de jovens pode desenvolver diversas formas de 

lidar com os seus domínios de interesse, por exemplo, uma necessidade de aprender a 

sobreviver nas ruas e de manter algum tipo de identidade com a qual possam viver. 
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Seus componentes valorizam essa habilidade coletiva e aprendem uns com os outros, 

mesmo que poucas pessoas fora daquele seu ambiente possam dar o mesmo valor e 

reconhecimento a essa competência.

2. A comunidade: em busca de seus interesses, os membros se engajam em atividades e 

discussões, ajudando-se mutuamente e compartilhando informações. Eles constroem 

relacionamentos que lhes possibilitam aprender com os outros. Ter a mesma titulação 

ou o mesmo trabalho não cria uma comunidade de prática, a menos que as pessoas 

interajam e aprendam em conjunto. No entanto, como já foi dito, os seus membros não 

precisam, obrigatoriamente, trabalhar juntos no dia-a-dia.

3. A prática: uma comunidade de prática não é apenas uma comunidade de interesses. Os 

seus participantes são profissionais. Eles desenvolvem um repertório compartilhado de 

recursos  (experiências,  histórias,  ferramentas,  etc.),  ou  seja,  uma  prática 

compartilhada. Isto requer tempo e exige interação. Uma conversa com um estranho 

em um avião pode, sem dúvida, proporcionar uma diversidade de idéias, entretanto, 

isto não representa, por si só, uma comunidade de prática.

Embora todas as comunidades de prática apresentem esses três elementos, elas podem 

se  configurar  de  diversas  formas.  Algumas  são  pequenos  grupos;  outras  muito  grandes. 

Podem aparecer com um grupo nuclear e alguns participantes periféricos. Umas são locais, 

enquanto outras  cobrem todo o  globo.  Os encontros  podem ser  tanto face-a-face,  quanto 

online.  Elas podem se restringir aos limites da organização ou incluir  membros de várias 

outras. Podem ser formalmente reconhecidas, inclusive, com orçamento próprio ou continuar 

na mais completa invisibilidade do mundo informal (WENGER, 2004).

Esta seção abordou o tema das comunidades de prática e mostrou que estas podem 

exercer um importante papel para a aprendizagem dos indivíduos que, relacionando-se em 

grupos, interagem em prol do desenvolvimento e da busca por melhores práticas. A seguir, 
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ganharão destaque os relacionamentos interpessoais.  Como já foi  apontado anteriormente, 

Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 274) defendem que a aprendizagem se dá entre outras 

pessoas  e  por  meio  delas.  Da mesma forma,  Merriam (1983,  p.161)  afirma que  algumas 

pessoas relataram ter aprendido informalmente com outros adultos com quem tinham um 

relacionamento próximo. O tema que esta próxima subseção traz para a discussão é referente 

à  importância  dos  relacionamentos  interpessoais  para a  aprendizagem de  um profissional. 

Nela  destacam-se  as  questões  que  estão  relacionadas  à  influência  dos  mentores  para  a 

aprendizagem.

1.4.4   Relacionamentos interpessoais

Gersick,  Bartunek  e  Dutton  (2000,  p.  1026)  argumentam  que  entrar  para  a  vida 

profissional é mergulhar em uma comunidade de pessoas. Para os autores, muito mais do que 

salas  de  reunião  e  escritórios,  os  relacionamentos  com grupos e  indivíduos constituem o 

ambiente  no  qual  se  desenvolve  a  vida  profissional.  Esse  ambiente  tanto  pode  ser  uma 

nutritiva fonte de aprendizagem, inspiração e satisfação, quanto pode fornecer uma destrutiva 

sensação de frustração e injustiça.

Os relacionamentos vêm, há alguns anos, despertando o interesse dos pesquisadores da 

aprendizagem. La Paro (1991, p. 2) identificou em seu estudo com gerentes da área da saúde 

que  os  relacionamentos  com outros  gerentes  foram a  modalidade  de  aprendizagem mais 

importante  apontada  pelos  seus  entrevistados.  Em sua  pesquisa,  encontrou  que  a  maioria 

desses gerentes indicou ter aprendido relacionando-se com pares, chefes, staff, colegas dentro 

da organização, amigos e clientes (LA PARO, 1991, p. 100). Esses relacionamentos eram 

importantes para a aprendizagem por proverem informação,  feedback, conselhos, críticas e 

apoio (LA PARO, 1991, p. 160).
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Os  relacionamentos  sociais  receberam destaque,  também,  nos  achados  de  Lucena 

(2001,  p.  96).  O  autor  observou  que  foi  estabelecida  uma  ampla  variedade  desses 

relacionamentos durante o exercício das atividades de trabalho dos gerentes-proprietários do 

setor de varejo de vestuário por ele estudado. Lucena afirma que todos os participantes de seu 

estudo  demonstraram aprender  por  intermédio  dos  múltiplos  relacionamentos  sociais  que 

possuíam. Mediante interação diária com funcionários, clientes, sócios, familiares e outros 

profissionais  e  comunicando-se  com  esses  sujeitos,  os  gerentes  “formavam  opiniões  e 

adquiriam importantes informações para o exercício da prática gerencial” (2001, p. 96).

Percebe-se  que  os  gerentes,  ao  longo  de  sua  carreira  profissional,  têm  contato  e 

desenvolvem relacionamento com diferentes pessoas em diferentes situações. Relacionando-

se com outros, os gerentes montam uma rede de trabalho que pode se tornar uma importante 

ferramenta para o alcance de seus objetivos e para a sua aprendizagem.

Em um estudo já discutido neste referencial – introduzido na seção sobre a atividade 

profissional  dos  gestores –  Kotter  (2000,  p.  137)  discorre  sobre o papel  que as redes de 

trabalho  desempenham  no  alcance  das  metas  por  parte  dos  gerentes.  Para  o  autor,  a 

construção das networks é uma etapa na qual os gerentes costumam empenhar grande energia 

com o intuito de, mediante seus relacionamentos, cumprir o que haviam estabelecido como 

metas em suas agendas.

Ainda no mesmo contexto, Gersick, Bartunek e Dutton (2000, p. 1026) apontam que 

as pessoas  montam suas  redes de trabalho encarando os relacionamentos  de duas formas 

diversas:  alguns como um fim em si  mesmo, outros como algo em consonância com sua 

carreira  profissional.  Nesta  segunda  categoria,  o  relacionamento  seguiria  uma  lógica 

estratégica  e  as  pessoas  buscariam contato  com outras  que  pudessem,  de  alguma forma, 

conduzi-la ao sucesso profissional.
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Essa mesma lógica instrumental é apontada por Higgins e Kram (2001, p. 268) ao 

tratar da criação de redes de trabalho para o desenvolvimento dos indivíduos. Na opinião das 

autoras,  essas  redes  proveriam  dois  tipos  de  assistência  ao  desenvolvimento  dos  seus 

integrantes: apoio à carreira profissional, tal como exposição, visibilidade, apadrinhamento e 

proteção;  e  suporte  psicossocial,  por  exemplo,  amizade,  aconselhamento,  aceitação, 

confirmação e convivência além do trabalho.  Nota-se que,  ao apresentarem essa idéia,  as 

autoras remontam a conceitos relacionados com a mentoria e já desenvolvidos, anteriormente, 

por Kram (1983). No texto intitulado “Phases of the Mentor Relationship”, Kram (1983) já 

havia apresentado o apoio à carreira profissional e o suporte psicossocial como sendo alguns 

dos benefícios buscados com o processo de mentoria. O que surge como novidade no texto de 

2001 é um modelo que mostra a tendência de um indivíduo ter mais de um mentor ao longo 

de  sua  vida.  Essa  relação  seria  buscada  em  diversas  fontes,  internas  e  externas,  e  se 

configuraria no que as autoras resolveram chamar de redes sociais de mentoria (HIGGINS E 

KRAM, 2001).

O fenômeno da mentoria, ou mentoring relationship, tem merecido destacada atenção 

da literatura no que se refere ao tema de relacionamento. Não são poucos os autores que se 

dedicam  a  pesquisar  a  relação  de  mentoria  como  uma  forma  de  aprendizagem  e  de 

desenvolvimento profissional (ZEY, 1988; BROADBRIDGE, 1999; ROCHE, 1979; KRAM, 

1983; MERRIAM, 1983; KRAM; ISABELLA, 1985; AZEVEDO; DIAS, 2002). A maioria 

destes  estudos  versa  sobre  os  benefícios  que  esse  relacionamento  pode  trazer  para  a 

organização, para o mentor e/ou para o mentorado (ou “protegido” – protégés).

No que se refere à definição do termo, Merriam (1983, p. 162) considera a mentoria 

como uma “poderosa interação emocional entre uma pessoa mais velha e uma mais jovem, 

uma  relação  na  qual  o  membro  mais  velho  é  confiado,  amado  e  experienciado  no 

direcionamento do mais jovem”. Para a autora, o mentor ajuda a moldar o crescimento e o 
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desenvolvimento do mentorado. Outra forma de visualizar o fenômeno não se preocupa tanto 

com  questões  relacionadas  à  idade  dos  envolvidos.  Roche  (1979,  p.15),  demonstra  ter 

conduzido sua pesquisa sobre mentoria considerando-a um relacionamento com uma pessoa 

que apresente um interesse pessoal na carreira de outra e que a direcione, desenvolvendo uma 

relação de apadrinhamento.

A própria Merriam (1983, p. 167) aponta que existem deficiências nos estudos sobre 

mentoria relacionados à falta de uma definição comum usada pelos pesquisadores. Para a 

autora, essa variação afeta as conclusões dos estudos à medida que uma definição menos 

rígida pode permitir que se encontre uma incidência maior do fenômeno.

Independentemente  de  qualquer  lacuna  que  ainda  possa  existir  nas  definições,  o 

fenômeno da mentoria continua recebendo destaque na literatura acadêmica e as pesquisas 

não cessam em apontar os seus benefícios. Alguns estudos têm mostrado que tal fenômeno 

tem relação com o desenvolvimento da carreira (KRAM, 1983; ZEY, 1988); com a satisfação 

no trabalho (ROCHE, 1979); com o esclarecimento da identidade profissional e com o senso 

de  competência  (KRAM,  1983);  e  com o  comprometimento  organizacional  (AZEVEDO; 

DIAS, 2002).

Zey (1988,  p.  47)  argumenta que,  apesar  do mentor  guiar,  aconselhar,  proteger  e, 

inclusive, promover o desenvolvimento do seu protegido, essa não é uma via de mão única, 

uma  vez  que  outros  também  são  beneficiados.  A  organização,  por  exemplo,  pode  ser 

agraciada com a formação de administradores, o que facilita no processo de sucessão e, ainda 

segundo  Zey  (1988,  p.  47),  pode  ter  os  níveis  de  turnover diminuídos,  e  aumentada  a 

produtividade e a comunicação entre os seus diversos setores. Para os mentores, o prêmio 

pode  estar  em  encontrar  na  figura  do  mentorado  um  auxílio  para  o  seu  próprio 

desenvolvimento, seja oferecendo-lhe informações sobre os escalões mais baixos, servindo de 

porta-voz para suas idéias, ou ainda ajudando-o a terminar um projeto (ZEY, 1988, p.47). Por 
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contribuir  com  o  desenvolvimento  de  um  mentorado,  o  mentor  também  pode  ganhar 

reconhecimento e respeito de seus pares e superiores (KRAM, 1983, p. 614).

Entretanto,  apesar  dos  benefícios  para  as  outras  partes  envolvidas  no  processo  de 

mentoria, para fins deste trabalho o que mais importa são os benefícios para o mentorado. 

Neste  aspecto,  Zey  (1988)  destaca  que,  seja  por  intermédio  de  uma  mentoria  formal  ou 

informal,  os  protegidos  normalmente  se  sentem mais  atuantes  na  cultura  organizacional. 

Encontram, ainda, um maior apoio nos momentos de dificuldade da sua carreira, além de se 

sentirem mais seguros no que se refere aos planos que a organização tem para eles.

Roche (1979, p. 15) vai além, e demonstra, por intermédio dos dados de sua pesquisa, 

que os executivos que tiveram um mentor ao longo da carreira chegavam a ganhar melhores 

salários, mesmo quando mais jovens, eram melhor educados e tinham maiores chances de 

seguir um plano de carreira. Da mesma forma, já em 1984, um estudo sobre aprendizagem e 

desenvolvimento  de  Davies  e  Easterby-Smith  (1984)  indica  um  resultado  favorável  à 

mentoria. Nessa pesquisa, uma parte considerável dos gerentes entrevistados citou ter sido 

beneficiada em seu processo de aprendizagem por ter mantido um relacionamento de longo 

prazo com um gerente em particular, a quem considerava como um mentor e que demonstrava 

um interesse em seu desenvolvimento (1984, p. 181).

Corroborando os achados de Davies  e  Easterby-Smith (1984),  em um estudo com 

diversos  gerentes,  Akin  (1987,  p.  39)  esclarece  que,  dentre  as  diversas  atividades  para 

aprendizagem relatadas por seus entrevistados, alguns gestores descreveram suas experiências 

em  termos  da  emulação  de  um  mentor  (AKIN,  1987,  p.  40).  Esse  personagem  seria 

reconhecido como tendo uma visão de mundo coerente e bem desenvolvida, e, ao tentar ver o 

mundo da mesma forma, os gerentes acreditavam que se tornariam habilidosos e eficientes 

como ele.
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Não  parece  restar  muita  dúvida  na  literatura  acadêmica  de  que  a  mentoria  é  um 

fenômeno que influencia a aprendizagem de uma pessoa, entretanto, não se pode imaginar que 

essa influência seja apenas positiva. Sob algumas condições, a relação de mentoria pode ser 

destrutiva para ambos os envolvidos.  Um jovem administrador  pode  se  sentir  minado ou 

tolhido por seu mentor, por outro lado, o mentor pode se sentir ameaçado pelo sucesso e pelas 

contínuas oportunidades de crescimento de seu mentorado (KRAM, 1983, p.622).

Além dos possíveis malefícios que essa interação pode trazer para os envolvidos, é 

importante destacar que o desenvolvimento de uma relação de mentoria é limitada no seu 

valor e duração (para maiores detalhes ver KRAM, 1983), o que sugere que, no período de 

uma  carreira  profissional,  várias  pessoas  podem  representar  esse  papel  em  momentos 

diferentes, a depender das circunstâncias da organização e das necessidades dos envolvidos 

(KRAM; ISABELLA, 1985, p. 111). Isto indica que, apesar dos benefícios que pode trazer, a 

mentoria  não  pode  ser  vista  como a  solução  para  todos  os  problemas  da  empresa,  nem 

tampouco como o único tipo de relacionamento responsável  por  toda  a  aprendizagem no 

ambiente de trabalho.

Kram e Isabella (1985, p. 111), por exemplo, assumem que existe uma vasta lista de 

relacionamentos  que  podem  levar  ao  desenvolvimento  individual  e  que  deveriam  ser 

investigados.

Ainda  que  saibamos  da  importância  geral  dos  relacionamentos,  sabemos  pouco 
sobre outros relacionamentos de adultos, além das relações de mentoria, que sirvam 
de encorajamento, de apoio e que contribuam para o progresso na vida e na carreira. 
No  ambiente  de  trabalho,  parece  existir  uma  série  de  relacionamentos  em 
consonância com as necessidades de desenvolvimento” (KRAM; ISABELLA, 1985, 
p. 112).

Com  a  mesma  opinião,  McCauley  (1986,  p.  14)  sugere  que  existem  vários 

relacionamentos com outras pessoas no ambiente de trabalho que podem prover os gerentes 

com oportunidades de aprendizagem. Essas oportunidades surgiriam a partir do momento em 
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que as outras pessoas compartilhassem informações, agissem como modelo do que deve ou 

não ser feito, ou dessem feedback aos gestores.

Dentre os possíveis relacionamentos em um ambiente de trabalho,  Kram (1983, p. 

623) destaca o papel desempenhado pelos pares. Para a autora, as relações entre pares parece 

oferecerem uma valiosa  alternativa  à  mentoria,  uma vez  que,  além de  proverem apoio  à 

carreira  e  cumprirem uma função  de  suporte  psicossocial,  permitem um maior  senso  de 

reciprocidade e igualdade, sendo, inclusive, numericamente mais vantajosas. Lave e Wenger 

(1991, p. 92) também dão importância ao relacionamento entre pares. Para os autores, é a 

interação  entre  pares,  antes  que  com  os  mestres,  que  organiza  as  oportunidades  de 

aprendizagem.

Em se tratando do relacionamento entre pares e da sua influência para a aprendizagem 

de  gerentes,  um  assunto  que  ganhou  destaque  na  literatura  trata  do  feedback de  pares, 

entretanto, o aprofundamento nesse tema está além do escopo desta revisão e, para maiores 

detalhes, indica-se a leitura de Calado (1994).

1.4.5   Conteúdo da aprendizagem de gerentes

O capítulo da fundamentação teórico-empírica de uma pesquisa tem como principal 

função servir de base para guiar o estudo. O tema desta próxima seção refere-se ao conteúdo 

da aprendizagem de gerentes, ou seja, diz respeito ao que esses profissionais aprendem. Ao 

longo  do  texto,  será  possível  observar  a  importância  de  fatores,  como  habilidades  de 

relacionamento  e  competências  técnicas  para  o  desempenho  do  gerente.  Esses  e  outros 

aspectos do conteúdo da aprendizagem serão mais detalhados a seguir.

O conceito de competência já faz, de alguma forma, parte do senso comum. Utilizado 

de  modos  diferentes,  o  termo  virou  conceito  quase  obrigatório  entre  os  consultores  de 
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negócios  na  década  de  90,  quando  Prahalad  e  Hamel  (1990)  lançaram  a  noção  de 

competências  essenciais  da  corporação.  Em  síntese,  a  idéia  era,  por  intermédio  da 

aprendizagem  coletiva  na  organização,  desenvolver  competências  essenciais  que  seriam 

identificadas  por  proverem  acesso  potencial  a  uma  ampla  variedade  de  mercados,  por 

contribuírem significativamente para os benefícios percebidos pelo cliente e por serem de 

difícil imitação por parte dos concorrentes (PRAHALAD; HAMEL, 1990).

O que esse estudo tem em comum com tantos outros é a ênfase no desenvolvimento de 

competências  da  organização.  Entretanto,  Fleury  e  Fleury  (2001)  buscam  relacionar  as 

competências da organização com as dos seus integrantes e, no âmbito individual, definem a 

competência como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 

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

e valor social ao indivíduo” (p. 21).

Tendo em mente esse conceito de competência, e mantendo-se no contexto individual, 

é importante fazer uma diferenciação deste e de outros termos freqüentemente utilizados na 

literatura sobre o tema. No que tange a essa questão, Clifford (1994, p. 326) apresenta uma 

definição operacional que destaca as diferenças existentes entre destreza (skill), conhecimento 

(knowledge) e habilidade (ability). Para o autor, uma abordagem que funciona bem, é a de 

utilizar os termos numa escala hierárquica.  Desse modo, destreza se refere  ao fato de ter 

executado um determinado trabalho; conhecimento, por sua vez, retrata o saber executar um 

trabalho, mas sem ter,  necessariamente, executado; por fim, habilidade é ter a capacidade 

física, psicológica, emocional e intelectual para executar a tarefa, mesmo que não a tenha 

executado  ou  sido  treinado para  tal  (CLIFFORD,  1994,  p.  326).  Para  exemplificar,  uma 

pessoa  que  possua  destreza  seria  proficiente  ao  dirigir  um  carro;  um  pessoa  que  tenha 

conhecimento sobre direção de automóveis, poderia ter feito cursos sobre o tema sem, no 
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entanto, ter dirigido um veículo sequer uma vez; o habilidoso, é aquele que tem potencial para 

dirigir um carro, mas que nunca o dirigiu ou fez qualquer curso que o ensinasse.

Destaca-se que, neste estudo, o termo competência será usado da forma enunciada por 

Fleury e Fleury (2001, p. 21) e apresentada anteriormente. Nas suas pesquisas sobre o tema 

das competências,  esses  autores as classificam em três  blocos:  o primeiro diz  respeito  às 

competências  relacionadas  à  compreensão  da  lógica  de  funcionamento  do  negócio  da 

empresa, ou seja, seus objetivos de mercado, seus clientes e concorrentes, e o seu ambiente 

social, político e econômico. As competências técnico-profissionais vêm em seguida e são as 

específicas  para  realização  de  determinadas  tarefas.  Por  fim,  as  competências  sociais 

encerram o bloco e representam a necessidade de interação com outras pessoas, como, por 

exemplo, comunicação, negociação, trabalhos em equipe, entre outras.

Ainda tratando do conteúdo da aprendizagem, Lucena (2001) focalizou o processo de 

aprendizagem  profissional  de  gerentes-proprietários  do  setor  de  varejo  de  vestuário  de 

Florianópolis. Em seu estudo, o autor buscou responder a três perguntas específicas, a saber: 

por que eles têm aprendido; como eles têm aprendido; e, o que eles têm aprendido.

Sobre o conteúdo da aprendizagem dos gerentes estudados, o autor concluiu que os 

gestores aprendiam, basicamente, sobre questões referentes ao desempenho de seus papéis 

profissionais e sobre o gerenciamento das diferentes dimensões organizacionais. O primeiro 

desses tópicos se refere  a informações sobre produtos comercializados por sua empresa e 

habilidades gerais, por exemplo, aprender diferentes formas de se relacionar com outros e de 

estabelecer  seus  próprios  objetivos  profissionais.  Sobre  o  gerenciamento  das  diferentes 

dimensões  organizacionais,  destacam-se  as  estratégias  de  competição  e  as  dimensões 

tecnológica e estrutural da gestão de sua empresa.

Tendo os trabalhos de Habermas como base, Mezirow (1991, p. 72-89) deu grande 

contribuição para o entendimento do conteúdo da aprendizagem de adultos. O autor aponta 
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três áreas amplas nas quais o interesse humano gera conhecimento: a técnica, a prática e a 

emancipatória.  Essas  áreas  são  fundamentadas  nos  relacionamentos  que  se  tem  com  o 

ambiente,  com outras pessoas  e  com o poder,  respectivamente.  Cada uma dessas  áreas é 

constitutiva  de  conhecimento  uma  vez  que  possuem  categorias  distintas  para  interpretar 

experiências e métodos para descobrir conhecimento e validar afirmações próprias à mesma.

As  duas  primeiras  áreas  representam  domínios  de  aprendizagem  distintos  –  os 

domínios da aprendizagem instrumental e os da comunicativa – o interesse emancipatório, por 

sua vez, envolve a dimensão da reflexão crítica com implicações para os dois domínio citados 

(MEZIROW, 1991, p. 72-73). Cada uma dessas áreas apresenta distinções fundamentais e são 

marcadas por necessidades de aprendizagem características.

A primeira das três áreas de interesse, a técnica, representa o domínio instrumental da 

aprendizagem e está preocupada com as formas de se controlar e manipular o ambiente, o que 

inclui outras pessoas. A ação instrumental envolve previsões sobre eventos observáveis, as 

quais podem-se mostrar corretas ou incorretas. O que Mezirow (1991, p. 73) afirma é que 

uma hipótese pode ser tomada como válida (justificável ou suportada) ao se demonstrar sua 

“verdade” empírica e a exatidão da análise envolvida. Desse modo, as ações instrumentais são 

baseadas em conhecimento empírico e governadas por regras técnicas. Ainda de acordo com 

Mezirow (1991, p. 73), o domínio instrumental da aprendizagem envolve a determinação de 

relações de causa-efeito e a aprendizagem se dá mediante a resolução de problemas orientada 

à tarefa.

De  acordo  com  Mezirow  (1991,  p.  87),  a  segunda  área  de  interesse  cognitivo  é 

identificada como a “prática” e o domínio da aprendizagem a ela associado é o comunicativo. 

A proposta é aprender a entender o que os outros querem comunicar e a se fazer entender de 

modo a compartilhar idéias por meio do discurso oral, escrito, das artes, da televisão, etc. Na 

opinião do autor, é nesse domínio que recai a aprendizagem mais significativa da fase adulta, 
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uma vez que esta categoria envolve entender, descrever e explicar intenções; valores; idéias; 

assuntos  de  caráter  moral;  conceitos  sociais,  políticos,  filosóficos,  psicológicos  ou 

educacionais; sentimentos e razões. Tudo isso é decisivamente moldado por códigos culturais 

e lingüísticos e por normas sociais e expectativas (MEZIROW, 1991, p. 75).

A comunicação é uma interação simbólica que envolve afirmações a respeito de uma 

vasta  gama  de  experiências  em  várias  dimensões.  As  pessoas  são  constantemente 

confrontadas a determinar a validade do que é afirmado, elas devem decidir o que é certo ou 

errado,  bom  ou  mal,  correto  ou  incorreto,  apropriado  ou  inapropriado,  bonito  ou  feio. 

Entretanto,  ao  contrário  do  que  acontece  no  domínio  instrumental,  a  validação  na 

aprendizagem comunicativa não ocorre de modo empírico-analítico e pela relação de causa-

efeito, e, sim, na forma de um consenso alcançado mediante o discurso racional. Contudo, 

como se está constantemente sujeito a novas informações e como novos paradigmas podem 

emergir, a validade do julgamento consensual tem um caráter provisório.

Outra diferença fundamental entre os dois domínios é que o papel desempenhado pelas 

hipóteses  na  aprendizagem  instrumental  dá  lugar  às  metáforas  como  ferramentas  para  a 

aprendizagem comunicativa. Uma vez que este tipo de aprendizagem envolve um processo de 

negociação de idéias com outros, as pessoas freqüentemente precisam se confrontar com o 

desconhecido. Quando isto acontece, ou seja, quando as propriedades de uma experiência não 

estão de acordo com as expectativas, pode-se chegar, mediante reflexão, na criação de um 

novo esquema de significados ou em hábitos de expectativas que incluam essas propriedades. 

O que Mezirow (1991,  p.  82)  afirma é que,  ao se  confrontarem com o desconhecido,  as 

pessoas buscam fazer associações com o que elas conhecem. Desse modo, geralmente,  o 

entendimento  surge  ao  se  encontrar  a  metáfora  certa  para  combinar  a  experiência 

analogamente dentro de um esquema de significados, teorias, sistema de crenças ou auto-

conceito. Nesse processo de entendimento do desconhecido, a imaginação desempenha uma 
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tarefa  indispensável  e  quanto  mais  reflexivo  e  aberto  for  o  indivíduo às  perspectivas  de 

outrem, mais rica e fértil será a imaginação na construção de analogias alternativas para o 

entendimento.

É importante ressaltar, na opinião de Mezirow (1991, p. 80), que todas as diferenças 

existentes entre esses dois domínios não devem ser encaradas de modo a criar uma dicotomia 

entre  eles.  Para  o  autor,  a  aprendizagem  instrumental  ocorre  dentro  de  um  contexto  de 

aprendizagem comunicativa.

Além da técnica e da prática, Mezirow (1991, p. 87) aponta a emancipatória como a 

terceira área do interesse humano a gerar conhecimento, sendo esta ligada ao interesse do 

autoconhecimento e sendo alcançado por intermédio da auto-reflexão crítica. Ao contrário do 

que foi visto com a aprendizagem instrumental e a comunicativa, a forma de investigação na 

dimensão emancipatória é avaliativa, antes que prescritiva ou designativa. O que ocorre nesta 

dimensão é uma emancipação das forças que limitam as opções e o controle racional das 

pessoas  sobre  suas  vidas.  Essas  forças  (libidinosas,  lingüísticas,  epistemológicas, 

institucionais  e  ambientais)  costumam  ser  tomadas  como  garantidas  e  vistas  como  se 

estivessem sob controle humano, entretanto são ideologias, falsas concepções e distorções 

psicológicas que produzem ou perpetuam uma relação de dependência (MEZIROW, 1991, p. 

87).

Quando acontece  a  auto-reflexão  crítica,  o  que  está  envolvido  é  uma busca  pelas 

pressuposições  inquestionavelmente  aceitas  e  que  sustentam os  medos,  as  inibições  e  os 

padrões  de  interação,  tais  como  as  reações  de  rejeição  e  suas  conseqüências  para  os 

relacionamentos vividos, o que faz com que a aprendizagem emancipatória seja, geralmente, 

transformadora (MEZIROW, 1991, p. 88).

Mezirow (1991,  p.  89)  classifica  como importante  enfatizar  que  a  maior  parte  da 

aprendizagem  de  adultos  é  multidimensional  e  envolve  aprender  a  controlar  o  ambiente 
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(domínio instrumental), a entender significados durante a comunicação com outras pessoas 

(domínio comunicativo)  e  a  aprender  sobre  si  próprio (dimensão emancipatória).  O autor 

ressalta, ainda, que tanto o domínio instrumental quanto o comunicativo estão presentes na 

maioria das ações de aprendizagem.

1.4.6   Pesquisas sobre a aprendizagem de gerentes

A literatura sobre a aprendizagem de gerentes é ampla e conta com a participação de 

importantes pesquisadores. Seguindo uma ordem cronológica, esta seção tem como objetivo 

apresentar resultados de pesquisas empíricas que tiveram este tema como foco e coloca em 

discussão os achados de pesquisas, como a de Akin (1987), sobre o que os gerentes aprendem 

e La Paro (1991), que abordou a aprendizagem de gerentes de um centro médico. Também foi 

contemplada  por  esta  seção  a  pesquisa  realizada  por  Hill  (1993),  que  traz  importantes 

contribuições para a aprendizagem de novos gerentes. Apresentam-se, ainda, os estudos de 

Silva e Moraes (2003),  que investigaram a aprendizagem gerencial  de professores que se 

tornaram dirigentes universitários. Também faz parte desta seção a pesquisa desenvolvida por 

Silva,  Rebelo  e  Cunha  (2003),  que  investigaram  gerentes  que  atuam  no  setor  de 

telecomunicações.

O objetivo do estudo desenvolvido por Akin (1987), como já foi apontado, era saber o 

que  os  gerentes  aprendem.  A  sua  investigação  buscou  identificar  relações  entre  as 

experiências de aprendizagem e o sucesso gerencial. O autor afirmou que muito se sabe sobre 

como são os gerentes de sucesso, mas muito pouco se sabe sobre como eles se tornaram o que 

são. Em seus estudos, ele buscou identificar quais eram as variedades das experiências de 

aprendizagem que contavam  para a excelência gerencial (AKIN, 1987). 
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Sobre o que os gerentes aprendem, Akin concluiu que, dentre diversos temas, seis se 

faziam recorrentes. As habilidades interpessoais representavam uma capacidade de trabalhar 

bem com outras pessoas. O autor descreveu o segundo tema, as habilidades analíticas, como 

sendo a capacidade de resolver, com sucesso, problemas desestruturados. Um terceiro tema 

que  apareceu  em  todas  as  entrevistas  realizadas  pelo  pesquisador  foi  a  habilidade  de 

comunicação,  que inclui a  capacidade de apresentar e vender idéias efetivamente,  seja de 

forma escrita ou oral. O conhecimento do trabalho, por sua vez, refere-se à capacidade técnica 

para  realizar  um  determinado  trabalho.  Akin  também  encontrou  o  conhecimento  da 

organização e de normas profissionais como uma das competências aprendidas pelos gerentes. 

Para  o  autor,  esse  tema  não  está  restrito  apenas  ao  conhecimento,  como pode parecer  à 

primeira vista, mas significa, principalmente, que as normas e valores da organização fazem 

parte  das  ações  do  gerente  quase  que  de  uma  forma  entranhada.  Para  finalizar,  a 

autoconfiança,  ou  a  atitude  de  aprendizagem  pessoal  conduzem  o  gerente  a  ser  um 

profissional mais competente (AKIN, 1987, p. 38-39).

Outra pesquisa que merece destaque é o estudo de caso realizado por La Paro (1991). 

O objetivo de sua pesquisa era determinar o que e como os gerentes de um centro médico 

aprendem para satisfazer os desafios e responsabilidades de seu trabalho. A autora concluiu 

que  o  conteúdo  da  aprendizagem  desses  profissionais  poderia  ser  agrupado  assim: 

aprendizagem acerca de si mesmo, aprendizagem sobre a organização e sobre o trabalho (LA 

PARO, 1991, p. 148-154).

A aprendizagem acerca de si mesmo envolve as alterações que os gerentes sofreram 

em  suas  próprias  características  (LA  PARO,  1991,  p.  148-151).  Nessa  categoria,  estão 

incluídos: mudanças pessoais no modo de gerir; a aprendizagem de competências gerenciais, 

tais como a capacidade de influenciar e desenvolver pessoas e agir  e tomar decisões sob 

condições  de  risco  e  incerteza;  aprender  a  lidar  com  conflitos  de  valores;  e,  o 
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desenvolvimento  de  um  senso  de  satisfação,  comprometimento  e  identificação  com  o 

trabalho. Aprendendo sobre a organização, La Paro (1991, p. 151-152) indica que os gerentes 

desenvolveram métodos para avaliar e manipular o potencial da organização como forma de 

atuar mais eficientemente. Da mesma forma, tiveram de buscar um maior entendimento sobre 

os jogos de poder e política para buscar apoios e vencer obstáculos com relação à sua tomada 

de  decisão.  A  última  categoria  apontada  pela  mesma  autora  (1991,  p.  153)  remete  à 

aprendizagem sobre o trabalho e se refere a aspectos técnicos ou profissionais do desempenho 

de suas funções como gerentes.

Ressaltando  a  existência  de  um  grande  número  de  pesquisas  que  aborda  o 

desenvolvimento do talento gerencial e destacando o fato de apenas uma pequena parte desses 

estudos procurar entender o fenômeno do ponto de vista dos gerentes, Hill (1993) buscou em 

seu estudo entender sobre a aprendizagem de novos gerentes. Seu objetivo era compreender a 

transição para o cargo, as primeiras experiências, e tentar desvendar o que é mais desafiador 

para  eles  e  como  eles  aprenderam  a  ser  gerentes.  A  autora  aponta  que,  nos  primeiros 

momentos no cargo, os gerentes começavam a confrontar a sua função atual com a anterior e 

descobriam  que  muito  do  que  eles  previam  sobre  suas  rotinas  estava  completamente 

impreciso. Os seus conceitos sobre o trabalho gerencial precisavam ser revistos (HILL, 1993, 

p.  63-64).  Ainda  no  decorrer  do  primeiro  ano,  os  gerentes  se  tornavam  conscientes  da 

importância  da  condução  do  grupo  e  do  estabelecimento  de  credibilidade  nos  seus 

relacionamentos.  A interiorização  dessas  lições  só veio como conseqüência  de  um maior 

refinamento de sua compreensão do papel gerencial e a partir de uma maior autoconfiança. 

Essas características eram fundamentais  para  que eles fossem eficientes  em seu papel  de 

influenciar seus funcionários e alcançar êxito no seu gerenciamento (HILL, 1993, p. 102).

Entretanto, para ser eficiente, um gerente precisa desenvolver uma visão equilibrada 

de suas motivações, habilidades e limitações. Hill (1993, p. 157) aponta que os novos gerentes 
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perceberam quem eles eram e o que seriam capazes de fazer. Para chegar a esse patamar, os 

desafios e as adversidades encontradas pelos gerentes desempenharam um papel fundamental.

Nesse  estudo,  a  autora  destaca  que  se  transformar  em  um  gerente  constitui  um 

exercício tanto intelectual quanto emocional (HILL, 1993, p. 206). Por muitos momentos os 

gerentes  se  sentiram  inseguros  e  apreensivos.  Contudo,  a  maioria  persistiu  na  função  e 

verificou-se que, ao final de um ano, as tensões da fase de transição de cargos já começavam a 

ceder (HILL, 1993, p. 173).

Buscando  entender  a  aprendizagem  dos  professores  que  se  tornam  dirigentes 

universitários  na  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina,  Silva  e  Moraes  (2003) 

conseguiram identificar  alguns  padrões  de  aprendizagem entre  os  seus  pesquisados.  Tais 

padrões foram enunciados por elas da seguinte forma: 1) os pesquisados aprenderam ao longo 

de suas vidas através de diferentes experiências, cujas lições foram transferidas para suas 

carreiras  acadêmicas;  2)  os  pesquisados  aprenderam  a  gerenciar,  de  forma  significativa, 

através  de  relacionamentos;  3)  os  pesquisados  autodirecionaram  seus  processos  de 

aprendizagem através de recursos informais.

Em uma  pesquisa  sobre  a  aprendizagem gerencial  e  a  perspectiva  da  experiência 

vivida,  Silva,  Rebelo  e  Cunha  (2003)  estudaram  gerentes  que  atuam  no  setor  de 

telecomunicações do Estado de Santa Catarina e demonstraram a dinamicidade do processo 

de aprendizagem desses profissionais. Esse processo “é definido a partir da experiência vivida 

da pessoa,  que tem a sua base na família,  passando pelas relações na escola,  nos grupos 

sociais  e  no mundo do trabalho” (SILVA; REBELO; CUNHA, 2003,  p.  13).  Os  autores 

apresentam alguns fatores referentes às experiências dos gerentes e que influenciaram em sua 

aprendizagem  (Quadro  2  –  p.  57).  A  importância  desses  fatores  para  o  processo  de 

aprendizagem está no papel que eles desempenham para o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes  que  contribuem  na  formação  da  personalidade  das  pessoas.  Esses  fatores  são 
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responsáveis  pela  delimitação dos  padrões de comportamento que servem como guia das 

ações e decisões dos gerentes.

DIMENSÃO FATORES SUBJACENTES À EXPERIÊNCIA VIVIDA QUE 
INFLUENCIARAM NA APRENDIZAGEM DOS GERENTES

FAMÍLIA Perseverança,  determinação, dignidade, caráter,  responsabilidade, vontade de 
vencer, apoio, solidez nas relações familiares.

ESCOLA Apoio, trauma pessoal, convivência, decepções, perdas.

COMUNIDADE Liderança,  relacionamento  interpessoal,  convivência,  comunicação, 
coordenação de trabalho em equipe.

VIDA DE 
EMPREGADO

Incompatibilidade de valores,  observação, proatividade, dedicação, resolução 
de  problemas,  reflexão  na  ação,  valorização  da  imagem pessoal,  liderança, 
argumentação,  sofrimento,  determinação,  valorização  das  pessoas,  solidão, 
humildade.

VIDA DE GERENTE

Responsabilidade,  visão  sistêmica  do  negócio,  perseverança,  coragem, 
proatividade, inovação, divisão de papéis, gerenciamento de si próprio, respeito 
e transparência nas ações, ética, participação, gestão do tempo, relação entre 
vida pessoal e trabalho.

Quadro 2: fatores subjacentes à experiência vivida que influenciaram na aprendizagem dos gerentes
Fonte: Silva, Rebelo e Cunha (2003, p. 13).

O que esse quadro aponta é o tipo de aprendizagem mais comum em cada uma das 

dimensões  citadas  e  que  foi  apontado pelos  gerentes  entrevistados.  O que  se  observa  no 

estudo é que a dimensão familiar foi a que mais teve influências no que tange à aprendizagem 

de aspectos relacionados ao caráter, perseverança, dignidade e foi nela que os entrevistados 

mais  encontraram  apoio  para  o  desenvolvimento  de  sua  carreira  profissional.  A  escola 

também foi apontada como fonte de apoio, mas também foi muito relacionada a aspectos 

negativos, como o sentimento de perda, decepção e traumas.

A comunidade da qual faziam parte teve um importante papel no desenvolvimento de 

habilidades interpessoais, como a convivência, a liderança, a coordenação e o trabalho em 

equipe.  Algumas capacidades importantes foram relacionadas com a vida profissional  das 

pessoas.  Enquanto  empregados,  os  entrevistados  disseram  desenvolver  habilidades  de 

observação, resolução de problemas, valorização da imagem pessoal além de associar esta 

dimensão ao sentimento de solidão e sofrimento, e ao desenvolvimento de características de 

humildade. Ainda como empregados, mas, especificamente como gerentes, foi identificada 

uma  aprendizagem  no  que  se  refere  à  visão  sistêmica  do  negócio,  coragem,  inovação, 
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respeito,  ética  e  uma  importante  relação  de  equilíbrio  entre  a  vida  pessoal  e  o  trabalho 

(SILVA; REBELO; CUNHA, 2003., p. 13).

Nesta  seção,  foram  apresentados  alguns  resultados  de  estudos  empíricos  que 

abordaram  o  tema  da  aprendizagem  de  gerentes.  Acredita-se  que  a  fundamentação 

apresentada contribuiu para o entendimento do fenômeno em questão. O próximo capítulo 

trata dos procedimentos metodológicos adotados ao longo do desenvolvimento da pesquisa.
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  Metodologia

Viu-se,  no  capítulo  anterior,  uma  fundamentação  teórico-empírica  que  dará 

sustentação ao desenvolvimento deste estudo. Nesta  seção,  será comentada a metodologia 

utilizada no transcorrer da pesquisa. De acordo com Taylor e Bogdan (1984, p. 01), o termo 

metodologia se refere ao modo como um problema será abordado e como respostas serão 

buscadas.  Nas  próximas  páginas,  buscar-se-á  apresentar  os  caminhos  seguidos  rumo  ao 

alcance do objetivo geral do estudo.

1.5   Perguntas de pesquisa

Esta pesquisa dá ênfase à área da aprendizagem profissional de gerentes. Como foi 

exposto no capítulo introdutório, o objetivo geral deste estudo é compreender algumas facetas 

do processo de aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica 

Federal da Região Metropolitana do Recife. Na opinião de Merriam (1998, p. 60), após a 

exibição do objetivo geral, o próximo passo, comumente, é a apresentação das perguntas de 

pesquisa.  Para  Stake  (1995,  p.  15  -  17),  a  elaboração  de  boas  perguntas  de  pesquisa  é, 

provavelmente, a tarefa mais difícil para o pesquisador, e são elas que vão direcionar a sua 

atenção no estudo, provendo-o com uma poderosa estrutura conceitual para a organização da 

pesquisa.

Merriam (1998, p. 60) corrobora essa afirmação e sustenta que a pergunta de pesquisa 

executa a importante função de guiar a investigação, dando uma indicação de como os dados 
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deverão ser coletados. Para a autora, ela serve, ainda, como uma amostra de quais são as 

descobertas sobre o fenômeno que o pesquisador acredita serem fundamentais para o estudo.

Seguindo esta orientação, o objetivo geral deste estudo refletiu as seguintes perguntas 

a respeito da aprendizagem profissional dos gerentes gerais de agências da Caixa ao longo de 

suas carreiras profissionais:

a) Qual o papel dos relacionamentos interpessoais para a aprendizagem dos gerentes 

gerais?

b) Qual o papel de possíveis comunidades de prática formadas por gerentes gerais na 

aprendizagem desses profissionais?

c) O que os gerentes gerais têm aprendido e tem sido decisivo para o desempenho de 

suas tarefas?

1.6   Definição de conceitos básicos

Nesta próxima seção, são apresentadas algumas definições de termos importantes que 

foram tomadas como base ao longo do desenvolvimento desta pesquisa:

a) Agências  :  Principal  ponto  de  vendas  da  Caixa  (baseado  em  CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2005);

b) Aprendizagem  : “o processo de, usando uma interpretação anterior, construir uma 

interpretação nova ou revisada do significado de uma experiência de modo a guiar 

ações futuras” (MEZIROW, 1996, p.162);

c) 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”  (FOX, 

1997, p. 34-35);
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d) Categorias  :  “conceitos,  derivados  dos  dados,  e  que  são  sustentados  pelos 

fenômenos” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 114);.

e) Comunidades de prática  : “grupos de pessoas que compartilham uma preocupação 

ou uma paixão por algo que fazem e que interagem regularmente para aprender 

como fazê-lo melhor” (WENGER, 2004).

f) Descrição  : “o uso de palavras que comunicam uma imagem mental de um evento, 

uma parte de cenário, uma cena, uma experiência, uma emoção ou uma sensação; a 

explicação associada à perspectiva da pessoa que faz a representação” (STRAUSS; 

CORBIN, 1998, p. 15);

g) Estudo  de  caso  :  “uma  investigação  empírica  que  investiga  um  fenômeno 

contemporâneo  dentro  de  seu  contexto  da  vida  real,  especialmente  quando  os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, 

p. 32).

h) Gerentes  gerais  de  agências  :  a  autoridade máxima formal  dentro das  agências, 

tendo  sob  sua  responsabilidade  a  gestão,  a  coordenação  e  os  resultados  das 

mesmas (baseado em CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2005);

i) Pesquisa qualitativa  :  “é um conceito guarda-chuva cobrindo algumas formas de 

investigação que nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno social 

com a menor quebra possível do ambiente natural” (MERRIAM, 1998, p. 179);

j) Processo  : “seqüência de ação/interação relacionada a um fenômeno à medida que 

ele se desenvolve ao longo do tempo” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 123).
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1.7   Delineamento do estudo

Dando  prosseguimento  ao  capítulo  de  metodologia,  esta  seção  apresentará  o 

delineamento da pesquisa realizada. De acordo com Merriam (1998, p. 3), antes de começar 

um projeto de pesquisa, existem aspectos a serem pensados sobre sua orientação filosófica. 

“O que você [pesquisador] acredita sobre a natureza da realidade, sobre o conhecimento e 

sobre a produção de conhecimento” (MERRIAM, 1998, p. 03), ou seja, é importante que seja 

explicitado qual o posicionamento filosófico do pesquisador no que se refere à ontologia, à 

epistemologia e à metodologia.

Morgan e Smircich (1980, p. 429) apresentam uma visão geral sobre as relações entre 

ontologia, natureza humana, epistemologia e metodologia na ciência social contemporânea. 

Os autores trabalham com a idéia de um contínuo que vai desde as abordagens mais objetivas 

às que têm um cunho mais subjetivo. Nos extremos deste contínuo, estariam os paradigmas 

funcionalista (objetivo) e interpretativista (subjetivo).

Orientando-se  por  pressupostos  mais  condizentes  com as  abordagens  subjetivistas, 

uma visão da realidade como uma construção social conduz os estudiosos que seguem uma 

orientação construtivista a encarar o mundo social como um processo contínuo. Para esses 

pesquisadores, esse mundo social seria recriado a cada encontro do cotidiano, enquanto os 

indivíduos se impõem sobre seus mundos para estabelecer um domínio de definições que 

tenham significado. Eles fazem isso por intermédio de linguagem, rótulos, ações e rotinas que 

representam um modelo simbólico de “ser” no mundo (MORGAN; SMIRCICH, 1980, p. 

494). Dessa forma, a realidade social é incrustada na natureza e no uso desses modelos de 

ação simbólica e o domínio das relações simbólicas não possui qualquer  status concreto. O 

uso dos símbolos pode desaguar em uma realidade compartilhada, mas, ainda assim, múltipla, 

passageira  e  confinada  aos  momentos  em  que  são  ativamente  construídas  e  sustentadas 

(MORGAN; SMIRCICH, 1980, p. 494).
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Sobre  a  natureza  humana,  o  construtivismo  defende  que  o  ser  humano  cria  sua 

realidade do modo mais fundamental, como uma tentativa de tornar seu mundo inteligível 

para si próprio e para os outros. Ele não é apenas um ator interpretando sua situação. Para o 

ser humano, não existe situação outra que não aquela que ele traz à tona mediante sua própria 

atividade  criativa.  Nada  impede  que  indivíduos  trabalhem  em  conjunto  para  criar  uma 

realidade  compartilhada,  no  entanto,  essa  realidade  continuará  sendo  uma  construção 

subjetiva (MORGAN; SMIRCICH, 1980, p. 494).

Dito  isto,  é  importante  afirmar,  na  opinião  de  Glasersfeld  (1996,  p.  82),  que  o 

construtivismo não nega a realidade, o que faz é defender que não se pode conhecer uma 

realidade independente. Portanto, os construtivistas não formulam declarações ontológicas, 

não dizem como é  o mundo,  apenas  sugerem uma maneira  de  pensá-lo  e  fornecem uma 

análise de operações que gera uma realidade a partir da experiência (GLASERSFELD, 1996, 

p. 82).

Feita uma explanação geral sobre o pensamento por traz da abordagem construtivista, 

é importante tornar explícito que esta pesquisa seguiu seus pressupostos filosófica. Registra-

se, ainda, que se optou por seguir uma orientação qualitativa de pesquisa por acreditar que 

essa seria a mais adequada em função da natureza do fenômeno investigado.

Existem várias razões que podem validar a escolha de uma abordagem qualitativa para 

a realização de uma pesquisa. O que se argumenta, aqui, é que o intuito desta pesquisa é 

compreender algumas facetas do processo de aprendizagem profissional de gerentes sob a 

ótica  deles  mesmos,  buscando  um  entendimento  do  significado  e  da  natureza  de  suas 

experiências. Assim sendo, os métodos qualitativos se fazem mais adequados por poderem 

ser,  de  acordo  com Strauss  e  Corbin  (1998,  p.  11),  utilizados  para  se  obterem detalhes 

obscuros  sobre  fenômenos,  como  sentimentos,  processos  de  pensamento  e  emoções  que 
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dificilmente  seriam  compreendidos  utilizando-se  outros  meios  mais  convencionais  de 

pesquisa.

O  termo  pesquisa  qualitativa  representa  um  conceito  guarda-chuva  que  cobre 

“algumas  formas  de  investigação  que  nos  ajuda  a  entender  e  explicar  o  significado  do 

fenômeno social com a menor quebra possível do ambiente natural” (MERRIAM, 1998, p. 

179). Ao contrário de pesquisas quantitativas, as quais separam o fenômeno em partes para 

entender o seu funcionamento, as qualitativas buscam entender como as partes trabalham em 

conjunto e por inteiro. Assume-se que os significados estão incrustados nas experiências das 

pessoas  e  são  mediados  pela  percepção do  investigador  (MERRIAM, 1998,  p.  6).  Dessa 

forma,  a  pesquisa  qualitativa  busca  entender  as  pessoas  por  intermédio  de  suas  próprias 

estruturas de referência e o pesquisador tem que estar  atento aos efeitos que provoca nas 

pessoas sob investigação nos momentos de interação (TAYLOR; BOGDAN, 1984, p. 6).

A pesquisa  qualitativa  engloba  várias  orientações  de  pesquisa,  das  quais  Merriam 

destaca cinco: pesquisa qualitativa básica, estudo de caso, estudo etnográfico, fenomenologia 

e  grounded  theory (para  maiores  detalhes,  ver  MERRIAM,  1998,  p.  10-20).  Por  suas 

características e seus objetivos, esta pesquisa foi classificada como um estudo de caso, termo 

definido por Yin (2001, p.32) como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.

Os estudos de caso, tipicamente, combinam métodos de coleta de dados, tais como: 

arquivos, entrevistas, questionários e observação (EISENHARDT, 1989, p.534) e podem ser 

usados  para  alcançar  diferentes  objetivos:  prover  descrição,  testar  teoria  ou  gerar  teoria 

(EISENHARDT, 1989, p.535).

Essa orientação de pesquisa foi adotada neste estudo, por ser indicada aos casos em 

que o pesquisador está interessado na compreensão de processos (MERRIAM, 1998, p. 33) e 
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por tornar-se uma estratégia adequada quando se sabe pouco sobre o fenômeno estudado e/ou 

quando  as  perspectivas  atuais  parecem  impróprias  por  disporem  de  poucas  evidências 

empíricas (EISENHARDT, 1989, p.548). Defende-se, ainda, que o estudo de caso se mostrou 

apropriado, uma vez que o objetivo desta pesquisa é obter um entendimento da situação em 

questão e do seu significado para os envolvidos. Nessa orientação de pesquisa, o interesse está 

no processo, antes que nos resultados; no contexto, antes que em uma variável específica; em 

uma descoberta, antes que em uma confirmação (MERRIAM, 1998, p. 19).

Argumenta-se  também  que  o  estudo  de  caso  tenha  sido  uma  adequada  opção  de 

orientação metodológica em virtude de os respondentes estarem dentro das fronteiras de uma 

mesma empresa e  estarem sujeitos à  mesma lógica organizacional,  ao mesmo sistema de 

recompensas, à mesma cultura organizacional, aos mesmos mecanismos de treinamento, etc. 

Acredita-se que, por estarem expostos a esses mesmos fatores, existem características que os 

aproximam entre si e que os diferenciam dos profissionais que atuam em outros bancos. É o 

que Smith (1978, APUD MERRIAM, 1998) diz ao comentar que o diferencial dos estudos de 

caso em relação a outros tipos de pesquisa qualitativa reside no fato de estes serem descrições 

e  análises  intensivas  de  unidades  simples  ou  de  sistemas  delimitados,  como  indivíduos, 

programas, eventos, intervenções ou comunidades. 

1.8   Seleção da amostra

Uma das principais etapas de um estudo, após a identificação da questão da pesquisa, é 

selecionar a sua unidade de análise, ou seja, sua amostra. Nesta etapa, é importante que o 

pesquisador  deixe  claro  onde  irá  buscar  as  informações  para  alcançar  seus  objetivos, 

indicando, de acordo com a situação, qual evento, pessoa, ambiente ou tempo será observado, 

entrevistado ou visitado (MERRIAM,1998, p. 60).
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Os estudos qualitativos não têm a generalização como um de seus objetivos. Dessa 

forma, é comumente preferível utilizar amostras de pequeno tamanho (PATTON, 2002, p. 

46). Como a intenção nesses estudos é o entendimento do fenômeno em profundidade, essas 

amostras, além de pequenas, são escolhidas de maneira intencional e são chamadas de não 

probabilísticas.  Para Patton (2002, p. 46), a proposta por trás de uma amostra intencional é 

selecionar participantes que possam ser fontes de informações ricas para ajudar na iluminação 

das questões em estudo.

Para este  estudo,  entendeu-se que a  amostra  intencional  era  a mais  adequada,  não 

apenas por permitir um maior aprofundamento no entendimento do fenômeno, mas também 

pelas limitações impostas pelo tempo e pelos gastos que seriam necessários para a realização 

de um outro tipo de amostragem. Dito isso, passa-se agora à apresentação dos critérios que 

foram utilizados para a escolha da amostra, bem como das razões que motivaram a escolha 

dos mesmos critérios.

O  estudo  em  questão  buscou  compreender  algumas  facetas  do  processo  de 

aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da 

Região Metropolitana do Recife. Desse modo, o próprio objetivo da pesquisa já estabeleceu 

limites  para  a  amostra  no  que  se  refere  ao  espaço  geográfico  das  agências  e  ao  nível 

hierárquico dos participantes.

Como primeiro passo para a seleção dos gerentes que fizeram parte do estudo teve-se 

acesso a um ranking elaborado pela própria Caixa, no qual constava a relação dos gerentes 

gerais  com  melhor  desempenho,  de  acordo  com  o  mapeamento  de  determinadas 

competências. Sabe-se que a maioria dos sistemas de  ranking não costuma ser definitivo e 

apresenta falhas na determinação do índice de desempenho alcançado por cada participante. 

Entretanto, acredita-se que, utilizando-se essa estratégia, teve-se acesso aos gerentes melhor 

avaliados pela instituição e que, provavelmente, tiveram um rico processo de aprendizagem 
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para atingir esse resultado. Em tempo, reforça-se que esta não é uma rígida relação de causa e 

efeito, apenas um critério prático para se escolher os participantes das entrevistas. Além desse 

critério, o participante tinha de estar atuando na função de gerente geral,  há, pelo menos, 

cinco  anos.  Com  este  requisito,  buscou-se  selecionar,  para  o  estudo,  participantes  que 

estivessem no desempenho da atividade gerencial há tempo suficiente para acumularem um 

amplo conjunto de experiências na gestão de uma agência. Foram, dessa forma, selecionados 

para a pesquisa os dez primeiros gerentes que figuraram na lista fornecida pelo banco e que se 

enquadraram na condição do tempo de atuação na função.

1.9   Coleta de dados

É difícil de se estabelecer exatamente quando começa a acontecer a coleta de dados 

para uma pesquisa. Na opinião de Stake (1995, p. 49), pode-se dizer que a coleta começa 

antes mesmo que haja um compromisso para se fazer a investigação. Os dados começariam a 

ser coletados já a partir das primeiras impressões que o pesquisador forma a respeito do tema 

e que vão sendo reforçadas ou reformuladas ao longo do estudo.

Apesar  de serem várias as possibilidades  de contato com importantes  informações 

(STAKE, 1995, p.  49) e até  mesmo em virtude dessa grande variedade,  as limitações de 

recursos que envolvem uma pesquisa e a necessidade de foco e de objetividade impõem a 

existência de um plano, ainda que flexível, que guie o pesquisador durante a fase de coleta de 

dados.

Dados,  de  acordo  com  Merriam  (1998,  p.  69),  são  fragmentos  de  informações 

encontrados no ambiente. Os de caráter qualitativo consistem em citações diretas de pessoas 

sobre suas experiências, sentimentos, opiniões e conhecimentos. Normalmente, esse tipo de 

informação é coletado por intermédio de entrevistas, observações e excertos de documentos 
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(MERRIAM, 1998, p. 69; PATTON, 2002, p. 47). No entanto, a princípio, nenhuma fonte 

apresenta vantagem indiscutível sobre outra e o benefício maior para a pesquisa pode ser 

encontrado a  partir  da  utilização  de  várias  dessas  fontes  de  evidências  num processo  de 

triangulação (YIN, 2001, p.121).

A principal ferramenta de coleta de dados utilizada nesta pesquisa foi a entrevista não-

estruturada. Tomando com base Taylor e Bogdan (1984, p. 77), defende-se que esse tipo de 

técnica de coleta de dados era o mais adequado para que o pesquisador fosse em busca de um 

entendimento  das  perspectivas  dos  informantes  a  respeito  de  suas  vidas,  experiências  e 

situações, expressas em suas próprias palavras.

Na elaboração do roteiro de entrevista (ver apêndice B),  teve-se o cuidado de ver 

coberto cada um dos objetivos do estudo.  Para tanto, tomaram-se como base as perguntas de 

pesquisa, já apresentadas na seção 3.1 deste capítulo, e a fundamentação teórico-empírica que 

trata do fenômeno investigado. Os principais tópicos abordados na entrevista semi-estruturada 

foram: o contexto organizacional no qual atua o gerente; os relacionamentos interpessoais e 

grupais  e  os  papéis  que  desempenham  na  aprendizagem;  e  o  que  têm  aprendido  de 

fundamental para o seu desempenho na organização.

O  fato  de  se  ter  tido  a  utilização  de  um  roteiro  de  entrevista  não  impediu  a 

flexibilidade usual existente nas coletas de dados de pesquisas qualitativas. O pesquisador se 

reservou o direito de trocar a ordem das perguntas e incluir outras não previstas anteriormente 

sempre  que  percebeu  a  possibilidade  de,  com  isso,  alcançar  um maior  entendimento  do 

assunto abordado.

Cada informante, além de conceder entrevista, preencheu um formulário (ver apêndice 

C) com algumas informações básicas sobre o seu perfil.

Antes da realização da pesquisa com os participantes enquadrados no perfil desejado, 

foi realizado um estudo piloto no qual a entrevistada era uma gerente geral de outra agência 
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não  selecionada  para  o  estudo  principal.  Esse  estudo  piloto  foi  importante  para  o 

aprimoramento dos instrumentos de coleta de dados mediante a sua utilização em um contexto 

próximo ao que foi posteriormente encontrado na pesquisa final.

Além dos gerentes gerais, houve também uma entrevista com uma analista de recursos 

humanos da Caixa do Escritório de Negócios do Recife, responsável pela área da Região 

Metropolitana. Esta entrevista objetivou conseguir uma visão mais geral dos gerentes e do 

papel da instituição diante da aprendizagem desses profissionais.

As outras duas fontes de coleta de dados tiveram uma participação mais discreta nos 

resultados desta pesquisa. As observações diretas foram pouco utilizadas e se restringiram às 

que aconteceram no próprio momento das entrevistas. Essa estratégia de observação está de 

acordo com o que Yin (2001, p. 115) comenta em seu estudo. Para o autor, as observações 

podem ocorrer  em reuniões,  atividades  relacionadas  ao  trabalho e,  de  uma maneira  mais 

informal, durante as visitas de campo e entrevistas.

Informações  documentais  também foram  usadas  como  fontes  de  evidências  neste 

estudo.  Para  Yin  (2001,  p.  107)  documentos  podem  ser  cartas,  memorandos,  agendas, 

documentos administrativos, estudos e avaliações formais. Já Merriam (1998, p.112-113) é 

mais abrangente e considera, inclusive, artefatos físicos como documentação.

Nesta pesquisa, os documentos foram basicamente: estudos internos sobre o tema em 

questão; manuais normativos referentes à área de recursos humanos; guias da empresa sobre 

gestão de pessoas por competência;  listas e relatórios constando nome e classificação das 

agências e seus respectivos gerentes gerais; e outros documentos administrativos coletados ao 

longo do estudo. A necessidade de se usarem documentos como fontes de evidência está no 

fato de eles fornecerem detalhes específicos que podem corroborar informações obtidas em 

outras  fontes e  por eles  permitirem que se  façam inferências importantes para entrevistas 

posteriores (YIN, 2001, p. 109).
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Após o esclarecimento de como foi realizada a coleta de dados deste estudo, a próxima 

seção abordará as ferramentas utilizadas para a análise dos dados obtidos.

1.10  Análise de dados

A etapa da análise em uma pesquisa qualitativa representa a fase de transformação dos 

dados em achados (PATTON, 2002, p. 432). Entretanto, apesar de ser comum nas pesquisas 

separar estas duas seções (a de coleta e a de análise), na prática, a sua separação em um 

estudo qualitativo deve ser vista como um equívoco, uma vez que devem elas constituir um 

processo simultâneo (MERRIAM, 1998, p.155).

Segundo  Merriam,  a  análise  de  dados  de  uma  pesquisa  qualitativa  é  uma  tarefa 

complexa que leva o pesquisador a mover-se entre dados concretos e conceitos abstratos, 

entre raciocínios indutivos e dedutivos, e entre descrição e interpretação (MERRIAM, 1998, 

p.  178).  Apesar  de  sua  complexidade  e  de  sua  importância,  não  existem  fórmulas  para 

assegurar o sucesso para o pesquisador nesta etapa. No entanto, algumas linhas mestras são 

fornecidas pelos estudiosos do assunto e podem servir de guia para a árdua tarefa de dar 

sentido ao amontoado de dados aos quais se vai ter acesso. Para Patton (2002, p. 432), a 

análise de dados envolve reduzir o volume de informação em seu estado bruto, peneirar os 

dados  triviais  dos  mais  representativos,  identificar  padrões  importantes  e  construir  uma 

estrutura para comunicar a essência do que os dados revelaram.

Neste estudo, para transcorrer com a análise dos dados coletados e a construção de 

categorias, o pesquisador fez uso, fundamentalmente, do método da constante comparação, de 

acordo com as orientações fornecidas por Merriam (1998) e Strauss e Corbin (1998). 

A estratégica básica por trás desse método já está explícita em seu próprio nome e 

trata de comparar constantemente os incidentes percebidos por meio das entrevistas, notas de 
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campo ou documentos com outros  de um mesmo grupo de dados ou de  uma outra  série 

(MERRIAM, 1998, p.159). Essas comparações conduzem à formação de categorias que são 

conceitos derivados dos dados e sustentados pelos fenômenos (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 

114).  As  comparações  ocorrem  de  modo  a  perceber  diferenças  e  semelhanças  entre  os 

incidentes (STRAUSS; CORBIN, 1998, p.  79) e  são constantemente realizadas até  que a 

teoria possa ser formulada (MERRIAM, 1998, p.159).

No que se refere à análise tanto dos documentos quanto do material produzido por 

meio das observações, realizou-se um rastreamento nos textos à procura de palavras, frases e 

sentenças que despertassem o interesse analítico do pesquisador.  Feito isto,  listaram-se os 

possíveis significados das palavras e, de volta aos textos, procurou-se por ocorrências que 

indicassem o seu significado. Esta técnica está de acordo com o que é indicado por Strauss e 

Corbin (1998, p. 93) e Patton (2002, p.453).

Como  já  foi  apontado,  tanto  a  análise  de  documentos  quanto  as  observações 

desempenharam um papel  secundário na coleta  e  na análise  dos dados desta  pesquisa.  A 

principal  fonte  de dados,  dessa forma,  foi  a  entrevista  e,  em virtude disso,  a  sua análise 

receberá atenção especial nesta seção.

Para a construção das categorias, o passo inicial foi a leitura da primeira transcrição 

das entrevistas. Nesse momento, o pesquisador usou a margem do documento para escrever 

notas, comentários, observações e questionamentos a respeito do que foi lido. Dessa forma, 

realizou-se  uma  primeira  varredura  para  identificar  pedaços  de  dados  potencialmente 

relevantes para o estudo. Acabada esta etapa, retornou-se ao início das anotações e tentou-se 

organizá-las  em grupos  a  partir  de  semelhanças  reconhecidas  entre  os  dados.  Esta  foi  a 

primeira versão da lista de categorias (MERRIAM, 1998, p. 181).

Num segundo  momento,  o  investigador  realizou  os  mesmos  procedimentos  acima 

descritos, agora com sua segunda leva de dados. A anotação dos comentários foi feita tendo 
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em mente  o  agrupamento  anteriormente  realizado e,  em seguida,  compararam-se  as  duas 

listas, tentando agrupar os dados semelhantes nas mesmas categorias, criando-se novas para 

os que fugiram ao padrão anterior. Da reunião dessas duas listagens, surgiu uma lista-mestra 

de  conceitos  que  consistia  em  um  sistema  de  classificação  e  que  refletia  os  padrões 

encontrados  no  estudo,  ou  seja,  as  categorias  nas  quais  os  itens  subseqüentes  foram 

ordenados.  Essas  categorias,  é  importante  destacar,  não  eram  os  dados  em  si,  e,  sim, 

abstrações derivadas dos dados (MERRIAM, 1998, p. 178).

Ao  longo  desse  procedimento,  atentou-se  para  o  fato  de  as  categorias  criadas 

satisfazerem a alguns critérios básicos, a saber: as categorias deveriam refletir o propósito do 

estudo;  deveriam  agrupar  todos  os  dados  considerados  relevantes;  serem  mutuamente 

excludentes; e serem caracterizadas pelo mesmo nível de abstração (MERRIAM, 1998, p.179-

187).

Considerou-se o fim da etapa de análise quando uma última varredura nos dados não 

mais apresentou um enriquecimento relevante para os resultados da pesquisa, o que está de 

acordo com Strauss e Corbin (1998, p.136) quando comentam sobre o ponto de saturação em 

uma pequisa. Para os autores, a saturação é alcançada no ponto em que a coleta de dados 

adicionais é contraproducente e que o “novo” – que está encoberto nos dados em estado bruto 

– não acrescenta muito à explanação naquele momento.

1.11  Validade e confiabilidade

A questão da validade e da confiabilidade é, provavelmente, ponto de preocupação 

para  todos  os  pesquisadores,  abordem  eles  a  questão  quantitativa  ou  qualitativamente. 

Entretanto, como os objetivos buscados nas pesquisas, de um modo geral, são diferentes, nada 

mais natural do que utilizar critérios de validação e confiabilidade adequados a cada caso.
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A validade interna de um estudo refere-se a como os resultados de uma pesquisa estão 

de acordo com a realidade (MERRIAM, 1998, p.201). Sendo este um estudo que se utiliza da 

abordagem construtivista, e, acreditando-se que a realidade é resultado da interpretação das 

pessoas à medida que experienciam acontecimentos, crê-se que a realidade não é algo simples 

e estático, esperando ser descoberto. Assim sendo, Merriam aponta que buscar um ajuste entre 

a “realidade” e os dados que foram coletados não é apropriado como critério de validade para 

pesquisas qualitativas (MERRIAM, 1998, p.202). Entretanto, alguns autores sugerem formas 

de se elevar a validade e a confiabilidade nos estudos qualitativos. Yin (2001, p. 119-128), 

por exemplo, defende três princípios para atingir esse objetivo: a utilização de várias fontes de 

evidências e, conseqüentemente, a triangulação entre as mesmas; a criação de um banco de 

dados para o estudo, de modo a organizar e documentar os dados encontrados na pesquisa; e a 

manutenção do encadeamento de evidências como forma de permitir que o leitor perceba a 

maneira como cada evidência conduziu o pesquisador à conclusão final do estudo. De todas 

essas técnicas descritas,  a que ficou mais explícita neste estudo foi a utilização de várias 

fontes de evidências, como já ficou claro na seção de coleta de dados. Contudo, os outros dois 

princípios também foram contemplados com o intuito de alcançar o maior grau possível de 

validade e confiabilidade.

Outros  mecanismos  são  apontados  por  diferentes  autores.  Merriam (1998,  p.  202) 

indica a existência de seis estratégias básicas para se alcançar a validação interna. Dessas 

estratégias, destaca-se para este estudo a checagem dos achados por parte dos informantes, 

também defendida por Stake (1995, p. 115), e a checagem por parte de outros pesquisadores.

Essas duas técnicas consistiram em encaminhar as principais conclusões retiradas do 

estudo  para  acompanhamento  e  análise  por  parte  de  outras  pessoas.  Na  checagem  dos 

informantes,  foi  encaminhada  uma mensagem eletrônica  para  cada  um dos  entrevistados 

contendo uma síntese do que foi concluído a partir de sua entrevista (ver apêndices D e E). 
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Dessa forma, foi aberto um espaço para quaisquer correções que o informante acreditou serem 

importantes, de modo que se teve um documento com um conteúdo mais fiel à perspectiva do 

entrevistado.  Com relação à checagem por parte de outros pesquisadores da área,  o autor 

contou com a opinião de um especialista no tema. Em algumas reuniões com o orientador 

desta pesquisa, ao longo da etapa de análise de dados, os resultados foram apresentados para 

que ele pudesse aprimorar os achados do estudo.

A validade externa refere-se à extensão com que um estudo pode ser generalizado para 

outras  situações  (MERRIAM,  1998,  p.202).  Seguindo-se  orientação  de  Merriam  (1998, 

p.211), a validade externa deste estudo ficou por conta da tentativa de uma descrição densa e 

rica  o  suficiente,  de  modo  que  os  leitores  pudessem  determinar  o  quão  próximas  suas 

situações  são  das  demonstradas  na  pesquisa  e  de  que  forma  as  conclusões  podem  ser 

transferidas.

A confiabilidade representa o grau com o qual uma investigação pode ser replicada 

futuramente  por  outros  pesquisadores,  ou  seja,  caso  uma outra  pesquisa  siga  os  mesmos 

procedimentos,  ela  deverá  encontrar  os  mesmos  resultados.  Por  se  tratar  de  um  estudo 

qualitativo,  os  resultados  estão  sempre  sujeitos  à  interpretação  e  às  escolhas  feitas  pelo 

pesquisador no momento da realização do estudo. Disso tudo se conclui que o alcance da 

confiabilidade é um problema nas ciências sociais (MERRIAM, 1998, p.205). De qualquer 

forma, visando à possibilidade de futuras replicações, esta pesquisa tentou esclarecer quais 

procedimentos foram utilizados na  investigação,  bem como qual  foi  a  orientação adotada 

dentre as diferentes opções metodológicas.
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1.12  Limitações do estudo

Citam-se  como  limitações  deste  estudo  aquelas  que  são  próprias  de  pesquisas 

qualitativas, tais como as características do tipo de coleta de dados, por exemplo, a entrevista. 

Se, por um lado, as entrevistas podem dar ao pesquisador acesso privilegiado à perspectiva do 

informante,  por  outro,  por  serem  relatos  verbais,  estão  sujeitas  a  problemas  como 

preconceitos  tanto  do  investigador  quanto  do  investigado,  memória  fraca,  principalmente 

quando se deve reportar a fatos remotos, e articulação fraca ou imprecisa (YIN, 1994, p. 114). 

Outra limitação desse tipo de pesquisa diz respeito à sua impossibilidade de generalização 

estatística. Entretanto, destaca-se que este não foi o objetivo principal do autor.

O  próprio  pesquisador  também  é  fonte  de  limitação  inerente.  Em  um  estudo 

qualitativo,  o  pesquisador  é  o  instrumento  principal  para  a  coleta  e  análise  de  dados 

(MERRIAM, 1998, p. 20). Como o que se pretende é alcançar a perspectiva do personagem 

principal da pesquisa – o informante –, o investigador deveria se despir de qualquer tipo de 

viés,  preconceito ou pressuposto que pudesse influenciar em sua análise.  Entretanto esses 

mesmos  pressupostos  são  importantes  para  fundamentar  a  análise  e  fazem  parte  da 

experiência  de  qualquer  pesquisador.  Desse  modo,  pode-se  dizer  que  os  resultados  de 

qualquer pesquisa dificilmente estarão livres da influência das suposições do seu condutor. 

Destaca-se, ainda, o fato de o pesquisador fazer parte da organização na qual se desenvolveu o 

estudo, ocupando a função de técnico bancário havia nove meses. Por conta disso, correu-se o 

risco  de  desenvolver  uma  perspectiva  vinculada  à  sua  opinião  como  um  membro  da 

organização, por isso, inserido no mesmo contexto dos pesquisados. 

Por fim, cita-se a limitação oferecida pelo próprio contexto do qual o pesquisador faz 

parte. Por se tratar de um estudo pertencente a um programa formal de pesquisa e com o 

intuito claro não só de ajudar na criação de conhecimento, mas também como requisito para 

alcance de título de mestre, este estudo teve de cumprir cronogramas e, portanto, teve o seu 
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tempo limitado. Os recursos financeiros disponíveis ao pesquisador para o desenvolvimento 

da pesquisa também foram escassos.
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  Resultados

O objetivo  principal  deste  estudo  é  compreender  algumas  facetas  do  processo  de 

aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da 

Região Metropolitana do Recife.  Para tanto,  desdobrou-se esse objetivo principal  em três 

outros  específicos:  (a)  entender  o  papel  dos  relacionamentos  interpessoais  para  a 

aprendizagem dos Gerentes Gerais; (b) entender o papel de possíveis comunidades de prática 

formadas por gerentes gerais para a aprendizagem desses profissionais; (c) descrever qual tem 

sido o conteúdo dessa aprendizagem, ou seja, o que eles têm aprendido e tem sido decisivo 

para o desempenho de sua função como gerente.

No  intuito  de  atingir  os  resultados  buscados  por  esta  pesquisa,  este  capítulo  é 

destinado a  descrever  as  informações  sobre o  processo de  aprendizagem profissional  dos 

entrevistados.  Para  isso,  tomaram-se  como  base  para  a  análise  dos  dados  coletados  o 

arcabouço teórico e a metodologia já apontados nos capítulos anteriores deste documento. 

Como forma de reforçar a análise em questão, serão apresentados trechos das respostas dadas 

pelos  gerentes  investigados  e  que  foram  retirados  de,  aproximadamente,  12  horas  de 

entrevistas transcritas para mais de 120 páginas.

A seqüência  deste  capítulo é  dividida de modo a apresentar os resultados de uma 

forma clara e objetiva. Na primeira seção deste capítulo, será realizada a apresentação do 

perfil  de  cada  um  dos  gerentes  entrevistados  e  de  suas  agências,  destaca-se  que  serão 

utilizados pseudônimos para a identificação dos mesmos. A segunda seção será destinada à 

descrição  dos  resultados  relativos  à  primeira  pergunta  de  pesquisa,  ou  seja,  o  papel  dos 

relacionamentos interpessoais para a aprendizagem dos Gerentes Gerais. Em seguida, já na 

terceira  seção,  busca-se responder  à  segunda pergunta de pesquisa,  que trata  do papel  de 
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possíveis comunidades de prática formadas por gerentes gerais para a aprendizagem desses 

profissionais. A próxima seção refere-se ao terceiro objetivo específico que aborda a questão 

do conteúdo da aprendizagem dos investigados.

1.13  Perfil dos participantes

Esta seção do capítulo de resultados é destinada à apresentação dos entrevistados, bem 

como das unidades que gerenciam. Nesta etapa, serão esclarecidos alguns pontos no que se 

refere  à  idade,  à  formação superior,  ao  tempo de  experiência  no  banco,  ao  tempo como 

gerente geral e outras informações importantes para compor o perfil desses participantes.

O quadro 4, apresenta uma relação com todos os gerentes que participaram do estudo e 

as principais características suas e de suas agências.

Nome Idade Formação Tempo no 
banco

Tempo como 
gerente geral

Agência 
Atual

Número de 
funcionários 
da agência

Denílson Valença 38 anos Administração 15 anos 06 anos Matarana 40
Sandro Correia 45 anos Administração 25 anos 19 anos Sapopemba 120

Marcus Campos Filho 44 anos Direito 
(cursando) 17 anos 08 anos Nascimento 08

Raymundo de Oliveira 49 anos Ciências 
Contábeis 25 anos 15 anos 15 de junho 17

Myrna Souto 49 anos Arquitetura 
(incompleto) 27 anos 06 anos Cantoária 22

Synthia Loreto 39 anos Economia 15 anos 05 anos Folguedo 24
Jorge Marques 43 anos Administração 23 anos 15 anos Bom Jesus 34

Alberto Moura 39 anos Direito e 
Sociologia 16 anos 05 anos Aldeinha 35

Miguel Lacerda 43 anos Farmácia 22 anos 12 anos Casa Grande 22
Guilherme Santos 36 anos Administração 14 anos 05 anos Leopoldina 27

Quadro 4: Dados sobre os participantes e as agências que gerenciam

Denílson Valença tem 38 anos e sempre trabalhou em bancos. Entrou na Caixa ainda 

como estagiário na área de habitação da agência Matarana, de onde é o gerente geral há dois 

anos. Saiu da Caixa e chegou a trabalhar em dois outros bancos, Bradesco e Banorte, neste 
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último, foi operador de mercado, fez parte da primeira turma de executivos trainee e se tornou 

gerente após passar por um treinamento interno. Passado algum tempo, submeteu-se a um 

concurso na Caixa e voltou para o banco já com essa experiência, o que tornou mais rápida e 

fácil a sua ascensão. Em sua trajetória de 15 anos na empresa, já passou por diversas funções 

gerenciais, em diferentes agências. Inscreveu-se, no ano de 1996, em um processo seletivo 

interno para ocupar a função de gerente geral, pouco mais de um ano depois assumiu o cargo 

máximo de uma agência e, desde então, já está na terceira agência exercendo esta função.

Formado em administração de empresas pela FCAP, Denílson chegou a cursar até o 

sétimo  período  de  matemática  e  fez  três  especializações  na  área  financeira.  Possui  uma 

experiência de seis anos como gerente geral e mais nove exercendo outras funções gerenciais. 

Atualmente  é  responsável  pela  condução  de,  aproximadamente,  40  funcionários  em uma 

agência de grande porte classificada como de classe dois. A especialidade de sua agência é 

com o público varejista, mas, por estar localizada em um importante corredor de ônibus do 

centro da cidade, atende a um público bastante pulverizado. A sua carteira de clientes também 

revela um importante relacionamento com órgãos do Estado e do Município, incluindo duas 

Secretarias de Governo do Estado, uma empresa pública municipal de grande porte e uma 

série de outras entidades e órgãos públicos.

Sandro  Correia  Neto entrou  na  Caixa  em  1979,  como  escriturário,  na  agência 

Sapopemba, e, 10 meses depois foi transferido para um outro PV (ponto de venda), ainda na 

Capital  pernambucana,  voltando  à  Sapopemba  algum tempo  depois.  De  lá  já  sairia  para 

ocupar sua primeira função gerencial, inaugurando uma unidade da zona sul da cidade do 

Recife. Seis meses depois, trocou de agência ainda na função de gerência intermediária para, 

já no final de 1981, dar início à sua carreira como gerente geral, inaugurando uma agência da 

zona da mata do Estado. Passou por mais seis PV do interior e da capital para depois se 

ausentar da Caixa, por um período de um ano, tempo em que ficou à disposição do Governo 

84



do Estado. Na sua volta, ainda como gerente geral, passou por mais uma unidade no Recife, 

para, então, assumir a agência Sapopemba, onde está até hoje, já há dois anos e três meses.

Formado em Administração, Sandro tem 45 anos e já está na Caixa Econômica há 25, 

dos quais 19 exercendo a função de gerente geral e quatro como gerente de outros níveis. É o 

gerente  do  PV que  atualmente  é  o  maior  do  Norte/Nordeste  e  comanda  uma equipe  de, 

aproximadamente, 120 pessoas. A agência Sapopemba, enquadrada como de classe um, tem 

como característica  principal  o atendimento ao grande público,  em especial,  à  área social 

(PIS,  FGTS,  seguro  desemprego,  bolsa  família,  etc.).  A  área  comercial  da  agência,  em 

especial a de pessoa física, tem um volume de negócio significativo e Sandro explica que, no 

momento,  estão  ampliando  os  negócios  na  área  de  pessoa  jurídica.  Segundo  o  gerente, 

circulam dentro desta agência algo entre 1500 e 2000 pessoas por dia.

Marcus Campos Filho tem 44 anos, possui um curso técnico e atualmente está fazendo 

graduação em direito. É funcionário da empresa há 17 anos, dos quais três como gerente de 

nível intermediário e mais oito como gerente geral e destaca que, mesmo após tanto tempo, 

ainda  continua  apaixonado pelo banco e  pelo papel  social  que  o mesmo desempenha no 

mercado.  Acredita  que a  empresa está  passando por  um momento positivo de resgate  da 

humanização de seus funcionários, valorizando-os e fomentando políticas de desenvolvimento 

de recursos humanos. Marcus tem muita expectativa de crescimento na empresa e diz estar 

passando pela faculdade para se adequar às necessidades de que a empresa tem de ter um 

profissional sempre qualificado.

Marcus já foi gerente de outros três pontos de venda e atualmente gerencia a agência 

Nascimento,  uma unidade  de  classe  quatro,  que  fica  no  interior  de  uma grande  empresa 

pública  Federal.  Esta  agência  tem  a  grande  responsabilidade  de  desempenhar  um  papel 

institucional junto a essa empresa, principalmente porque outros três bancos também estão 

instalados no interior da mesma empresa (Banco do Brasil, Bandepe e BNB). Como principal 
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característica deste PV, destaca-se o fato de só atender a funcionários da empresa na qual está 

instalado, o que o torna uma unidade de pequeno porte, com apenas oito funcionários. Nas 

palavras do próprio Marcus ao comentar as diferenças que percebe com relação a gerenciar 

uma grande agência: “você tem uma limitação maior de atividades e de espaço físico. Existe 

até uma limitação pelo fato do público já ter um perfil definido, não tem aquela coisa da 

heterogeneidade de pessoas, é aquele cliente já peculiar”.

Raymundo de Oliveira já está na Caixa Econômica Federal há 25 anos e entrou na 

empresa trabalhando em uma agência no bairro do Recife antigo. Na época, cursava ciências 

contábeis  e  conta  que  teve  de  fazer  um  grande  esforço  para  terminar  o  curso  pela 

Universidade Federal de Pernambuco: “era um corre-corre danado, eu passava o dia todo na 

agência e de noite na faculdade até me formar”. Hoje, com 49 anos, acredita que ter terminado 

a graduação foi importante, apesar de ter trabalhado toda sua vida em agências, o que não 

exige conhecimento em sua área de formação por serem essas mais voltadas para negócios. 

Desde muito cedo, já assumiu funções gerenciais, uma vez que entrou na empresa em uma 

época em que vários gerentes estavam se aposentando e que ter  uma graduação, ou estar 

cursando  uma,  era  um  importante  diferencial.  Dentro  da  empresa,  participou  de  alguns 

treinamentos e aproveitou um incentivo da Caixa para,  em 1997, fazer especialização em 

finanças pelo IBMEC. Já está  como gerente geral  há 15 anos e tem mais oito em outras 

funções gerenciais. Raimundo já havia sido gerente geral em oito agências do interior e da 

Região metropolitana do Recife, antes de assumir o comando da agência 15 de junho.

Nessa agência de classe quatro, Raimundo já está há oito meses e é responsável por 

uma equipe de 17 pessoas. Situada em uma cidade da Região Metropolitana do Recife, a 

agência 15 de junho tem como principal característica o fato de ser eminentemente comercial 

e não ter qualquer relação com órgãos públicos. Destaca-se, ainda, o fato de estar situada 

dentro de um shopping e em uma região praiana. Dessa forma, a atuação comercial vai desde 
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o atendimento empresarial para os comerciantes da região até à prestação de serviços para os 

veranistas e moradores da redondeza, em grande parte pessoas da terceira idade.

Myrna  Souto teve  sua  primeira  experiência  profissional  em  1977,  já  na  Caixa 

Econômica, e logo no início ficou surpresa e encantada com o tamanho da empresa. Sua 

estréia foi na carteira de habitação, no setor imobiliário. Atualmente cada agência tem um 

setor de habitação, mas, naquela época existia um núcleo e o desempenho de Myrna a levou a 

ficar  como substituta  da chefia.  Algum tempo depois,  já  foi  convidada a  ser  Gerente  de 

habitação na agência Sapopemba, onde eventualmente substituía o gerente geral. Seguiu nessa 

função por outros pontos de venda até que, a convite de sua gerente geral, Myrna deixou a 

função de gerente de habitação para acompanhá-la em outras agências, nas quais ficou como 

sua substituta. Posteriormente entregou a função e foi trabalhar na superintendência como 

assistente administrativa. Gostava do trabalho, mas não se identificava com gabinete e queria 

voltar para o seu trabalho com o público. Nesse período, ficou sabendo da inauguração da 

agência Nascimento e se inscreveu para ser gerente geral.

Somando seis anos como gerente geral e mais 18 em outras funções gerenciais, Myrna 

comanda atualmente, e há seis meses, a agência Cantoária. Com uma graduação incompleta 

em arquitetura e com 49 anos, ela tem sob seu comando uma equipe de 22 pessoas em uma 

agência que se apresentou como um desafio para ela. Esta agência de classe um está situada 

no  prédio  de  um  Tribunal  do  Recife  e  o  seu  público  tem  algumas  características 

diferenciadoras do de outras agências, a principal delas é o fato de serem, em grande parte, 

Juízes, além de diretores de Varas, oficiais de justiça e funcionários do próprio Tribunal.

Synthia Loreto tem atualmente 39 anos e está na Caixa há 15. Há 10 meses, é gerente 

geral da agência Folguedo, mas entrou na empresa pela agência Iaporã, na qual assumiu sua 

primeira função de gerência (gerente de inadimplência). Ainda na mesma unidade, passou a 

trabalhar na área de atendimento social  (FGTS, PIS e  seguro desemprego).  Em 1998, foi 
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como gerente para um posto de serviços que a Caixa mantinha em um Tribunal  e,  nesse 

mesmo posto, já assumiu a função de gerente geral. Economista de formação, Synthia soma 

em seu currículo 14 anos em funções gerenciais, dos quais cinco como gerente geral.

A agência Folguedo é um orgulho na carreira de Synthia e ela mesma pediu para 

comandar essa unidade. A própria gerente cita algumas qualidades do ponto de vendas dentre 

as quais se destaca, segundo ela, o seu grande diferencial: a Caixa foi o primeiro banco a 

acreditar na região que hoje é um importante pólo de negócios, mas quando a agência foi 

inaugurada não existia a presença de qualquer outro banco. Nas palavras de Sinthia: “Ela foi 

inaugurada quando não  existia  nada  aqui  [...]  depois  outros  bancos  vieram a reboque da 

Caixa, então foi interessante, porque normalmente é o inverso, a Caixa abre onde os outros 

bancos já abriram agência, essa aqui foi  o inverso,  a Caixa foi a precursora”. A vocação 

natural dessa agência de classe três está em sua área comercial, principalmente a voltada para 

pessoa física, entretanto existem alguns esforços recentes para enriquecer a carteira de pessoa 

jurídica,  mas  essa  ainda  não  é  uma  demanda  natural  do  mercado,  e,  sim,  um  trabalho 

concentrado para ocupar um espaço antes esquecido.

Jorge Marques está atualmente com 43 anos de idade, dos quais 23 foram dedicados 

ao seu trabalho na Caixa Econômica. Em seu histórico na empresa, consta a passagem por 12 

diferentes agências da capital pernambucana e do interior da Paraíba e ainda trabalhos na 

gerência  financeira  entre  novembro  de  1986  e  novembro  de  1989 e  uma passagem pelo 

escritório de negócios (EN) do Recife, de janeiro de 2000 a outubro de 2003. Desde essa data, 

Jorge ocupa a função de gerente geral da agência Bom Jesus, uma unidade de classe dois que 

está localizada em um movimentado ponto de um bairro nobre da cidade do Recife.

Formado  em  administração  e  com  pós-graduação  em  Planejamento  e  Gestão 

Organizacional, Jorge soma uma experiência de 15 anos como gerente geral  e já exerceu 
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outras  funções  gerenciais  por  mais  seis  anos.  Atualmente  esse  gerente  comanda  em sua 

unidade uma equipe com 34 pessoas.

Alberto Moura tem uma carreira de mais de 20 anos de atividade no setor bancário, 

dos quais 16 foram vividos na Caixa Econômica. Em 1989, já no início de sua passagem pela 

empresa e ainda em sua primeira agência, Alberto assume a extinta função de auxiliar de 

supervisão. Com uma média de, aproximadamente, um ano e meio por agência, Alberto já 

trabalhou em nove unidades diferentes, e a oportunidade para se tornar gerente geral surgiu há 

cinco anos em um ponto de vendas do interior do Estado, após já ter somado nove anos em 

outras funções gerenciais.

Com 39 anos de idade, formado nos cursos de direito e sociologia e com um MBA em 

Gestão de Negócios pela FGV/UNICAP, o gerente geral Alberto Moura é responsável, há um 

ano, pela condução de 35 pessoas na agência Aldeinha. Essa unidade de classe três é voltada 

para o atendimento de um público muito específico. Por estar situada próximo ao Campus de 

uma grande universidade,  essa agência se caracteriza pela prestação de serviços ao corpo 

docente  e  discente  dessa  instituição,  embora  também  atenda  ao  público  da  redondeza 

cumprindo um papel próprio da Caixa.

Miguel Lacerda, gerente de 43 anos de idade, entrou na Caixa Econômica aos 20, 

depois de passar dois anos como estagiário no Banco do Nordeste. Em sua entrevista, ele 

demonstra  que  desde  o  início  de  sua  carreira  sempre  teve  o  objetivo  de  ocupar  função 

gerencial e se julga beneficiado pelo crescimento que a empresa teve nos tempos recentes. 

Dos  23  anos  que  dedicou  à  Caixa,  três  foram  exercendo  função  gerencial  de  nível 

intermediário  e  outros  12  ocupando  a  gerência  geral.  Nesta  função  passou  por  diversas 

agências, sendo a maioria no interior do Estado. Na Região Metropolitana do Recife atua na 

sua terceira unidade, a agência Casa Grande.
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Como gerente geral desse ponto de vendas há 11 meses, Miguel Lacerda comanda 

uma equipe de, aproximadamente, 22 pessoas. A agência Casa Grande foi inaugurada em 

1987 e está situada em modernas instalações de uma cidade com, aproximadamente, 120 mil 

habitantes na Região Metropolitana do Recife. Essa unidade tem um perfil voltado para o 

atendimento da área social – PIS, FGTS, seguro desemprego e outros programas do Governo 

Federal, como o bolsa família – e apresenta uma perspectiva de crescimento no financiamento 

de material  de construção e no atendimento de pequenas e médias empresas. Além disso, 

também recebem destaque os empréstimos a aposentados e a venda dos produtos bancários, 

como cartões de crédito, capitalização, seguros, previdência e outros.

Guilherme Santos é o mais novo entre todos os entrevistados. Com 36 anos de idade, 

formado em administração e com uma pós-graduação em finanças já está na Caixa há 14 

anos. Antes, porém, teve uma passagem pela White Martins, onde, seis meses após ter sido 

contratado  como  estagiário,  foi  efetivado  como  funcionário  e  desenvolveu  uma  carreira 

chegando a ocupar função gerencial.  Três anos depois, em 1990, saiu dessa empresa para 

entrar na Caixa Econômica, em uma agência atualmente extinta, que ficava no aeroporto do 

Recife. Passou um período trabalhando longe de agências, na área-meio da Caixa, na parte de 

habitação e FGTS. Após um período de afastamento, em 1995, voltou para a Caixa em uma 

agência de um grande  shopping da região indo, posteriormente, para a agência Bom Jesus. 

Sua primeira experiência como gerente geral já foi na Região Metropolitana do Recife e desde 

2001  está  exercendo  sua  função  na  agência  Leopoldina.  Entre  todos  os  participantes, 

Guilherme é o gerente que está, há mais tempo, em uma mesma agência, pois dos seus cinco 

anos na função, já completou quatro na mesma unidade, sendo responsável por uma equipe de 

27 funcionários.

A agência Leopoldina, unidade de classe três, está localizada desde o ano 2000 em um 

shopping de uma tradicional região do Recife. Anteriormente, e desde sua inauguração em 
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1989,  ela  funcionava  em  uma  movimentada  rua  desse  mesmo  bairro,  que  tem  como 

característica  marcante,  nas  palavras  do  próprio  Guilherme,  o  fato  de  ser  “um  bairro 

tradicional com famílias tradicionais”. Inserida neste contexto, a Agência Leopoldina tem um 

histórico  de  atuação  mais  fortemente  voltado  para  pessoa  física  e  se  destaca  o  seu 

relacionamento com uma importante paróquia e com a associação de moradores do bairro. Por 

esse motivo, a Caixa optou pela mudança de endereço da agência. Dessa forma, ela poderia 

não apenas  aumentar  seu espaço  físico como também buscar  uma maior  atuação junto à 

pessoa jurídica.

1.14  Qual o papel dos relacionamentos interpessoais para 
a aprendizagem dos gerentes gerais?

Nesta seção, serão relatados os achados que se referem à primeira das três perguntas 

de pesquisa e que trata do papel dos relacionamentos interpessoais para a aprendizagem dos 

profissionais investigados. Aqui, apresentar-se-ão fragmentos de entrevistas com o intuito de 

mostrar que, relacionando-se, as pessoas aprendem umas com as outras. Por intermédio de 

seus relacionamentos, os entrevistados demonstraram ter criado oportunidades para a troca de 

experiências,  o  que  foi  importante  para  o  processo  de  sua  aprendizagem,  além de  terem 

encontrado nas outras pessoas modelos e referenciais a serem seguidos.

Por outro lado, os relacionamentos também foram importantes como facilitadores da 

aprendizagem. Sob essa perspectiva, mediante seus relacionamentos, os gestores não apenas 

aprenderam,  mas,  também,  tiveram  facilitadas  ou  ampliadas  as  suas  oportunidades  de 

aprendizagem.
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1.14.1  Permitir a troca de experiências

Um dos importantes papéis dos relacionamentos interpessoais para a aprendizagem diz 

respeito  às  oportunidades  de  troca  de  experiências  que  se  abrem  para  as  pessoas  por 

intermédio dos seus relacionamentos. Apesar de estar classificado como troca de experiências, 

nesta categoria os gerentes também se referiram à troca de conhecimentos, opiniões, visões e 

perspectivas. Atuando como gerentes gerais, e ao longo de sua carreira como um todo, esses 

profissionais  têm acesso  a  uma grande  diversidade  de  pessoas  com experiências  as  mais 

variadas.  Um  gerente  geral  tem,  na  sua  escala  hierárquica  direta,  contato  com  o 

superintendente, com gerentes de mercado, gerentes gerais de outras agências, gerentes de 

nível intermediário em sua agência e em outras, os seus funcionários, clientes, entre outros.

Diante de toda essa rede de contatos, as possibilidades para trocar conhecimento se 

abrem. Reconhecendo bem essas possibilidades de aprendizagem, Marcus declarou:

Eu acredito que, com todas as pessoas que já trabalharam comigo, eu tive uma lição 
e aprendi muito com elas.  Aprendi com o vigilante, a telefonista, o estagiário,  o 
prestador, o superintendente, colegas do caixa, todos me trouxeram grandes lições 
tanto positivas, quanto negativas.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Alberto afirma que se relacionar com outras 

pessoas é sempre importante, qualquer que seja a circunstância. O gerente concorda que não 

importa o nível hierárquico da pessoa e defende que, havendo um processo de troca entre as 

pessoas, todos aprendem e saem ganhando. Ao falar de sua aprendizagem, Aberto declara: 

“Eu acho que cada um pode, de alguma maneira, contribuir pra evolução pessoal”. Ele conclui 

dizendo: “Quando a gente  tem essa visão de que ouvir  é  fundamental  pra  o processo de 

aprendizagem, a troca é fundamental. Se a gente não tiver essa visão de que cada um tem 

como contribuir para o grupo todo, aí a gente não obterá nenhum sucesso”.

Raymundo também é da opinião de que compartilhar conhecimento é um importante 

meio de aprendizagem, mesmo acreditando que a iniciativa deve partir de cada um:

Aprender é uma decisão sua, mas compartilhar é importante porque se eu somar o 
conhecimento de todo mundo eu vou ter mais conhecimento do que eu sozinho. O 
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relacionamento  tem  essa  importância,  você  junta  as  experiências  de  todos,  o 
somatório disso realmente é maior do que a sua.

Em outro ponto da entrevista Raymundo mostra a importância que essa troca teve para 

a sua aprendizagem: “Eu fazia parte de um treinamento e aprendia com a experiência dessas 

pessoas, com a experiência do grupo”.

No que se refere à troca de experiências, alguns gerentes apontaram que, em diferentes 

momentos  de  suas  carreiras,  outras  pessoas  contribuíram  para  a  aprendizagem,  dando 

conselhos, como é o caso de Jorge Marques que, ao falar de um importante gerente que teve 

no início de sua carreira, afirma que “sua maior contribuição foi a de ter acreditado na minha 

capacidade e ter me dado alguns conselhos que utilizo até hoje”. Myrna também teve essa 

experiência e acredita ser muito válida, tanto que, mesmo nas vezes em que as pessoas não lhe 

dizem nada, ela vai atrás de ouvir a opinião das pessoas: “tem uma pessoa que trabalhou 

comigo e que, de vez em quando, me dá também uns puxões de orelha ou alguns elogios. Eu 

ouço muito, porque são pessoas que querem o meu bem. Eu sei que gostam de mim e estão 

querendo que eu cresça, então eu ouço muito e peço [opiniões]”.

Synthia Loreto enfatiza em sua entrevista a importância das dicas que recebia de sua 

chefia e diz que o relacionamento com outras pessoas foi importante para sua formação e que 

aprendeu muito com seus superiores hierárquicos, Synthia afirma, ainda, que não encontrou 

dificuldades para estabelecer esses relacionamentos:

A maior parte do que você tem de conhecimento é o que as pessoas têm para lhe 
ensinar [...] A minha chefia sempre estava muito aberta a me ensinar: ‘olhe Synthia, 
faça assim. Preste atenção, para você crescer na Caixa você tem de tomar esse tipo 
de atitude’. Os relacionamentos na Caixa são muito fáceis.

Em  meio  às  entrevistas  e  aos  comentários  sobre  a  troca  de  experiências  e  da 

importância que tem para o processo de aprendizagem, um tema que se mostrou recorrente foi 

o  feedback.  Vários  foram  os  gerentes  que  demonstraram  ter  sido  esta  uma  ferramenta 

importante por possibilitar-lhes conhecer um pouco da opinião e da perspectiva dos outros. 

Segundo esses gerentes, eles aprenderam por compartilhar opiniões por intermédio do uso de 
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técnicas  de  feedback.  Denílson  Valença,  por  exemplo,  falou  que  “a  forma  de  você 

redirecionar, de você corrigir falhas, de você aprimorar habilidades e desenvolver técnicas é 

através de feedback mesmo”. Fazendo uma relação disso com a sua atuação e seu desempenho 

como gerente, ele completou: “Eu diria a você que conduzir processos, na verdade, é conduzir 

pessoas. Os processos estão nas mãos das pessoas. Se eu não tiver a visão das pessoas em 

relação a como está sendo conduzido eu vou errar muito mais”. Com uma opinião muito 

parecida,  Sandro  acredita  que  as  trocas  permitidas  pelo  feedback são  muito  importantes, 

inclusive,  para  compensar  possíveis  falhas  de interpretação de questões  diversas.  Em sua 

entrevista ele afirma que “feedback é fundamental no crescimento de qualquer pessoa e de 

qualquer  profissional  [...]  O  feedback é  muito  valioso,  porque  às  vezes,  o  dia-a-dia  lhe 

consome de uma forma que você não consegue enxergar os pontos que aquelas pessoas que 

estão de fora vêem”.

Ao falar do papel que o  feedback desempenhou em sua carreira, Marcus lembra da 

importância  de  haver  sinceridade  e  transparência  em  qualquer  conversa  que  vise  ao 

crescimento do outro:

É fundamental [...] O bate papo, a conversa aberta, a conversa sincera. Você chama 
o colega e fala com o coração, sem perder o norte da razão, sem desrespeitá-lo, sem 
atingi-lo  pessoalmente.  Sempre  com o  foco  no  crescimento  das  pessoas.  Foram 
muito importantes todos esses retornos que eu recebi [...] você tenta colocar sempre 
o que você pode agregar para o seu melhoramento como pessoa, como profissional.

Alberto, por sua vez, comenta que essa ferramenta esteve presente várias vezes ao 

longo de sua carreira, mas ressalta que no início dela foi de uma relevância especial, uma vez 

que o fez rever alguns de seus comportamentos. “Ao longo de minha carreira sempre recebi 

muito feedback. Até porque no início de minha carreira eu era muito mais operacional e era 

muito rigoroso e às vezes eu extrapolava um pouco, era muito perfeccionista, muito detalhista 

e eu precisei de muito  feedback e aos poucos eu fui aprendendo. Foi muito importante ter 

recebido das pessoas a orientação adequada”.

94



1.14.2  Fornecer aos gerentes modelos e referenciais a serem 
seguidos.

Ao se relacionarem com outras pessoas, os gerentes desenvolveram por algumas delas 

um senso de admiração que fez com que essas pessoas passassem a servir como modelos de 

conduta  a  serem seguidos.  Ao observarem, entre  outras coisas,  suas  atitudes,  os  gerentes 

tiraram ensinamentos e buscaram replicar em seus comportamentos aquilo que aprenderam. 

Marcus Campos Filho, por exemplo, diz que “você tem que observar para poder tirar das 

pessoas a melhor lição possível, os melhores ensinamentos, o melhor exemplo”. Conforme ele 

mesmo indica em outro momento de sua entrevista, essa foi uma técnica que ele usou algumas 

vezes:

Eu tentei buscar atitudes de todos [...] Pessoas diversas em quem eu tentei buscar as 
melhores  práticas,  as  melhores  condutas.  Tentei,  de  pessoas  excelentes,  tirar  a 
melhor maneira de encarar as coisas, e descartar algumas coisas, porque eu acho, 
também, que ninguém tem a perfeição de conduta [...] eu sempre procurei filtrar as 
melhores atitudes.

Synthia, por sua vez, desenvolveu uma admiração por uma pessoa com quem, além de 

se relacionar no âmbito profissional, também tinha um relacionamento pessoal. O seu marido 

também é gerente geral da Caixa (Denílson Valença – também participante desta pesquisa) e 

ela afirma ter aprendido muito com os exemplos dele:

Ele contribuiu mais comigo com o exemplo de como ele lidava com as situações. Eu 
trabalhei com Denílson três vezes na Caixa, em três momentos diferentes de minha 
vida, e eu sempre observava como é que ele lidava com as situações, então com isso 
eu fui aprendendo.

O próprio Denílson também diz achar importante buscar seguir os passos daqueles a 

quem se admira. Para ele, isso funciona como um estímulo à melhoria contínua. Em suas 

palavras:

A importância de você ter alguém como referência, é como se você estabelecesse 
degraus a serem subidos, ou transpostos numa busca pelo ideal [...] Então ter alguém 
como referência é estar em busca da perfeição, é como estar em busca da melhoria 
contínua. É fundamental, se você não tiver, você estagna, você pára, você não vai 
buscar a melhoria da sua vida ou da sua condição profissional.
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Mas os exemplos ensinam não apenas quando são positivos.  Também foi possível 

observar  que  alguns  gerentes  aprenderam  o  que  não  deveria  ser  feito  a  partir  do 

comportamento de outras pessoas. “Também aprendi com outras pessoas através de exemplos 

negativos, de como não agir em determinadas situações. Aprendi com os erros dos outros”, 

afirma Jorge Marques. A própria Synthia também teve a mesma experiência e diz: “para mim 

os relacionamentos foram muito importantes nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nos 

exemplos que eu encontrei na minha vida. E eu tive exemplos ruins também. Eu tive gerentes 

que eu dizia assim: ah, esse aí eu não quero, não quero ser assim não”.

Ainda  no  que  se  refere  à  questão  de  modelos  e  exemplos  a  serem seguidos,  foi 

possível perceber a existência de mentores como tendo uma grande participação no processo 

de aprendizagem desses gerentes. Denílson Valença aponta que esta função foi desenvolvida 

por diferentes pessoas de acordo com o estágio de sua carreira: “eu tive, sim, diversas pessoas 

as quais eu persegui. Eu me espelhei nelas. Algumas delas sequer sabem que foram, em um 

dado momento de minha vida,  referência  para mim”. Exemplificando, ele  comenta: “uma 

delas foi no início de minha carreira é o Carlos Feitosa [...] eu tentava copiar ele [...] eu me 

identificava com ele porque eu entendia que ele falava uma linguagem muito parecida com a 

minha. Só que ele estava adiante nesta empresa e eu buscava ele como espelho”. Mais na 

frente da entrevista ele fala que ainda hoje têm alguém a quem vê como um mentor e confessa 

a admiração pelo atual chefe, o superintendente do escritório de negócios do Recife:

De alguma forma eu busco me espelhar nele reconhecendo que ele está trazendo às 
unidades que são vinculadas a ele uma realização, um sucesso. Então isso faz com 
que  ele  tenha  –  com muito  respeito  ao  ser  humano,  que  ele  tem –  atingido  os 
objetivos da empresa, juntando as duas coisas ele consegue que eu olhe pra ele como 
espelho.

Sandro também destaca que em sua carreira houve pessoas que foram importantes, a 

quem ele considerava mentores e que marcaram sua vida profissional: “eu acho que em minha 

carreira, houve duas pessoas que eu vi como um mentor. Num primeiro momento houve uma, 

especificamente, durante os primeiros anos da minha carreira. E depois, do meio pra agora eu 

96



acho que teve outra que ficou bem marcante e bem identificada”. Para ele, a importância de 

ter um mentor está diretamente relacionada à existência de alguém admirado e em quem se 

possa  espelhar:  “eu  acho,  tenho  certeza  da  importância  que  houve  e  acho  que  é  muito 

importante você ter uma pessoa que tenha as condições para que você possa se espelhar e 

passar a seguir, vamos dizer assim, os caminhos dela”. Na atualidade, assim como acontece 

com Denílson, é o superintendente quem cumpre essa função: “eu tenho hoje uma pessoa que 

eu me espelho muito nela e procuro seguir, que é o nosso superintendente, o nosso gestor 

maior. Eu vejo nele uma pessoa extremamente ética, extremamente profissional e eu procuro, 

dentro do possível, seguir os passos dele. Acho que ele é um profissional que merece ser 

copiado”.

Myrna Souto,  além de dizer que teve uma mentora a  quem admirou e  com quem 

aprendeu muito, ainda ressalta que a mesma sempre apresentou uma preocupação com sua 

carreira, buscando dar oportunidades de crescimento para ela. Ela diz que sua ex-gerente “foi 

um marco. Eu aprendi muito [...]  de alguma forma, eu procurei ser como ela para outras 

pessoas [...] eu me espelho muito nessa gerente que me deu oportunidade, ela já se aposentou 

da Caixa, ela pediu antecipado aposentadoria, e eu me espelho muito nela”. Alberto Moura, a 

exemplo de Denílson, menciona que o início de sua carreira teve a valiosa participação de 

profissionais, os quais admirou e de quem tomou emprestados alguns exemplos:

Quando você está começando sua carreira profissional, alguns líderes exercem um 
papel muito importante. Ao longo de minha carreira, eu tive dois líderes que eu não 
digo que tentei imitar, mas que à medida que você admira uma pessoa você vê nela 
grandes  qualidades  e  começa  a  valorizar  essas  qualidades  como  qualidades 
importantes pra você.

O que Alberto chama de líder, Guilherme resolve classificar como ícones. Para ele, 

também foi relevante à sua aprendizagem o fato de poder ter-se relacionado e aprendido com 

pessoas de reconhecida competência e ter tido oportunidade de, além de admirar, tomar como 

exemplo as suas atitudes. Guilherme comenta que “sobre aprendizagem gerencial na Caixa eu 

tive alguns ícones, algumas pessoas com quem eu tive relacionamento e que foram moldadas 
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pra mim como ídolos, como marcos de atuação. Eu acho que o relacionamento que tive com 

essas pessoas, a convivência, me fez aprender muito”. A seguir, o mesmo gerente conclui 

dando um exemplo:

Então você olha e fica percebendo como aquela pessoa conseguiu se sair, como ela 
conseguiu dar um desfecho e que às vezes foi tão simples e tão bem sucedido [...] A 
forma com que ele tratava de questões muito pesadas me fez aprender a lidar com 
essas  situações antagônicas,  situações adversas  e  saber  que a  gente tem muito a 
contribuir com a regra maior de todas que eu acho que é o bom senso.

Um antigo gerente geral também marcou a carreira de Synthia. A identificação dela 

com  seu  ex-gerente  fez  com  que  as  atitudes  dele  fossem  vistas  com  admiração  pela 

entrevistada, o que, de alguma forma, teve reflexos na profissional que ela é na atualidade: 

“Eu lembro que eu tive um gerente geral,  meu primeiro gerente geral  aqui na Caixa, que 

marcou a minha vida. Hoje eu sou uma profissional ao espelho do que ele foi. Eu valorizo 

coisas que ele valorizava quando era meu gerente geral. Eu o admirei naquele papel”.

1.14.3  Atuar como facilitador da aprendizagem

Outro  ponto  fundamental  encontrado  a  partir  dos  dados  coletados  foi  que  os 

relacionamentos também tiveram grande importância por funcionarem como facilitadores da 

aprendizagem. Sob essa perspectiva, os relacionamentos se destacam por proverem suporte 

profissional,  emocional  e  por  serem  fontes  de  motivação.  Todos  esses  aspectos  foram 

apontados pelos entrevistados como fundamentais para o processo de aprendizagem.

1.14.3.1  Fornecer suporte profissional

O suporte  profissional  está  relacionado com o apoio,  no  que se  refere  a  questões 

profissionais, que os gerentes encontram em outras pessoas com as quais se relacionam, o que 
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é importante por permitir e/ou criar oportunidades para a aprendizagem dos entrevistados. 

Denilson Valença, por exemplo, declara que deve a muitas pessoas o fato de ter alcançado a 

função de gerente e que aprendeu muito graças à participação de toda a sua equipe nas suas 

atribuições do dia-a-dia:

A carreira tem seus momentos muito difíceis. A participação, e aí mais direta dos 
gerentes intermediários, das pessoas que vão dividindo comigo essa carga dentro da 
agência,  assim como,  no meu caso,  do assistente administrativo,  elas  participam 
desse processo de aprendizagem, então, assim, toda a equipe é importante, mas essas 
pessoas são as que estão mais próximas dividindo com você essa atribuição.

Ainda sobre o mesmo assunto, Denílson finaliza: “Eu devo a muita gente chegar aonde 

cheguei e estar onde estou. [...] Pessoas que tanto lhe ajudam pra você chegar onde você está 

como pra que você permaneça e galgue outros postos. Então, não como um favor, mas como 

uma troca que a vida é, eu devo, sim, a muita gente”.

Mencionando o apoio que recebeu ao longo de sua carreira, Marcus segue a mesma 

linha  de  Denílson  e  questiona  se  saberia  desempenhar  suas  atividades,  caso  não  tivesse 

contado com esse suporte que encontrou em sua equipe. “A relação com as pessoas, pra mim, 

é primordial. Eu não saberia desempenhar as atividades que eu desempenho hoje se eu não 

contasse com as pessoas. É fundamental pra mim a interação que eu tenho com as pessoas”. 

Assim como aconteceu  com a  mentoria,  foi  possível  perceber  uma  grande  incidência  de 

suporte profissional no início da carreira dos entrevistados. Ao dar o seu depoimento sobre a 

questão, Sandro se refere a um ex-colega que foi muito marcante quando o entrevistado ainda 

tinha pouco tempo de Caixa. Remetendo-se a ele, Sandro comenta:

Essa  pessoa  teve  uma  importância  fundamental  no  meu  aprendizado  e  no  meu 
desenvolvimento.  Foi  uma pessoa  que  sempre  esteve  junto  de  mim,  sempre  me 
mostrando os aspectos positivos do crescimento, sempre me dando condição de me 
autodesenvolver,  sempre  procurando  me  ajudar  no  meu  autodesenvolvimento,  e 
mostrando sempre os dois lados da história, o lado positivo e o lado negativo. Nesse 
aspecto ele foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional.

Outro gerente que citou o mesmo tipo de experiência foi Jorge Marques. Ele ressalta 

que um dos motivos de ter buscado esse apoio foi a sua falta de experiência, uma vez que 

ainda  era  um iniciante.  “Pela  falta  de  experiência,  no  início,  eu  me  apoiei  muito  neles, 
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procurando conhecer a forma como se relacionavam com as pessoas e como obtinham êxito 

na  liderança  de  equipes”.  Guilherme  Santos,  por  sua  vez,  destaca  que  sentia  o  suporte 

profissional  de  sua  chefia  nos  momentos  em  que  o  desafio  era  grande.  Sendo  ele  o 

responsável por uma carteira de clientes de peso, a sua gerência costumava se fazer presente, 

passando para ele a mensagem de que estava ali para ajudar. Guilherme comenta que “como a 

minha relação profissional era com os maiores clientes da agência, clientes de porte como 

Bompreço,  Hipercard,  TIM,  clientes  grandes  eram clientes  meus,  ele  como gerente  geral 

estava sempre junto de mim perante esses clientes”.

Para  outros  gerentes,  o  suporte  profissional  veio  na  forma  de  oportunidades  de 

crescimento e aprendizagem. Raymundo de Oliveira, ao comentar sobre um ex-gerente seu, 

explica  que  “ele  me  colocou  em  alguns  treinamentos,  em  alguns  cursos  de  trabalho, 

programas de ação mercadológica. Graças a ele eu fui para Brasília, fiz vários treinamentos, 

viajei por todas as agências de Pernambuco, viajei pra outros Estados”. Já Myrna afirma que 

desenvolveu uma grande  amizade com uma de  suas  primeiras  gerentes,  a  qual  chegou a 

ocupar  a  função de superintendente e  que sempre deu a  Myrna oportunidades de crescer 

juntamente com ela. A gerente afirma: “isso aí me ensinou muito [...] Veja, eu não dava nada 

por  ela,  nunca  imaginei  que  ela  pudesse  vir  a  ser  alguma  coisa,  e  depois  foi  logo 

superintendente, e foi muito legal porque foi uma oportunidade que ela me deu, e ela me deu 

todas as oportunidades”. Alberto também encontrou esse suporte profissional na forma de 

oportunidades criadas. São suas palavras: “quando eles [seus gerentes] cresceram e tiveram 

oportunidades melhores,  também me deram mais oportunidade”.  Ele credita  o surgimento 

dessas oportunidades a uma relação de confiança mútua e conclui: “quando você consegue 

encontrar essas pessoas que exercem liderança e percebe nelas qualidades e procura absorver 

essas qualidades, a tendência é que na frente, se essas pessoas obtiverem sucesso, elas sentem 

também que podem te ajudar”.
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1.14.3.2  Fornecer suporte emocional

O suporte emocional, assim como o profissional, não se mostrou, necessariamente, 

responsável  por  uma  aprendizagem direta  dos  participantes  deste  estudo.  Entretanto  teve 

papel decisivo por ser, nesse tipo de apoio, vindo de colegas e familiares que os gerentes 

encontraram a  base  necessária  para  superar  momentos  cruciais  da  sua  carreira  dentro  do 

banco. 

Alberto, por exemplo, defende que o apoio emocional em momentos difíceis é um dos 

papéis dos líderes.  Para ele,  não basta  estar  perto para mostrar quais  são as diretrizes da 

organização, se não se fizer presente também nos momentos de instabilidade emocional: “eu 

acho que a idéia da liderança é isso: é confiança pessoal, a confiabilidade que a pessoa te 

inspira. Essas pessoas que quando você precisa de apoio pessoal e emocional elas estão ali 

prontas”. Alberto menciona que ninguém está alheio a isso. Em sua opinião, todos são seres-

humanos e não dá simplesmente para entrar na empresa e esquecer os problemas ou sair dela 

e deixá-los lá:

Todos  nós  precisamos,  a  gente  não  é  máquina  e,  mesmo  estando  em  uma 
organização, não conseguimos vestir e tirar a roupa da vida pessoal. Uma coisa que 
eu percebi em todos os meus líderes foi  essa capacidade de prestar um absoluto 
apoio na vida profissional e no lado emocional sempre que perceberam que algo não 
estava adequado, procurar de forma respeitosa ajudar.

A gerente da agência Cantoária, Myrna Souto, demonstra encontrar esse apoio em um 

colega de trabalho. Segundo ela, esse colega é importante por ser o seu equilíbrio, uma vez 

que ela tem como característica marcante o fato de ser muito agitada. Nas palavras da gerente: 

“eu tenho o meu substituto aqui, o Auremar, ele é o meu equilíbrio. Ele é super paciente, 

super equilibrado, super zen e eu sou bem agitada. Então ele realmente é o meu equilíbrio e às 

vezes ele me chama pra uma real”. Para Miguel Lacerda,  os relacionamentos são sempre 

importantes e é sempre possível tirar algo de proveitoso deles. Ele complementa dizendo que 

os  colegas  sempre  contribuem,  inclusive,  com  apoio  emocional,  e  que  os  resultados  só 

aparecem em virtude da aprendizagem que uns têm com outros. Falando dos momentos de 
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interação com seus colegas, o gerente diz: “nesses momentos, tanto eu aprendi coisas mais 

operacionais,  como em outros,  eu  encontrei  apoio  emocional.  Com certeza,  o  estágio  de 

resultados que temos hoje se dá pela soma das experiências que tivemos com esses colegas”.

O depoimento fornecido por Synthia Loreto dá uma boa visão da necessidade que 

esses gerentes têm de um apoio emocional. Synthia começa por declarar que ser bancário 

estressa, uma vez que o trabalho é com dinheiro alheio e a responsabilidade por qualquer 

perda é grande: “o bancário é uma profissão muito estressante. A gente lida com dinheiro. O 

cliente, ele supera uma doença grave, mas ele não supera perder 50 mil Reais ou 60 mil Reais 

em uma  aplicação  dele,  é  um  trauma.  E  você  administra  todo  esse  caos”.  Com  alguns 

exemplos que vivenciou, ela dá uma mostra do que já passou em sua vida profissional e da 

forma como isso afetou seu lado emocional: “na minha mesa já houve divórcio, por conta de 

dinheiro; já houve herdeiros que são deserdados porque mexeram na conta; pais traídos, assim 

do filho roubar talão de cheques. São casos que mexem muito com o emocional e que você 

precisa de uma estrutura para suportar”.

Além de ter de lidar com os problemas pessoais de clientes, Synthia também menciona 

que sofre pressões para obter resultados e que isso a angustia muito. Às vezes, ela demonstra 

ser difícil tomar a decisão correta:

Existem momentos em que você fica na dúvida se deveria ou não fazer determinada 
coisa, e isso é o maior estresse, e o gerente passa muito por isso. Quer dizer: acatar 
ou não acatar aquele cheque; liberar ou não liberar aquele empréstimo; avisar ou não 
ao cliente para tirar o dinheiro daquele fundo que tem possibilidade de cair. Aí você 
fica entre prejudicar o cliente ou prejudicar a Caixa; bater sua meta ou não bater; 
vender ou não um produto de fidelização, porque se você não vender você não bate 
sua meta, se você não bate sua meta você perde sua função, mas se você prejudicar o 
cliente você perde ele, então essas dúvidas angustiam.

Ao finalizar, Synthia confirma que às vezes precisa mesmo de apoio emocional para 

lidar com todas essas situações e que sempre encontrou esse suporte em sua chefia: “como 

gerente e como gerente geral eu sempre fui muito apoiada por meus chefes. É você saber que 

aquela decisão tinha de ser tomada naquele momento e só tinha você para tomar. Saber que se 

der lucro ou prejuízo você vai contar com o apoio daquela pessoa que lhe chefia”.
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O suporte  emocional  pode  vir  não  apenas  dos  que  estão  próximos  do  gerente  no 

ambiente de trabalho. Às vezes, ele vem de casa. Em suas palavras, Denílson explica: “Eu 

reputaria a minha família, minha família mais próxima, como sendo o suporte emocional pra 

que você encontre as forças pra continuar em momentos difíceis”. Logo após complementa 

seu discurso:  “Eu tanto tenho um apoio incondicional  na minha família,  como dentro da 

empresa eu sinto esse apoio [emocional]  desses colegas mais próximos,  da minha chefia. 

Então, diante das dificuldades que a gente ultrapassa, eu sinto esse apoio tanto fora quanto 

dentro da Caixa”.

1.14.3.3  Motivar os respondentes

Finalizando a categoria dos facilitadores da aprendizagem, o caráter motivacional dos 

relacionamentos também foi lembrado como sendo de papel fundamental para o processo de 

aprendizagem dos gerentes entrevistados. Nesta categoria encontram-se os depoimentos que 

mostram  que  alguns  gerentes  foram  estimulados  por  outras  pessoas  a  participarem  de 

atividades que contribuíram para a aprendizagem.

Ao abordar esse tópico, Raymundo de Oliveira deixa claro que o papel motivacional 

que  um antigo gerente  seu desempenhou foi  decisivo para  a  sua aprendizagem. Em suas 

palavras:  “existem algumas pessoas que estimulam você.  Teve um gerente,  que hoje  está 

afastado da Caixa, o Carlos Feitosa, que foi uma pessoa que me incentivou muito”. Jorge 

também encontrou  essa  motivação  em sua  chefia  direta.  Ele  menciona  também que  isso 

aconteceu no início de sua vida profissional. “No início de minha carreira tive gestores que 

me deram atenção, incentivaram o meu desenvolvimento e, sobretudo, acreditaram no meu 

potencial”.
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O mesmo também aconteceu com Denílson,  que mostra na entrevista  que os seus 

superiores, além de servirem de exemplo, também o estimularam em busca da aprendizagem. 

“A minha chefia imediata serve tanto de exemplo como de estímulo para continuar buscando 

sempre a melhoria em minha capacitação”. Já Miguel Lacerda atenta para o fato de que a 

motivação nem sempre vem apenas de quem está trabalhando ao lado. O gerente diz que os 

clientes também serviram de estímulo para que ele buscasse seu aprimoramento, a partir do 

momento  em  que  cobraram  dele  melhor  desempenho  e  mostraram  o  que  deveria  ser 

aperfeiçoado. “A motivação é fundamental e vem tanto dos colegas quanto dos clientes que 

nos mostram como melhorar”.

1.15  Qual  o  papel  de possíveis  comunidades  de  prática 
formadas pelos  gerentes  gerais  para a aprendizagem 
desses profissionais?

Nesta  seção,  serão  apresentados  os  argumentos  referentes  à  segunda  pergunta  de 

pesquisa, ou seja: Qual o papel de possíveis comunidades de prática formadas pelos gerentes 

gerais para a aprendizagem desses profissionais? Como poderá ser visto a seguir, os dados 

coletados,  por  intermédio  das  entrevistas  com  os  10  gerentes,  indicaram  que  essas 

comunidades  apresentaram quatro  papéis  de destaque.  O primeiro  deles  foi  apontado por 

todos os participantes e se refere à característica que as comunidades de prática teriam de 

potencializar a troca de experiências e a difusão das melhores práticas; o segundo sugere que 

essas  comunidades  permitem  um  maior  nivelamento  do  conhecimento  e  democratiza  a 

informação. O terceiro diz respeito ao papel de motivação para o grupo e, por fim, o quarto 

aponta para uma maior integração dos participantes.
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Antes de prosseguir com a apresentação de cada categoria construída, entretanto, é 

importante lançar mão de argumentos que comprovem a real existência dessa comunidade de 

prática, o que ficou claro ao longo das várias entrevistas que foram realizadas com os gerentes 

gerais. Muitas foram as declarações dos participantes que comprovaram essa impressão e que 

coincidiram com a classificação apresentada por Wenger (2004), utilizada nesta pesquisa.

No que se refere à primeira das características citadas pelo autor, o domínio, percebeu-

se que  o grupo formado pelos  gerentes  gerais  é  fortemente  marcado por  uma identidade 

definida. Também ficou clara a existência de um domínio de interesses compartilhados. Os 

gerentes  gerais  demonstraram ter  um comprometimento  com esse  domínio,  além do  que 

desenvolvem e compartilham competências que os diferenciam de outros profissionais. Eles 

valorizam as  habilidades  coletivas  e  aprendem uns com os  outros.  Um forte  indício  que 

comprova esse fato pode ser encontrado no manual normativo da empresa referente à gestão 

de pessoas por competências (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2004). Lá se observa que a 

Caixa Econômica estabelece um hall com várias competências pessoais e, para cada função, 

destaca as competências e o respectivo nível de proficiência a ser alcançado pelo funcionário. 

A  função  de  gerente  geral  conta  com seis  competências,  o  que,  por  hora,  já  serve  para 

demonstrar o caráter de um domínio de conhecimento compartilhado por esses profissionais. 

Esse aspecto será posteriormente reforçado pelo que foi  encontrado como resposta para o 

terceiro dos objetivos específicos, que trata justamente do conteúdo da aprendizagem desses 

profissionais.

A segunda das características também pode ser comprovada. Wenger (2004) aponta 

que o caráter de comunidade tem de estar presente para que o grupo se configure como uma 

comunidade de prática. Para o autor, embora os membros não precisem trabalhar juntos no 

dia-a-dia, eles necessitam engajar-se em atividades e discussões, ajudando-se mutuamente e 

compartilhando informações. Foi comprovado, pelas entrevistas com os gerentes, que esse 
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caráter de comunidade existe e que é clara a intenção de compartilhar informações em busca 

de uma melhoria das práticas. Miguel Lacerda, por exemplo, cita:

Constantemente  nós  somos  convocados  para  participar  de  reuniões  do  EN 
[Escritório  de  Negócios].  Você  tem  vários  tipos  de  reuniões,  porque  uma  das 
funções  do  EN  é  juntar  as  agências,  fazer  com  que  elas  funcionem  de  forma 
uniforme – no caso as várias agências daqui da região metropolitana – então eles 
sempre estão vendo um jeito de fazer essa interação.

Confirmando a  freqüência  das  reuniões,  o  gerente  da  agência  Sapopemba,  Sandro 

Correia  afirma  que  “existem  encontros  relativamente  freqüentes  [...]  a  gente  tem  uma 

facilidade de fazer isso porque basicamente todas as unidades estão na Região Metropolitana 

do Recife e o superintendente sempre, pelo menos uma vez por mês, ele provoca esse tipo de 

encontro”.  Denílson  Valença  reforça  essa  impressão  ao  comentar:  “nós,  gerentes  gerais, 

somos em um número menor que 35, então a gente interage com muita facilidade”.

Pelo menos uma vez por ano essa comunidade se abre para os familiares dos gerentes 

e  se  transforma  em  uma  comemoração.  Marcus  menciona  esse  momento  como  uma 

confraternização. “Nós temos um encontro anual, que é uma confraternização, um encontro 

que já acontece, há uns cinco ou seis anos, sempre no final do ano, um congraçamento com as 

famílias”. E não esquece os encontros que são constantes durante todo o ano. “São reuniões 

de trabalho, então a gente tem a oportunidade de almoçar junto, de conversar, de trocar uma 

idéia.  Existe  uma  interação  muito  grande  entre  essas  pessoas  que  compõem  o  quadro 

gerencial”.

Para não se deter apenas aos comentários dos gerentes entrevistados, a analista pleno 

de recursos humanos – uma das principais representantes da área de RH no EN Recife – 

Christiane Gondim, foi entrevistada e pôde comprovar o que foi percebido nas conversas com 

os  gerentes.  Quando  perguntada  sobre  a  importância  das  constantes  interações  entre  os 

gerentes gerais promovidas pela Caixa, Christiane afirmou:

Isso é  riquíssimo.  Essa  troca  de experiências.  Até nas  próprias  reuniões  a  gente 
deixa aqueles momentos entre eles conversando – ‘ah, mas eu não faço isso e faço 
assim’ – então é quando a gente vê que o momento mais rico das reuniões é quando 
a gente vê a troca desses gerentes que atuam em segmentos semelhantes. Eu acho 
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que a gente deve valorizar esses momentos, essas reuniões, possibilitar essas trocas 
[...] ver qual é a prática mais rica, a prática ideal. Essa troca eu acho fundamental.

O terceiro dos requisitos para a existência de uma comunidade de prática é a própria 

prática. Como já foi visto no tópico específico sobre esse tema, no capítulo do referencial 

teórico, os seus integrantes têm de ser profissionais, eles devem desenvolver um repertório 

compartilhado de recursos (experiências,  histórias,  ferramentas, etc.),  ou seja, uma prática 

compartilhada. Essa característica também fica clara a partir do momento em que o estudo se 

dá com profissionais que atuam na mesma área e em uma mesma empresa,  o que os faz 

compartilhar uma série de ferramentas, de práticas e de experiências.

Raymundo de Oliveira, por exemplo, lembra que as experiências são constantemente 

trocadas nessa comunidade e os resultados costumam ser positivos. Em suas palavras:

A gente dissemina esse tipo de experiência [referindo-se às melhores práticas] Eu 
tenho certeza que muitas das melhores práticas que são empregadas nas agências são 
empregadas em outras e dá certo e se obtém sucesso. Eu me lembro que há um 
tempo um colega resolveu colocar, pra vender título de capitalização, umas bexigas 
na agência, aquelas bolas de encher coloridas e com uns prêmios imediatos dentro. 
Isso chama atenção. A pessoa, às vezes só pra furar uma bola daquelas, compra um 
título  de  capitalização.  Todo  mundo  fez  isso  nas  agências,  eu  fiz  também  e 
aumentou as vendas. Deu certo.

Synthia  Loreto  também  é  da  mesma  opinião.  Para  ela:  “essas  reuniões  são 

fundamentais porque você troca muito. As pessoas têm muito a dizer, se são profissionais que 

estão na mesma área que você, então é fundamental”.

Outra forma de comprovar a existência de uma comunidade de prática formada pelos 

gerentes gerais em questão é utilizando a própria definição do termo – também disponível no 

capítulo do referencial teórico, assim como na seção de definição dos conceitos básicos desta 

pesquisa.  O  termo  foi  descrito  por  Wenger  (2004)  como  “grupos  de  pessoas  que 

compartilham  uma  preocupação  ou  uma  paixão  por  algo  que  fazem  e  que  interagem 

regularmente para aprender como fazê-lo melhor”.

Outros exemplos que comprovam e reforçam a existência dessa comunidade de prática 

poderão ser vistos ao longo da descrição dos resultados respondendo à segunda pergunta de 
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pesquisa e que, conforme exposto no início desta seção, foram divididos nas quatro categorias 

detalhadas a seguir.

1.15.1  Potencializar  a  troca  de  experiências  e  a  difusão  das 
melhores práticas de trabalho

De acordo com os dados coletados por intermédio das entrevistas com os 10 gerentes 

gerais, um importante papel desempenhado pela comunidade de prática formada por esses 

profissionais diz respeito a uma potencialização das trocas de experiências e a difusão das 

melhores práticas por eles utilizadas. O que essa categoria mostra é que os relacionamentos 

interpessoais são estimulados por intermédio de uma comunidade de prática e, dessa forma, os 

seus benefícios podem ser alcançados em maior escala. Essas interações podem se configurar 

também como uma vitrine para exposição das idéias que obtiveram sucesso em determinadas 

agências como forma de replicá-las. Synthia Loreto comprova esse raciocínio e comenta que 

as  trocas  de  idéias  que  acontecem  nas  reuniões  entre  os  gerentes  costumam  ser  muito 

produtivas:

Principalmente a troca de idéias [...] O assunto basicamente é que estratégias que 
alguém  está  usando  e  que  está  fazendo  com  que  a  venda  de  um  produto  seja 
diferente que a de outras agências. Se eu estou tendo sucesso na venda de CAP, de 
consórcios,  eu conto isso pra que seja  seguido nas outras agências [...]  É muito 
importante, eu não perco um evento desses [...] Nessas reuniões saem muitas idéias 
e você vai aplicando e vê o resultado que dá. Normalmente são bons.

Sandro  também  acredita  na  importância  desses  momentos  de  interação.  Em 

depoimento sobre o que vê de fundamental nesses eventos, o gerente afirma que é “a troca de 

figurinha. Esses momentos fazem com que a gente, estando perto, a gente consiga trocar mais 

experiência e obviamente eu tenho a convicção que isso traz um crescimento”. Completando 

o seu raciocínio, Sandro apresenta um exemplo real de aprendizagem fruto de um encontro 

entre os gerentes gerais promovido pelo EN:
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No início do ano a gente não estava bem [na venda de um consórcio]. A gente tava 
mal, e a agência Matarana montou um grupo interno de trabalho e uma formatação 
de venda desse produto. Em contato com o gerente geral de lá – Denílson Valença – 
casualmente conversando num desses encontros que houve entre gerentes gerais, na 
troca dessa experiência a gente conseguiu trazer a experiência da agência Matarana 
pra cá. Por incrível que pareça, aqui a gente teve mais sucesso do que eles tiveram 
lá. Quer dizer, a gente teve o aprendizado com eles e multiplicou aqui.

As experiências são levadas por todos e compartilhadas em momentos de interação. 

Myrna Souto declara que “cada um leva uma experiência nova, a troca de experiências é 

fundamental e aí é cada um que fale. Chega um e diz: ‘olha, lá na agência eu fiz assim e deu 

legal’”.  Marcus Campos destaca que os exemplos de sucesso são sempre buscados.  “Nós 

buscamos muito a coisa da troca de experiência. Aquela coisa dos exemplos de sucesso”. 

Denílson, por sua vez, menciona a facilidade de interação que existe entre os gerentes. “A 

gente interage com muita facilidade [...] Procurando saber como é que está a realidade da 

unidade dele em determinada necessidade ou determinado direcionamento que a empresa dá, 

como deve ser o comportamento”. Mais adiante Denílson surge com um exemplo em que a 

troca de experiências entre os gerentes em uma reunião foi útil para o desempenho de sua 

agência e, posteriormente, virou uma prática generalizada em toda a Caixa Econômica:

Na hora que a gente tava falando com ele [outro gerente geral] de repente surgiu o 
assunto do problema da armazenagem de talões de cheques nas agências. A gente 
tem  um  problema  de  espaço  muito  grande  [...]  descobrimos  que  ela  tinha 
implementado uma redução do quantitativo de talão de cheque para apenas um talão 
de reserva para contingência na agência. Ele instalou a máquina dispensadora de 
talão e utilizou a alternativa dos clientes pedirem através dos canais alternativos o 
talão para ir para a sua casa. Ou seja, a agência adotou uma solução, ele trouxe para 
reunião com a gente, nós implementamos e logo em seguida a Caixa transformou 
isso em caráter generalizado. Distribuiu a dispensadora a nível nacional para todas 
as  agências  e  nós  conseguimos  reduzir  a  zero  a  necessidade  de  armários  para 
guardar talões de cheque.

Em virtude  dos  eventos  promovidos  pelo  EN  e  da  interação  que  existe  entre  os 

gerentes gerais, as práticas desenvolvidas em uma agência têm fácil caminho para chegar às 

outras. Sobre o compartilhamento das experiências, Raymundo diz:  “eu tenho certeza que 

muitas das melhores práticas que são empregadas nas agências são empregadas em outras e dá 

certo e se obtém sucesso”. Myrna aponta uma prática costumeira dos encontros do EN: “os 

melhores gerentes geralmente são chamados pra mostrar o que fizeram. Então mostram e a 
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gente cumpre, a gente copia. Tudo que é bom é ótimo copiar”. Jorge Marques também faz uso 

do que vê nos eventos e confirma: “Na interação, alguns comportamentos chamam a atenção. 

Deles eu seleciono aqueles que me interessam, aprendendo, com isso, a editar padrões de 

comportamento  que  sejam mais  adequados  para  o  meio”.  Miguel  Lacerda  faz  o  mesmo. 

“Nessas reuniões a gente sempre vê aqueles colegas que estão se destacando e então nós 

sempre ‘roubamos’ (entre aspas) um pouco de cada um”.

Com uma forma muito própria de se expressar, Raymundo oferece o desfecho para 

essa categoria quando, em sua entrevista, demonstra o valor que pode existir em participar e 

estar atento ao que acontece nas reuniões:

O aprender é uma coisa latente hoje em dia. A gente está sempre aprendendo. Existe 
um ditado popular, que é verdadeiro, que diz: é vivendo e aprendendo. Uma reunião 
dessas sempre tem uma novidade. Uma coisa que você não estava percebendo, às 
vezes conversa com um colega e: ‘– ah! Eu estou fazendo isso em minha agência. – 
Ah! Rapaz, está mesmo?’ Quer dizer, você sempre aprende se você estiver antenado 
pra isso. Às vezes acontece nas reuniões de: ‘– ah! estou fazendo desse jeito. – Não 
rapaz, faz assim que é melhor’. Às vezes numa conversa lateral surge uma coisa 
dessas,  um  insight desses  assim.  Às  vezes  uma  informação  que  é  passada, 
interessante.  Na  verdade  sempre  ajuda.  Um  momento  desses  sempre  agrega 
conhecimento.

1.15.2  Permitir  um  maior  nivelamento  do  conhecimento  e 
democratizar a informação entre os gerentes gerais

Apesar da importância que foi demonstrada pelos gerentes para a potencialização das 

trocas de experiência, não se pode negar que nem sempre as reuniões e encontros são tão 

movimentados. Alguns trechos de reuniões ganham um caráter mais informativo e servem 

para que a superintendência passe algumas mensagens específicas como metas e estratégias a 

serem  seguidas.  Ainda  assim,  os  eventos  continuam  mantendo  sua  importância  para  a 

aprendizagem, pois é a partir deles que se permite um maior nivelamento do conhecimento e 

que se democratiza a informação, fazendo com que os recados sejam entregues a todos da 

mesma forma e num mesmo momento. É o que Denílson afirma na sua entrevista quando diz 
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que  “a  reunião  é  também  um  instrumento,  é  um  momento  em  que  você  vai  nivelar 

conhecimento, que você vai uniformizar informações e procedimentos, então é fundamental”.

Referindo-se a essas reuniões, Sandro menciona o que costuma ser conversado nelas. 

“São  discutidas  diretrizes,  determinações  da  empresa,  objetivos  [...]  dessa  forma  é  que 

acontecem  esses  eventos”.  Essas  informações  tanto  podem  ter  o  próprio  EN  e  sua 

superintendência como fonte, quanto também eles podem apenas servir como transmissores 

de uma mensagem direta da Matriz, conforme Raymundo atenta. “Então naturalmente foram 

traçadas algumas estratégias nesse encontro que ele [o superintendente] participou em Brasília 

e ele vai repassar isso pra gente”. Em seguida o gerente explica a situação:

Houve uma mudança na política de captação da Caixa – de repente um título nosso 
que a gente negociava muito,  deixou de ser  o  foco – e  rapidamente a gente foi 
chamado lá  no escritório  e  fizemos uma reunião,  e  nessa  reunião,  pra gente foi 
repassada essa mudança de estratégia em relação a um determinado produto.

De acordo com depoimentos, as reuniões informativas costumam ser objetivas e com 

um  propósito  bem definido.  Ao  falar  delas,  Myrna  Souto  afirma:  “elas  sempre  têm  um 

objetivo  comum.  Sempre  têm  a  ver  com  os  números  que  a  empresa  determina,  com  o 

direcionamento que tem de ser dado”. A gerente exemplifica: “Todo lançamento de campanha 

a gente se reúne. São reuniões breves e sempre com aquele objetivo: quando é campanha é a 

campanha, quando são as metas são as metas. Então a gente já vai específico para aquilo”. 

Esse tipo de reunião costuma ser muito utilizada para abordar questões relacionadas com as 

metas da empresa, é o que Marcus comenta:

São metas, metas e metas. É o operacional. Às vezes é para abordar um produto 
novo que é o foco da empresa ou então determinado segmento. Você às vezes tem 
um foco pra uma linha de crédito, tem foco pra captação de uma determinada linha 
de produto. São reuniões extremamente operacionais, assim, muito voltadas pra uma 
mensagem da empresa para o seu corpo de gestores. É um veículo de comunicação 
que eles costumam utilizar.

Alberto tem a mesma opinião e remete à questão de que “em geral são reuniões para 

tratar de assuntos do momento. Algo que precise da participação de todos, que precise do 
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conhecimento de todos. Então é um estilo de condução de reunião de trabalho mesmo. Na 

verdade é a apresentação das estratégias e do que deve ser feito”.

1.15.3  Auxiliar na motivação do grupo de gerentes

A terceira categoria extraída das entrevistas aponta que a comunidade de prática da 

qual os gerentes gerais fazem parte teve um relevante papel para a motivação em larga escala, 

uma vez que congregava todos esses profissionais em um mesmo ambiente. Uma das formas 

encontradas pelo EN para motivar os gerentes a continuar alcançando os resultados e a buscar 

melhorar  o  desempenho  é  por  intermédio  de  comemorações  em grupo,  conforme  afirma 

Denílson Valença:

Tem gestor que faz reuniões comemorativas. Principalmente quando elas são em 
grande grupo, são reuniões bastante atrativas [...] alguns [gestores] mais incendiários 
nas reuniões levam você ao delírio, a uma motivação extrema. Eles costumam fazer 
aquela reunião que induz você a levar aquele processo a termo da melhor forma 
possível.

Raymundo se utiliza das palavras do próprio superintendente para explicar um evento 

destinado à comemoração por uma meta que foi batida. “O superintendente disse: ‘a gente 

precisa comemorar os resultados. Vai haver um encontro em uma danceteria para comemorar 

o resultado de uma campanha que houve’”.

Guilherme destaca que a comemoração dos resultados é uma característica pessoal 

marcante do atual superintendente. Na opinião do gerente, isso é muito positivo e ele encara 

como uma boa forma de motivar. Guilherme fala que:

O nosso atual superintendente tem uma característica muito marcante e positiva que 
é o fato de comemorar feitos, comemorar realizações. Então, se a gente se dispôs a 
um determinado desafio e esse desafio foi alcançado, ele faz questão de não deixar 
passar  em  branco  e  lembra  que  a  gente  está  se  reunindo  para  tomar  cerveja, 
conversar ‘lorota’, dançar porque a gente se dispôs a fazer um determinado número, 
uma determinada ação, e conseguiu. Eu acho que essa é uma forma de motivar.

Normalmente os encontros destinados à motivação são realizados fora do ambiente de 

trabalho,  como  lembra  Miguel.  Ele  comenta  que  essas  reuniões  costumam  ser  “mais 
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demoradas e se dão fora da Caixa, em hotéis, lugares mais reservados” e dá o seu testemunho: 

“lá se trabalha além da parte operacional, também o lado motivacional nosso”.

Mas isso não quer dizer que apenas as reuniões mais longas e os eventos externos são 

os escolhidos para motivar a equipe. Até mesmo nas reuniões mais curtas, a mensagem do 

superintendente é sempre clara e com o intuito de dar ânimo a todos. Assim como Guilherme, 

Synthia Loreto atribui ao superintendente um grande poder motivacional e menciona que até 

mesmo nas reuniões de rotina o chefe se utiliza de alguns métodos para ressaltar aqueles que 

obtiveram os melhores resultados e mostrar aos outros que eles também podem atingir as 

metas. Synthia fala:

Com  certeza.  Luiz  Robério  [o  superintendente]  é  um  mestre  nessa  motivação. 
Primeiro que ele nunca ressalta os pontos ruins. Você nunca vai vê-lo falar dos 10 
melhores e dos 10 piores de uma determinada campanha. Vão ser sempre os 10 
melhores.  Quem  tem  o  melhor  resultado  é  sempre  valorizado,  fica  lá  exposto, 
levanta para receber prêmio, para receber brinde. Sempre a valorização do positivo 
[...]  O  ponto  onde  ele  vai  tocar  é  dizer  assim:  ‘olhe,  você  também pode,  você 
também pode estar aqui no podium e eu quero ver você lá, eu vou estar com você 
lá’. A mensagem clara que ele passa é essa. Em todos os momentos.

1.15.4  Permitir uma maior integração entre os gerentes

A  última  das  quatro  categorias  encontradas  por  meio  dos  dados  coletados  nesta 

pesquisa remete a uma maior integração entre os gerentes, a partir dos encontros freqüentes 

promovidos pelo EN. Essa aproximação é estimulada e acontece em diferentes ocasiões e 

ambientes.

Os  gerentes  demonstraram  em  suas  entrevistas  que,  nos  momentos  de  maior 

integração, a aprendizagem tende a ser muito forte e, às vezes, acontece de uma forma mais 

natural. Sandro Correia Neto ressalta que, além das reuniões, existem outras oportunidades de 

interação do grupo em situações mais informais e descontraídas. Ele afirma que “além da 

reunião propriamente dita, a troca informal no cafezinho, no almoço, até, vamos dizer assim, 

na mesa de um bar após a reunião, promove um ganho muito grande. Aqueles momentos de 
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descontração  eu  acho  que  são  momentos  muito  fortes”.  Myrna  Souto  reforça  que  os 

momentos de descontração são freqüentes e acontecem sempre depois de uma reunião. “É 

muito difícil não ter um happy hour, uma confraternização, às vezes é só um coffe break, mas 

sempre dá tempo de a gente se juntar e conversar [...] e toda reunião depois a gente se reúne”.

No  que  se  refere  à  integração  dos  gerentes,  os  eventos  mais  duradouros  ganham 

destaque nas palavras dos entrevistados. Raymundo menciona que às vezes são preparadas 

algumas atividades mais lúdicas com a nítida intenção de, não apenas distrair, mas também de 

integrar esses profissionais. Ao descrever esses encontros mais longos, de dois ou três dias, 

ele expõe que “sempre tem brincadeiras,  alguma coisa lúdica,  algumas gincanas, digamos 

assim, algumas coisas pra distrair um pouco e para integrar também o pessoal”. Concordando 

com Raymundo, Guilherme diz que:

Nesses eventos mais duradouros, sempre é destinado um tempo pra juntar um grupo 
numa mini-oficina pra tratar de determinado tema, e aí algumas pessoas se reúnem 
pra discutir um assunto [...] essas são reuniões que a gente passa um tempo maior e 
termina tendo uma interação maior, a essas eu atribuo uma grande importância [...] 
Esses momentos, na minha opinião, são muito mais úteis, muito mais férteis para o 
que eu julgo de aprendizagem.

Ao falar das reuniões, Marcus defende a existência de uma grande interação entre os 

colegas de profissão e que os encontros são importantes, pois neles surgem oportunidades 

para saber como está o seu desempenho. Os gerentes ouvem uns aos outros, compartilham 

experiências,  expõem suas  dúvidas  e  isso  cria  e  fortalece  os  vínculos  entre  eles.  A esse 

respeito Marcus diz:

São reuniões de trabalho. [...] É um momento que você ouve, que você sabe como 
está. É um momento também completamente aberto para você fazer sua exposição, 
para fazer algum questionamento. Isso dá uma interação muito grande ao grupo, cria 
um vínculo entre as pessoas, um companheirismo, um coleguismo. É uma prática 
que  eu  acredito  que  não  é  enfadonha,  ela  é  necessária  [...]  a  gente  tem  a 
oportunidade  de  almoçar  junto,  de  conversar,  de  trocar  uma  idéia.  Existe  uma 
interação muito grande entre essas pessoas que compõem o quadro gerencial.

Entretanto  nem sempre  foi  assim.  É  o  que  fica  claro  nas  respostas  de  Alberto  e 

Synthia. Eles mostram que essa prática tem trazido resultados interessantes, mas que não se 

pode deixar de incentivar a interação porque as barreiras existem. Elas já foram mais fortes, 
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mas ainda existem. Alberto mostra que o EN busca essa integração para que as experiências 

continuem  a  ser  trocadas  e  que,  cada  vez  mais,  os  gerentes  se  sintam  à  vontade  para 

compartilhar suas práticas. Em suas palavras: “hoje já se tenta interagir para que cada gestor 

tente  dizer  ou  sugerir  de  que  forma  pode  alcançar  o  resultado.  [...]  Criam-se  grupos  de 

trabalho, dividem os gerentes em grupos para que se possa conversar e sugerir as formas para 

atingir os resultados”. Synthia complementa o raciocínio e menciona que essa é uma luta e 

uma vitória,  em grande parte,  dos dois últimos superintendentes.  Na opinião dela,  caso o 

esforço de integração não tivesse sido feito, a realidade seria diferente. “O que eu percebo é 

que a gente tem uma tendência a se isolar. E o que foi que o João Alexandre fez e o Luiz 

Rogério vêm fazendo pra mudar isso: ‘nós somos uma equipe e a gente tem de se ajudar’. Isso 

tem ajudado a quebrar essas barreiras”.

1.16  O que os gerentes gerais têm aprendido e tem sido 
decisivo  para  o  desempenho  de  sua  função  como 
gerente?

Nesta  seção,  apresentar-se-ão  os  resultados  referentes  à  terceira  e  última  das  três 

perguntas de pesquisa: O que os gerentes gerais têm aprendido e tem sido decisivo para o 

desempenho  de  sua  função  como  gerente?  A  resposta  a  essa  questão  foi  organizada 

considerando-se  três  categorias.  Aqui  será  possível  ver  que  uma  parte  dos  gerentes 

demonstrou ter aprendido algum tipo de habilidade operacional relevante à execução de suas 

atividades; alguns entrevistados citaram uma aprendizagem no que se refere à habilidade de se 

comunicar com as pessoas; e, finalizando, a aprendizagem de aspectos relacionados à conduta 

também foi citada.
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1.16.1  Habilidades  operacionais  relevantes  à  execução de  uma 
tarefa

A primeira categoria que ajuda a responder a essa pergunta de pesquisa se refere à 

aprendizagem  de  aspectos  operacionais,  que  foram  ou  são  relevantes  à  execução  das 

atividades  de  rotina  dos  gerentes  gerais  da  Caixa.  De  acordo  com a  análise  dos  dados, 

percebeu-se que a aprendizagem se deu de diferentes formas, ora por intermédio de cursos 

específicos, ora com o auxílio de material interno da própria empresa, assim como a partir da 

prática  diária  e  do  contato  com outros  profissionais  que  já  detinham o  conhecimento.  O 

conteúdo desse aprendizado está relacionado com conhecimentos que são utilizados para o 

desenvolvimento de tarefas específicas, como administração financeira, aprendizagem sobre 

métodos de  trabalho,  cálculos  para  empréstimos  habitacionais,  interpretação  de  processos 

jurídicos, etc.

Em seus relatos, Raymundo de Oliveira diz que a prática cotidiana é uma boa fonte de 

aprendizagem, entretanto informa que algumas vezes lançou mão de cursos, inclusive, de uma 

especialização  em  administração  financeira.  De  acordo  com  o  gerente,  esse  curso  foi 

importante para a função que exerce e trouxe um conhecimento de grande utilidade para o 

desempenho de seu trabalho como gerente. Nas palavras dele: “eu acho que experiência é a do 

dia-a-dia mesmo e alguns cursos que foram feitos, como essa especialização que eu fiz no 

sentido de ter uma melhor instrumentação pra exercer minha atividade, então esse curso de 

administração  financeira  eu  achei  bastante  interessante”.  As  mudanças  que  ocorreram na 

empresa ao longo dos últimos anos também fizeram com que Raymundo tivesse de se adaptar 

à  realidade  que  se  apresentava  a  cada  momento.  Por  causa  disso,  ele  conta  que  sentiu 

necessidade de esquecer seus métodos de trabalho e  aprender  outros para se  adequar  aos 

novos processos da Caixa. Falando sobre essas mudanças, Raymundo diz que:

Olha, eu já tenho 25 anos de empresa. Nesse período já houve muita mudança, muita 
coisa mudou. A própria forma de trabalhar, houve uma mudança muito profunda, a 
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Caixa  era  uma  empresa  de  uma  estrutura  bem antiquada,  bem antiga  e  houve, 
principalmente de uns 10 anos pra cá um trabalho de melhoria contínua de seus 
processos, de seu sistema de controle, então houve um crescimento muito grande 
nesse sentido, e isso leva o gerente também a ter, a acompanhar esse processo.

A prática diária também deu a Myrna um conhecimento técnico específico. A gerente 

conta que trabalhou por vários anos no setor de habitação da Caixa Econômica e aos poucos 

aprendeu a fazer os cálculos e os empréstimos relativos ao financiamento habitacional. Em 

sua entrevista Myrna diz:

Então  eu  comecei  a  aprender  a  fazer  cálculos  de  habitação,  empréstimos  de 
habitação.  Até  que,  em um certo  período  de  minha  vida,  me chamaram pra  ser 
gerente de habitação, que na época era gerente de produto, na agência Sapopemba, 
que era a maior agência e eu fui já como substituta do gerente geral.

Assim como vem da prática, o conhecimento operacional também pode surgir com o 

contato com outros profissionais, como foi o caso de Miguel Lacerda, em cuja trajetória na 

empresa, conforme ele mesmo afirma, sempre conseguiu agregar conhecimento mediante os 

relacionamentos que desenvolveu com seus colegas de trabalho: “Nesses momentos tanto eu 

aprendi coisas mais operacionais como em outros eu encontrei apoio emocional. Com certeza 

o estágio de resultados que temos hoje se dá pela soma das experiências que tivemos com 

esses colegas”.

Por fim, o conhecimento operacional também foi valorizado por Synthia Loreto. Ela 

conta que, em suas várias atividades na Caixa, sempre gostou de começar por aprender quais 

seriam suas atribuições. Em suas passagens por diversos setores da empresa, Synthia adquiriu 

conhecimento  sobre  áreas  bem  distintas,  como  saneamento,  inadimplência  e  sobre  a 

interpretação de longos processos jurídicos.

Quando eu vou para uma função nova, ou para um setor novo eu gosto de sentar e 
ler quais vão ser as minhas atribuições. Pegar as informações na fonte. E eu aprendi 
muito com os normativos, o operacional, como você deve fazer as coisas, eu acho 
fundamental. [...] eu trabalhei com saneamento em uma área que hoje não existe 
mais, então eram processos enormes de 50 anos de relacionamento com a Compesa, 
trabalhei com inadimplência, era uma verdadeira novela, eu tinha de levar pra casa 
para  entender  aqueles  processos,  trabalhei  no  TRT com advogados  que  quando 
fazem um pedido fazem pelo menos cinco folhas com um pedido. Um conselho que 
eu dou para quem está começando agora: vá ao normativo e veja como é que faz, 
você vai aprender melhor.
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Percebe-se,  em  todos  esses  casos,  um  conhecimento  específico  presente  e  esses 

conhecimentos foram desenvolvidos após muito esforço da gerente. Sob este aspecto, Synthia 

comenta que para as habilidades mais técnicas é aconselhável, na opinião dela, que o aprendiz 

busque as informações na própria fonte – nesse caso particular, nos normativos.

1.16.2  Habilidades relacionadas à comunicação com as pessoas

Perguntados  sobre  o  que  têm aprendido  ao  longo  de  sua  carreira  profissional,  os 

gerentes  também  responderam  que  desenvolveram  habilidades  relacionadas  ao  poder  de 

comunicação e argumentação junto às pessoas. Os depoimentos que serão transcritos nesta 

seção mostram que a aprendizagem se deu em torno de habilidades como, a negociação com 

clientes, atendimento ao público, e gestão de pessoas.

Comentando sobre treinamentos dos quais já participou, Denílson indicou que sempre 

teve um bom desempenho no que tange à habilidade de negociação. Em sua explanação, ele 

diz:

Nas  diversas  oportunidades  de  treinamentos,  eu  sempre  me  saí  muito  bem  na 
competência de negociação e isso se traduz no meu dia-a-dia [...] e isso se projetou 
tanto na minha vida que tudo meu terminou sendo uma negociação ou a utilização 
de técnicas de negociação na condução dos processos mesmo pessoais.

Denílson fala, em seguida, da importância aos que desempenham a função de gerente 

de se ter um bom poder de negociação. Ele fala que um gerente que não é bom negociador 

dificilmente terá bons resultados em sua unidade. Em suas palavras, diz: “para o gerente geral, 

essa habilidade de negociar e perceber que, numa negociação, você tem de estar atento ao que 

está em volta,  é  fundamental”.  E complementa sua idéia:  “se você não tiver isso,  se  não 

conseguir  enxergar  a  amplitude  das  coisas,  você  fica  com uma visão  estreita,  tacanha  e 

acanhada,  conseqüentemente  você  não  vai  ter  bons  resultados”.  Ainda  sobre  negociação, 

Synthia expõe que um gerente tem de saber negociar para vender bem. Sendo enfática em 
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suas palavras, ela explicita: “o gerente tem de ter a habilidade de lhe vender o que ele quer”. 

Seguindo a linha de raciocínio, Synthia defende que essa habilidade, em parte, já nasce com a 

pessoa, mas existem técnicas que podem ser ensinadas para contribuir com o seu desempenho. 

“É claro que você já tem alguma coisa em você, não brotaria essa flor em um terreno árido, 

mas é ensinado também, existem técnicas, formas de falar, de sentar e isso eu fui aprendendo 

ao  longo  de  minha  carreira”.  Concluindo,  a  gerente  demonstra  ter  noção  de  sua 

responsabilidade de boa negociadora perante um cliente e evidencia não ter a intenção de 

fazer com que um cliente compre algo de que vá se arrepender no futuro. Na opinião dela:

O  cliente  faz  aquilo  que  você  quer,  então  você  tem de  ter  muito  cuidado  e  a 
sensibilidade de não fazer com que o cliente faça uma coisa que ele se arrependa 
quando sair de sua mesa. Ele tem de fazer o que você quer, sair satisfeito e quando 
chegar em casa, que conversar com a esposa dele, ele tem de continuar satisfeito.

Outra habilidade relevante quanto à comunicação e que ficou evidente nas conversas 

com os  gerentes  foi  o  atendimento  a  cliente.  Synthia  expõe  que  os  gerentes  costumam 

conversar sobre situações que vivenciaram com clientes e isso é importante porque ela acaba 

aprendendo com essas experiências. Segundo seu relato:  “a gente conversa também sobre 

atendimento. Fala sobre os casos que a gente pega em nossas agências, os clientes difíceis. 

Isso te ensina a como lidar com os casos. E você vai aprendendo”. Ela dá um exemplo que 

aconteceu com ela mesma: “teve um caso de um cliente que tinha feito um depósito de R$ 

1.000,00,  com vinte notas de R$ 50,00 e depois queria sacar as mesmas notas.  Ele tinha 

anotado o número de série de cada uma e queria sacar as mesmas”. Dado o exemplo, a gerente 

sentencia: “são casos absurdos, mas que acontecem e você acaba sabendo que não acontecem 

só com você, acontecem em todas as agências.” Ao final do relato, Synthia não deixa passar a 

oportunidade de afirmar que, apesar das dificuldades em se lidar com clientes, ela acha muito 

gratificante e aprende muito com as situações que vivencia. “O atendimento ao público é 

desgastante,  eu acho maravilhoso,  mas é  estressante.  E você  vai  aprendendo a lidar  com 

cliente exaltado”. Marcus, gerente geral da agência Nascimento, também tem histórias sobre 
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clientes descontentes e comenta que tem aprendido a lidar com essas experiências tendo-se 

sentido gratificado. De acordo com ele:

Uma das coisas que eu acho interessante é  você reverter a agressividade de seu 
cliente.  Hoje eu estou experimentando uma experiência muito interessante e isso 
agrega muito pra mim. Me dá muita gratificação eu tentar reverter o quadro de um 
cliente extremamente aborrecido e histérico com a empresa e hoje eu estou vivendo 
alguns exemplos desses e estou me sentido confortável nesta função de pára-raio.

Marcus conta que, além de gratificante, o que tem aprendido nessas situações tem feito 

com que ele melhore a forma de tratar os clientes: “Isso me dá uma aprendizagem muito 

grande. Receber um cliente extremamente descortês e não devolver isso, reciclar e dar ao 

cliente o melhor atendimento possível”.

Ainda no que se refere à comunicação, um dos aspectos mais citados foi a capacidade 

de se comunicar e de gerir o seu pessoal. Para a Caixa, gestão de pessoas significa:

Capacidade  e  disposição  para  liderar,  desenvolver  pessoas  e  identificar  talentos, 
mediante a análise sistemática do nível de competência e motivação de sua equipe, 
aplicando planos de ação adaptados às necessidades  individuais e  à  melhoria  do 
relacionamento interpessoal e dos resultados (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
2004).

A esse respeito, Denílson Valença, por exemplo, comenta que aprendeu a olhar nos 

olhos e  enxergar  a  alma das  pessoas  e  que,  dessa forma,  pode compreendê-las  melhor  e 

perceber o potencial de cada uma delas. Em suas palavras: “aprender a olhar na alma. Olhar 

nos olhos de alguém e conseguir enxergar essa pessoa, desnudo de preconceitos, enxergar 

essa pessoa e toda a potencialidade dela, porque, como eu falei, o recurso humano é o mais 

importante da empresa”.

Raymundo também fala algo muito semelhante ao que foi explicitado por Denílson. O 

gerente diz que aprendeu a ver as pessoas de uma forma mais completa, abrangendo o seu 

lado mais humano. Ele complementa dizendo que, quando era mais jovem, acreditava que se 

preocupava com as pessoas, mas que, em verdade, não era o que acontecia. Ele explica: “o 

que eu estou aprendendo hoje é a olhar a pessoa completa, é olhar a pessoa na sua dimensão 

humana. Antes, a gente mais jovem, a gente pensa que está se preocupando com as pessoas e 
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não  está”.  Já  Sandro  Correia  expõe  que,  há  25  anos,  vem buscando  e  aprendendo  a  se 

aproximar dos colegas. “Toda vez eu venho com pessoas, com pessoas, com pessoas, mas é 

isso. O que eu estou aprendendo hoje é o que eu venho procurando há 25 anos: é cada dia me 

aprimorar mais, cada dia poder estar mais perto do colega, do ser humano”.

O entendimento do que se passa com o ser humano demonstrou ser, na opinião dos 

gestores,  importante  fator  na  comunicação  com  os  componentes  de  sua  equipe.  Sandro 

argumenta que a  comunicação é uma ‘arte’  importante  e que,  com o passar dos anos,  as 

pessoas mudaram, então é preciso mudar a forma de lidar com elas. Quando perguntado sobre 

o  que  tem  aprendido  em  sua  carreira,  ele  diz:  “o  que  eu  aprendo  é  isso,  é  a  arte  da 

comunicação que é  sumamente importante.  Não existe  mais nenhuma pessoa ingênua,  as 

pessoas estão mais bem informadas e você não pode usar mais certas espertezas achando que 

vai  enganar  as  pessoas”.  Ele  completa  sua  idéia,  dizendo  que  só  a  sinceridade  e  a 

transparência na forma de dialogar permitem uma verdadeira condução da equipe rumo aos 

objetivos. “Eu acho que só a preocupação sincera e aberta realmente é que leva a haver essa 

interação  e  essa  cumplicidade  para  a  gente  buscar  um  objetivo.  Então  o  que  eu  estou 

aprendendo no dia a dia é isso: é olhar o outro e interagir de verdade e efetivamente dialogar”.

Alguns  gerentes  também  demonstraram  que  aprender  a  se  comunicar  melhor  foi 

fundamental para o seu desempenho como gestor de seu quadro funcional. Marcus Campos 

Filho mostra que, para gerir pessoas, teve de aprender a ouvi-las: “Você tem que ter uma 

ponderação maior, você tem que ouvir mais, ter uma compreensão dos problemas individuais 

das pessoas. O gestor tem de ter uma maestria pessoal”. Synthia diz a mesma coisa:  “eu 

aprendi a ouvir. Eu gostava muito de falar, mas eu aprendi a ouvir”.

Sandro, por sua vez, comenta que um antigo gerente seu o ensinou muito sobre como 

gerir pessoas e fazê-las produzir para a empresa: “Outro grande aprendizado, também de uma 

colega gerente aqui, com relação à gestão de pessoas, ela tem um carisma. Por conseguir ser 
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extremamente transparente, ela consegue tirar da equipe quase que tudo que é possível de se 

tirar de um ser humano”. Sandro arremata: “eu tive um grande ganho de aprendizado com 

essa colega”. Marcus também fala que teve a participação de sua gerência para desenvolver 

habilidades na condução de pessoas. Ele diz: “eu tive alguns gestores muito significativos na 

minha  carreira,  me  dando a  linha  de  conduta  na  condução  de  pessoas,  e  aí  você  vai  se 

aperfeiçoando”. Synthia, por sua vez, diz que aprendeu técnicas para mobilizar seu pessoal. A 

gerente afirma:

Outra coisa é você mobilizar as pessoas. É muito interessante você ver que aquelas 
técnicas funcionam. Você reúne sua equipe e quer direcionar para um certo local, 
você aperta nos lugares certos e eles se movem naquela direção. Isso também foi 
uma coisa que eu aprendi.

Para  os  gerentes  entrevistados,  saber  gerir  pessoas  também  significa  manter  a 

capacidade de comunicação diante das diferenças e saber administrar os conflitos. Synthia, 

por exemplo, diz que teve de aprender a ser mais flexível com seus funcionários, porque 

percebeu que não são todos que admitem trabalhar sob pressão. Segundo ela:

Aprendi a ser flexível porque as pessoas são diferentes, elas têm tempos diferentes. 
Não é todo mundo que funciona com todo tipo de pressão. Com alguns subordinados 
eu tenho de ser mais amável, com outros eu tenho de ser mais dura e você tem de 
aprender a compreender a essência das pessoas, e isso eu aprendi.

Falando  sobre  seu  aprendizado,  Alberto  Moura  comenta  que  é  comum  surgirem 

conflitos e que um bom gestor tem de saber administrá-los. Para ele, é fundamental “saber 

gerir e administrar os conflitos interpessoais. Os problemas naturais que existem em qualquer 

organização na relação entre líder e liderados”.

Guilherme  Santos  lembra  as  mudanças  no  cenário  atual  e  toda  a  dificuldade  que 

significa gerir pessoas nessa época cheia de contratempos. Ele expõe que, quanto mais se sobe 

na hierarquia de uma empresa, mais é necessário desenvolver a competência de gestão de 

pessoas e que ele tem aprendido a esse respeito. Nas palavras dele: “uma competência que eu 

procuro desenvolver, porque cada vez mais ela se torna fundamental, é a competência gestão 

de pessoas”. No final ele afirma que esse é um verdadeiro desafio:
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Conduzir  essas  pessoas  a  se  desenvolverem  e  trabalharem  felizes,  com  toda  a 
dificuldade que a gente tem de salário, de família, de problema de saúde [...] tudo 
isso são variáveis que estão mudando todo dia. Então eu acho que o grande desafio 
do gestor é aprender cada vez mais essa competência.

Finalizando, o gerente Jorge Marques faz uma síntese da importância da gestão de 

pessoas para um gerente geral, quando diz: Não há de se conseguirem resultados sustentáveis, 

se você não tiver habilidade de conseguir isso dentro de um clima de construção coletiva, 

onde o ser humano se sinta participativo, entendendo o trabalho como um instrumento da 

construção de sua própria felicidade”. O gerente finaliza: “é ver o trabalho como um meio e 

não como um fim em si mesmo. Daí voltamos para a necessidade da competência gestão de 

pessoas”.

1.16.3  Aprendizagem  sobre  questões  relacionadas  à  conduta 
pessoal

A última das categorias encontradas com base nas entrevistas dos gerentes gerais trata 

da aprendizagem de aspectos relacionados à conduta dos participantes deste estudo. Nessa 

categoria, enquadram-se as respostas referentes à aprendizagem de questões relativas a ética, 

honestidade, responsabilidade, humildade e outras mais que apontem uma mudança na forma 

de conduta dos personagens desta pesquisa.

A esse respeito, Marcos afirma ter tirado várias lições de comportamentos éticos a 

partir da conduta e do exemplo de outras pessoas. São palavras do gerente: “eu tive vários 

exemplos de pessoas que eu procurei, eu não digo seguir, mas que eu tive como lição em 

muitos  comportamentos  éticos”.  Alberto  Moura  segue  a  mesma linha  e  demonstra  que  a 

honestidade é fundamental, principalmente quando se está em uma empresa pública. Para ele, 

quando se lida com bens que pertencem a todos é importante que a honestidade esteja sempre 

presente. Ao tratar do que tem aprendido, o gerente foi enfático: “eu acho que a honestidade 
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foi fundamental. Principalmente porque estamos numa empresa pública e precisamos tratar 

bem a coisa pública. Então o maior aprendizado que eu tive com eles [com os chefes] foi o de 

saber zelar a coisa pública”. Synthia também obteve esse exemplo de um de seus chefes. Para 

a líder da agência Folguedo, os brasileiros agem muito com o coração e, às vezes, se deixam 

“amolecer” pelas circunstâncias. Com um antigo gerente, ela diz ter aprendido a ser mais 

rígida e a agir com a razão, sem permitir que o momento a fizesse esquecer de sua ética e sua 

integridade. Assim como Alberto, Synthia lembra a responsabilidade que está por trás de gerir 

recursos públicos:

Ele [um antigo gerente] era ético ao extremo. A gente como brasileiro tende a ser 
muito guiado pela emoção e ele dizia que como funcionários da Caixa a gente tinha 
de ser guiado pela razão. [...] ele preferia perder a função a ceder na integridade que 
ele tinha, e isso aí eu aprendi com o exemplo dele, de ele dizer e bancar mesmo: 
“não vou fazer e acabou-se, isso está errado e vai dar prejuízo a Caixa. Eu não vou 
fazer”.

Myrna Souto disse ter mudado sua conduta e passado a agir com mais humildade. O 

fato de trabalhar em um tribunal e de lidar com magistrados fez com que ela aprendesse a 

cumprir o que é determinado por outros. Segundo ela, essa lição fez com que aprendesse a 

“baixar  a  cabeça”  e  humildemente  obedecer:  “eu  aprendi  uma  coisa  muito  séria:  é  ser 

humilde. Aqui eu aprendi a baixar a cabeça. Um juiz, um magistrado, ele chega, ele impõe um 

mandado, alguma coisa que você tem de cumprir naquele momento e quando ele te chama 

você tem de ir na mesma hora”. Para a gerente isso teve uma grande importância: “Isso foi 

uma coisa que me fez pensar melhor e ser humilde, muito humilde. E quanto mais eu sou, 

mais  eu  ganho  [...]  Isso  aí  foi  uma  coisa  que  eu  não  tinha  desenvolvido  em  mim, 

naturalmente”.
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  Conclusões, implicações e recomendações

O objetivo  geral  deste  estudo versou  sobre  a  compreensão  de  algumas  facetas  da 

aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da 

Região Metropolitana do Recife. Para nortear a pesquisa foram estabelecidas três perguntas de 

pesquisa a respeito dos gestores em questão. São elas:

a) Qual o papel dos relacionamentos interpessoais  para a aprendizagem dos Gerentes 

Gerais?

b) Qual o papel de possíveis comunidades de prática formadas por gerentes gerais na 

aprendizagem desses profissionais?

c) O que eles têm aprendido e tem sido decisivo para o desempenho de sua função como 

gerente?

Buscando  encontrar  respostas  para  essas  questões,  foi  construído  um  referencial 

teórico  com  textos  da  literatura  acadêmica  e  de  negócios  que  abordam  o  tema  e, 

posteriormente, realizou-se uma investigação qualitativa. No segmento empírico do estudo, 

foram selecionados dez gerentes gerais  de agências espalhadas  pela região geográfica em 

questão,  os  quais  foram submetidos  a  uma  entrevista  semiestruturada  e  preencheram um 

pequeno formulário.

Todas as entrevistas realizadas foram transcritas em sua totalidade e posteriormente os 

entrevistados tiveram acesso a uma síntese dos resultados obtidos como forma de validar o 

que foi encontrado. Quanto à primeira pergunta desta pesquisa, foi possível observar que os 

relacionamentos  interpessoais  tiveram  um  importante  papel  na  aprendizagem  dos 

entrevistados  por  possibilitarem  que  uns  aprendessem  com  os  outros  e  também  por 

fornecerem apoio para que a aprendizagem acontecesse. Como resposta à segunda pergunta, 
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observou-se  que  as  comunidades  de  prática  potencializavam a  troca  de  experiências  e  a 

difusão das melhores práticas, além de nivelar o conhecimento, democratizar a informação, 

auxiliar na motivação e integrar o grupo de gerentes. Já no que se refere à terceira questão, foi 

possível perceber que a aprendizagem dos gerentes participantes deste estudo se deu com 

relação  às  habilidades  operacionais,  habilidades  na  comunicação  com  as  pessoas  e 

aprendizagem sobre questões referentes à sua conduta.

Todos os resultados encontrados com o estudo, bem como os objetivos buscados, a 

teoria  que  o  fundamentou  e  a  metodologia  utilizada  já  foram detalhados  em  segmentos 

anteriores deste documento.

Este capítulo atual, portanto, tem como intuito exibir as conclusões às quais se chegou 

e relacionar-las com o que já havia sido produzido nesse campo de pesquisa. No segmento 

final  deste  capítulo,  serão apresentadas  algumas implicações  para  a  prática profissional  e 

recomendações para futuras pesquisas.

1.17  Conclusões

Aqui,  serão  apontadas  as  conclusões  tiradas  com  a  pesquisa  realizada.  Ver-se-á 

também uma discussão sobre como essas conclusões se inserem no campo do conhecimento 

que abrange o fenômeno investigado. Também será possível ver de que forma esta pesquisa 

reforça,  amplia  ou se  contrapõe ao que já  foi  produzido em outras investigações sobre a 

aprendizagem. Ressalte-se que a primeira conclusão diz respeito ao que foi encontrado como 

resposta à primeira das perguntas; da mesma forma a segunda conclusão se refere à segunda 

pergunta e a terceira conclusão à terceira pergunta.

1)  Os relacionamentos possibilitam que as pessoas aprendam umas com as outras e 

fornecem apoio de modo a facilitar a aprendizagem.
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Os  resultados  encontrados  nesta  pesquisa  apontam  que  os  relacionamentos 

interpessoais  são  importantes  para  a  aprendizagem  porque,  relacionando-se,  as  pessoas 

aprendem umas com as outras e/ou vêem seu processo de aprendizagem facilitado. No que se 

refere ao primeiro desses dois pontos, este estudo concluiu que essa aprendizagem se deu, 

basicamente, por intermédio da troca de experiência e também pelos exemplos de carreira e 

conduta que os profissionais podem encontrar em seus colegas.

Essas conclusões estão em consonância com o que alguns teóricos da aprendizagem 

proclamam. Na literatura acadêmica, são vários os exemplos de pesquisas que abordaram a 

importância  dos  relacionamentos  interpessoais  para  a  aprendizagem  (GERSICK; 

BARTUNEK;  DUTTON,  2000;  LA  PARO,  1991;  LUCENA,  2001;  HIGGINS;  KRAM, 

2001;  ZEY,  1988;  BROADBRIDGE,  1999;  ROCHE,  1979;  KRAM,  1983;  KRAM; 

ISABELLA,  1985).  Na  opinião  de  Richter  (1998),  por  exemplo,  a  aprendizagem é  uma 

prática social. Para a autora, as relações interpessoais e as interpretações que se desenvolvem 

durante  o  trabalho  cotidiano  são  fatores  fundamentais  para  a  geração  de  conhecimento. 

Reforçando essa idéia,  Gherardi,  Nicolini  e  Odella  (1998)  defendem que  as  pessoas,  por 

constituírem-se  seres  sociais,  constroem  seus  entendimentos  e  aprendem  por  meio  de 

interações sociais em ambientes sócio-culturais específicos. Do seu estudo, Lucena (2001) 

também extraiu uma conclusão semelhante. A partir de seus achados, o autor sugere que os 

gerentes-proprietários  do  setor  de  varejo  de  vestuário  de  Florianópolis  aprendiam  por 

intermédio  de  suas  relações  com  uma  ampla  variedade  de  pessoas,  tais  como  membros 

familiares, amigos, sócios e profissionais de outras empresas.

Partindo para a analise da rotina de um gerente, perceber-se-á que uma grande parte de 

seu tempo é despendida relacionando-se com outras pessoas. De acordo com os resultados 

desta pesquisa, ficou claro que, em alguns desses relacionamentos, é comum que haja uma 
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troca  de  experiências  entre  esses  profissionais.  Nesses  momentos  de  diálogo  e  de 

compartilhamento de experiências, vários gerentes demonstraram ter aprendido algo.

No que se refere à aprendizagem a partir da troca de experiências, acredita-se que esta 

se dê no momento em que, por intermédio do diálogo, haja uma negociação de significados 

entre os participantes. Numa conversa em que um orador esteja falando de suas experiências, 

o ouvinte se apropria, por meio de sua percepção e interpretação, das experiências de quem as 

conta. Ao ouvir e assimilar essas experiências, elas passariam a ser suas e levariam a uma 

aprendizagem que poderia ser reforçada à medida que a teoria ali negociada se confirmasse 

em sua vida. O que isso quer dizer é que as pessoas aprendem não apenas com as experiências 

vividas,  mas,  também,  pelas  experiências  ouvidas  e  intercambiadas.  No  futuro,  ao  se 

encontrar em uma situação parecida com a que ouviu lhe falarem, essa pessoa provavelmente 

fará uso das conclusões a que chegou quando o fato lhe foi relatado.

Essa conclusão se aproxima do que foi apontado por Jarvis (1987). Para o autor, o 

processo de aprendizagem de uma pessoa está diretamente relacionado às experiências pelas 

quais passa. O autor ainda destaca que, mesmo estando num mesmo ambiente sócio-cultural, 

pessoas diferentes podem ter interpretações diferentes a respeito de uma mesma experiência. 

Isto leva a crer que, nesse processo de compartilhamento de idéias, percepções e experiências 

a que o capítulo de resultados desta dissertação faz alusão, haja uma interpretação própria da 

situação, de modo que se gerem conclusões diferenciadas para cada uma das partes. Em uma 

conversa entre gerentes na qual um conta suas experiências ao outro pode acontecer de o 

ouvinte chegar a uma conclusão diferente da que se teve intenção de passar.

Chanlat  e  Bédard  (1996,  p.  133)  também  defendem  o  compartilhamento  de 

experiências  como maneira  de  expandir  o  conhecimento.  Os  autores  afirmam que,  nesse 

processo, o espaço reservado à conversação e à troca de idéias é fundamental:

Se o diálogo é ao mesmo tempo constitutivo do ser, descoberta de si mesmo, lugar 
de confronto de idéias e modo de influenciar, convém não esquecermos que ele pode 
desempenhar  um papel  ímpar  na  elaboração  dos  conhecimentos  pessoais  [...]  É 
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principalmente através da conversação metódica e da troca de idéias que progride o 
conhecimento de cada um a respeito do universo que o rodeia. Como se explicaria 
de outra forma o fato corrente de que, sem jamais haver aberto um livro sobre um 
assunto  qualquer,  se  possa  contudo  ter  desenvolvido  conhecimentos  e  posições 
dignas de consideração? (CHANLAT; BÉDARD, 1996, p. 133).

Além do aprendizado que surge da troca de experiências. As conclusões às quais se 

chegou  com  este  trabalho  colocam  em  posição  de  destaque  o  papel  desempenhado  por 

profissionais mais antigos e com maior experiência na empresa. Sobre essa questão, e apesar 

de não ter sido foco específico desta pesquisa, a relação de mentoria foi citada em diversos 

momentos pelos entrevistados como tendo tido uma importante função para a aprendizagem. 

Esse processo de mentoria, em todos os casos, foi descrito como algo informal e que surgiu 

do relacionamento natural  e  cotidiano dessas  pessoas.  De uma forma geral,  o  mentor  foi 

apontado como alguém mais experiente na empresa e que ocupava uma posição de destaque 

na hierarquia.

De acordo com os resultados deste estudo, concluiu-se que os gerentes em questão 

aprenderam com seus mentores a partir de conselhos e dicas que esses profissionais mais 

experientes  davam sobre como agir  em determinadas situações.  Em outros  momentos,  os 

gerentes também indicaram que esse tipo de relacionamento também foi importante por que, 

por seu intermédio, foi possível aprender com o exemplo dessas pessoas.

As conclusões tiradas nesta pesquisa apontam para a mesma linha de raciocínio que a 

teoria desenvolvida sobre o tema da mentoria. Referindo-se aos benefícios psicossociais que 

os mentorados podem tirar dos seus relacionamentos com os mentores, Kram (1983, p. 614) 

também  aponta  que  os  mentores  oferecem  aos  seus  “protegidos”,  entre  outras  coisas, 

conselhos, um modelo a ser seguido, confirmação e aceitação e amizade. Para a autora, isso 

ajudaria  os  mentorados  a  desenvolverem  um  senso  de  competência,  auto-confiança  e 

efetividade em seu papel gerencial. Esse  hall de benefícios é ampliado por Kram e Isabela 

(1985, p. 111), que incluem o desenvolvimento de um senso de identidade profissional.
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Também  estão  em  consonância  com  os  achados  deste  documento,  as  conclusões 

tiradas por Broadbridge (1999, p.346), em seu estudo sobre a mentoria no setor de varejo. Ao 

discutir  sobre  o  tema,  a  autora  menciona  que  um considerável  número  de  respondentes 

indicaram o mentor como alguém com quem aprenderam a partir de sua grande experiência e 

conhecimento, sendo este indicado principalmente por seu papel de guia, suporte e consultor. 

Ainda a esse respeito, Akin (1987, p. 40) também mostra que uma das principais formas com 

a  qual  os executivos  por  ele  estudados aprendem é  ao observar  e  tentar  agir  de maneira 

semelhante  a  uma  pessoa  específica,  no  caso  um mentor.  Para  Akin,  a  mais  central  das 

atividades de aprendizagem está em buscar entender a forma como essa pessoa admirada 

pensa e age e então fazer uso dos mesmos métodos.

Entretanto  nem  todos  os  personagens  citados  pelos  gerentes  entrevistados  como 

importantes para sua aprendizagem foram vistos por eles como mentores. Houve, inclusive, 

os  que  sequer  indicaram ter  desenvolvido  qualquer  relacionamento  de  mentoria  em suas 

carreiras.  Estes  mencionaram principalmente  o  relacionamento  com chefes  e  pares  como 

tendo sido importante veículo para a sua aprendizagem. Esta conclusão coincide com o que 

McCauley (1986, p.12-13) apontou em seus estudos. De acordo com a autora, mesmo quando 

os  chefes  não  são  tidos  como mentores,  o  relacionamento  com eles  pode  ser  importante 

manancial para a aprendizagem pela possibilidade de servir como modelo e como fonte de 

feedback. Marshall e Stewart (1981, p.187) também mostram que os chefes influenciam seus 

subordinados  ao  se  firmarem  como  modelos  de  conduta.  Em  seus  estudos,  as  autoras 

demonstram que alguns dos gerentes por elas estudados admitiram que costumavam repetir o 

mesmo tipo de comportamento que por vezes vislumbraram em seus chefes. Assim como foi 

visto nesta pesquisa, em que Jorge e Synthia afirmaram ter aprendido o que não deve ser feito 

a partir de exemplos negativos dados por ex-chefes deles, Marshall e Stewart (1981, p. 187) 

também encontraram o mesmo fato. Elas indicam que muitos gerentes fizeram reflexões sobre 
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atitudes  que  consideraram inapropriadas  e  começaram a,  deliberadamente,  agir  de  forma 

contrária.

Uma  segunda  vertente  dessa  conclusão,  mas  ainda  referente  à  importância  dos 

relacionamentos para a aprendizagem dos pesquisados, foi a de que, em vários momentos, 

esses  relacionamentos  funcionaram como fonte  de  suporte  emocional  e  profissional  e  de 

motivação.  Essas  conclusões  servem  para  reforçar  a  descoberta  de  alguns  importantes 

estudiosos do tema.

Alguns  dos  entrevistados  (como  é  o  caso  de  Denílson,  Marcus,  Guilherme  e 

Raymundo, entre outros) referiram-se aos relacionamentos que desenvolvem dia-a-dia com 

colegas,  chefes,  mentores  e  com  a  equipe  com  que  trabalham  diariamente  como  sendo 

importantes, à medida que puderam encontrar nessas pessoas apoio profissional e emocional 

nos momentos que precisaram. Da mesma forma, Kram e Isabela (1985, p. 111) indicam que 

o relacionamento com mentores beneficia os protégés por oferecer treinamento, por facilitar a 

exposição e visibilidade no trabalho, por prover desafios e proteção no trabalho. Tudo isso, 

segundo as autoras, ajudaria esses jovens profissionais a estabelecerem e aprenderem os seus 

papéis dentro da organização e, dessa forma, a se desenvolverem. Esta categoria de benefício 

foi denominada por Kram (1983) como voltada para carreira, ou seja, são aqueles aspectos do 

relacionamento que estão primeiramente focados no desenvolvimento profissional.

La  Paro  (1991,  p.  100)  também  destacou  que  os  gerentes  por  ela  entrevistados 

apontaram que os relacionamentos com pares, chefes,  staff, colegas dentro da organização, 

amigos  e  clientes  foi  importante  no  processo  de  aprendizagem,  pelo  apoio  que  puderam 

encontrar nessas pessoas. O apoio profissional também é citado por Zey (1988), quando ele 

diz  que  os  mentorados  costumam  encontrar  nos  seus  mentores  apoio  nos  momentos  de 

dificuldade.
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Além do apoio profissional encontrado nos colegas de trabalho, também foi destaque, 

nesta  pesquisa,  o  fator  motivacional  que advém dos relacionamentos desenvolvidos pelos 

gerentes.  A esse respeito,  Broadbridge (1999, p.  345) aponta que uma parte  dos gerentes 

entrevistados em sua pesquisa indicou que em seus relacionamentos com mentores um de seus 

benefícios era o incentivo que recebiam para o seu desenvolvimento.

2) As comunidades de prática potencializam os benefícios dos relacionamentos para a 

aprendizagem

A segunda conclusão deste estudo refere-se à importância das comunidades de prática 

para a aprendizagem dos gerentes pesquisados. A esse respeito, concluiu-se que a comunidade 

de prática formada pelos gerentes gerais em questão teve uma influência na aprendizagem 

desses profissionais  e que, entre outras coisas,  funcionava como um momento no qual se 

reuniam várias pessoas experientes, que atuavam na mesma área e que buscavam melhorar 

seus desempenhos. A esse respeito, Wenger (1996, p. 22) já dizia que “trabalhar em conjunto 

não é formar uma patota”.  Esse tipo de trabalho é fundamental para a  aprendizagem. Na 

opinião do autor, a aprendizagem se torna mais efetiva quando está integrada a alguma forma 

de participação social e as comunidades de prática podem usar suas histórias compartilhadas 

como uma fonte social para aprender mais e mais rápido.

Dessa forma, dentre os vários benefícios que podem surgir de uma comunidade de 

prática, pode-se sintetizar sua importância para os gerentes entrevistados como sendo esta 

uma oportunidade de potencializar os benefícios advindos dos relacionamentos interpessoais. 

As comunidades de prática abrem possibilidade para diversos relacionamentos e estreitam 

outros  que  dificilmente  aconteceriam.  Um  profissional  que,  isoladamente,  e  limitado  ao 

ambiente de sua agência, teria uma possibilidade também limitada de relacionamentos estaria 

exposto a um determinado número de contatos interpessoais. Este gerente estaria “confinado” 

a um local no qual seria ele, possivelmente, a única pessoa que teria responsabilidade pela 
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execução de certos papéis profissionais relacionados à atividade de gerenciamento geral da 

unidade. Pertencendo a uma comunidade de prática formada por executivos com uma função 

equivalente à sua e por outros com maior experiência, esse mesmo profissional ganha acesso a 

uma ampla gama de possibilidades para trocar idéias e expor as suas práticas cotidianas de 

modo a ampliar suas perspectivas.

Essas conclusões estão de acordo com o que Boud e Middleton (2003, p. 196-197) 

apresentam em suas pesquisas sobre comunidades de prática com diferentes trabalhadores em 

uma grande organização.  Os autores apontam que a formação de comunidades de prática 

dentro  da  organização  estudada  foi  importante,  porque  os  seus  participantes  recorriam 

constantemente uns aos outros para resolver problemas, tirar dúvidas, discutir sobre assuntos 

de  interesse  de  todos,  entre  outras  formas  de  ajuda.  Esses  momentos  de  aprendizagem 

transcorreriam, na opinião dos autores, tanto de forma grupal, quanto isoladamente entre pares 

ou entre novatos e outros já mais experientes. O que reforça que as comunidades de prática 

tanto têm uma importância para a atuação do grupo, coletivamente, quanto também estimulam 

a integração entre profissionais que, de outra forma, estariam distantes. Por conta do contato 

surgido mediante os encontros da comunidade, esses profissionais passariam a desenvolver 

um relacionamento mais próximo e poderiam colher os benefícios do mesmo.

Essa  possibilidade  de  haver  uma  maior  integração  entre  os  gerentes  por  conta  da 

participação na comunidade de prática foi citada por vários dos gerentes entrevistados nesta 

pesquisa, como é o caso de Sandro Correia, Myrna Souto, Guilherme Santos, Raymundo de 

Oliveira  e  outros.  Essa  também  foi  uma  das  conclusões  tiradas  por  Ardichvili,  Page  e 

Wentling  (2003,  p.  69),  em  um  estudo  sobre  barreiras  e  motivações  à  participação  em 

comunidades de prática virtuais realizado com empregados da  Caterpilar. Nesse estudo, os 

entrevistados  apontam que  os  dois  principais  benefícios  das  comunidades  de  prática  são: 

ajudar a integrar os novos profissionais de uma forma mais rápida no seu local de trabalho e 
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torná-lo  mais  produtivo  rapidamente;  e  prover  um  local  no  qual  pessoas  de  ambientes 

geograficamente dispersos possam trabalhar em conjunto e se comunicar melhor.

O fato de as comunidades de prática estimularem a integração dos seus participantes 

tem como importância não apenas os benefícios que podem advir  desses relacionamentos 

separadamente, mas também o fato de, dessa forma, haver uma retro-alimentação da própria 

comunidade.

Além do aspecto integrador que se pode observar na análise sobre a comunidade de 

prática estudada, pode-se concluir também que outro aspecto de grande importância para a 

aprendizagem  de  seus  participantes  foi  que  nela  os  gerentes  podiam  nivelar  seus 

conhecimentos,  tendo  acesso  às  informações  de  um modo  mais  democrático.  Uma parte 

significativa desses encontros se dava como uma oportunidade de relembrar e/ou repassar as 

metas, informar sobre as principais decisões tomadas em reuniões na Matriz e que poderiam 

modificar o foco que as agências deveriam dar de um produto para outro. O que se percebeu 

foi que as reuniões se configuraram em um ambiente democrático no qual as informações 

importantes  chegavam a  todos  na  mesma hora.  Isso  não  só  permitia  que  ninguém fosse 

privilegiado, como também servia para acelerar a propagação das principais informações. Por 

e-mail corria-se o risco de ter as mensagens lidas com atraso (ou até mesmo não lidas) e estar-

se-ia à mercê dos ruídos de comunicação que estão mais latentes nas mensagens escritas.

Essas conclusões seguem a mesma direção do que foi exposto por Ardichvili, Page e 

Wentling  (2003,  p.  70-71).  Para  os  autores,  boa  parte  dos  seus  entrevistados  usava  as 

comunidades  de  prática  como  uma  forma  de  se  manterem  informados  a  respeito  do 

desenvolvimento  em sua  profissão  ou  de  uma área  profissional  específica  dentro  de  sua 

organização. Dentro desse grupo havia troca de notícias sobre encontros, minutas de reuniões, 

agendas e resumos de seminários. Outro benefício citado foi a diminuição do tempo de acesso 
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às informações.  Para os  autores,  as  comunidades de prática permitem acessar  as  mesmas 

informações às quais se poderia ter aceso de outra forma, mas em um tempo muito menor.

Outra conclusão à qual se chegou mediante a análise das entrevistas com os gerentes 

foi  a  de  que  as  comunidades  de  prática  desempenham  uma  importante  função  para  a 

aprendizagem, uma vez que possibilitam que seus integrantes compartilhem experiências e 

conhecimentos e disseminem as melhores práticas. Nas interações entre esses profissionais 

era comum que houvesse momentos em que se faziam comentários sobre a realidade de cada 

agência, as práticas que deram certo, as experiências que cada um viveu e o que aprendeu 

com elas. Nesses eventos, também era comum que o superintendente promovesse debates 

para  que  os  gerentes  com  melhores  resultados  expusessem que  tipos  de  comportamento 

estavam estimulando em suas equipes e o que vinha sendo feito para que atingissem aqueles 

resultados.

A idéia da difusão das melhores práticas é uma constante na literatura que aborda os 

benefícios das comunidades de prática. A esse respeito, Wenger e Snyder (2001, p. 10-11) já 

comentavam que elas serviam para complementar as estruturas existentes nas organizações e 

que  estimulavam  o  compartilhamento  de  conhecimentos,  sendo  capazes  de,  entre  outras 

coisas,  desenvolver  habilidades  de  empregados,  resolver  problemas  e  promover  a 

disseminação de melhores práticas. Ardichvili,  Page e Wentling (2003, p.  69-71) também 

encontraram, entre seus pesquisados, essa vontade de dividir o que se aprendeu ao longo da 

carreira. Segundo os autores, muitos gerentes sentem-se em um estágio profissional no qual já 

é  tempo de compartilhar  conhecimento e  experiência  e  percebem que as comunidades de 

prática representam uma boa oportunidade parar alcançar esse feito. Outros benefícios citados 

em suas pesquisas remetem ao acesso a melhores práticas e a uma espécie de “banco de dados 

com as lições aprendidas”.
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Finalizando as conclusões sobre as comunidades de prática, uma característica que foi 

citada por diversos gerentes entrevistados foi que elas se mostraram importantes na medida 

que foram fontes de motivação para a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. Os 

gerentes disseram que diferentes momentos dos encontros eram reservados para estimular os 

que obtinham bons resultados a continuar no mesmo caminho e aos que não se encontravam 

tão bem que se mirassem nos exemplos dos mais bem colocados. Gerentes como Denílson 

Valença,  Raymundo  de  Oliveira,  Guilherme  Santos,  Miguel  Lacerda,  Synthia  Loreto,  e 

outros, afirmaram que perceberam essa faceta nas reuniões promovidas pelo Escritório de 

Negócios e disseram terem se sentido estimulados por conta desses encontros. Na literatura 

sobre comunidade de prática coberta por esta dissertação, não foram encontrados registros 

sobre sua importância como fator motivacional. Esse fato merece destaque uma vez que, por 

se tratar de um ambiente no qual normalmente se integram profissionais de grande relevância 

para a estratégia das empresas, essa parece ser uma preciosa oportunidade para se apoiar e 

estimular o desenvolvimento desses profissionais.

3) O conteúdo da aprendizagem dos gerentes entrevistados estava compreendido entre 

as habilidades operacionais, habilidades relevantes à comunicação com as pessoas e questões 

referentes à sua conduta.

A terceira e última conclusão remete ao conteúdo da aprendizagem dos pesquisados. 

Sobre  esse  tema,  concluiu-se  que  a  aprendizagem  se  deu  em  termos  de  habilidades 

operacionais, comunicação com as pessoas e conduta pessoal. A respeito da aprendizagem de 

habilidades operacionais, destaca-se que sua importância para o gerente normalmente não está 

no  desenvolvimento  da  tarefa  em  si,  mas  no  seu  uso  como  uma  ferramenta  de  apoio 

fundamental para o fechamento de negócios. Esse tipo de conhecimento está relacionado com 

o  desenvolvimento  de  tarefas  específicas,  como:  administração  financeira,  cálculos  de 

empréstimos, lida com processos jurídicos, manuseio dos sistemas operacionais da empresa, 
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etc. Apesar de ter sua equipe pronta para operacionalizar qualquer transação, o gerente geral 

também precisa  ter  uma  noção da  operação  que  vai  ser  realizada,  inclusive,  para  passar 

segurança para o cliente. Em casos extras, mas não tão raros, o gerente geral também pode ter 

a necessidade de ele mesmo realizar toda a transação. Essa realidade presente nas agências 

está de acordo com os escritos de Mintzberg (1975), quando demonstrava que, ao contrário do 

que  alguns  pensam,  os  gerentes  de  alto  escalão  também  realizam  tarefas  repetitivas  e 

atividades operacionais durante sua rotina diária e não ficam apenas limitados a planejar o que 

deve ser feito.

As habilidades operacionais apresentadas nesta pesquisa estão em consonância com o 

que  Mezirow (1991,  p.  73)  classifica  como domínio  instrumental  da  aprendizagem.  Esse 

domínio se preocupa com as formas que as pessoas encontram para manipular o ambiente no 

qual atuam. As ações instrumentais, de acordo com Mezirow, baseiam-se em conhecimento 

empírico e são governadas por regras técnicas. Tendo como referência outros estudos sobre 

aprendizagem de gerentes, observa-se que Katz (1986, p. 61-62) comenta sobre a necessidade 

dos  gerentes  desenvolverem  uma  “habilitação  técnica”  que,  segundo  o  autor,  representa 

compreensão e proficiência relativas a um determinado tipo de tarefa, especialmente a que 

envolva métodos, processos e procedimentos ou técnicas. La Paro (1991, p. 153) também fala 

da aprendizagem de aspectos técnicos ou profissionais referentes ao desempenho das funções 

gerenciais e Akin (1987, p. 38) chama de habilidades do trabalho o que classifica como o que 

precisa ser sabido para completar uma determinada tarefa.

A  aprendizagem  operacional  também  foi  apresentada  como  resultado  de  outras 

pesquisas da área. Fleury e Fleury (2001, p. 24-25) comentam sobre competências técnico-

profissionais,  que  seriam competências  específicas  para  a  realização  de  certas  operações, 

ocupações ou atividades.  Os autores  relacionam essas competências  com o conhecimento 

específico que, ao seu ver, significa deter informações e conhecimentos técnicos sobre a área 
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de atuação, utilizando-os e atualizando-os constantemente para o cumprimento de atividades, 

resolução de problemas ou desenvolvimento de projetos e produtos. Lucena (2001) também é 

outro autor que se reporta às habilidades operacionais. O autor as agrupou juntamente com 

outras habilidades e as classificou como conhecimentos e habilidades específicos e gerais. Por 

fim, McCall (1988, p. 6-7) fala sobre a aprendizagem de conhecimentos técnicos específicos 

que seriam importantes para a elaboração e implementação de uma agenda para o gestor.

Observou-se,  também,  que  os  gestores  estudados  nesta  pesquisa  citaram  ter 

desenvolvido uma habilidade de comunicação e argumentação com as pessoas. Alguns dos 

entrevistados,  como  são  os  casos  de  Denílson,  Sandro  e  Synthia,  demonstraram  esta 

habilidade por meio da capacidade de negociação com clientes. Essa habilidade estaria dentro 

do que Fleury e Fleury (2001, p. 24-25) rotularam de competências sociais, que seriam as 

necessárias  na  interação  com  outras  pessoas.  Dentro  dessas  competências,  a  negociação 

aparece como a argumentação coerente no intuito de persuadir pessoas na venda de idéias e 

aceitação do seu ponto  de  vista.  McCall  (1988,  p.  6-7)  também aborda as  estratégias  de 

negociação como fundamentais quando trata das habilidades de relacionamento.

Outro ponto que também figurou entre as habilidades relacionadas à comunicação com 

as pessoas foi o atendimento ao cliente. Esse ponto se enquadra nas capacidades enunciadas 

por Fleury e Fleury (2001) como capacidades de comunicação, que também figuram entre as 

competências sociais, já enunciadas, e nas competências de negócios que são tidas como as 

que estão relacionadas à compreensão do negócio e à orientação para o cliente.

Com este estudo também se concluiu que a capacidade de comunicação dos gerentes 

tem reflexo  direto  em sua habilidade  de gerir  pessoas.  Essa  habilidade  é  particularmente 

importante porque foi citada por todos os gerentes e em diferentes momentos. Acredita-se que 

a incidência se deu, não apenas pela importância do tema em si demonstrada por todos os 
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respondentes, mas também pelo fato de ter sido uma competência recentemente cobrada pela 

Caixa no seu mapeamento anual.

Com relação aos gerentes entrevistados, a melhoria da capacidade de comunicação na 

gestão de pessoas passa por Denílson Valença, que diz ter aprendido a entender melhor os 

seus funcionários – e o potencial e as limitações de cada um deles – olhando-os na alma. 

Passa  também  por  Raymundo  Oliveira  que  agora  percebe  a  importância  de  ver  seus 

funcionários de um modo mais completo, na sua dimensão humana. A esse respeito Katz 

(1986, p. 62) já falava sobre a habilitação humana, que, para ele, significa: “A qualidade de o 

executivo trabalhar eficientemente como integrante de um grupo e de realizar um esforço 

conjunto  com os  demais  componentes  da  equipe  que  dirige”.  Nas  pesquisas  de  Fleury  e 

Fleury (2001, p. 24-25), a gestão de pessoas se assemelha às competências sociais. Nesse 

aspecto,  destacam-se  a  capacidade  de  comunicação  e  sua  garantia  de  entendimento  das 

mensagens  pelos  demais  membros  da  organização;  a  negociação  e  sua  disposição  para 

influenciar as pessoas a colaborarem com o alcance dos objetivos organizacionais; e, por fim, 

o  trabalho  em  equipe,  que  propicia  a  sinergia  entre  pessoas  de  habilidades  diversas  e 

complementares.

Outros  autores  também  relatam  em  seus  estudos  a  aprendizagem  de  habilidades 

relevantes  à  gestão  de  pessoas.  McCall  (1988,  p.6-7),  ao  tratar  das  habilidades  de 

relacionamento,  cita:  direcionamento  e  motivação,  lidar  com  a  perspectiva  dos  outros, 

desenvolvimento de relacionamentos baseados na cooperação e não na autoridade, lidar com 

conflitos e desenvolver o seu pessoal. Todas essas habilidades estão relacionadas ao modo de 

gerir uma equipe. La Paro (1991, p. 148-151), referindo-se à aprendizagem que os gerentes 

têm  acerca  de  si  mesmos,  diz  que  estas  envolveram  alterações  em  suas  próprias 

características,  e  enquadra  nessa  categoria  questões  como  capacidade  de  influenciar  e 

desenvolver pessoas. Sobre o mesmo tema, ainda se encontra Akin (1987, p. 38) que remete 
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às  habilidades  interpessoais,  ou  habilidades  para  trabalhar  bem com outras  pessoas  e  às 

habilidades  de  comunicação,  e  Lucena  (2001,  p.  140),  que  mostra  que  alguns  de  seus 

entrevistados citaram ter desenvolvido habilidades de comunicação interpessoal, supervisão e 

negociação.

A maior parte desse conteúdo da aprendizagem demonstrado parece figurar entre o 

domínio instrumental e o da comunicação (MEZIROW, 1991). Percebe-se que os interesses 

dos entrevistados estão relacionados com o controle e a manipulação do ambiente de trabalho, 

o que inclui as pessoas. Além disso, o domínio da comunicação fica por conta da verificação 

de que os gerentes aprimoraram suas habilidades no trato e na comunicação com as pessoas, 

buscando melhor entendê-las e a se fazerem entender.

A  última  etapa  desta  conclusão  foi  destinada  à  aprendizagem  sobre  questões 

relacionadas à conduta pessoal dos participantes deste estudo. Na sua quase totalidade, essas 

questões  foram  concernentes  a  aspectos,  como  ética,  honestidade,  responsabilidade  e 

humildade.  Assim  como  aconteceu  com  Marcos  Campos,  na  maioria  das  vezes,  essa 

aprendizagem  se  deu  por  meio  da  observação  do  comportamento  de  outras  pessoas  e 

utilizando-as como exemplos de vida a serem seguidos. Synthia Loreto disse ter aprendido a 

ser mais rígida e a agir menos sob o efeito da emoção, tentando se guiar mais pela razão. 

Myrna Souto também é um exemplo nessa aprendizagem e confirma ter passado a agir com 

mais humildade. A aprendizagem desses valores básicos também é apontada, na literatura, por 

alguns autores, embora pareça ser bem menos freqüente. McCall (1988, p.6-7), por exemplo, 

aborda  essa  questão  e  indica  a  aprendizagem  de  valores  humanos,  sensibilidade  às 

necessidades, credibilidade, confiança e integridade. Silva, Rebelo e Cunha (2003), apesar de 

não ter sido esse o foco específico do trabalho (os autores buscaram um entendimento da 

aprendizagem de  gerentes  sob  a  perspectiva  da  experiência  vivida),  citaram que  um dos 

entrevistados aprendeu a ser digno e a  ter  caráter  com o exemplo do pai.  Lucena (2001) 
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também informa ter se deparado com esses resultados em uma intensidade bem menor, mas 

ainda sim encontrou alguns gerentes que se tornaram menos agressivos e intransigentes com 

os outros.

Sob esse aspecto, o conteúdo da aprendizagem dos gerentes ficou enquadrado como 

estando no domínio emancipatório da aprendizagem (MEZIROW, 1991). Esse domínio está 

ligado ao interesse do autoconhecimento e sendo alcançado por intermédio da auto-reflexão 

crítica.  Acredita-se,  tendo como base os  depoimentos  dos entrevistados,  que  alguns  deles 

revisaram conceitos que estavam arraigados em suas vidas e que eram inquestionavelmente 

aceitos.  Desse modo, ao mudarem a forma de interpretar suas  ações,  é  possível  que eles 

tenham alcançado uma aprendizagem transformadora.

1.18  Implicações para a Prática

1)  As  organizações  precisam  se  conscientizar  de  que  uma  conversa  entre  dois 

profissionais no ambiente de trabalho nem sempre representa desperdício de tempo e que isso 

pode significar um momento precioso para a aprendizagem de seus funcionários.

Este estudo mostrou que os relacionamentos interpessoais exercem uma importante 

função para a aprendizagem dos profissionais estudados. Por intermédio dos contatos que têm 

ao longo de sua jornada de trabalho, os gerentes aprenderam e desenvolveram uma gama de 

conhecimentos necessários para o desempenho de suas atividades. A troca de experiências 

que  se  dá  por  conta  da  interação  entre  os  gestores  os  levou  a  ter  acesso  a  diferentes 

perspectivas sobre os acontecimentos que rodeiam o seu cotidiano. As conversas com chefes, 

colegas,  clientes,  subordinados,  etc.,  permitiu  que se  tivesse uma noção do que as outras 

pessoas  pensavam  sobre  o  seu  trabalho  e  o  feedback dessas  pessoas  se  mostrou  uma 

ferramenta útil para que estes revissem atitudes e buscassem aprimorar seus comportamentos. 
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Em  alguns  momentos  as  conversas,  mesmo  que  em  ambiente  de  trabalho,  também  se 

mostraram importantes para a motivação dos gerentes em questão.

O fato é que a conversa com um amigo, a reclamação de um cliente, o conselho de um 

colega de  trabalho,  o  ato  de  observar  a  ação  dos  mais  experientes,  a  atenção prestada  à 

história  contada  por  um  outro  gerente  que  viveu  situação  semelhante,  tudo  isso  pode 

representar  bem mais  do que tempo não trabalhado.  As empresas,  e  mais diretamente  os 

próprios gerentes, precisam ter a capacidade de distinguir o que é desperdício de tempo e o 

que é fonte de aprendizagem.

Alguns dos gerentes entrevistados neste estudo se lamentaram ao dizer que às vezes o 

ritmo de  trabalho  que lhes  é  imposto tem se  configurado como uma barreira  para  a  sua 

aprendizagem. Eles não têm tempo para se relacionar mais profundamente com as pessoas 

que o cercam em seu ambiente  profissional.  O cotidiano dessas pessoas é  uma constante 

corrida em busca do alcance de metas, de modo que essas são as conversas mais constantes 

entre seus profissionais e qualquer outro tipo de diálogo parece não ter espaço e passa a não 

ser prioritário. 

É  verdade  que  as  metas  de  uma  organização  têm  importância  vital  para  o  seu 

funcionamento, assim como é comum, e parece natural, que as empresas lutem por uma maior 

produtividade de seus profissionais. Entretanto, essa corrida não deveria ser um entrave para 

experiências de aprendizagem, inclusive porque se trata de habilidades e conhecimentos que 

podem se mostrar muito úteis para o alcance das metas, mas que podem estar entrincheirados 

em conversas despretensiosas.

Não  se  defende  nesse  estudo  que  as  empresas  permitam  que  seus  funcionários 

abandonem os postos de trabalho para conversar sobre amenidades do dia-a-dia. Ao contrário, 

defende-se  a  importância  dos  relacionamentos  interpessoais  como  uma  forma  de 

desenvolvimento e aprendizagem profissional. Cabe às organizações, dessa forma, uma maior 
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atenção a essas possibilidades e, sempre que possível, uma promoção desses momentos. Cabe, 

inclusive,  sendo  o  caso,  uma  tentativa  de  liberar  mais  os  seus  gerentes  das  atividades 

operacionais e cotidianas para que eles possam dedicar uma parcela dos seus dias a esses 

relacionamentos produtivos.

2) As empresas precisam estimular mais encontros entre os profissionais que atuam 

em uma mesma área e mesmo entre os que atuam em áreas diferentes como forma de fazer 

proliferarem as boas práticas e criar um clima propício para a aprendizagem coletiva.

Em consonância com o que se falava no tópico anterior, as comunidades de prática 

têm se mostrado uma boa alternativa para aumentar a integração entre os profissionais dentro 

das organizações. Viu-se nesse estudo que a comunidade de prática dos gerentes gerais da 

Caixa teve um impacto positivo na aprendizagem desses profissionais, de modo que foi uma 

iniciativa da empresa que merece reconhecimento. Os gerentes se reuniam como uma forma 

de  fazer  proliferar  as  melhores  práticas  adotadas  em cada  agência.  Uma comunidade  de 

prática nos moldes da que foi identificada nesta pesquisa reúne profissionais experientes em 

sua  área  de  atuação  e  cria  um ambiente  propício  para  a  discussão  de  idéias,  a  troca  de 

experiências, o nivelamento do conhecimento e o desenvolvimento desses funcionários.

Em  síntese,  pode-se  dizer  que  os  benefícios  alcançados  com  os  relacionamentos 

interpessoais são potencializados por intermédio das comunidades de prática, uma vez que 

estas reúnem, em um mesmo ambiente, pessoas experientes e que por falta de oportunidades 

poderiam interagir de uma maneira muito menos intensa. Os laços de amizade e de apoio 

profissional que podem surgir num encontro entre vários gerentes acabam se expandindo para 

que esses mesmos profissionais passem a compartilhar conhecimentos independentemente da 

própria comunidade.

O que se defende nessa pesquisa é que as comunidades de prática são uma alternativa 

para  que  as  empresas  criem  ou  ampliem  as  oportunidades  de  aprendizagem  dos  seus 
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empregados.  Como  já  se  comentou,  essas  comunidades  abrem  possibilidades  para 

relacionamentos que de outra forma dificilmente aconteceriam.

Deixando de lado o caráter informal que alguns autores defendem, as empresas devem 

estimular encontros, reuniões, momentos de lazer, e outros tipos de interação que permitam 

uma maior integração de seus empregados. Dependendo de como a empresa conduz esses 

encontros, e a Caixa dá um bom exemplo a esse respeito, esses momentos específicos podem 

se caracterizar como oportunidades inclusive para que a organização deixe claro o tipo de 

comportamento e resultado esperados dos que trabalham nela. A organização pode utilizar 

alguns encontros para exibir  os que têm os melhores desempenhos para que os outros os 

tenham como exemplos e reflitam sobre seu comportamento.

3)  O  estabelecimento  e  acompanhamento  das  competências  necessárias  para  a 

ocupação de um determinado cargo favorece que os funcionários busquem desenvolver as 

habilidades que as empresas acreditam ser as principais para o seu modelo estratégico.

As organizazões podem utilizar mecanismos para sinalizar aos seus empregados que 

tipos de habilidades e conhecimentos acreditam ser mais importantes para a execução das 

tarefas de cada função. No caso da Caixa, ficou latente que a gestão de pessoas recebeu uma 

importância  de  destaque  por  parte  dos  entrevistados.  É  natural  que  essa  habilidade  seja 

valorizada pelos gestores, entretanto, acredita-se que o fato de a empresa ter realizado um 

mapeamento dessa competência meses antes das entrevistas terem sido realizadas teve um 

impacto nas respostas encontradas.

Todo esse trabalho que a  Caixa vem realizando parece vir  dando resultados nesse 

aspecto,  mas  é  importante  que  se  esclareça  que  não  basta  determinar  o  que  deve  ser 

desenvolvido pelo funcionário. A empresa estudada também oferece exemplos disso. Para um 

gerente geral foi estabelecido pela Caixa um hall com seis competências necessárias para o 

desempenho da função (orientação ao cliente, negociação, orientação a resultados, gestão da 
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informação, gestão de negócios e gestão de pessoas), entretanto, algumas delas sequer foram 

lembradas pelos respondentes, o que mostra que não é suficiente informar o tipo e o grau de 

habilidade que deve ser buscado.

O que se percebeu foi que a empresa teve influência no conteúdo da aprendizagem de 

seus gerentes não só por meio do estabelecimento de competências a serem desenvolvidas, 

mas  também  pelo  mapeamento  que  realizaram.  Nesse  mapeamento  os  gerentes  eram 

analizados  pelos  seus  chefes  e  subordinados  e  recebiam  notas  de  acordo  com  os  seus 

desempenhos em cada um de uma série de comportamentos relacionados ao tema da gestão de 

pessoas. Acredita-se, então, que ao informar o que aprenderam e que se mostrou de alguma 

forma importante para os seus desempenhos como gerentes, os entrevistados faziam também a 

relação com o que a empresa achava importante que eles aprendessem. Naquele momento, a 

gestão de pessoas estava muito viva em suas mentes.

O  que  este  estudo  defende,  com  base  nos  resultados  que  encontrou,  é  que  as 

organizações podem mandar mensagens claras aos seus funcionários informando o tipo de 

conhecimento que julgam importante, dessa forma estimulando a aprendizagem do que acham 

ser realmente válido. Esses conhecimentos devem estar de acordo com a estratégia que a 

empresa desenvolveu e devem ser acompanhados com freqüência e, ao se perceber lacunas 

entre  o  que se  espera  dos  funcionários  e  o  nível  que  eles  atingiram,  a  organização  deve 

estimular o desenvolvimento desses pontos.

1.19  Recomendações para pesquisas futuras

Esta pesquisa trouxe uma interpretação a respeito da aprendizagem profissional de dez 

gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da Região Metropolitana do Recife. 

Os dados obtidos no estudo, levaram a algumas conclusões as quais já foram apresentadas na 
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primeira  seção  deste  capítulo.  Alguns  dos  dados  que  foram  coletados  não  puderam  ser 

detalhados uma vez que não eram foco deste documento, entretanto serviram para aguçar a 

curiosidade do pesquisador. Tendo essa curiosidade acadêmica como fonte, esta seção aponta 

para possibilidades de pesquisas a serem desenvolivdas no futuro.

1) Diante do que se encontrou nesse estudo, as comunidades de prática pareceram ser 

uma boa possibilidade de estudo dentro da Caixa Econômica Federal. O estudo aqui 

descrito  tem  o  seu  foco  bem  estabelecido  dentro  da  área  geográfica  da  Região 

Metropolitana do Recife, um estudo mais aprofundado sobre o tema com funcionários 

de outras regiões e  com profissionais  de outros níveis  hierárquicos seria  uma rica 

oportunidade de comparação entre os resultados. Um estudo que se voltasse exclusiva 

e especificamente para as comunidades de prática poderia atestar sua existência e os 

seus benefícios de uma forma mais ampla assim como verificar a forma como diversas 

delas interagem. Outra alternativa seria identificar as barreiras para a participação dos 

gerentes  nesse  tipo  de  comunidade  e  os  possíveis  malefícios  que  estas  podem 

apresentar.

2) As entrevistas realizadas durante essa pesquisa levantaram dúvidas que não eram 

foco  desta  pesquisa  e  que  não  puderam  ser  profundamente  esclarecidas.  O 

desenvolvimento de estudos que mostrem quais são as barreiras para a aprendizagem 

dos gerentes pareceu ser um caminho para uma compreensão mais ampla do processo 

de  aprendizagem  desses  profissionais,  além  de  representar  um  conhecimento  que 

também pode ser diretamente aplicado no contexto prático vivido pelas empresas.

3) Também se indica a possibilidade de realizar o mesmo estudo diante do contexto 

dos gerentes em outras instituições bancárias. A opção por bancos privados pode levar 

a resultados relevantes e complementares por se tratar de uma realidade diferente da 

que se encontra na Caixa.
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4) Sobre o conteúdo da aprendizagem, uma opção de pesquisa poderia versar sobre as 

influências  das  organizações  no  que  se  aprende  em seus  domínios.  Mostraram-se 

indícios  de  que  as  empresas  podem  indicar  os  caminhos  a  serem  percorridos  no 

desenvolvimento  profissional  de  seus  empregados.  Um estudo que  abordasse  esse 

tema, mais específicamente o modelo de gestão de pessoas por competências, seria 

uma oportunidade de comprovar ou derrubar essas suspeitas.
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APÊNDICE A – Carta de apresentação enviada aos 
participantes

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Recife, 23 de agosto de 2004.

Prezado (a) Senhor (a),

Jeann Fabrício Bezerra de Melo, meu orientando de mestrado, está realizando uma 
pesquisa sobre o processo de aprendizagem de gerentes gerais da Caixa Econômica Federal 
pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Em sua fase atual, o trabalho possui o seguinte título: “Aprendizagem de gerentes 
gerais de agências da Caixa Econômica Federal da Região Metropolitana do Recife”.

O objetivo central do estudo é compreender facetas do processo de aprendizagem dos 
gerentes gerais. 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 individual de cerca 
de 60 minutos com um total de 10 gerentes selecionados. Através do referido instrumento, o 
pesquisador procurará capturar a visão de cada gerente sobre o seu processo de aprendizagem. 
Além da  entrevista,  será  solicitado  que  cada  gerente  preencha  um pequeno formulário  e 
forneça,  caso possua,  documentos  que ilustrem aspectos  relativos ao seu aprendizado. As 
informações obtidas serão confidenciais.

A fim de viabilizar a consecução da pesquisa, solicito sua participação na entrevista, 
que  será  transcrita  posteriormente  e  submetida  à  apreciação  do  respondente.  Durante  o 
período  de  análise  dos  dados,  destaco  a  possibilidade  de  Jeann  precisar  esclarecer  ou 
aprofundar alguns pontos da entrevista concedida.

Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Sa., despeço-me.

Atenciosamente,
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Prof. Eduardo de Aquino Lucena, Dr. 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas

Recife, ____ de __________ de 2004. Estamos iniciando às __:__ a entrevista com o (a) 

senhor (a) _______________________, Gerente Geral da agência _______________ como 

uma das etapas de coleta de dados para a dissertação com o título provisório de Aprendizagem 

de Gerentes Gerais de Agências da Caixa Econômica Federal da Região Metropolitana do 

Recife.

1. Faça um breve histórico da agência que o senhor (a) gerencia.

2. Faça um breve histórico de sua carreira profissional. (por favor descreva a sua 
evolução dentro da Caixa Econômica Federal). 

3. Descreva sucintamente suas responsabilidades.

4. O que o (a) senhor (a) julga necessário para ser eficiente e bem-sucedido no seu 
trabalho?

5. Como o (a) senhor (a) classificaria a importância de seus relacionamentos pessoais 
para a sua aprendizagem?

6. Descreva  as  interações  mais  relevantes  para  o  seu  processo  de  aprendizagem 
estabelecidas pelo (a) senhor (a) em seu dia-a-dia.

7. Como o (a) senhor (a) estabeleceu essas relações?

8. Quais são (ou foram) as pessoas que ajudam (ajudaram) o (a) senhor (a) em seu 
processo de aprendizagem?

9. Como elas contribuem (contribuíram)?

10. Com qual freqüência elas contribuíram?

11. A quem ou ao que o (a) senhor (a) recorre quando tem de tomar alguma decisão 
mais difícil na agência?

12. Na sua opinião, qual foi a importância (positiva ou negativa) que o feedback das 
pessoas que trabalharam com o (a) senhor (a) teve para o seu desenvolvimento 
profissional e sua aprendizagem?
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13. Durante sua carreira o (a) senhor (a) teve alguma pessoa em quem se espelhou ou a 
quem via como um mentor?

14. Qual foi a importância dessa pessoa para o seu desenvolvimento profissional e sua 
aprendizagem?

15. Alguém exerce esse papel atualmente?

16. Qual sua importância?

17. Qual a sua relação com os (as) gerentes de outras agências?

18. Que tipo de encontro ou interação existe entre vocês?

19. O que é discutido nesses eventos?

20. De que forma isso influencia o seu aprendizado?

21. O (a) senhor (a) poderia citar uma situação real na qual a experiência de trabalho 
vivida por um outro gerente foi importante para o seu desempenho?

22. Como o (a) senhor (a) ficou sabendo dessa experiência?

23. Com relação a seu trabalho, o que o (a) senhor (a) aprendeu em sua função como 
gerente?

24. De que forma o (a) senhor (a) acredita que esse aprendizado influenciou em seu 
desempenho?

25. Que tipo de competências a CEF espera do (a) senhor (a) como gerente?

26. O que o (a) senhor (a) entende como sendo aprendizagem relevante para o seu 
trabalho? 

27. O que o (a) senhor (a) está aprendendo na atualidade em sua função de Gerente 
Geral?
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APÊNDICE C – Formulário de informações básicas 
do (a) gerente

a) Nome: ______________________________________________ Data: ___/___/___

b) Idade: ________________

c) Gênero: [  ] Masculino [  ] Feminino

d) Agência da qual é gerente: _____________________________________________

e) Tempo na gerência geral dessa agência: _________anos.

f) Formação: _____________________________________________

g) Tempo de experiência na empresa: _______ anos.

h) Tempo de experiência como gerente geral: ______ anos.

i) Tempo de experiência em outras posições gerenciais dentro da empresa: _____anos. 

j) Números de pessoas que gerencia: _____________________
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APÊNDICE D – Carta sobre a verificação da análise 
desenvolvida

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Recife, 02 de março de 2005.

Prezado senhor (nome do participante)
Gerente geral da Agência (nome da agência)

Durante os meses de agosto e dezembro de 2004, eu executei com a colaboração do 
senhor as etapas de coleta de dados e de análise preliminar dos dados de minha pesquisa de 
mestrado, a qual aborda o tema da aprendizagem de gerentes gerais. Após a conclusão desta 
fase,  eu desenvolvi,  durante  o período de agosto de 2004 a  março de 2005,  uma análise 
interpretativa dos dados que o senhor e os outros respondentes da pesquisa me forneceram. 
Nessa tarefa, eu procurei identificar os padrões comuns da aprendizagem profissional de todos 
os respondentes da pesquisa, ou seja, de dez gerentes gerais de agências da Caixa Econômica 
Federal da Região Metropolitana do Recife.

Com base no texto dos resultados da pesquisa, eu construí uma síntese apontando as 
linhas gerais dos principais pontos da análise desenvolvida. Procurando validar o trabalho 
realizado, solicito que o senhor verifique se o texto “Verificação da Análise Desenvolvida 
pelos  Respondentes  da  Pesquisa”,  que  se  encontra  em  anexo,  apresenta  uma  explicação 
razoável sobre a sua aprendizagem profissional. Esclareço que esse relato não apresenta os 
detalhes da natureza da aprendizagem profissional de cada participante do estudo, mas sim 
uma visão geral dos padrões comuns encontrados nos dados fornecidos pelos dez sujeitos da 
investigação.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer toda atenção e apoio que recebi 
do senhor no desenvolvimento do segmento empírico de minha pesquisa e para convidá-lo a 
realizar comentários sobre a análise desenvolvida e sobre outros pontos do estudo.

Atenciosamente,
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Jeann Fabrício Bezerra de Melo

APÊNDICE E – Verificação da análise desenvolvida 
pelos respondentes da pesquisa

Esta  pesquisa  teve  como  finalidade  central  compreender  algumas  facetas  da 

aprendizagem profissional de gerentes gerais de agências da Caixa Econômica Federal da 

Região Metropolitana do Recife. Com esse intuito, foram selecionados dez gerentes gerais 

que  atuavam na  área  geográfica em questão.  O objetivo deste  estudo foi  desdobrado em 

perguntas de pesquisa a respeito desses gerentes ao longo de suas carreiras profissionais, a 

saber:

a. Qual o papel dos relacionamentos interpessoais para a aprendizagem dos 

Gerentes Gerais?

b. Qual o papel de possíveis comunidades de prática formadas por gerentes 

gerais na aprendizagem desses profissionais?

c. O que eles têm aprendido e tem sido decisivo para o desempenho de sua 

função como gerente?

A partir  da  análise  dos  dados coletados,  pôde-se  concluir  que  os  relacionamentos 

interpessoais desempenharam um importante papel para a aprendizagem desses profissionais 

por permitirem a troca de experiências e por possibilitarem a aproximação com pessoas que se 

tornaram  modelos  de  conduta  e  referências  a  serem  seguidos.  Por  outro  lado,  os 

relacionamentos também foram importantes como facilitadores dessa aprendizagem. Sob essa 

perspectiva,  os  gestores,  mediante  seus  relacionamentos,  não  apenas  aprenderam,  mas 

também tiveram facilitadas  ou  ampliadas  as  suas  oportunidades  de  aprendizagem.  Nessa 

categoria os relacionamentos se destacam por proverem suporte profissional, emocional e por 

serem fonte de motivação.
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No  que  se  refere  às  comunidades  de  prática  e  à  importância  que  têm  para 

aprendizagem dos gerentes, observou-se que elas apresentaram quatro papéis de destaque, a 

saber: o primeiro deles se refere à característica que as comunidades de prática teriam de 

potencializar a troca de experiências e a difusão das melhores práticas; o segundo sugere que 

essas  comunidades  permitem um maior  nivelamento  do  conhecimento  e  democratizam a 

informação. A terceira relata o papel de motivação para o grupo e, por fim, que elas permitem 

uma maior integração dos seus participantes.

Finalizando,  a  resposta  à  terceira  questão  foi  organizada  considerando-se  três 

categorias. Conclui-se com o estudo que os gerentes demonstraram ter aprendido algum tipo 

de  habilidade  operacional  relevante  à  execução  de  suas  atividades;  alguns  entrevistados 

citaram também uma aprendizagem no que se refere à habilidade de se comunicar com as 

pessoas; e, concluindo, a aprendizagem de aspectos relacionados à conduta também foi citada.
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