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RESUMO 
 

Esta pesquisa investigou a aprendizagem organizacional, a partir da seguinte questão 
orientadora: como se dá o processo de aprendizagem individual e coletivo em organizações 
de pequeno porte? O objetivo geral foi compreender o processo de aprendizagem em 
organizações de pequeno porte, considerando o nível individual, o nível coletivo e os 
mecanismos formais e informais. Para o alcance do objetivo geral, foram definidos dois 
objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: identificação e descrição de como as 
proprietárias de duas lojas de rede varejista de acessórios femininos e suas funcionárias 
aprenderam a trabalhar nesse ramo, considerando tanto os processos formais, quanto os 
processos informais de aprendizagem. Segundo objetivo específico: análise e comparação dos 
processos de aprendizagem formais e/ou informais entre as proprietárias, entre as gerentes e 
entre os níveis funcionais das duas organizações, para avaliar se havia diferenças de 
aprendizagem considerando a localização das lojas (na rua e no shopping). As teorias e 
conceitos que embasaram a pesquisa foram: a aprendizagem experiencial, a teoria da 
aprendizagem social e também a aprendizagem formal e informal. A pesquisa, de caráter 
exploratório, adotou uma perspectiva qualitativa e desenvolveu-se segundo as premissas do 
“estudo qualitativo básico ou genérico”. Esta opção justifica-se pela ênfase em descobrir e 
interpretar os significados atribuídos a vida e experiências pelos próprios participantes. A 
estratégia fundamental de coleta de dados se deu por meio da realização de entrevistas, nos 
locais de trabalho. A análise gerou a criação de códigos analíticos organizados 
hierarquicamente, para facilitar a interpretação e extração de significados. Como principais 
resultados, a pesquisa revelou que as entrevistadas aprenderam por diferentes formas de 
aprendizagem informal: troca de experiências, aprendizagem autodirigida e interações 
externas no cotidiano de trabalho. Também foi possível afirmar que a aprendizagem se dá 
muito mais no nível individual do que no coletivo, fato este relacionado às próprias 
características dos ambientes organizacionais investigados que têm a gerência como papel 
essencial. É a gerência quem comanda, orienta, acompanha o dia a dia das funcionárias, serve 
de “modelo” a ser seguido e responde pelo faturamento da loja. Não se observaram diferenças 
significativas nas formas de aprendizagem entre as proprietárias, entre as gerentes e entre os 
outros níveis funcionais. Quanto à localização das lojas, houve consenso de que não existem 
diferenças de aprendizagem entre a loja da rua e a loja do shopping; observou-se, ainda, a 
ideia de que a aprendizagem para se trabalhar em vendas no varejo é comum para qualquer 
tipo de organização, diferindo apenas a relação com o produto comercializado.  
 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem formal e informal, aprendizagem individual e coletiva, 
aprendizagem em equipes de vendas, aprendizagem experiencial, teoria da aprendizagem 
social. 



 

 

 
 
ABSTRACT 

 
This research paper investigates organizational learning, from the following 

perspective: how do the individual and collective learning processes function in a small 
organization? The overall objective is to understand the learning process in small 
organizations on the individual and collective levels and the formal and informal mechanisms 
involved. To attain this overall objective, two specific objectives were defined. The first 
specific objective is to identify and describe how the owners and employees of two stores in a 
woman’s apparel retail chain learned to work in this area, looking at both their formal and 
informal learning processes. The second specific objective is to analyze and compare the 
formal and informal learning processes of the owners, the managers and the employees at 
these stores and to evaluate if there is a difference in the pattern of learning due to a 
difference in the locations of the stores (one being located on the street and one being located 
in a shopping center). The theories and concepts which form the foundation of this research 
are: experiential learning, the theory of social learning as well as formal and informal 
learning. This paper, which is of an exploratory nature, has adopted a qualitative perspective 
and has been developed based on the premises of a “basic or generic qualitative study”. This 
choice is justified based on the emphasis placed on discovering and interpreting the lessons 
learned by the participants themselves in terms of their lives and their experiences. The main 
strategy for data collection was the conduction of interviews at the workplace. An analysis of 
these interviews led to the creation of hierarchically organized analytic codes to facilitate the 
interpretation and extraction of significant data. One of the main results of this research is that 
the interviewees learned through different forms of informal learning: exchanging 
experiences, self-taught learning, and external interactions in the workplace. We also can 
affirm that learning occurs much more on the individual level than at the collective level, a 
fact which is related to the characteristics of the organizational environments investigated, 
which place management in the central role. The managers are those who command, train and 
follow the day to day work of the employees, and they serve as “models” to be emulated and 
are responsible for the store’s earnings. No significant differences were observed in the forms 
of learning used by the owners, the managers and the employees. As far as the location of the 
stores is concerned, there was a general consensus that there is no difference between the 
forms of learning utilized in a store located on the street as opposed to one located within a 
shopping center, and that the learning process is essentially the same for any type of retail 
sales organization, differing only in terms of the product that is being sold.  
 
 
 
Keywords: Formal and informal learning, individual and collective learning, sales team 
learning, experiential learning, the theory of social learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Easterby-Smith, Crossan e Nicolini (2000) explicam que, não obstante a aprendizagem 

organizacional já se tenha constituído em um campo estabelecido de estudo, a rediscussão de 

ideias e perspectivas ressurgem em diferentes tempos e lugares. Nesse sentido, as ideias e as 

perspectivas são comparadas a um vulcão que poderia estar extinto, em plena atividade ou 

apenas adormecido. Entre os debates em “erupção”, a natureza e a localização da 

aprendizagem organizacional são discutidas: abandona-se a ideia de que as pessoas que 

aprendem o fazem como “atores individuais” e adota-se a ideia de que as pessoas aprendem 

como “seres sociais”, durante as interações nos ambientes organizacionais.  

A revisão dos estudos sobre aprendizagem organizacional mostra que, do ponto de 

vista teórico, segundo Easterby-Smith e Araújo (2001), duas perspectivas fundamentais têm 

sido propostas: uma que enfatiza a aprendizagem como processo técnico e, outra, como 

processo social. Enquanto processo técnico, a aprendizagem organizacional é entendida como 

processamento, interpretação e respostas às informações internas e externas à organização. Do 

ponto de vista do processo social, a aprendizagem organizacional é entendida como sendo 

resultante das interações sociais que ocorrem no ambiente de trabalho, ou seja, do modo como 

os indivíduos “seres sociais” atribuem significados às experiências de trabalho, quer sejam de 

natureza explícita, ou tácita.  

Ainda em relação à revisão da literatura, os trabalhos realizados por Easterby-Smith 

(1997), Easterby-Smith, Crossan e Nicolini (2000), Easterby-Smith e Araujo (2001) destacam 

que: 

 

• Independentemente da ênfase disciplinar, o desenvolvimento do campo da aprendizagem 

organizacional requer a realização de mais pesquisas empíricas e de natureza qualitativa 

(EASTERBY-SMITH, 1997). 

• Debates realizados no ano 2000 discutiram tanto a natureza, quanto a localização da 

aprendizagem organizacional e, segundo a perspectiva social, a aprendizagem ocorre 

principalmente “por meio das conversações e interações entre as pessoas” (EASTERBY-

SMITH; CROSSAN; NICOLINI, 2000, p. 787). 

• Parece haver a tendência para o fortalecimento do estudo da aprendizagem organizacional 

sob o ponto de vista do processo social (EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001). 
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No que tange aos estudos sobre Aprendizagem Organizacional no Brasil, a revisão 

elaborada por Antonello e Godoy (2009) examinou noventa e quatro artigos referentes ao 

período 2001-2005, estabelecendo algumas conclusões que fornecem um “retrato” desta 

temática na produção brasileira. 

Quanto ao contexto cultural das pesquisas realizadas, identificou-se o predomínio da 

literatura estadunidense em detrimento dos autores anglo-saxões e de outras nacionalidades. 

Além disso, a produção no campo da aprendizagem organizacional no Brasil está apoiada nos 

modelos oriundos da psicologia (predominantemente cognitivista e experiencial) e da própria 

ciência da administração (apresentando forte viés econômico), com pouca utilização de 

conceitos alinhados a outras disciplinas como, por exemplo, os oriundos da sociologia, 

antropologia e ciência política. Na literatura brasileira, há predominância da utilização de 

modelos teóricos de aprendizagem organizacional que enfatizam a noção da aprendizagem 

experiencial, dos ciclos de aprendizagem, dos modelos mentais e das curvas de aprendizagem. 

Os estudos são fortemente marcados por abordagens mais comportamentais voltadas para os 

resultados do processo. Parece haver uma carência de trabalhos com foco na natureza 

processual da aprendizagem e com uma visão de integração entre os níveis. Embora ainda se 

encontre, na literatura brasileira, a discussão entre as vertentes “aprendizagem 

organizacional” e “organizações que aprendem”, em alguns trabalhos há sugestão da 

importância da aproximação entre estes dois campos.  

Quanto aos tipos de organizações estudadas, é marcante a tendência dos estudos 

abarcarem aquelas de segmentos tradicionais e de grande porte, em detrimento das 

organizações públicas e as de pequeno e médio porte. No que se refere aos agentes da 

aprendizagem, nota-se o predomínio de estudos envolvidos com os níveis individual e 

organizacional, com pouca ênfase nos aspectos grupais e coletivos do processo. O gerente 

aparece como ator principal, descuidando-se de examinar os diferentes atores que atuam nas 

organizações. Há predominância de trabalhos que tratam a aprendizagem como um processo 

não político que leva, automaticamente, a resultados positivos para a organização. 

O exame da produção brasileira também revela que a aprendizagem organizacional 

tem sido estudada a partir das atividades de treinamento e como elemento chave de processos 

de mudança, em especial aqueles relacionados à reengenharia, gestão da qualidade, 

downsizing, benchmarking e outros vinculados a re-estruturações. Pouca atenção tem sido 

dada a práticas informais de aprendizagem, embora em vários dos estudos analisados elas 

apareçam como facilitadoras da aprendizagem que acontece no interior das organizações. 

Entende-se, portanto, que a análise da produção brasileira empreendida por Antonello e 
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Godoy (2009) revela alguns aspectos que não têm recebido destaque nos estudos 

desenvolvidos. 

Buscando atender alguns dos aspectos acima apontados, o presente trabalho escolheu 

como campo a ser investigado, organizações de pequeno porte e partiu do entendimento de 

que a aprendizagem nas organizações deve ser olhada a partir de uma ênfase social, não sendo 

considerado um fenômeno meramente individual, mas que ocorre a partir das ações e 

interações humanas coletivas. Nesse sentido, recorreu-se especialmente aos trabalhos de 

Bente Elkjaer, autora dinamarquesa que tem estudado os processos de aprendizagem, a partir 

de uma perspectiva social. Também se procurou fazer a interseção entre a teoria da 

aprendizagem experiencial desenvolvida por David Kolb e a teoria da aprendizagem social 

desenvolvida por Bente Elkjaer, articulando assim os focos – individual e coletivo – do 

processo de aprender. Cabe ainda destacar, a atenção especial dada à aprendizagem informal, 

procurando-se desvendar como ocorrem seus mecanismos. 

O campo escolhido para esta dissertação foram duas lojas franqueadas de rede 

varejista dentro do ramo de acessórios femininos, ambas localizadas em São Paulo – uma em 

um shopping e outra, em uma rua comercial. A pesquisa abrangeu proprietárias, níveis 

gerenciais e níveis funcionais (vendedoras e caixa). O interesse em se investigar empresas de 

pequeno porte, onde se manifestassem ambientes organizacionais ricos em interações e que 

apresentassem elementos de formalidade e informalidade, foi o que motivou a escolha do 

campo.  

No tocante à conceituação do termo “ambiente organizacional”, adotou-se a definição 

de Costa (2007, p. 52): “um produto social e histórico que é coproduzido juntamente com as 

atividades que ele suporta: agentes, objetos, atividades, artefatos materiais e simbólicos”. 

Seguindo esta linha de raciocínio, nesta dissertação, os termos “ambiente organizacional” e 

“contexto organizacional” são utilizados indistintamente. Ainda concordando com Costa 

(2007), a presente pesquisa também reconhece a importância do ambiente organizacional, 

quer seja contribuindo, quer seja dificultando o processo de aprendizagem dos indivíduos.  

Esclarece-se ainda que a opção das diferentes localizações das lojas – na rua e no 

shopping – também foi proposital, dado o interesse em compreender a influência da 

localidade no contexto da aprendizagem. Quanto à escolha de duas lojas franqueadas, em vez 

de pequenas organizações independentes, foi decorrente do interesse em se contribuir para 

estudos de aprendizagem organizacional dentro de um setor – franquia – cujo campo 

apresenta poucos estudos, conforme apontam Melo e Andreasi (2010). Cabe informar que, 

não obstante não ter sido objetivo avaliar o franchising, a autora entendeu ser necessário 
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contextualizar este campo e por este motivo, foi inserida uma seção com uma breve descrição 

sobre o crescimento no mercado brasileiro; bem como, o tipo de franquia adquirido pelas 

proprietárias das lojas estudadas.  

Ao procurar investigar alguns aspectos que não têm recebido destaque na literatura – 

de acordo com Antonello e Godoy (2009) – espera-se que esta dissertação traga alguma 

contribuição aos estudos sobre aprendizagem organizacional.  

Os referenciais teóricos que embasaram a presente pesquisa estão apoiados no modelo 

de aprendizagem experiencial, na teoria da aprendizagem social, e nos conceitos de 

aprendizagem formal e informal. A aprendizagem experiencial foi tratada como um processo 

em que as ideias são formuladas e reformuladas pela experiência, e se fundamentou nos 

trabalhos desenvolvidos por Kolb (1984, 1997). Como aprendizagem social consideram-se as 

interações entre pessoas dentro dos “mundos sociais”, as tensões e comprometimentos 

existentes dentro de um contínuo processo de reconstrução e reorganização de experiência.O 

embasamento teórico provém dos trabalhos de Elkjaer (2001, 2003a, 2003b, 2004) e Elkjaer e 

Huysman (2008). Por fim, os trabalhos de Marsick e Watkins (1997, 2001) e Marsick (2009) 

nortearam a pesquisa no tocante ao inter-relacionamento entre a aprendizagem formal e a 

aprendizagem informal.  

A questão norteadora deste trabalho foi: como se dá o processo de aprendizagem 

individual e coletivo em organizações de pequeno porte? 

Como objetivo geral buscou-se compreender o processo de aprendizagem em 

organizações de pequeno porte, considerando o nível individual, o nível coletivo e os 

mecanismos formais e informais.  

Para o alcance do objetivo geral, os dois objetivos específicos estabelecidos 

procuraram:  

 

• Identificar e descrever a forma como as proprietárias e as funcionárias das duas lojas de 

acessórios femininos aprenderam a trabalhar nesse ramo, considerando tanto os processos 

formais, quanto os processos informais de aprendizagem. 

• Analisar e comparar os processos de aprendizagem formais e/ou informais entre as 

proprietárias, entre as gerentes e entre os níveis funcionais das duas organizações, 

avaliando se havia diferenças de aprendizagem considerando as diferentes localidades: 

loja na rua e loja no shopping.  
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Esta dissertação está estruturada em seis seções e três apêndices, nos quais se 

encontram o modelo com o termo de consentimento e os roteiros de entrevistas utilizados. Na 

primeira seção – Introdução – justificou-se a importância e a contribuição do tema ao campo 

de estudos denominado de aprendizagem organizacional, definiu-se a questão da pesquisa e os 

objetivos geral e específicos. Na segunda seção denominada “Aprendizagem nas 

organizações”, apresenta-se a fundamentação teórica norteadora da pesquisa. Sob a luz das 

teorias e autores destacados, buscou-se auxílio quanto à análise e interpretação dos 

depoimentos. A terceira seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados: a 

fundamentação da escolha pela pesquisa qualitativa básica ou genérica, o desenho da 

pesquisa, bem como a forma de coleta e análise dos dados. Na quarta seção, apresenta-se um 

breve panorama do setor de franquias no mercado brasileiro. Descreve-se o tipo de franquia 

adquirido pelas proprietárias das lojas estudadas e apresenta-se uma visão geral sobre as duas 

lojas pesquisadas. A quinta seção apresenta e examina os resultados encontrados no campo e, 

por fim, na sexta e última seção são tecidas as considerações finais deste trabalho. 
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2 APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Não há uma única definição do fenômeno da aprendizagem que ocorre em nível 

organizacional. Enquanto campo multidisciplinar, Antonello e Godoy (2007) apontam as 

principais perspectivas, a partir das quais a aprendizagem organizacional vem sendo estudada: 

psicológica; sociológica; antropológica; ciência política; histórica; econômica e da ciência da 

administração. Estas várias perspectivas apresentam diferentes maneiras de conceber e estudar 

o fenômeno da aprendizagem nas organizações, as quais são apresentadas a seguir. 

A perspectiva sociológica entende que a aprendizagem organizacional não se encontra 

na mente dos indivíduos, mas ocorre a partir das relações sociais que eles estabelecem em sua 

vivência em sociedade. De acordo com Gherardi e Nicolini (2001), a aprendizagem está 

integrada no cotidiano da vida dos indivíduos e se dá por meio das relações sociais entre eles. 

Consideram que grande parte da aprendizagem seja oriunda da fonte informal das relações 

sociais, o que leva tais autores a introduzir, posteriormente, o conceito de prática como um 

fator proeminente na visão sociológica. Gherardi e Nicolini (2001, p. 49) comentam que, 

“Prática é um sistema de atividades nas quais o saber não está separado do fazer e das 

situações e poderia ser chamado de conhecimento coproduzido por meio da atividade”. 

Pressupõem que todas as atividades realizadas pelos indivíduos se constituem em 

oportunidades para aprendizagem e que a aprendizagem em situações sociais casuais é tão 

importante quanto aquelas decorrentes da educação formal. Dentro dessa perspectiva, a 

aprendizagem se dá tanto por meio da participação nas relações sociais cotidianas entre 

indivíduos como, por meio da reflexividade. 

A perspectiva antropológica entende que as diferentes culturas, situações, valores e 

convicções influenciam na natureza e no processo de aprendizagem organizacional, 

preocupando-se ainda com a dificuldade de se transferir ideias de uma cultura para outra. 

Nessa perspectiva o foco está no coletivo, nas ações, interações, linguagem e significados, 

sempre visando ao entendimento de como as pessoas aprendem dentro das estruturas sociais.  

Sob a perspectiva da ciência política, a aprendizagem organizacional é focada na posse 

e no exercício do poder. Aprendizagem é percebida como um processo político no qual os 

atores buscam por coalizões internas, influenciando uns aos outros e estabelecendo 

frameworks conceituais a partir dos quais experiências são interpretadas e difundidas. 

Segundo Antonello e Godoy (2007, p. 6) a aprendizagem aqui “é vista como uma luta interna 

para o desenvolvimento de novos modelos mentais compartilhados e uma ênfase é atribuída 
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ao conflito intraorganizacional, isto é, o conflito entre subgrupos ou partes com interesses 

políticos diferentes”. 

A perspectiva histórica examina a aprendizagem coletiva dos indivíduos e grupos, ao 

longo do tempo. Dessa maneira, desde que se considere a possibilidade de novas 

aprendizagens e oportunidades, a história e a reconstrução do passado organizacional podem 

revelar novas alternativas e “ampliar o potencial de seu conhecimento coletivo armazenado” 

(ANTONELLO; GODOY, 2007, p. 6). 

A perspectiva econômica foca em resultados e busca a melhoria do desempenho 

econômico cujos campos mais explorados são: economia da inovação e teoria da firma. A 

economia da inovação trata a aprendizagem organizacional relacionada ao desenvolvimento 

de novos produtos e tecnologias. Já a teoria da firma utiliza a aprendizagem para compreender 

como processos internos afetam as formas de conhecimento e influenciam economicamente as 

organizações. 

A perspectiva da ciência da administração apresenta seis diferentes abordagens 

teóricas para tratar a aprendizagem organizacional: abordagem cognitiva e do conhecimento; 

abordagem da tomada de decisão organizacional e da adaptação; abordagem da teoria de 

sistemas; abordagem cultural; abordagem da aprendizagem na ação; abordagem da 

estratégia/gerencial. A abordagem cognitiva e do conhecimento entende que o papel dos 

indivíduos vai além do mero acúmulo de experiências, uma vez que eles interpretam e 

constroem conscientemente a realidade. Ao utilizar os membros da organização como 

instrumentos, a abordagem da tomada de decisão organizacional e da adaptação entende que 

as organizações apresentam comportamentos adaptáveis com o passar do tempo. A 

abordagem da teoria de sistemas entende a organização como “sistemas de atividades 

conscientemente coordenadas” (ANTONELLO; GODOY, 2007, p. 9) e propõe que o 

entendimento de um dos sistemas pode ser utilizado para o entendimento de outros sistemas 

mais complexos. A abordagem cultural apresenta duas vertentes: uma que trata a 

aprendizagem organizacional como mudanças em rotinas defensivas, e outra vertente que 

trata a aprendizagem organizacional como complemento para a perspectiva cognitiva, uma 

vez que vai além do indivíduo, capturando a aprendizagem em um nível coletivo. A 

abordagem da aprendizagem na ação acredita no “aprender fazendo” e entende que a 

aprendizagem ocorre durante a ação e reflexão sobre a experiência. Por fim, na busca da 

vantagem competitiva, a abordagem da estratégia/gerencial entende que a organização precisa 

aprender mais rápido do que seus concorrentes e atribui aos gerentes as responsabilidades 
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quanto à criação de ambientes de aprendizagem, identificação de problemas e decisões 

estratégicas. 

E, finalmente, a perspectiva psicológica, que reúne os principais autores tomados 

como referência deste trabalho, que estuda a aprendizagem organizacional, a partir de quatro 

abordagens, sumariadas abaixo, a partir de DeFillippi e Ornstein (2003):  

 

• Processamento de informação � parte da visão de que as organizações são sistemas de 

informações e conhecimento acumulados por seus membros individuais. A aprendizagem 

ocorre pela criação dos modelos mentais compartilhados na organização, possibilitando 

que seja dado significado à informação.  

• Comportamental � analisa os antecedentes e as mudanças nas rotinas organizacionais. 

São apresentados os constructos “caminho de dependência” e “trajetória”. O caminho de 

dependência entende que a história da organização interfere nos perfis individuais e na 

capacidade da organização em se adaptar a circunstâncias ambientais. O constructo 

trajetória parte da noção de que novos aprendizados serão construídos sobre aprendizados 

e capacidades acumulados no passado da empresa. 

• Aprendizagem aplicada � entende que a aprendizagem é decorrente da experiência direta 

e que requer participação de consultores profissionais para melhorar as práticas de 

aprendizagem individuais e organizacionais. São apresentados os conceitos da 

“aprendizagem baseada em projetos” e “ciência ação”. A aprendizagem baseada em 

projetos utiliza o mundo real do trabalho e os participantes identificam os significados da 

experiência para si próprios e para os outros. Na ciência ação, consultores profissionais 

ajudam os indivíduos a identificarem crenças, estímulos de ação, defesas; e, desse modo, 

facilitam aos indivíduos a aprendizagem de meios de melhorarem a efetividade 

interpessoal e organizacional. Nessa abordagem, encontram-se, ainda, autores que focam 

modelos de aprendizagem para explicar o desenvolvimento cognitivo em indivíduos 

adultos, como o proposto por Kolb (1984, 1997).  

• Construção social � está baseada nas relações e interações sociais, envolvendo processos 

de interpretação e elaboração de sentido. Essa abordagem explica os processos de 

aprendizagem, por meio da incorporação dos processos de cognição social e individual. 
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A aprendizagem é, portanto, social e está fundamentada em situações concretas em 
que as pessoas participam com outras pessoas. A perspectiva da construção social 
complementa a perspectiva do processamento de informações e a perspectiva 
comportamental, focando na aprendizagem da organização como socialmente 
mediada por processos cognitivos de interpretação e produção de sentidos 
(DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003, p. 27, tradução nossa) 

 

Esta pesquisa está apoiada em Kolb (1984, 1997) e seu modelo de aprendizagem 

experiencial e na teoria da aprendizagem social desenvolvida por Elkjaer (2001, 2003a, 

2003b, 2004, 2007, 2009) e Elkjaer e Huysman (2008), promovendo a interação entre 

elementos da corrente da psicologia aplicada com a perspectiva da construção social. Segundo 

Elkjaer (2003a), a teoria da aprendizagem social considera como ponto de partida da 

aprendizagem a experiência da vida organizacional cotidiana. A aprendizagem é ubíqua e leva 

em conta diversos elementos: o contexto, a interação, as atividades, a prática, a informalidade, 

a improvisação, a conversação, as ações coletivas, a elaboração dos significados. As rotinas 

organizacionais permitem a identificação do “o que”, “quando” e “como” as atividades serão 

feitas e, nesse sentido, o conteúdo da aprendizagem é específico ao contexto organizacional 

existente.  

Na Figura 1, circundadas em vermelho, destacam-se a perspectiva e as abordagens que 

orientam a pesquisa aqui relatada.  

 

 

 

Figura 1 – Perspectivas que orientam a pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se dizer que as perspectivas escolhidas focam tanto o nível individual, quanto o 

coletivo da aprendizagem. Além disso, é importante pontuar que a aprendizagem no interior 
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das organizações pode ocorrer por meio de mecanismos formais e/ou informais que devem ser 

estudados e melhor compreendidos, conforme propõe Marsick (2009). 

Buscando aprofundar os conceitos e ideias teóricas que orientaram a pesquisa, esta 

seção está dividida em três tópicos: o primeiro aborda a aprendizagem experiencial; o 

segundo apresenta a teoria da aprendizagem social e por fim, o último tópico analisa a inter-

relação entre as aprendizagens formais e informais que ocorrem nas organizações, enquanto 

locais de trabalho. 

 

2.1 APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL  

 

 Kolb e Kolb (2005) expõem que a teoria da aprendizagem experiencial tem sido 

empregada em campos diversos. Relatam que no período de 1971 a 1999 foram produzidas 

mil e quatro pesquisas baseadas na teoria da aprendizagem experiencial, sendo: duzentas e 

sete em administração, quatrocentos e trinta em educação, centro e quatro em ciência da 

informação, cento e uma em psicologia, setenta e duas em medicina, sessenta e três em 

enfermagem, vinte e duas em contabilidade e cinco em direito.  

Ao longo dos anos, a abordagem da aprendizagem experiencial continuou sendo 

revista. Atualmente, encontra-se associada a uma série de aplicações e perspectivas teóricas 

voltadas tanto à área da administração, quanto à pedagogia. No que tange ao contexto 

organizacional, além de se constituir em um modo de aprendizagem, contribui no sentido de 

estabelecer a conexão entre aspectos sociais, políticos, dilemas e problemas que constituem a 

experiência de trabalho (REYNOLDS, 2009). 

Entre os autores que tratam a aprendizagem experiencial, esta pesquisa está apoiada no 

modelo desenvolvido por David Kolb (1984).  

 

2.1.1 A teoria da aprendizagem experiencial 

 

No que tange à aprendizagem de indivíduos adultos, um dos modelos mais 

reconhecidos é o do ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb (1984), o qual foi inspirado 

nos trabalhos de Dewey, Lewin e Piaget.  

Segundo Kolb (1984), o modelo de Lewin (representando na Figura 2) consiste em um 

ciclo de quatro estágios: experiências concretas do “aqui-e-agora”; observações e reflexões; 

formação de conceitos abstratos e generalizações; teste das implicações dos conceitos em 
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novas situações. Ressalta-se nesse modelo, a importância do feedback pois é por meio do 

feedback contínuo que se avalia a efetividade e consequência das ações voltadas ao alcance 

dos objetivos.  

 

 
 

Figura 2 – Modelo de aprendizagem experiencial de Lewin 
Fonte: Kolb (1984, p. 21). 

 

Kolb (1984) também incorpora ideias presentes na proposta de Dewey que são 

semelhantes às de Lewin, na medida em que tais autores apresentam a dialética entre 

experiência e conceito, observação e ação. Conforme Figura 3, no modelo de Dewey, após a 

observação do impulso da experiência, o conhecimento de situações similares anteriores é 

relembrado e o julgamento analisa o que é observado, juntamente com o que foi relembrado. 

É por meio das experiências anteriores, que o ciclo de aprendizagem se reorganiza 

continuamente.  

 

 
 

Figura 3 – Modelo de aprendizagem experiencial de Dewey 
Fonte: Kolb (1984, p. 23). 

 

Por fim, Kolb (1984) retoma a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, para 

quem a chave da aprendizagem está na interação dos processos de “acomodação” dos 
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conceitos e da “assimilação” das experiências do mundo em conceitos existentes. Enquanto na 

acomodação, o indivíduo cria um novo conceito para encaixar um novo evento, ou modifica 

um conceito existente para incluir um novo evento. Na assimilação, o indivíduo classifica 

novos eventos a partir de conceitos que já possui. A aprendizagem decorrente do balanço 

entre os processos de acomodação e assimilação é chamada por Piaget de “adaptação” e é 

classificada em quatro estágios de crescimento cognitivo que vão desde o nascimento até 

aproximadamente os dezesseis anos. Para Kolb (1984), Piaget identificou as fases do 

desenvolvimento cognitivo infantil que formam a base e acompanham o processo de 

aprendizagem nos adultos, que é de natureza experiencial.  

Kolb (1984, p. 38) define aprendizagem experiencial como “um processo pelo qual o 

conhecimento é criado através da transformação da experiência”. Seu modelo de ciclo de 

aprendizagem experiencial é composto por seis proposições: (a) a aprendizagem é um 

processo e não um resultado; (b) a aprendizagem é um processo contínuo baseado na 

experiência – toda aprendizagem envolve uma reaprendizagem; (c) o processo de 

aprendizagem requer a resolução de conflitos entre modos dialéticos de adaptação ao mundo; 

(d) a aprendizagem é um processo holístico de adaptação ao mundo; (e) a aprendizagem 

envolve transações entre a pessoa e o ambiente; (f) a aprendizagem é um processo de criação 

de conhecimento.  

A primeira proposição entende que as ideias são formuladas e reformuladas pelas 

experiências. Em outras palavras, na aprendizagem experiencial não existem ideias que 

permanecem sempre as mesmas; a aprendizagem é vista como um processo que deriva de 

experiências que são continuamente modificadas.  

Quanto à segunda proposição, o autor explica que todos possuem ideias mais ou 

menos articuladas, portanto, todo processo de aprender implica reaprender algo. Para Kolb 

(1984), Piaget identificou dois mecanismos para que uma nova ideia seja adotada: integração 

e substituição. O mais efetivo desses mecanismos é o da integração, em que as crenças e as 

teorias do aprendiz, trazidas à tona, são examinadas/testadas e posteriormente integradas às 

novas ideias do sistema de crenças da pessoa. No mecanismo da substituição, no qual se troca 

um conceito por outro conceito, existe a possibilidade de se voltar ao antigo nível de 

entendimento; ou de existir uma incongruência entre a teoria em uso demonstrada pelo 

indivíduo (que é mais integrada com a percepção de mundo da pessoa) e a nova teoria que se 

tentou abraçar através da substituição.  

A terceira proposição implica o confronto entre duas dimensões. A primeira dimensão 

envolve a oposição entre a experiência concreta e a conceituação abstrata; a segunda 
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dimensão envolve a oposição entre a experimentação ativa e observação reflexiva. Assim 

sendo, os indivíduos estão envolvidos em situações de conflito: ora atuam como atores, ora 

como observadores; ora se envolvem especificamente na experiência, ora adotam a 

imparcialidade analítica.  

A quarta proposição entende que a aprendizagem inclui atividades adaptativas, tais 

como: criatividade, solução de problemas, decisão e pesquisa científica. O aprender vai além 

das funções cognitivas e de percepção (utiliza funções integradas como o pensar, o sentir, o 

perceber, o se comportar), constituindo-se no principal processo de adaptação humana que se 

estende durante todos os estágios de vida do indivíduo.  

A quinta proposição considera dois aspectos: o primeiro aspecto de caráter subjetivo e 

pessoal (estado interno do indivíduo) e o segundo aspecto de caráter objetivo e ambiental 

(estado externo ao indivíduo). Estes dois aspectos se inter-relacionam e, à medida que o 

indivíduo se modifica, ele também modifica as condições objetivas do ambiente.  

Por fim, a sexta e última proposição apresenta que o “conhecimento resulta da 

transação entre experiências objetivas e subjetivas em um processo chamado aprendizagem” 

(KOLB, 1984, p. 36). 

A Figura 4 representa o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb (1984, 1997) 

com o ciclo quadrifásico e duas dimensões dialéticas da aprendizagem.  

 

 
 

Figura 4 – Modelo de aprendizagem experiencial de Kolb 
Fonte: Adaptado e traduzido pela autora, a partir de Kolb (1984, 1997). 

 

O ciclo quadrifásico é composto por: experiência concreta; observação reflexiva; 

conceituação abstrata e experimentação ativa. Ao vivenciar a experiência concreta, o aprendiz 
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deve ser capaz de se envolver completa e imparcialmente. Durante a observação reflexiva, o 

aprendiz deve buscar a compreensão da experiência sob diferentes perspectivas. Na fase de 

conceituação abstrata, seu esforço é integrar o que foi observado, formulando uma teoria 

lógica. A teoria lógica é a base para a experimentação ativa e, nesta fase, o aprendiz utiliza a 

teoria para a tomada de decisões e resolução de problemas.  

Quanto às dimensões dialéticas, a primeira dimensão aborda a apreensão e a 

compreensão relacionada à experiência. Se de um lado, a apreensão é um processo subjetivo 

pessoal pelo qual o indivíduo vivencia uma nova experiência; por outro lado, a compreensão é 

um processo social objetivo de elaboração pelo indivíduo de conceitos abstratos dentro da 

cultura e sociedade existentes. A segunda dimensão dialética aborda a intenção e a extensão, 

relacionada à transformação da experiência. Enquanto a intenção requer um movimento 

interno, no qual o indivíduo deve observar e refletir; em contrapartida, a extensão requer um 

movimento externo, que exige atuação do indivíduo, interação com o ambiente e com outros 

indivíduos. Em outras palavras, além da percepção da experiência, o processo de 

aprendizagem requer a tomada de ação sobre a percepção do ambiente. 

A partir da teoria da aprendizagem experiencial de Kolb (1984), propõe-se o conceito 

de aprendizagem conversacional definido como “um processo pelo qual os aprendizes 

constroem significado e transformam experiências em conhecimento por meio da 

conversação” (KOLB; BAKER; JENSEN, 2002, p. 51).  

A conversação é entendida como um processo social ubíquo de interpretação e 

entendimento da experiência humana, a qual implica a inter-relação dos indivíduos em 

diversas formas de conversação: de forma pública ou privada; entre grupos diversos; entre 

textos; por meio da tecnologia da telefonia e computacional e, até mesmo, por meio das 

conversas imaginárias e dos sonhos (BAKER; JENSEN; KOLB, 2002a). 

Às duas dimensões dialéticas apresentadas no modelo de Kolb (1984), relativas à 

apreensão/compreensão e à intenção/extensão, a aprendizagem conversacional acrescenta 

mais três dimensões dialéticas: discurso epistemológico e recurso ontológico; individualidade 

e relacionalidade; status e solidariedade (BAKER; JENSEN; KOLB, 2005). 

Para os autores, a dimensão dialética do discurso epistemológico e do recurso 

ontológico está relacionada ao “fazer” e ao “ser”, respectivamente. O discurso epistemológico 

orienta-se pelo tempo linear e está voltado à estruturação de nomes, descrição das ideias e 

conceitos gerados em conversas do passado, presente e futuro. Já o recurso ontológico 

orienta-se pelo tempo cíclico. Entende a aprendizagem como um processo interativo que 
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rediscute ideias e experiências, propiciando a atribuição de novos significados a ideias e 

conceitos.  

A dimensão dialética da individualidade e relacionalidade trata da tensão existente 

entre o senso que o indivíduo mantém sobre si mesmo e sobre a preservação de sua 

individualidade, em oposição à consciência da necessidade de se conectar e estar aberto às 

influências dos outros indivíduos. 

Por fim, a dimensão do status e solidariedade diz respeito ao espaço conversacional 

que propicia respeito mútuo e entendimento entre os indivíduos. O status diz respeito à 

posição ou classificação do indivíduo perante o grupo, o qual lhe permite estabelecer a 

direção da conversação. Já a solidariedade discute como os indivíduos encontram-se ligados a 

uma rede de relacionamentos. Para Baker, Jensen e Kolb (2005), é necessário que exista um 

equilíbrio tanto do status, quanto da solidariedade para a sustentação da conversação. Sem o 

status, a conversação poderia perder o sentido; sem a solidariedade, a conexão e a pertinência 

das perspectivas de cada pessoa poderiam desaparecer. 

A interação das cinco dimensões dialéticas possibilita a abertura de um espaço 

conversacional em que ideias opostas e contraditórias são discutidas. Os processos e normas 

internas determinam a interação conversacional e consequentemente delimitam o espaço 

organizacional. A existência de um espaço conversacional receptivo é condição para que a 

aprendizagem conversacional ocorra, caso manifestem-se pólos extremos em qualquer uma 

das cinco dimensões dialéticas, ela estará comprometida (BAKER; JENSEN; KOLB, 2005).  

O Quadro 1 apresenta as cinco dimensões dialéticas e ilustra suas possíveis 

consequências, no caso de ocorrerem extremos dialéticos: 

 

Quadro 1 – Dimensões e extremos dialéticos 
 

Cinco dimensões dialéticas Ilustração dos extremos dialéticos 
- Se a Apreensão bloquear a Compreensão � ingenuidade 

Apreensão x Compreensão 
- Se a Compreensão excluir a Apreensão � racionalismo 
- Se a Reflexão nunca levar à Ação � estagnação 

Reflexão x Ação 
- Se a Ação não for esclarecida pela Reflexão � ativismo 
- Se o Discurso epistemológico proibir o Recurso ontológico � group 
think (consenso entre indivíduos, sem avaliação crítica das ideias) Discurso epistemológico x Recurso 

ontológico 
- Se o Recurso ontológico silenciar o Discurso ontológico � ruminação 
- Se a Individualidade recusar a Relacionalidade � isolação e alienação 

Individualidade x Relacionalidade 
- Se a Relacionalidade superar a Individualidade � fusão 
- Se o Status esmagar a Solidariedade � autoritarismo 

Status x Solidariedade 
- Se a Solidariedade derrubar o Status � etnocentrismo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Baker, Jensen e Kolb (2005, p. 415 e p. 425).  
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Considerando a inter-relação entre os indivíduos e a influência do contexto, Baker, 

Jensen e Kolb (2005) propõem a aprendizagem conversacional como:  

 

... um processo de aprendizagem experiencial por meio do qual as pessoas 
constroem significados juntas, a partir de suas experiências. De uma perspectiva 
teórica e prática, a complexidade holística do processo inspira-se na fundamental 
simplicidade do modo como conversamos uns com os outros. (BAKER; JENSEN; 
KOLB, 2005, p. 426, tradução nossa). 

 

Portanto, sob a perspectiva da aprendizagem conversacional, entende-se que a 

aprendizagem ocorre por meio da conversação entre as pessoas, à medida que são discutidas e 

compartilhadas experiências, quer sejam de natureza similar, ou divergente (BAKER; 

JENSEN; KOLB, 2002b). 

A teoria desenvolvida por Kolb (1984) tem sido objeto de muitos estudos empíricos, 

conforme exposto anteriormente. Aqui não se pretende expor e sumariar todos eles, no 

entanto, são apresentadas no tópico a seguir, as principais pesquisas desenvolvidas pelo autor 

e seus colaboradores. 

 

2.1.2 Pesquisas desenvolvidas a partir da teoria da aprendizagem experiencial 
 

São destacados neste tópico, os trabalhos empíricos, desenvolvidos a partir do 

inventário dos estilos de aprendizagem e da aprendizagem conversacional. Entende-se que os 

indivíduos apresentam estilos de aprendizagem diferenciados decorrentes da hereditariedade, 

educação, experiências de vida e exigências do ambiente em que se encontram inseridos 

(KOLB, 1997; KOLB; KOLB, 2005; YEGANEH; KOLB, 2009). O estilo de aprendizagem é 

relevante para o processo de aprendizagem, uma vez que determina:  

 
... o modo como processamos as possibilidades de cada nova experiência emergente, 
e que por sua vez determina o conjunto de escolhas e decisões que vemos. As 
escolhas e decisões que tomamos de certo modo determinam os eventos com os 
quais trabalhamos, e estes eventos influenciam nossas escolhas futuras. 
(YEGANEH; KOLB, 2009, p. 15, tradução nossa). 

 

Considerando a individualidade do processo de aprendizagem, Kolb (1984, 1997) 

explica que o inventário dos estilos de aprendizagem foi criado com o objetivo de medir a 

ênfase individual para cada uma das fases do ciclo quadrifásico: experiência concreta; 

observação reflexiva; conceituação abstrata e experimentação ativa. O inventário consiste em 

uma ferramenta que é respondida pelos indivíduos, os quais se colocam como se estivessem 
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diante de uma situação de aprendizagem. Após a aplicação do inventário em oitocentos 

gerentes na ativa e estudantes de extensão universitária em administração, foi efetuado o 

agrupamento em quatro estilos dominantes de aprendizagem: convergente, divergente, 

assimilador e acomodador. No estilo convergente predominam as habilidades voltadas à 

conceituação abstrata e experimentação ativa. Indivíduos que apresentam este estilo de 

aprendizagem caracterizam-se pela aplicação prática de ideias e preferência em lidar com 

“coisas”, em vez de “pessoas”. Quanto ao estilo divergente, predominam as habilidades 

experiência concreta e observação reflexiva. Indivíduos com estilo de aprendizagem 

divergente caracterizam-se pela capacidade de imaginação e tendem a ser emotivos e mais 

voltados aos relacionamentos humanos. Já no estilo assimilador, predominam as habilidades 

de conceituação abstrata e observação reflexiva. Indivíduos com estilo assimilador estão mais 

preocupados na formulação de conceitos abstratos do que em seu uso prático. Por fim, no 

estilo acomodador, predominam as habilidades de experiência concreta e experimentação 

ativa. Os indivíduos com estilo acomodador caracterizam-se pela capacidade de realizar, 

executar e se envolver em novas experiências.  

Segundo Kolb (1997), a pesquisa com os gerentes revelou que a carreira e a formação 

na graduação exercem grande influência no estilo de aprendizagem: formados em 

administração tendem a possuir estilos de aprendizagem acomodador; formados em 

engenharia, estilos de aprendizagem convergente; indivíduos com formação em ciências 

humanas apresentam estilos divergentes, e os formados em física, tendem a ter estilos 

convergentes ou assimilativos. Além de possibilitar que o indivíduo identifique seu próprio 

estilo de aprendizagem, Yeganeh e Kolb (2009) esclarecem que o inventário tem sido 

procurado para identificar um ou mais estilos de aprendizagem considerados deficitários e que 

precisam ser aprimorados a fim de melhor desempenhar as atividades de trabalho.  

No que tange à aprendizagem conversacional, Baker, Jensen e Kolb (2002b) relatam 

como a mesma foi aplicada dentro da “Primeira Conferência de Aprendizagem Experiencial 

Internacional”, realizada nos Estados Unidos em novembro de 1994, a qual contou com 

participantes de mais de trinta países. Considerando-se o tema proposto para a conferência – 

“Uma conversação global sobre aprendizagem: exploração, reflexão e ação” – desde 1992, 

iniciou-se o planejamento sobre como poderia ser criado um espaço conversacional que 

atendesse mais de mil participantes esperados para o evento, de modo que eles interagissem, 

refletissem e compartilhassem conhecimentos e experiências. Segundo os autores, buscava-se 

sair do formato de conferência tradicionalmente adotado, no qual apenas palestrantes tinham o 

poder da “voz” e as conversações mais substanciais, em vez de ocorrerem durante os 
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encontros formais, ocorriam informalmente, fora das sessões. Nesse sentido, durante a fase de 

planejamento da conferência, foram definidas as seguintes estratégias:  

 

• Os participantes seriam divididos em pequenos grupos, em formato circular – 

denominados “grupos de exploração e reflexão” – com até doze pessoas, o que 

possibilitaria a participação de todos. 

• Do início ao término da conferência, os grupos seriam constituídos pelas mesmas pessoas, 

objetivando estabelecer laços entre os participantes. 

• Nos momentos em que os grupos de exploração e reflexão estivessem reunidos, não 

haveria nenhum outro evento alternativo. 

• Considerando a internacionalidade e a magnitude da conferência, algumas pessoas 

residentes nos Estados Unidos seriam preparadas com um mês de antecedência, para 

atuarem como “facilitadores”: recepcionariam os participantes e atuariam dentro dos 

grupos de exploração e reflexão. 

 

Segundo Baker, Jensen e Kolb (2002b), o resultado positivo decorrente da criação do 

espaço conversacional foi identificado logo no primeiro dia da conferência, por meio da 

observação dos mais de cem círculos formados com participantes que se engajavam em 

conversações entusiasmadas e que voltaram a se reunir nos dias seguintes. As avaliações orais 

e escritas dos facilitadores após o término da conferência também confirmaram um grande 

nível de satisfação decorrente das oportunidades quanto à: conversação global; exploração de 

ideias; reflexão; integração de experiência de aprendizagem; conexão; contato pessoal e 

interações humanas genuínas; interação com pessoas diferentes e com experiências 

diversificadas; expansão e aquisição de aprendizagens (bem como, aquisição ou mudança de 

perspectiva); compartilhamento de histórias e pensamentos. 

Para Baker, Jensen e Kolb (2002b), o que ocorreu na “Primeira Conferência de 

Aprendizagem Experiencial Internacional” demonstrou ser possível implantar a aprendizagem 

conversacional mesmo em ambientes formais de aprendizagem; trazendo como resultado, 

maior energia e dinâmica ao processo de aprender.  

Ao se pensar na aprendizagem organizacional, os autores sugerem avaliar o quanto as 

pessoas querem estar em conversação com colegas e/ou pessoas desconhecidas, bem como, se 

desejam participar de conversações, as quais são fonte de aprendizagem e de diversão.  

O próximo tópico discute a aprendizagem organizacional, utilizando a abordagem que 

enfatiza o “processo social”.  
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2.2 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
 

De modo geral, a literatura apresenta duas perspectivas de aprendizagem 

organizacional. A primeira entende a aprendizagem organizacional como uma ferramenta 

gerencial para desenvolvimento de habilidades dos indivíduos. A segunda perspectiva foca no 

“como” a aprendizagem ocorre em ambientes sociais, nas comunidades de prática 

(ELKJAER, 2001). 

Para Elkjaer (2004), a primeira perspectiva remete à metáfora da “aquisição”, a qual 

por sua vez, apresenta três elementos: recipiente, substância e aprendizagem. A mente é vista 

como um recipiente que deve ser preenchida pela substância conhecimento e, cabe à 

aprendizagem transferir e adicionar novas substâncias às mentes dos indivíduos. A 

organização é vista como uma entidade abstrata, um sistema. Portanto, nessa perspectiva, a 

aprendizagem organizacional é entendida como decorrente da aquisição individual de 

conhecimentos e habilidades. Como consequência da aprendizagem residir na mente dos 

indivíduos, o contexto organizacional deixa de ser investigado como “um elemento chave na 

aprendizagem, socialização e desenvolvimento dos membros organizacionais” (ELKJAER, 

2003a, p. 39), o que cria o problema quanto à transferência da aprendizagem individual para a 

organização. 

A segunda perspectiva remete à metáfora da “participação” e a organização é definida 

como “comunidades de prática”. O foco passa a estar nos processos coletivos e entende-se 

que a aprendizagem ocorre nas situações da vida cotidiana e do trabalho; em vez de estar 

atrelada à mente individual, ou aos ambientes de educação formal (ELKJAER, 2004). 

Segundo Elkjaer (2003a), essa perspectiva é formulada como uma negação à primeira e é 

referenciada na literatura de maneiras diversas: teoria da aprendizagem social, aprendizagem 

situada, aprendizagem baseada na prática, aprendizagem como processos culturais. A autora 

considera o termo “teoria da aprendizagem social” mais adequado, uma vez que trata a 

aprendizagem como participação em processos sociais, cujo ponto de partida está na 

experiência da vida cotidiana. Para Elkjaer (2003a), a limitação dessa perspectiva está 

relacionada ao seguinte aspecto: não une conceitualmente a dimensão ontológica (voltada à 

existência e ao desenvolvimento humano) e a dimensão epistemológica (voltada à aquisição 

de conhecimentos). Em outras palavras, as questões referentes ao “como” e ao “o que” se 

aprende não são respondidas (ELKJAER, 2004).  
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Diante das limitações expostas, a autora propõe o desenvolvimento de uma terceira 

perspectiva, a qual busca sintetizar as perspectivas anteriores reconhecendo que “o 

pensamento é fundamental para a aprendizagem como participação e que a aprendizagem 

ocorre como um processo social” (ELKJAER, 2004, p. 420). A fim de responder às questões 

referentes à aprendizagem – “como” e “o que” se aprende – a autora recorre à teoria 

pragmática de Dewey e a seus conceitos sobre experiência e pensamento reflexivo (também 

tratado por Dewey como sinônimo de “investigação”). Quanto à dinâmica organizacional, a 

autora recorre ao trabalho de Strauss e ao seu conceito de “mundos sociais”. 

De acordo com Elkjaer (2004), no que diz respeito ao “como” se aprende, Dewey 

entende a experiência como sendo a transação entre indivíduos e ambiente, os quais 

continuamente interagem e se formam mutuamente. Além dos aspectos cognitivos referentes 

ao pensamento e conhecimento; fazem parte da experiência outros elementos, tais como, 

emoções, intuições e o próprio corpo. O autor considera que “o que” se aprende, surge a partir 

de uma experiência que gera uma situação de incerteza e, para qual, busca-se encontrar uma 

solução, fazendo uso do pensamento reflexivo.  

Em relação à dinâmica organizacional, Elkjaer (2004) entende que tanto na 

organização vista como “sistema”, quanto na organização vista como “comunidade de 

prática”, o indivíduo encontra-se subordinado à organização. Isto ocorre quer seja por “livre 

escolha” (objetivando participar da entidade sistêmica), quer seja pela dissolução da 

individualidade dentro da comunidade de prática. Objetivando apresentar uma abordagem que 

abranja tanto os indivíduos, quanto os contextos organizacionais; a autora utiliza o conceito 

de “mundos sociais” de Strauss. Segundo este autor, os indivíduos e as organizações 

encontram-se “mutuamente constituídos e constituindo a ordem sistêmica das ações 

organizacionais e as interações são mantidas pelo comprometimento dos indivíduos e grupos 

em relação ao trabalho e à vida organizacional” (ELKJAER, 2004, p. 421). No Quadro 2 

apresentam-se as três perspectivas de aprendizagem organizacional:  
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Quadro 2 – Três perspectivas de aprendizagem organizacional 
 

 
Primeira Perspectiva 

(Teoria da aprendizagem 
individual) 

Segunda Perspectiva 
(Teoria da aprendizagem 

social) 

Terceira Perspectiva 
(Teoria da aprendizagem social 

com pragmatismo) 

Conteúdo da 
aprendizagem 

- Estruturas cognitivas. 
- Conhecer sobre a prática. 
- Ser capacitado e ter 
conhecimento sobre as 
organizações. 

- Formação da identidade. 
Tornar-se um praticante 
habilidoso nas organizações. 

- Desenvolvimento da experiência 
humana. 
- Conhecer sobre o mundo e 
tornar-se parte do mundo. 
- Desenvolver a experiência como 
parte de uma transação contínua 
entre indivíduos e organizações. 

Método de 
aprendizagem 

- Descontinuidade. 
- Aquisição de habilidades e 
conhecimento. 
- Na mente. 

- Ubíquo. 
- Participação e interação. 
- Prática cotidiana. 
- Participação em comunidades 
de prática. 

 
- Investigação para aquisição. 
- Pensamento como fundamento 
para a ação. 
- Reflexão necessária para a 
aprendizagem.  
- Investigação individual e 
conjunta ou pensamento reflexivo 
– Inicia com o corpo, emoção e 
intuição. 
 

Relação entre 
indivíduo e 
organização 

- Metáfora da sopa e da tigela 
(indivíduo e organização estão 
separados). 
- Características e possibilidade 
para separar em análises e 
práticas. 

- Metáfora da corda (indivíduo 
e organização estão juntos). 
- Indivíduos como sendo parte 
de comunidades de prática. 

 
- Impossível de separar. 
- Saber humano é parte do ser 
humano. 
- Indivíduo e contexto como 
“produtos” do ser/saber humano. 
- Transacional – formação mútua 
de indivíduos e organização. 
 

Organização - Sistema. - Comunidades de prática. Mundos sociais. 
 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora, a partir de Elkjaer (2003a, p. 49) e Elkjaer (2004, p. 430). 
 

O aprofundamento da teoria da aprendizagem social, desenvolvida por Elkjaer, 

considera a contribuição do pragmatismo – terceira perspectiva – é objeto do próximo tópico. 

 

2.2.1 A teoria da aprendizagem social de Bente Elkjaer 
 

Para a elaboração de sua teoria, Elkjaer (2001, 2003a, 2003b, 2004) elabora suas ideias 

cujas raízes estão no pragmatismo de John Dewey, bem como, na compreensão das 

organizações como “mundos sociais”, desenvolvida por Anselm Strauss.  

Segundo Elkjaer (2001), o conceito de mundos sociais considera tanto as ações e 

interações humanas, quanto o contexto nos quais as pessoas se encontram inseridas. É 

definido como “grupos com comprometimentos compartilhados e certas atividades, dividindo 

recursos de vários tipos para atingir suas metas, e construindo ideologias em comum sobre 

como dirigir seus negócios” (CLARK, 1991, apud ELKJAER, 2001, p. 111).  
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Elkjaer e Huysman (2008) explicam que a teoria dos mundos sociais é uma teoria que 

leva em conta as tensões, as competições e os conflitos considerando as organizações como 

“arenas”. Esta teoria entende que os mundos sociais podem se dividir em “submundos”, os 

quais são segmentos dos mundos sociais e que surgem como resultado da quebra de alianças, 

conflitos de comprometimentos entre membros, que não compartilham das mesmas emoções 

e objetivos. Neste sentido, a aprendizagem organizacional é influenciada por sentimentos 

distintos: gostar, desgostar, confiar, desconfiar. As pessoas aprendem a ser membros de 

mundos ou submundos sociais e manifestam diferentes comprometimentos em relação às 

ações, atividades e valores organizacionais, quer seja porque são obrigadas (have to), ou 

porque assim o desejam (want to). Uma vez que os comprometimentos são renegociados, 

tensões e conflitos surgem continuamente e por sua vez, tornam-se possíveis gatilhos para a 

aprendizagem organizacional. Para as autoras: 

 

As tensões são ocasiões para aprendizagem organizacional. É, portanto, importante 
estar atento aos diferentes comprometimentos e tensões produzidas, em vez de ver a 
aprendizagem como um processo mais ou menos harmonioso de inclusão, união na 
empresa, atividade mútua e repertório compartilhado. É por meio do direcionamento 
do olhar para os comprometimentos e tensões, que podemos ver as possibilidades 
para negociações produtivas e renegociação de ações e valores. (ELKJAER; 
HUYSMAN, 2008, p. 175, tradução nossa). 

 
 

A fim de entender como ocorrem as ações e as interações no mundo social, Strauss 

(apud, ELKJAER, 2001, p. 110) associa os conceitos de “trajetória” e “matriz condicional”. 

Por trajetória, Strauss entende tanto a evolução de um fenômeno dentro do curso histórico do 

tempo – antes, durante e depois – quanto ações e interações que contribuem para a evolução 

do mesmo. Nesse sentido, a aprendizagem organizacional se baseia em um passado, presente 

e futuro – trajetória – e pode ser entendida como “um processo de desenvolvimento que é 

constantemente interpretado e reinterpretado, influenciando e sendo influenciado por 

membros individuais e grupos envolvidos, incluindo a organização inteira. Quanto ao 

conceito de matriz condicional, esta visa entender como ocorrem as condições e interações 

dos participantes e quais os resultados decorrentes das interações destes participantes nos 

mundos sociais. Para Strauss, o conceito implica que são formados comprometimentos 

individuais nos quais o indivíduo é entendido enquanto ser social que forma a sociedade e é 

formado por ela (ELKJAER, 2001, 2004). 

Na visão de Elkjaer (2001), o conceito de interação social de Strauss não abrange 

apenas a relação de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Por interação social, entende 
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àquela que ocorre em pares de indivíduos ou em relação a todos os membros do grupo. 

Também se leva em conta que as atividades individuais e coletivas baseiam-se no passado, 

presente e futuro e que, de acordo com as diferentes perspectivas, experiências e histórias dos 

indivíduos envolvidos, podem ser atribuídos múltiplos significados diante da mesma situação. 

Em outras, palavras, Elkjaer (2003a) explica que o resultado das experiências é subjetivo, 

visto que depende de “quem é” o indivíduo e também de “como” e “com quem” ele se 

relaciona. 

Segundo Elkjaer (2001, 2003a, 2003b) e Elkjaer e Wahlgren (2006), ao se considerar a 

interação social, entende-se que a aprendizagem organizacional deixa de estar na cabeça dos 

indivíduos, ou em sistemas organizacionais e passa a ocorrer nas interações entre pessoas, por 

meio de um contínuo processo de reconstrução e reorganização de experiência. Nesse sentido, 

a aprendizagem organizacional não se fundamenta apenas no modo de os indivíduos 

pensarem. É necessário observar o contexto social, os padrões de participação e as interações. 

Sob o ponto de vista da teoria da aprendizagem social, a aprendizagem é uma 

atividade relacional entre indivíduos e organização. Ao considerar a experiência da vida 

cotidiana como ponto de partida da aprendizagem, a teoria da aprendizagem enfatiza as 

aprendizagens advindas da informalidade, da improvisação, da conversação (ELKJAER, 

2003a) e entende que o conhecimento é distribuído entre os indivíduos, os quais, ao aplicarem 

a aprendizagem, além de assumirem o papel de “praticantes”, tornam-se parte da organização 

(ELKJAER, 2003b).  

Para Elkjaer (2003a) e Elkjaer e Wahlgren (2006), a aprendizagem é ubíqua, não pode 

ser evitada e o conhecimento está distribuído dentro e entre os indivíduos. Segundo ela, a ação 

por si só, não gera aprendizagem. É a capacidade de reflexão contínua dos indivíduos sobre as 

ações – antes, durante e depois – que permite a aprendizagem. Elkjaer (2001, p.113) considera 

que: “Uma pessoa está aprendendo somente quando é capaz de refletir sobre suas ações e 

reorganizar, assim como reconstruir experiência, por meio de um processo contínuo de 

reflexão – pensamento – como um meio de atuação”.  

Por experiência, Elkjaer (2007) entende tanto o processo de experienciar, quanto o 

produto deste processo (conhecimento e ação). Segundo Elkjaer (2001), a experiência 

reflexiva de Dewey se origina a partir de uma situação problemática percebida pelo indivíduo, 

que o faz parar para se questionar e pensar, a fim de solucionar o problema. A experiência 

implica reflexão sobre ações anteriores, visando antecipar as consequências futuras que serão 

desfrutadas, a partir das ações tomadas; o que aponta que os processos de aprendizagem 

envolvem intencionalidade, atuação de forma proposital por parte dos indivíduos. Para a 
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autora, a teoria de aprendizagem de Dewey pode ser descrita pelo fluxo: “situação � 

problema � indagação � reflexão � nova situação” (ELKJAER, 2001, p. 112). Apoiando-

se no trabalho de Dewey, Elkjaer (2009, p. 78) explica que o conceito de experiência “é usado 

para denotar a relação entre o sujeito e os mundos, bem como entre ação e pensamento, entre 

a existência humana e o tornar-se bem informado a respeito de si mesmo e dos mundos dos 

quais se faz parte”. Nesse sentido, a “ação” e o “pensamento”, bem como o “ser” e o 

“conhecer” são processos integrados e conectados.  

É por meio da interação social, que ocorre dentro dos ambientes específicos de uma 

organização, que os indivíduos, como seres sociais, se relacionam e aprendem. E, é pela 

mediação feita pela linguagem que os processos de comunicação ocorrem, quer seja em 

relação a si mesmo, quer seja em relação aos outros: “Linguagem é uma ferramenta para gerar 

significado e cooperação com outros – e em comunicação consigo mesmo” (ELKJAER, 2001, 

p. 114).  

De acordo com a teoria da aprendizagem social, não é possível separar o “conhecer”, 

do “ser” e do “tornar-se”. Elkjaer (2003a) utiliza a abordagem pragmática de Dewey para unir 

a dimensão da aprendizagem, vista de uma perspectiva ontológica (voltada ao 

desenvolvimento e à existência humana), e a dimensão da aprendizagem, segundo um olhar 

epistemológico (voltado ao conhecimento humano), destacando as seguintes contribuições do 

trabalho desse autor:  

 

• A origem do conhecimento está nas experiências do cotidiano. A aprendizagem ocorre 

junto com a experiência humana e ao mesmo tempo em que se conhece o mundo, torna-se 

parte do mundo. Não é possível separar o “conhecimento humano” do “ser humano”; o 

“indivíduo” do “social”; o “contexto” da “organização”. 

• As ações humanas, pensamentos, ideias e significados são essencialmente contextuais, os 

seres humanos não agem no vácuo. Existe pouca diferença entre o pensamento e a ação. 

Toda ação é criada em função de uma situação específica ou problema. 

• A investigação surge a partir da noção de que algo está errado. Investigações, 

reformulações, conclusões, avaliações fazem parte das experiências da vida cotidiana. É 

dessa forma que as pessoas aprendem, mesmo que não estejam conscientes deste 

aprendizado.  

 

Considerando a teoria da aprendizagem social e as contribuições de Dewey, Elkjaer 

(2003a) explica:  
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A contribuição da teoria da aprendizagem social a partir do pragmatismo é enfatizar 
a coexistência entre epistemologia e ontologia na aprendizagem. Isto é feito focando 
no desenvolvimento da experiência humana abrangendo tanto os processos de 
aquisição de conhecimento quanto o do ser e tornar-se parte do mundo. E isto 
enfatiza a interação do desenvolvimento dos indivíduos e organizações. A 
contribuição mais benéfica do pragmatismo para a aprendizagem organizacional é, 
no entanto, a noção da investigação, que fornece um método por meio do qual o 
pensar é considerado como uma ferramenta, um modo para definir problemas, e a 
reflexão é incluída como um modo de compartilhar resultados de aprendizagem. 
(ELKJAER, 2003a, p. 50, tradução nossa). 

 

Para Elkjaer (2004), a terceira perspectiva – a qual apresenta a contribuição do 

pragmatismo para a teoria da aprendizagem social – propõe uma “nova agenda de pesquisa”. 

Por se tratar de tentativa para explicar a aprendizagem organizacional ao considerar tanto os 

indivíduos, quanto as organizações; as diferenças individuais e coletivas, as emoções, as 

intuições para a compreensão das ações e interações organizacionais. Ao se reconhecer o 

relacionamento transacional entre indivíduos e organizações, entende-se que tanto a 

aprendizagem, quanto o desenvolvimento individual e organizacional andam de “mãos 

dadas”. Contudo, cabe reforçar que o andar de “mãos dadas” não envolve apenas harmonia. 

Conforme exposto por Elkajer e Huysman (2008), a ideia das organizações como arenas de 

mundos e submundos sociais, possibilita perceber a importância das tensões decorrentes dos 

diferentes comprometimentos e que, na visão das autoras consiste em uma “metodologia 

alternativa” para se estudar a aprendizagem organizacional. 

Para ilustrar a teoria aqui exposta, o próximo tópico apresenta dois trabalhos empíricos 

desenvolvidos por Elkjaer (2005, 2007).  

 

2.2.2 Pesquisas desenvolvidas a partir da teoria da aprendizagem social 

 

Um dos trabalhos empíricos, publicados pela autora em 2005, relata uma pesquisa com 

uma empresa pública de um município da Dinamarca – referenciada na pesquisa como 

Middletown. O município de Middletown pretendia implantar a administração digital e, por 

meio da internet, os cidadãos acessariam serviços administrativos. Considerando que os 

funcionários passariam por mudanças em suas rotinas de trabalho, concebeu-se o programa 

educacional “Embaixador”, criado com o objetivo de fornecer aos funcionários as habilidades 

necessárias para se tornarem “embaixadores” da administração digital. Dentro do contexto de 

desenvolvimento organizacional, surgiu a necessidade de se avaliar a importância desse 

programa educacional. O estudo teve início em 2002 e foi concluído no verão de 2004, com 
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objetivo de compreender se um projeto de desenvolvimento organizacional possibilitaria a 

aprendizagem organizacional, no sentido de propiciar condições para o questionamento e o 

pensamento reflexivo.  

Segundo a perspectiva teórica adotada na pesquisa, as organizações são entendidas 

como “arenas constituídas por mundos sociais” e a aprendizagem organizacional ocorre 

conforme se lida com as tensões entre os diferentes mundos sociais e seus respectivos 

comprometimentos com as práticas organizacionais.  

Para a realização da pesquisa, foram realizadas vinte entrevistas, as quais 

possibilitaram a identificação do contexto organizacional como obstáculo ou facilitador da 

administração digital. Os três obstáculos identificados foram: diferentes conceituações do que 

as pessoas entendem por administração digital; medo e insegurança quanto às possíveis 

demissões; descrença decorrente de projetos anteriores que fracassaram. Os três facilitadores 

do contexto organizacional para a aprendizagem organizacional foram: desenvolvimento 

organizacional e tecnologia da informação como criadores de novas possibilidades; abertura 

dos serviços para os cidadãos de Middletown, a qual alargava a perspectiva da organização; 

mudança na divisão do trabalho que permitisse aos cidadãos obter respostas para seus 

questionamentos em um único lugar e com uma única pessoa. 

Segundo Elkjaer (2005), os obstáculos e facilitadores dependem do modo como as 

mudanças são vistas e da perspectiva em relação ao desenvolvimento organizacional. Em 

outras palavras, dependendo da posição teórica adotada, podem ser atribuídos diferentes 

significados e interpretações à aprendizagem organizacional. Dentro dessa perspectiva, 

barreiras podem se tornar facilitadores e vice-versa. A importância de se sustentar a tensão 

existente entre ambas está na possibilidade de se disparar questionamentos e pensamentos 

reflexivos, o que consequentemente remete à aprendizagem organizacional. Cabe a 

funcionários e gerentes a administração do contexto de tensão que dá origem a situações de 

incerteza. Para Elkjaer (2005, p. 543), funcionários e diferentes camadas de gerência 

deveriam ser “capazes de lidar com o trabalho em uma organização em que muitas coisas 

diferentes e contraditórias ocorrem ao mesmo tempo e na qual a incerteza é parte do cotidiano 

da vida de trabalho”. 

O outro estudo da autora (2007) apresenta dados relativos a uma empresa do ramo 

farmacêutico/biotécnico – referenciada na pesquisa, como “Medindu” (ELKJAER, 2007). 

Fundada em 1966, com foco em pesquisas e desenvolvimento de produtos farmacêuticos,  

seus fundadores apregoavam o “espírito Medindu”, que enfatizava a natureza familiar da 

organização: os funcionários pertenciam à “família Medindu” e, como tal, participavam das 
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decisões da empresa. Em agosto de 2005, após a nomeação do novo presidente, iniciou-se a 

reestruturação da Medindu: em vez de pesquisas e desenvolvimento de produtos, o foco 

passou a ser orientado para vendas e marketing, visando tornar a empresa competitiva em 

nível global. O estudo foi realizado no período de fevereiro a junho de 2006, em meio à 

reestruturação da empresa e cenário tumultuado. Teve por objetivo descobrir a existência de 

processos de aprendizagem organizacional. A principal forma de coleta de dados se deu por 

meio da realização de entrevistas, feita em duas rodadas. A primeira rodada contou com a 

participação de quatorze pessoas representando tanto novos funcionários, quanto funcionários 

antigos. Os achados foram apresentados e discutidos com a empresa, tendo sido definido que, 

na segunda rodada, mais quatorze pessoas – apenas de nível gerencial e com diferentes graus 

de responsabilidade – seriam entrevistadas. Como resultado das entrevistas, Elkjaer (2007) 

identificou três grupos, cada qual com sua respectiva história: um “contra” as mudanças, outro 

“a favor” das mudanças e um terceiro grupo a quem ela chamou de grupo “sim, mas”.  

O grupo “contra” as mudanças entendia que a Medindu deixou de se preocupar com 

pesquisas e passou a focar apenas em produtos vendáveis, demandados por clientes. Em 

outras palavras, criticou-se o foco da empresa em ganhar dinheiro, em detrimento da 

qualidade de serviços e produtos prestados aos clientes, cuja preocupação sempre havia 

norteado a empresa. Também foi apontada a perda do “espírito Medindu”, dado que as 

decisões passaram a se concentrar apenas na direção da empresa, em vez de compartilhadas 

entre os funcionários. 

O grupo “a favor” das mudanças entendia que era necessário formalizar, estruturar e 

padronizar, bem como, reduzir a complexidade de produtos. Era primordial fortalecer a 

posição da empresa no mercado e fazer frente à concorrência, pois de uma situação em que os 

produtos “vendiam-se sozinhos”, passou-se a uma situação de competição acirrada. Nesse 

sentido, a empresa deveria estar voltada aos produtos que propiciassem resultados e realização 

de bons negócios. Defendia-se que a Medindu deveria estar focada em soluções de sistemas, 

ou seja, em poucos produtos que correspondessem àqueles mais demandados pelos clientes.  

Para o grupo “sim, mas”, as mudanças em andamento eram necessárias, porém, 

questionava-se a forma de implantação de algumas delas. Ao mesmo tempo em que se 

questionava a falta de informação, também se reconhecia que a Medindu havia crescido e que 

não era mais possível conhecer, compartilhar e tomar decisões em conjunto com todas as 

pessoas da empresa. Desse modo, as informações deveriam ser compartilhadas apenas com as 

pessoas diretamente envolvidas na situação. Dentro desse grupo, entendia-se que a Medindu 

não havia mudado tanto e que continuava sendo uma boa empresa para se trabalhar. 
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As diferentes histórias foram sintetizadas no Quadro 3, apresentado a seguir. 

 

 Quadro 3 – Caso Medindu – diferentes posições 
 

 
Uma história ���� “Contra 

as mudanças” 
Outra história ���� “A favor 

das mudanças” 

Terceira história ���� “A 
favor, porém questionando 

algumas mudanças” 

Cultura 
Orientada para a família,  
“Espírito Medindu”. 

Orientada para o negócio. 
Força de trabalho 
comprometida. 

Foco da 
Produção 

Produção voltada para 
nichos. 

Solução de sistemas – 
poucos produtos. 

 
Dilema entre tratar todos os 
clientes de forma igual e 
produzir eficientemente. 
 

Objetivo 
como 

empresa 

Produção de qualidade para 
todos – se bem feito, então 
por que mudar? 

Vencer a competição, 
ganhar dinheiro – arriscado, 
mas necessário. 

Manter os clientes e eficiência. 

Orientação 
da área de 
pesquisa 

Muitos projetos pequenos, 
inovação. 

Poucos projetos de grande 
dimensão, demandados 
pelos clientes 

 
Talvez esteja certo existirem 
poucos produtos demandados 
pelos clientes (existe dúvida a 
este respeito). 
 

Estrutura 
Complexa, difícil de ver 
completamente. Ex.: 
processos de decisão. 

Padronizada, formalizada. 

 
É necessário mudar, porém, 
também é preciso manter o 
compromisso. 
 

Relação com 
a nova 

estratégia 
corporativa 

Desconfiança. Confiança. 
Fazer as coisas de um modo 
diferente (“estilo”). 

 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora, a partir de Elkjaer (2007, p. 23). 
 

Para Elkjaer (2007), as três posições apresentadas podem ser entendidas à luz das 

histórias dos indivíduos, de suas experiências atuais e passadas e da forma como a 

reestruturação os afetava. Contudo, no que tange à aprendizagem organizacional, a autora 

defende que a terceira posição é a mais interessante, uma vez que abre espaço para o 

questionamento e reflexão, diferentemente das posições “a favor” ou “contra” que se fecham 

cada qual, em suas próprias argumentações.  

Além de enfatizar a importância dos contextos organizacionais e da incerteza que faz 

parte do cotidiano do trabalho, os estudos de Elkjaer (2005, 2007) destacam a necessidade de 

se considerar as diferentes histórias, experiências e perspectivas individuais que remetem à 

atribuição de significados, questionamentos, pensamento reflexivo, antecipação de futuro; os 

quais por sua vez, levam à aprendizagem organizacional. Nesse sentido, a aprendizagem 

organizacional pode ser entendida como um processo constituído tanto pelo contexto 

organizacional, quanto pelos indivíduos que dele fazem parte.  
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Na sequência, discute-se a inter-relação entre aprendizagem formal e informal.  

 

2.3 APRENDIZAGEM FORMAL E INFORMAL 

 

A aprendizagem informal remonta à época dos aprendizes que aprendiam seus ofícios 

junto a seus mestres. Já a aprendizagem formal surge em meio à industrialização, a qual 

privilegia a ciência, a objetividade e que apregoa ser possível transmitir o modo “correto” e 

mais “eficiente” de se desempenhar as atividades. Hoje, a ideia de que existe um modo 

correto e a “melhor maneira” de se trabalhar é posta em dúvida pelas organizações, bem 

como, o questionamento sobre a eficácia dos sistemas formais e padronizados de treinamento. 

É, portanto, dentro do atual contexto organizacional, que o interesse pela aprendizagem 

informal e seus possíveis benefícios torna-se cada vez mais evidente. Não obstante a 

relevância da aprendizagem informal e do fato da mesma ser definida em contraste com a 

aprendizagem formal, na prática, as aprendizagens – informal e formal – interagem entre si e 

encontram-se ligadas uma à outra (MARSICK, 2009). 

O próximo tópico conceitua e aprofunda as discussões no que tange à aprendizagem 

formal e informal.  

 

2.3.1 Conceitos fundamentais 

 

Marsick e Watkins (1997, 2001) são as autoras comumente citadas, quando se pensa 

nos conceitos de aprendizagem formal, informal, incidental e na diferenciação entre eles. 

Segundo as autoras: 

 
Aprendizagem formal é patrocinada institucionalmente, baseada em sala de aula e 
altamente estruturada. Aprendizagem informal, uma categoria que inclui 
aprendizagem incidental, pode ocorrer nas instituições, mas não é tipicamente 
baseada em sala de aula ou altamente estruturada, e o controle da aprendizagem 
reside essencialmente nas mãos do aluno. Aprendizagem incidental é definida como 
um subproduto de alguma outra atividade, como realização de tarefa, interação 
interpessoal, cultura organizacional, experimentos de tentativa e erro, ou mesmo 
decorrente da aprendizagem formal. Aprendizagem informal pode ser 
deliberadamente incentivada por uma organização ou pode ocorrer mesmo dentro de 
um ambiente não muito propício à aprendizagem. Aprendizagem incidental, por 
outro lado, quase sempre ocorre embora as pessoas nem sempre estejam conscientes 
disso. (MARSICK; WATKINS, 1997, p. 295, tradução nossa). 
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Para Marsick e Watkins (1997, 2001), a aprendizagem formal é instituída pela 

organização e, por ser comum ocorrer em sala de aula, implica o controle do processo de 

aprendizagem nas mãos do instrutor. Já a aprendizagem informal e a aprendizagem incidental 

consideram o papel prioritário do aprendiz e a importância das experiências de vida dos 

indivíduos. Não obstante a diferenciação, “na prática, aprendizagem informal e formal estão 

frequentemente, inextricavelmente entrelaçadas” (MARSICK, 2009, p. 265). 

Enquanto a aprendizagem informal, normalmente, seja intencional, ou seja, o aprendiz 

está consciente de que deseja aprender; na aprendizagem incidental, o que se aprende pode 

ficar no nível inconsciente, de modo tácito. Ambas as aprendizagens, contudo, são 

decorrentes da necessidade, da motivação e da oportunidade (MARSICK; WATKINS, 2001). 

Em relação à aprendizagem incidental, Marsick e Watkins (1997) explicam que é mais difícil 

propor estratégias que possam maximizá-la, uma vez que é sua característica ocorrer de forma 

não planejada. Quanto à aprendizagem informal, as autoras sugerem três estratégias que 

poderiam facilitá-la: planejamento para aprendizagem; criação de mecanismos para 

aprendizagem em times; ambiente que suporte a aprendizagem.  

O planejamento da aprendizagem informal pode ocorrer a partir de diferentes 

estratégias, o que torna os indivíduos mais conscientes e focados. Como exemplos de 

ferramentas, são citados: questionários para avaliação dos estilos/diagnósticos de 

aprendizagem; planos de desenvolvimento pessoal; exercícios para criação de hábitos de 

aprendizagem. Em relação à criação de mecanismos para aprendizagem em times, esta é, por 

si só, mais desafiadora do que a aprendizagem individual, uma vez que é necessário 

administrar os diferentes interesses, conflitos e pontos de vista envolvidos. Quanto à 

estratégia para instituição de um ambiente que suporte a aprendizagem, Marsick e Watkins 

(1997) reforçam que a aprendizagem informal não pode se restringir apenas ao nível 

individual, sendo necessário que a aprendizagem de um indivíduo seja transferida para outras 

pessoas da organização, ou seja, é necessário explicitar o que se aprendeu, para sua utilização 

em futuras situações similares.  

O modelo de aprendizagem informal e incidental de Marsick e Watkins (1997, 2001) 

encontra-se representado na Figura 5 e considera:  

 

• A importância do contexto organizacional que pode facilitar a aprendizagem, à medida 

que apoia, fornece recursos e incentiva os indivíduos. Destaca-se o contexto em que as 

experiências e as interações ocorrem de forma contínua. É o contexto (social, cultural, 
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pessoal, organizacional) que influencia as interpretações, as avaliações, as decisões, as 

estratégias de aprendizagem, as ações e, consequentemente, os resultados obtidos.  

• A aprendizagem informal pode ocorrer de forma planejada, ou não planejada e também 

pode ser referenciada como “aprendizagem autodirigida”, dado que a aprendizagem 

costuma ocorrer fora das salas de aula.  

• A aprendizagem incidental é uma categoria especializada da aprendizagem informal que 

ocorre de forma inesperada, não planejada.  

  

 
 

Figura 5 – Modelo de aprendizagem informal e incidental 
Fonte: Marsick e Watkins (2001, p. 29). 

 

Marsick (2009) explica que, partindo do trabalho de Dewey, o modelo representado na 

Figura 5 tratou o ciclo de resolução de problema por meio do pensamento reflexivo 

considerando que: a partir de uma situação inesperada, o pensamento reflexivo busca 

soluções; a aprendizagem ocorre durante as tentativas e os erros cometidos, até que se alcance 

a solução do problema; a observação permite correções de curso, conclusões e planejamento 

visando à utilização em situações futuras. Para a autora, uma grande contribuição do trabalho 

de Dewey foi a de ter “adaptado o método científico para a resolução de problemas da vida 

cotidiana” (MARSICK, 2009, p. 266).  

Não obstante o modelo permaneça relevante, vem sendo revisto sob a luz de outras 

teorias que visam suprir as seguintes limitações: linearidade aparente; ênfase nos processos 

cognitivos e nos significados individuais, em detrimento de sentimentos e contextos. 

Considerando que as pessoas, o trabalho e as organizações mudam ao longo do tempo, 

Marsick (2009) entende que se justifica a revisão da experiência, da teoria e da pesquisa. 
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Nesse sentido, no que tange à aprendizagem informal, enfatiza-se a importância dos contextos 

(sociais, históricos e culturais) e dos ambientes organizacionais: “Os ambientes 

organizacionais – liderança, estrutura, cultura, sistemas e práticas – são fundamentais para a 

concepção da aprendizagem informal” (MARSICK, 2009, p. 274). Segundo ela, caminha-se 

rumo ao seguinte “quadro unificador”: 

 

• Confirmação da inter-relação entre aprendizagem formal e informal, não obstante sejam 

definidas em contraste, uma em relação à outra. 

• Estudo da aprendizagem informal por meio da análise de uma série de atividades e 

processos – experimentação, reflexão, mentoring, coaching, feedback, conversações, etc. 

– reconhecendo não existir a “melhor atividade” responsável pela geração de resultados. 

• Reconhecimento de que as estratégias de aprendizagem dos indivíduos sejam mediadas 

pelas crenças, valores, histórias e socialização prévia, as quais afetam escolhas e ações. 

• Importância do contexto e sua influência sobre as práticas e escolhas da aprendizagem. 

• Relacionamento como fator chave para construção de comunidades de aprendizagem 

informal. 

• Influência dos fatores organizacionais na aprendizagem informal: liderança, estrutura, 

cultura, sistemas e práticas, incentivos e recompensas. 

• Gestão do conhecimento que possibilita o amplo acesso às informações e ideias da 

aprendizagem informal. 

 

Pode-se dizer que os autores que se seguem auxiliam e ampliam a compreensão dos 

aspectos apresentados neste “quadro unificador” proposto por Marsick (2009). 

Segundo Macneil (2001), as principais diferenças entre aprendizagem formal e 

informal poderiam ser categorizadas em relação a: controle do processo, localização física 

onde a aprendizagem ocorre e previsibilidade dos resultados. Segundo o autor, controlar o 

processo está relacionado ao nível de autonomia do aprendiz em relação à aprendizagem. 

Enquanto na aprendizagem formal, o controle está nas mãos do instrutor, na aprendizagem 

informal, o controle está com o aprendiz. No que diz respeito à localização física, analisa-se 

onde a aprendizagem ocorre: dentro ou fora do ambiente de trabalho. Quanto à categoria 

previsibilidade, esta diz respeito ao que se almeja como resultados.  

Ao tratar a efetividade dos processos informais de aprendizagem nos locais de 

trabalho, Macneil (2001) destaca o papel do supervisor como facilitador da aprendizagem 

informal nos times de trabalho:  



 

 

47 

 

Um time de trabalho é definido aqui como um número de pessoas com habilidades 
relevantes, que trabalham juntas para atingirem seus objetivos de trabalho. Para ser 
considerado como um time de trabalho, o grupo precisará ter definido seus papéis, 
regras para interação dos membros e um sistema de tomada de decisão [...] 
Aprendizagem em time é definida como um processo pelo qual o time cria 
conhecimento tanto para seus próprios membros, quanto para os outros na 
organização (MACNEIL, 2001, p. 247, tradução nossa). 
 

 

A fim de que se sintam seguros e exponham suas ideias, experiências e 

conhecimentos, a autora entende que os times precisam de um ambiente positivo de trabalho 

que estimule a reflexão crítica, o autoquestionamento e o compartilhamento de aprendizagens. 

Para Macneil (2001), existem dois tipos de ambientes: ambiente de aprendizagem adaptativo e 

ambiente de aprendizagem generativo.  

No ambiente de aprendizagem adaptativo, os erros são encarados como falhas e, por 

estarem sujeitos a punições, os funcionários tendem a escondê-los; fato que possibilita o 

retorno dos mesmos erros. Já no ambiente de aprendizagem generativo, os erros são encarados 

como oportunidades de aprendizado e mudança; os funcionários os reconhecem e, ao 

discutirem soluções de correção junto a seus companheiros, reduzem a recorrência dos erros. 

Ao atuar como “facilitador”, Macneil (2001) entende que o supervisor seja: “alguém que cria 

um ambiente de aprendizagem e é responsável em fornecer os recursos que permitirão que as 

pessoas aprendam” (MACNEIL, 2001, p. 249). De acordo com o contexto de cada situação, 

caberá ao supervisor utilizar várias habilidades, tais como, interpessoais, de liderança, de 

comunicação e de facilitador; a fim de que o time de trabalho atinja os objetivos de 

aprendizagem almejados pela organização: “É o supervisor como facilitador quem fornece a 

ligação entre aprendizagem individual e organizacional” (MACNEIL, 2001, p. 251). Pode-se 

dizer que, em relação ao quadro unificador de Marsick (2009), o trabalho de Macneil (2001) 

converge na ênfase a um ambiente organizacional generativo, bem como, na importância do 

papel da liderança – que, para Macneil (2001) está representada na figura do supervisor.  

Para Cheetham e Chivers (2001), ambas as aprendizagens, formal e informal, são 

importantes na formação profissional dos indivíduos; o que vai ao encontro do pensamento de 

Marsick (2009) no que tange ao reconhecimento da inter-relação entre as duas aprendizagens. 

De acordo com Cheetham e Chivers (2001), a aprendizagem formal está associada à formação 

de habilidades profissionais básicas e conhecimentos especializados e a aprendizagem 

informal permite que os indivíduos vivenciem processos contínuos de novas aprendizagens, 

adquirindo e aperfeiçoando competências ao longo de toda a vida profissional. Dadas as 
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características de cada indivíduo, a experiência da aprendizagem é muito particular. Segundo 

os autores, os profissionais de hoje, devem reconhecer a aprendizagem como um processo 

contínuo: é preciso haver reflexão e extração de aprendizados em todas as experiências. No 

entendimento de Cheetham e Chivers (2001), o processo de aprendizagem não deve beneficiar 

apenas o próprio indivíduo; ao contrário, um indivíduo tem a “obrigação profissional” de 

compartilhar e facilitar a aprendizagem de outros profissionais. Nesse sentido, também se vai 

ao encontro do quadro unificador de Marsick (2009), quanto à necessidade do acesso às 

informações e ideias decorrentes da aprendizagem informal.  

No trabalho de Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) o termo “atributo” é empregado 

para se referenciar aos elementos de formalidade e informalidade que, segundo eles, tendem a 

existir em quase todas as situações de aprendizagem. Segundo os autores, além dos atributos, 

é fundamental entender o contexto, a fim de compreender como a aprendizagem ocorre. A fim 

de analisar os atributos da formalidade e informalidade, são sugeridos quatro aspectos: 

processo, localização e ambiente, objetivo, conteúdo. 

O primeiro aspecto considera como processos formais, àqueles que se referem às 

tarefas estruturadas, controladas, que envolvem avaliação formal. Caso os processos ocorram 

em atividades do cotidiano, negociadas diretamente entre os colegas, os processos são 

considerados informais. O segundo aspecto considera tanto a localização física, quanto o 

ambiente da aprendizagem: se envolvem certificações, objetivos de aprendizagem pré-

determinados, se as aprendizagens são por tempo indeterminado e não existem currículos 

fixos, etc. O terceiro aspecto refere-se ao objetivo e avalia qual é o propósito da 

aprendizagem. Por fim, o quarto aspecto – conteúdo – analisa a natureza do que está sendo 

aprendido: se envolve a aquisição de conhecimento especializado, ou se está voltado ao 

conhecimento prático. Para Malcolm, Hodkinson e Colley (2003): 

 

• Atributos de formalidade e informalidade existem em todas, ou quase todas as situações 

de aprendizagem. O grau de formalidade e informalidade varia de situação para situação. 

• Os atributos de formalidade e informalidade se inter-relacionam de diferentes formas e em 

diferentes situações de aprendizagem. 

• Os atributos de formalidade e informalidade influenciam a natureza e a efetividade da 

aprendizagem em qualquer situação. 

• A fim de entender as inter-relações dos atributos de formalidade e informalidade, é 

necessário considerar os contextos das situações de aprendizagem. 
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Malcolm, Hodkinson e Colley (2003) acreditam que, adotar uma abordagem 

empregando os “atributos de formalidade e informalidade” tem vantagens sobre os 

argumentos tradicionais à medida que: facilita a análise da natureza da aprendizagem e 

reconhece suas mudanças em muitas situações; demonstra que intervenções podem alterar a 

natureza da aprendizagem e analisa custos e benefícios das alterações; facilita o entendimento 

das desigualdades de aprendizagem, ao considerar as questões contextuais. Portanto, pode-se 

entender que o trabalho dos autores confirma o quadro unificador de Marsick (2009), ao 

considerar a inter-relação existente entre aprendizagem formal e informal, bem como, a 

relevância do contexto de aprendizagem. 

A abordagem de Svensson, Ellström e Åberg (2004) associa à aprendizagem formal, o 

conhecimento teórico e à aprendizagem informal, o conhecimento prático. Eles entendem a 

aprendizagem como resultante da interação contínua entre indivíduos e o contexto no qual se 

encontram inseridos. Conforme representado na Figura 6, os autores partem do pressuposto de 

que, ao se integrar a aprendizagem formal e a informal, criam-se condições para a 

aprendizagem reflexiva, a qual leva às competências. 

  

 
 

Figura 6 – Aprendizagem reflexiva levando à competência 
Fonte: Svensson, Ellström e Åberg (2004, p. 480). 

 

Segundo Svensson, Ellström e Åberg (2004), a ação é considerada o ponto de partida 

da aprendizagem; porém, a fim de que a ação seja efetiva, é preciso estar embasada em 

conceitos, os quais por sua vez, são obtidos a partir de uma educação formal. Se, de um lado, 

a aprendizagem formal facilita a assimilação das aprendizagens informais; por outro lado, a 

aprendizagem informal “endossa” a aprendizagem formal. Nesse sentido, os autores indicam 

que é necessário contar com o apoio da alta direção para a criação de mecanismos de 

facilitação da aprendizagem no local de trabalho, tais como: disponibilizar educação formal; 
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permitir que os indivíduos aprendam durante o horário de trabalho, dentro do próprio ritmo e 

que interajam com colegas e supervisores; disponibilizar tecnologias computacionais, entre 

outros. Em relação ao quadro unificador proposto por Marsick (2009), pode-se dizer que o 

trabalho de Svensson, Ellström e Åberg (2004) converge nos seguintes sentidos: confirmação 

da inter-relação entre aprendizagem formal e informal; importância do contexto/fatores 

organizacionais e dos relacionamentos entre os indivíduos. 

Ao estudarem a aprendizagem no ambiente de trabalho, Ellinger e Cseh (2007), 

abrangem tanto as aprendizagens de natureza formal, quanto às de natureza informal e 

incidental. Apesar de informarem que até oitenta por cento da aprendizagem de adultos no 

trabalho é de natureza informal, as autoras compartilham o posicionamento de Malcolm, 

Hodkinson e Colley (2003) de que não é possível caracterizar a aprendizagem formal e 

informal em polos opostos, uma vez que existem atributos de formalidade e informalidade em 

todas as situações de aprendizagem. A Figura 7 representa o posicionamento das autoras de 

que, não obstante o aumento das pesquisas sobre a aprendizagem no local de trabalho, ainda 

são necessários estudos para esclarecer como os indivíduos poderiam facilitar os processos de 

aprendizagem entre si e as influências do contexto organizacional.  

 

 
 

Figura 7 – Aprendizagem no local de trabalho: contexto e facilitação entre indivíduos 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Ellinger e Cseh (2007). 

 

Ao realizarem a revisão da literatura sobre a aprendizagem no local de trabalho e a 

aprendizagem informal, Ellinger e Cseh (2007) apresentaram: estratégias; atividades de 

trabalho e resultados da aprendizagem. Algumas estratégias de aprendizagem identificadas no 

local de trabalho foram: networking; coaching; mentoring; aprendizagem social; 
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aprendizagem por tentativa e erro. Quanto às atividades de trabalho que poderiam propiciar a 

aprendizagem, dentre outras, foram apontadas: reuniões; interações com clientes; treinamento 

no serviço. Por fim, em relação aos resultados atingidos, foram identificados: 

aperfeiçoamento de habilidades; aquisição e aprimoramento das aprendizagens intrapessoal, 

interpessoal e organizacional.  

Tomando por base o modelo revisado de Marsick e Watkins (2001), o qual destaca a 

importância do contexto organizacional em todas as fases do processo de aprendizagem, 

Ellinger e Cseh (2007) acrescentaram o papel dos indivíduos que atuam como “facilitadores” 

da aprendizagem no ambiente de trabalho (Figura 8). Por “facilitadores”, elas entendem 

quaisquer indivíduos, independentemente da posição ocupada, que ajudam o processo 

contínuo de aprendizado de outros indivíduos da organização.  

 

 
 

Figura 8 – O papel dos facilitadores na aprendizagem informal e incidental 
Fonte: Ellinger e Cseh (2007, p. 438). 

 

O modelo de Ellinger e Cseh (2007) sugere que o ciclo de aprendizagem também 

possa ser iniciado pelos comportamentos dos indivíduos “facilitadores”, a partir do momento 

em que estes ajudam outras pessoas a aprenderem. Portanto, pode-se dizer que o trabalho das 

autoras também vai ao encontro do quadro unificador de Marsick (2009) em relação à: 

confirmação da inter-relação entre aprendizagem formal e informal; estudo da aprendizagem 

informal por meio da análise de atividades/processos e considerando estratégias individuais 

que afetam escolhas e ações; importância do contexto/fatores organizacionais, dos 
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relacionamentos entre os indivíduos e de lideranças que atuem como “facilitadores” 

(independentemente da posição hierárquica ocupada). 

O Quadro 4 sintetiza as principais ideias e contribuições dos autores apresentados.  
 
Quadro 4 – Aprendizagem formal e informal – síntese das contribuições dos autores 

 

 Marsick e Watkins (1997, 
2001), Marsick (2009) 

Macneil (2001) Cheetham e Chivers (2001) 

Aprendizagem 
formal e 

informal ���� 
síntese das 

contribuições 
dos autores 

A aprendizagem informal 
ocorre de modo planejado 
e não planejado. 
Aprendizagem formal e 
informal entrelaçadas. 
Importância do contexto, 
do relacionamento, das 
crenças/valores pessoais e 
dos fatores organizacionais 
na aprendizagem informal. 

A aprendizagem informal 
ocorre de modo não planejado. 
Ênfase no time de trabalho e 
papel de um “facilitador” de 
aprendizagem. 
Importância do ambiente de 
aprendizagem generativo que 
considera os erros como 
oportunidades de mudança e 
aprendizado. 

Importância tanto da 
aprendizagem formal, quanto 
da informal na formação 
profissional dos indivíduos. 
Existe um processo contínuo 
de aprendizagem. 
Considera como “obrigação 
profissional” o 
compartilhamento da 
aprendizagem. 

 
 

 

 
Malcolm, Hodkinson e 

Colley (2003) 
Svensson, Ellström e Åberg 

(2004) 
Ellinger e Cseh (2007) 

Aprendizagem 
formal e 

informal ���� 
síntese das 

contribuições 
dos autores 

Inter-relação da 
aprendizagem formal e 
informal.  
Existem “atributos de 
formalidade e 
informalidade” em todas 
as situações de 
aprendizagem.  
Quatro aspectos analisam 
os atributos de formalidade 
e informalidade: processo; 
localização e ambiente; 
objetivo; conteúdo.  

Integração da aprendizagem 
formal e informal, propiciando 
a aprendizagem reflexiva, a 
qual conduz a competências.  
A aprendizagem formal é a 
base para a aprendizagem 
informal. 
Aprendizagem como resultante 
da interação contínua entre 
indivíduos e contexto. 
Necessário apoio da alta 
direção para criação de 
mecanismos de facilitação da 
aprendizagem. 

Existem atributos de 
formalidade e informalidade 
em todas as situações de 
aprendizagem.  
Engajamento de indivíduos 
nos processos de 
aprendizagem.  
Ciclo de aprendizagem 
informal iniciado por 
facilitadores que ajudam a 
aprendizagem dos outros 
indivíduos. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No âmbito desta pesquisa, as principais ideias orientadoras referentes à aprendizagem 

formal e informal se fundamentaram no trabalho de Marsick (2009) e destacaram: a inter-

relação entre aprendizagem formal e informal; as atividades, processos e formas de acesso às 

informações dos processos de aprendizagem; o papel facilitador do contexto organizacional; a 

influência dos fatores organizacionais (lideranças, práticas, incentivos, recompensas); a 

importância do relacionamento e interação entre as participantes, levando em consideração os 

aspectos individuais (histórias, crenças, emoções, comprometimentos).  
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Nos próximos tópicos, são apresentadas algumas pesquisas internacionais e nacionais 

que focam o tema da contribuição da aprendizagem formal e informal no âmbito das 

organizações. 

 

2.3.2 Estudos internacionais que focam a aprendizagem formal e informal 
 

Embora não se pretenda, neste tópico, apresentar um levantamento exaustivo dos 

estudos que trabalham nessa temática, foram selecionadas duas pesquisas de autores 

reconhecidos no campo e alinhados às contribuições teóricas expostas anteriormente.  

No estudo de Cheetham e Chivers (2001) desenvolvido a partir de entrevistas com 

oitenta pessoas de vinte diferentes tipos de profissões, objetivou-se identificar como os 

diferentes profissionais aprenderam na prática, com foco no desenvolvimento inicial de suas 

carreiras. Dentre vinte profissões, os autores escolheram seis grupos de profissões 

considerados “representativos” das seguintes áreas: odontologia, contabilidade, serviço civil, 

pesquisa, igreja e treinamento. Em relação à aprendizagem informal, foi possível a 

identificação de suas formas, métodos e ambientes de aprendizagem.  

As formas de aprendizagem encontradas pelos autores envolvem a aprendizagem que 

ocorre durante a realização do próprio trabalho, ao se trabalhar com colegas mais experientes, 

com times, com clientes e pacientes, por meio de rede de relacionamento com pessoas que 

executam trabalhos semelhantes e com apoio de um mentor. Aprende-se também ao ensinar e 

treinar outras pessoas, ao utilizar modelos de ação, e por meio das experiências anteriores e do 

esforço de autoanálise e reflexão. Dentre as formas mencionadas pelos entrevistados, 

destacaram-se: a aprendizagem na realização do trabalho; aprendizagem ao se trabalhar com 

colegas mais experientes e aprendizagem em times de trabalho. Quanto às formas menos 

mencionadas, identificou-se: aprendizagem por meio do apoio de um mentor e aprendizagem 

utilizando um modelo. 

Em relação aos principais métodos de aprendizagem, conforme representado no 

Quadro 5, a pesquisa de Cheetham e Chivers (2001) revelou:  
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Quadro 5 – Métodos de aprendizagem 
 

Métodos de aprendizagem Eventos de aprendizagem 

Prática e Repetição Melhoria constante, decorrente da repetição das atividades. 
Reflexão Reflexões antes, durante e sobre a ação. 

Observação e cópia 
Observação crítica e casual; observação de modelos positivos e negativos; 
modelagem. 

Feedback Avaliação; revisão de performance; aprendizagem pela crítica. 

Transferência extra-ocupacional 
Aprendizagem por meio de experiências fora do ambiente de trabalho: 
ocupações anteriores, ambientes sociais. 

Extensão das atividades 
Aprendizagem além dos níveis normais desempenhados: experiências 
desafiadoras; traumáticas; inovadoras. 

Mudança de perspectiva 
Aprendizagem com colegas de outras profissões; ao se adotar pontos de vista 
diferentes; ao se trabalhar com culturas diferentes. 

Interação com mentor/coach 
Mentoria sobre assuntos de vida, carreira; conselhos; instrução; 
demonstração. 

Absorção inconsciente ou 
osmose 

Trabalhar com colegas mais experientes; relacionamentos nas de redes de 
trabalho com profissionais de outras organizações. 

Dispositivos psicológicos, 
neurológicos 

Uso de modelos cognitivos; pensamento positivo; visualização; técnicas de 
programação neurolinguística; aprendizagem por associação. 

Articulação 
Apresentação em conferências; ensinar; escrever artigos; responder a críticas; 
defender ideias. 

Colaboração 
Trabalhar em times de trabalho; aprender com clientes e pacientes; trabalhar 
em times multidisciplinares; aprender com para-profissionais. 

 

 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora, a partir de Cheetham e Chivers (2001, p. 282-283). 
 

Os métodos representados no Quadro 5, referem-se à:  

 

a. Prática e repetição � forma de preparação para um evento a ser realizado. Percebe-se que 

cada indivíduo adota um modo particular para atingir o que considera um desempenho 

efetivo: ensaio em voz alta; ensaio mental; decorar frases feitas etc. 

b. Reflexão � é o elemento fundamental para transformar uma experiência em 

aprendizagem. É a reflexão que permite extrair conclusões sobre as experiências.  

c. Observação e cópia � envolvem a observação e a cópia do comportamento de outros 

indivíduos, a fim de desenvolver habilidades pessoais. Segundo Cheetham e Chivers 

(2001), existem três níveis de cópia ou modelagem: sintetização (modelagem absorvida 

de forma mais ou menos inconsciente); emulação (modelagem pela imitação, existe um 

esforço em se atuar da mesma forma como o executado pelo modelo) e atualização 

(modelagem pela identificação, o aprendiz sente como se fosse o próprio modelo). 

d. Feedback � independentemente da pessoa a emitir o feedback (superiores, mentores, 

colegas, clientes, pacientes) destaca-se a importância de retornos constantes, como meio 

de avaliação e adequação do desempenho. 
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e. Transferência extraocupacional � implica a realização de atividades que não dizem 

respeito ao ambiente de trabalho; porém, afetam e podem aprimorar o desempenho 

profissional. 

f. Extensão das atividades � implica a exposição voluntária, acidental ou forçada à 

situações de pouca familiaridade, inéditas, complexas; as quais exigem mais do que o 

usualmente demandado. 

g. Mudança de perspectiva � envolve analisar situações adotando outro ponto de vista. 

Torna possível ampliar o entendimento das situações; descobrir novas formas de 

executar as atividades; desenvolver-se como profissional. 

h. Interação com mentor ou coach � envolve o recebimento de auxílio tanto em questões 

pessoais, quanto em questões profissionais. 

i. Absorção inconsciente ou osmose � normalmente está associada com o trabalhar junto a 

colegas mais experientes. A aprendizagem costuma ocorrer de forma natural, sem 

esforço e de forma quase osmótica. Também propicia a absorção dos conhecimentos 

tácitos. 

j. Uso de dispositivos psicológicos ou truques mentais � tratam-se dos estados mentais que 

os indivíduos procuram induzir em si mesmos, a fim de enfrentar situações difíceis, 

desafiadoras, tais como: “quebrar” ideias complexas, em estágios mais simples; 

visualizar-se executado efetivamente as tarefas; utilizar mapas mentais para facilitar o 

entendimento; adotar um “discurso interno” positivo, enfatizando que se conseguirá 

resolver as tarefas etc. 

k. Articulação � consiste na articulação (oral e escrita), envolvendo a explicação das ideias 

e a elaboração de justificativas frente às críticas das outras pessoas. “Estes resultados 

parecem apoiar a ideia de que a aprendizagem, a linguagem e o pensamento estão 

intimamente ligados” (CHEETHAM; CHIVERS, 2001, p. 278). 

l. Colaboração � envolve a colaboração entre diferentes indivíduos: times; profissionais de 

outras áreas; profissionais de níveis hierárquicos distintos; clientes etc. Possibilita a 

combinação de diferentes habilidades e esforços; a adoção de abordagens de outras 

disciplinas. 

 

Por fim, em relação aos ambientes de aprendizagem que propiciam o desenvolvimento 

profissional dos indivíduos, Cheetham e Chivers (2001) identificaram: 
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• Ambientes que prestam apoio à carreira do indivíduo � corresponde aos ambientes em 

que colegas e superiores se mostram à disposição para ajudar, há concessão de tempo para 

o indivíduo se estabelecer profissionalmente, há liberdade para desenvolver o estilo e o 

modo de se fazer as coisas. 

• Ambientes com estrutura para prestação de suporte e apoio, quando requisitado. 

• Ambientes que propiciam a elaboração de questões amigáveis e livres de culpa � 

aplicam-se aos ambientes em que as pessoas sentem-se à vontade para fazer perguntas, 

admitir falta de conhecimento e erros, sem receio de se sentirem constrangidas ou 

sofrerem recriminações. 

• Ambientes que propiciam desafios e ao mesmo tempo, camaradagens � refere-se aos 

ambientes que permitam a proximidade dos indivíduos, favorecendo a aprendizagem 

colaborativa, que se dá de forma natural ou “por osmose” e a aprendizagem pela 

observação de modelos. 

• Ambientes que propiciam experiências profundas � ambientes que permitam aos 

indivíduos vivenciarem situações em que se percebam realizando algo mais complexo. 

 

A Figura 9 representa as formas, métodos e ambientes de aprendizagem identificados 

por Cheetham e Chivers (2001). 

 

 

 

Figura 9 – Aprendizagem informal: formas, métodos e ambientes de aprendizagem 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Cheetham e Chivers (2001). 
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Ellinger e Cseh (2007) também apresentam interessantes resultados de um estudo 

elaborado a partir de entrevistas semiestruturadas com treze participantes de uma organização 

dos Estados Unidos, referenciada na pesquisa, por “RIC”. A RIC havia sido fundada há mais 

de setenta e cinco anos e apesar de reconhecida e respeitada por suas inovações e invenções, 

estava enfrentando uma série de mudanças voltada à adequação ao mercado globalizado. Os 

participantes do estudo ocupavam diferentes posições hierárquicas e atuavam em áreas 

funcionais distintas, tendo sido escolhidos considerando o comprometimento que 

manifestaram com a própria aprendizagem profissional ao longo de suas vidas e à atuação que 

desempenharam como facilitadores na aprendizagem de outras pessoas. O objetivo era 

identificar como os funcionários facilitavam a aprendizagem entre si, quais eram os fatores 

contextuais facilitadores e como eles facilitavam a aprendizagem no ambiente de trabalho. 

Durante as entrevistas, foi solicitado que os participantes relatassem experiências de 

aprendizagem, relembrassem situações em que atuaram como facilitadores da aprendizagem 

de outras pessoas, refletissem sobre a organização como um ambiente de aprendizagem, bem 

como, sobre o papel da organização como facilitadora da aprendizagem.  

A partir dos depoimentos, Ellinger e Cseh (2007) identificaram vinte e três 

experiências que indicaram catalisadores, comportamentos e resultados que facilitaram a 

aprendizagem. Considerando as vinte e três experiências: doze faziam referência a gerentes de 

nível médio e sênior que buscaram facilitar a aprendizagem de seus funcionários; nove 

referiram-se a funcionários de nível médio e baixo que facilitaram a aprendizagem de colegas 

no mesmo nível hierárquico e duas representaram funcionários de baixo nível hierárquico que 

facilitaram a aprendizagem dos funcionários de nível médio. Observou-se, portanto, a 

ocorrência de aprendizagens entre os diversos níveis.  

Os entrevistados relataram os seguintes catalisadores que lhes possibilitaram atuar 

como “facilitadores”: pessoas que procuravam por ajuda, projetos e atribuições desafiadores, 

tarefas de alta prioridade, delegação de responsabilidades para outras pessoas, o próprio 

desejo de desenvolver outras pessoas e a necessidade de feedback referente ao desempenho.  

Em relação a alguns comportamentos adotados pelos facilitadores de aprendizagem, 

foram citados: fornecer feedback, observar, escutar, questionar o que foi aprendido e o que se 

pretende fazer, usar exemplos, remover obstáculos, ampliar perspectivas, dentre outros.  

Quanto aos resultados, os facilitadores reconhecem que os aprendizes aprimoraram 

e/ou desenvolveram: credibilidade, exposição; aquisição e aplicação de novos conhecimentos 

e habilidades.  

O Quadro 6 sintetiza os catalisadores, os comportamentos e os resultados observados.  
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Quadro 6 – Catalisadores, comportamentos e resultados da atuação como “facilitador” 
 

Catalisadores na facilitação da 
aprendizagem de outras pessoas 

Comportamentos facilitadores 
envolvidos para facilitar a 

aprendizagem de outras pessoas 

Resultados percebidos 
decorrentes da facilitação da 

aprendizagem de outras pessoas 
Externo: 
Mudar o contexto da organização 
focalizando em custos baixos.  
 
Interno: 
Influxo de novas tecnologias 
dentro da organização. 
Influxo de novos processos dentro 
da organização. 
 
Por que razão os facilitadores se 
tornaram engajados: 
Eles procuraram minha opinião. 
Projetos e atribuições desafiadores. 
Tarefas de alta prioridade, críticas, 
visíveis. 
Delegar a responsabilidade do 
projeto para outras pessoas. 
Desejo de desenvolver outras 
pessoas. 
Necessidade de feedback referente 
ao desempenho. 

Fornecer feedback. 
Colocar-se no lugar da pessoa.  
Observar. 
Escutar. 
Fazer perguntas. 
Conversar sobre coisas a respeito.  
Caminhar passo a passo (“Você 
dirige e eu irei no assento do 
passageiro”).  
Procurar os outros para obter 
conhecimento, ou insights, quando 
necessário. 
Compartilhar materiais e recursos. 
Usar exemplos. 
Remover obstáculos. 
Ampliar perspectivas. 
Ser um modelo. 
Focar em um “quadro maior”.  
 

Facilitadores: 
Me fez sentir bem. 
Ajudou-me a refinar minhas 
abordagens de facilitação. 
Ajudou-me a entender o poder da 
colaboração e compartilhamento. 
Construir melhores 
relacionamentos. 
 
Aprendizes: 
Exposição. 
Desenvolvimento de credibilidade. 
Aumento de novos conhecimentos 
e habilidades. 
Aplicação de novos conhecimentos 
e habilidades de outras maneiras. 
 
A organização: 
Economia de custos significativos.  
Aumento de produtividade entre os 
grupos. 
Compartilhamento de 
conhecimentos. 
Economia de tempo. 

 

 

Fonte: Ellinger e Cseh (2007, p. 442). 
 

Em relação aos facilitadores ou fatores contextuais positivos, Ellinger e Cseh (2007) 

destacam a importância do comprometimento com a aprendizagem; tanto por parte da cultura 

organizacional, quanto por parte das lideranças. Os líderes servem como “modelo” para os 

demais (walk the walk) e encorajam o desenvolvimento das pessoas (talk the talk): 

 
... os resultados mostram a importância da liderança e da gestão no processo de 
facilitação da aprendizagem e a extensão em que líderes e gestores podem criar 
ambientes organizacionais conducentes à facilitação da aprendizagem, ao servir 
como modelos e reforçar a importância e o valor da aprendizagem (ELLINGER; 
CSEH, 2007, p. 449, tradução nossa). 

 

No que tange às barreiras relacionadas à estrutura organizacional ou fatores 

contextuais negativos, Ellinger e Cseh (2007) apontam como aspectos que dificultam a 

aprendizagem: lideranças que não apoiam ou não permitem a aprendizagem de seus 

funcionários; inibidores estruturais e mentais que delimitam as pessoas apenas dentro das 

áreas em que atuam (“paredes funcionais”) ou que impõem formas tradicionais de execução 
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de atividades; falta de tempo decorrente da sobrecarga de trabalho; ritmo de mudança 

esmagador; atitudes negativas. 

O Quadro 7 sintetiza os fatores contextuais positivos e os negativos à aprendizagem 

organizacional, identificados no ambiente investigado pelas autoras:  

 

Quadro 7 – Fatores contextuais organizacionais positivos e negativos 
 

 Temas emergentes Subtemas 
� Liderança/Gestão 

comprometidas com a 
aprendizagem. 

� Gerentes e líderes como exemplos de modelos de 
aprendizagem e desenvolvimento (walk the walk). 

� Gerentes e líderes que incentivam, apoiam e 
reforçam a importância do desenvolvimento das 
outras pessoas (talk the talk). 

 

Fatores 
contextuais 
organiza-
cionais 
positivos 

� Uma cultura interna 
comprometida com a 
aprendizagem. 

� Departamento de treinamento como um símbolo 
importante. 

� Abertura para compartilhar – da informal para a 
aprendizagem formal. 

 
� Liderança/Gestão não 

comprometidas com a 
aprendizagem. 

� Supervisores e gerentes que não apoiam os 
facilitadores. 

� Supervisores e gerentes, que não permitem que as 
pessoas aprendam e se desenvolvam. 

 
� Inibidores estruturais. � Mentalidade de “silo” – paredes funcionais. 

 
� Falta de tempo manifestado pelo 

excesso de trabalho. 
 

 

� O ritmo rápido de mudanças é 
esmagador. 

 

 

Fatores 
contextuais 
organiza-
cionais 
negativos 

� Atitudes negativas.  
 

Fonte: Ellinger e Cseh (2007, p. 446). 
 

Segundo Ellinger e Cseh (2007), o trabalho por elas realizado demonstrou que a 

importância dos gestores e líderes vai além da criação das condições que estimulem a 

aprendizagem organizacional. As próprias atitudes de gestores e líderes são importantes, à 

medida que, ao serem tidos como referências e modelos a serem seguidos, podem influenciar 

a cultura de aprendizagem dentro da organização.   

 

2.3.3 Estudos nacionais que focam a aprendizagem formal e informal 

 

Também neste item não se propõe a apresentação de todos os estudos nacionais e sim, 

algumas pesquisas cuja leitura foi considerada significativa para a presente pesquisa. 
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Antonello (2004, 2005) realizou pesquisa com participantes de programas de 

especialização e mestrado em administração de uma universidade. Partindo da noção de 

aprendizagem experiencial, a autora buscou compreender o processo de aprendizagem 

envolvendo as práticas formais e informais, voltadas ao desenvolvimento de competências 

tanto na dimensão individual, quanto na dimensão coletiva.  

Compartilhando da abordagem de Malcolm, Hodkinson e Colley (2003), Antonello 

(2004, 2005) entende que a aprendizagem formal e a aprendizagem informal se inter-

relacionam, ou seja, na aprendizagem formal encontram-se elementos de aprendizagem 

informal e vice-versa. Em outras palavras, a aprendizagem formal e a aprendizagem informal 

encontram-se indissoluvelmente relacionadas.  

A partir das análises, Antonello (2004, 2005) formulou uma taxonomia de doze tipos 

de aprendizagem, os quais estão expostos a seguir:  

 

a. Experiência anterior e transferência extraprofissional � envolve as experiências “fora do 

trabalho”, as quais auxiliaram na aprendizagem e desempenho da profissão atual. 

b. Experienciar � diz respeito ao enfrentamento de situações difíceis. 

c. Reflexão � abrange tanto o indivíduo, quanto os colegas e pares. Aqui se entende que a 

reflexão é mais efetiva após o indivíduo ter construído experiências sobre as atividades 

desempenhadas; e não, no início, ou durante os programas de desenvolvimento.  

d. Autoanálise � refere-se ao autoconhecimento de si mesmo, das metas e objetivos. 

e. Observação–modelos � refere-se à observação dos comportamentos de outras pessoas. 

f. Feedback; � corresponde às avaliações que propiciam a melhoria contínua tanto do 

desempenho, quanto da aprendizagem. 

g. Mudança de perspectiva � decorre do vivenciar a profissão de outro ponto de vista, ou 

colocando-se no lugar de outra pessoa. 

h. Mentoria (mentoring) e tutoria (coaching) � dizem respeito tanto a ser assistido por um 

mentor/tutor, quanto a atuar como mentor/tutor. 

i. Interação e colaboração � implica trabalhar em equipe e compartilhar conhecimentos, 

experiências e práticas. 

j. Treinamentos � envolvem os cursos formais, voltados à execução do trabalho. 

k. Informal � a aprendizagem “informal” corresponde às aprendizagens obtidas nas práticas 

de trabalho e também em espaços dos cursos formais 

l. Aprendizagem pela articulação entre teoria e prática � implica apropriar, nas atividades, 

o que se aprendeu em sala de aula, nos processos formalmente instituídos. 
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Segundo Antonello (2004, 2005), foi possível identificar a importância tanto da 

aprendizagem formal, quanto das práticas do dia a dia – aprendizagem informal – no 

desenvolvimento das competências gerenciais. Entre os doze tipos de aprendizagem, os que 

mais se destacaram foram respectivamente: mudança de perspectiva; aprendizagem informal; 

experienciar e interação em grupo.  

Além de propor uma taxonomia de doze tipos de aprendizagem, as pesquisas de 

Antonello (2004, 2005) apontaram a consciência dos gestores quanto à existência de um 

processo contínuo de aprendizagem, o qual se desenrolaria ao longo de suas carreiras 

profissionais. Também foi destacada a necessidade de se rever a importância da aprendizagem 

informal na aquisição de competências gerenciais, sugerindo-se que a adoção e combinação 

dos diferentes tipos de aprendizagem possam contribuir para o desenvolvimento e 

desempenho dos profissionais.  

O Quadro 8 sumaria as subcategorias dos doze tipos de aprendizagem apresentados 

por Antonello (2005): 
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Quadro 8 – Taxonomia dos tipos de aprendizagem 
 

Categorias Subcategorias 
(1) Experiência anterior: transferência de aprendizagem de ocupação/cargo anterior; 
(2) Transferência de aprendizagem oriunda da educação formal anterior: trazer a teoria 
para prática de cursos realizados no passado; 

1. Experiência 
anterior e 
transferência 
extraprofissional (3) Aprendizagem fora do trabalho: lazer, hobby, atividades, trabalho voluntário. 

(1) Exigências, tarefas e problemas complexos; 
(2) Experiências amplas: que requerem múltiplas habilidades e compreensão global; 
(3) Exp.multifacetadas: que requerem conexão entre diversas áreas de conhecimento. 
(4) Ativs.pioneiras e de inovação: exp. que envolvem o desenv. de ideias ou abordagens; 
(5) Experiências traumáticas: situações difíceis;  

2. Experienciar 

(6) Processo de mudança organizacional: por exemplo, reestruturação, fusão. 
(1) Reflexão sobre a ação: após atividade ou evento; 
(2) Reflexão na ação: durante uma atividade ou evento; 
(3) Reflexão em grupo/coletiva; 
(4) Escrever um jornal reflexivo: diário de aprendizagem, anotações dispersas; 
(5) Refletir sobre como os outros fazem as coisas; 
(6) Questionamento: ser questionado ou questionar a si mesmo; 

3. Reflexão 

(7) Aprendizagem oriunda do fracasso: analisando o que foi errado e por que. 
4. Autoanálise Referindo-se à: Autoanálise e autoavaliação.   

(1) Observação estruturada e crítica dos outros; 
(2) Observação informal/casual dos outros; 
(3) Usar um modelo de papel positivo: tentar fazer algo como alguém faz; 

5. Observação – 
modelos 

(4) Usar um modelo negativo de papel: esforço para não fazer como alguém faz. 
(1) Feedback oriundo de sua equipe de trabalho; 
(2) Crítica de pares de trabalho; 
(3) Avaliação de desempenho (formal) por pares/colegas/superiores; 
(4) Escuta efetiva: para o que é dito sobre o desempenho; 
(5) Feedback oriundo de clientes ou de outros profissionais;  

6. Feedback 

(6) Leitura da linguagem do corpo: como as pessoas reagem a você. 
(1) Mudança de papel; 
(2) Transferência/troca de trabalhos; 
(3) Trabalhar com pessoas de áreas diferentes a sua; 

7. Mudança de 
perspectiva 

(4) Trabalhar com diferenças culturais e inspiração súbita ou insight. 
(1) Ser assistido por um Mentor-Tutor, referindo-se a: Mentor-Orientador/conselheiro: 
ocupacional, para carreira, para vida pessoal; Tutor/Treinador-instrução/demonstração. 

8. Mentoria e 
Tutoria 

(2) Exercer o papel de Mentor-Tutor, referindo-se a: ensinar; tutoriar, instruir; ser 
mentor/conselheiro de outros e comentários simultâneos às ações. 
(1) Trabalho em grupo/equipe; 
(2) Colaboração em projetos; 
(3) Aprendizagem oriunda de outros profissionais da mesma área; 
(4) Aprendizagem a partir de clientes; 
(5) Trabalho em equipes multidisciplinares; 

9. Interação e 
colaboração 

(6) Rede (Networking) com outros profissionais da mesma área. 
(1) Treinamento no trabalho (on the job); 
(2) Rotação de funções (job rotation) e Programa Trainee; 
(3) Intensa aprendiz. e treinamento (muito além do mínimo para um desempenho competente); 

10. Cursos 
treinamentos 

(4) Multiplicação de treinamentos/cursos. 
(1) Informal no trabalho: baseado na prática: aprendiz. informal e comunidade de prática;   

11. Informal 
(2) Informal: em cursos de Mestrado e Especialização. 
(1) Escrever artigos, papers, relatórios; 
(2) Conferências apresentadas; 
(3) Justificar/defender/explanar ações; 
(4) Trabalhos do curso; 
(5) Simulação durante curso; 
(6) Trabalho final e dissertação; 

12. Aprendizagem 
pela articulação 
entre teoria e 
prática 

(7) Especialização/Mestrado articulados a aprendizagem baseada no trabalho. 
 

Fonte: Antonello (2005, p. 191 e 196).  
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Leite, Godoy e Antonello (2006) também apresentam os resultados de uma pesquisa 

qualitativa que buscou compreender como gerentes gerais de agências de bancos de varejo 

aprenderam o exercício da função gerencial, por meio da experiência. Como referencial 

teórico, o estudo se embasou na aprendizagem pela experiência, ou aprendizagem 

experiencial, com destaque para a obra de Kolb (1984). A partir da realização de sete 

entrevistas semiestruturadas identificaram-se fontes e formas de aprendizagem.  

Como fontes de aprendizagem foram citadas a família e as pessoas com quem se 

convive no ambiente de trabalho (colegas de trabalho, profissionais mais experientes e 

superiores).  

Quanto às formas de aprendizagem, a análise dos depoimentos revelou que os 

indivíduos aprenderam a trabalhar de várias maneiras: observação, erro e acerto, experiências 

contadas por outras pessoas, trajetória profissional em cargos diferentes e níveis hierárquicos 

inferiores, colocar-se no lugar da outra pessoa, treinamentos formais recebidos em instituições 

de ensino ou na própria empresa. Ainda em relação aos treinamentos formais, foi criticada a 

distância entre o que se aprende e o que é requerido na prática de trabalho do dia a dia. Dentre 

as diferentes maneiras, foram destacadas três formas de aprendizagem: pela observação, pelas 

experiências contadas por outros e por meio de erros e acertos. Nesse sentido, as “relações 

informais, como forma de aprendizagem, são uma realidade no cotidiano dos gerentes” 

(LEITE; GODOY; ANTONELLO, 2006) e, por este motivo, a aprendizagem das habilidades 

gerenciais ocorre em meio às experiências vivenciadas nas atividades corriqueiras.   

A pesquisa de Leite, Godoy e Antonello (2006) também identificou que os gerentes 

vivenciam situações que demandam a tomada rápida de decisões, sem tempo para pensar. As 

autoras alertam que o privilégio da ação, em detrimento da reflexão, pode vir a comprometer a 

inovação e a criatividade.  

A pesquisa conduzida por Lucena (2006) junto a pequenas empresas também 

apresenta dados de interesse ao projeto aqui proposto. O estudo teve por objetivo entender 

como os gerentes-proprietários de pequenas empresas do setor de varejo de vestuário de 

Florianópolis aprenderam durante o exercício de suas carreiras profissionais. Foram realizadas 

dez entrevistas semiestruturadas, as quais permitiram identificar que os entrevistados 

aprenderam por meio de:  

 

• Relacionamentos sociais � aprendizagem decorrente das interações e conversações – no 

ambiente de trabalho, em cursos, em encontros casuais – envolvendo funcionários, 

clientes, sócios, familiares, amigos e outros profissionais. Dentro dessa categoria também 
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se destacou o papel de mentores – pais e mães – que além do apoio emocional, 

propiciaram as oportunidades de desenvolvimento profissional para que os entrevistados 

se tornassem os gerentes-proprietárias das respectivas empresas.   

• Exercício de atividades profissionais � aprendizagem resultante da participação em 

eventos (feiras, desfiles) e do desempenho do próprio trabalho cotidiano. No que tange à 

aprendizagem decorrente das atividades do trabalho cotidiano, foi identificada a 

importância dos erros e acertos, da reflexão e observação sobre as experiências de 

trabalho e até mesmo, da cópia ou imitação do que os concorrentes estavam fazendo. 

Segundo os depoimentos, a prática do trabalho cotidiano – atrelada à observação do 

desempenho e à reflexão – revelou-se a principal forma de aprendizagem dos 

entrevistados.  

• Veículos de mídia � revistas, jornais, internet, televisão e livros foram citados como 

importantes fontes de informação referentes às questões administrativas e também, sobre a 

atualização e tendências do setor de vestuário: “Até as próprias novelas da Rede Globo, 

elas transmitem o que vai ser moda. É uma aprendizagem pra nós também” (LUCENA, 

2006, p. 11). 

• Programas de treinamento e educação � referente à aprendizagem formal obtida por meio 

da participação em cursos de graduação, treinamentos de curta duração ou palestras. A 

educação formal contribuiu para o embasamento frente a diversos problemas: gerenciais, 

contábeis, vendas, marketing. Segundo um dos depoimentos, a participação em um curso, 

propiciou a criação de um curso similar, ministrado internamente.  

 

Além das formas de aprendizagem, o estudo de Lucena (2006) confirma a relevância 

da aprendizagem informal, presente em diferentes situações que ocorrem no próprio ambiente 

de trabalho.  

Pode-se ainda citar a pesquisa de D´Amelio (2007) cujo objetivo era identificar e 

analisar os processos de aprendizagem envolvidos no desenvolvimento de competências 

gerenciais de pessoas com diferentes formações profissionais. Para a coleta de dados foram 

entrevistados quinze gerentes pertencentes a uma mesma organização e com as seguintes 

formações: cinco gestores formados em Engenharia, cinco gestores formados em 

Administração e cinco gestores formados em Psicologia. Especificamente no que se refere ao 

processo de aprendizagem, o Quadro 9 apresenta os diferentes tipos de aprendizagem – 

formal e informal – por ela, identificados.  
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Quadro 9 – Síntese das formas e marcos do processo de aprendizagem de gestores 
 

Formas de Aprendizagem 
Graduação 
Pós-Graduação 
Cursos de curta duração 

A
p
re
nd

. 
fo
rm

al
 

Suportes organizacionais 
 

a-) Experiências profissionais anteriores 
 
b-) Experiências gerenciais 
- Interação social 
Funcionários 
Pares 
Superiores / pessoas influentes 
Clientes (internos ou externos) / fornecedores 
Redes internas, networking, benchmarking 
 
- Desempenho do trabalho gerencial 
Experiências do cotidiano 
Experiências ambiente empresarial/situações adversas/desafios 
Projetos inovadores 
Metas empresariais 
 
- Relação do gerente consigo mesmo 
Autoconhecimento 
Feedback 
Autodesenvolvimento 
Reflexão 

A
p
re
n
d
iz
ag
em

 in
fo
rm

al
 

Valores 
 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de D´Amelio (2007, p. 204).  
 

No que tange à aprendizagem formal, a pesquisa de D´Amelio (2007) revelou a base 

de conhecimentos sobre a qual os gestores estabeleceram suas atividades gerenciais; 

particularmente, quando integrada às experiências e necessidades da vida no trabalho. Quanto 

às formas de aprendizagem informal, destacaram-se a interação social, as experiências do 

cotidiano do ambiente de trabalho e as experiências anteriores ao exercício da função 

gerencial.  

Em síntese, o trabalho identificou que a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências ocorreram de formas variadas, típicas da realidade do trabalho vivenciado. A 

formação constituiu a “base”, a estrutura sobre a qual as experiências profissionais 

alicerçaram suas “colunas”. No processo de aprendizagem dos gerentes, a autora destacou: a 

relevância da interação social; o papel significativo da reflexão como consequência da análise 

e avaliação da experiência anterior; a contribuição da aprendizagem informal durante as 

experiências e exercício da função gerencial.  

Melo e Lucena (2007) apresentaram dados relativos à pesquisa, realizada com gerentes 

de agências da Caixa Econômica Federal de Recife, com objetivo de compreender o que os 

gerentes tinham aprendido em seus ambientes de atuação. Os dados foram coletados por meio 
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de dez entrevistas semiestruturadas e os gerentes entrevistados foram selecionados 

considerando os seguintes critérios: índice de desempenho (cujo ranking foi fornecido pela 

própria Caixa Econômica) e atuação na função gerencial há pelo menos, cinco anos. A análise 

dos depoimentos identificou três categorias de aprendizagem, voltada para: habilidades 

operacionais, habilidades de comunicação e conduta pessoal. 

No que diz respeito a habilidades operacionais, estas estavam voltadas ao exercício das 

atividades profissionais, tais como administração financeira, processos jurídicos, cálculos, ou 

seja, tratava-se da aprendizagem técnica para o desempenho como gerente. Foi possível 

identificar que a aprendizagem se deu tanto por meios formais – cursos e materiais 

normativos instituídos pela organização – quanto por meios informais – práticas do cotidiano 

do trabalho e interação com outros profissionais.  

Quanto às habilidades de comunicação, estas se referiam ao trato junto a pessoas. 

Foram destacadas: a negociação com clientes, atendimento ao público, gestão de pessoas e 

conversações entre os próprios gerentes, objetivando a troca de experiências. O “aprender a se 

comunicar melhor” foi enfatizado como fundamental para a gestão e administração de 

conflitos. No que tange à aprendizagem das habilidades de comunicação, foram mencionados 

tanto treinamentos e técnicas aprendidas para este fim, quanto a influência de gestores 

significativos que auxiliaram no estabelecimento da “linha de conduta na condução de 

pessoas” (MELO; LUCENA, 2007, p. 11).  

Por fim, em relação à aprendizagem da conduta pessoal, esta foi relacionada à ética, 

honestidade, responsabilidade, integridade e humildade.  

Considerando o fato de que a Caixa Econômica tem instituído o conjunto de 

competências necessárias para a função gerencial, bem como havia realizado o mapeamento 

do desempenho de seus gerentes alguns meses antes das entrevistas, Melo e Lucena (2007) 

entendem que os depoimentos e as categorias de aprendizagem foram impactados pelo 

contexto organizacional. Para os autores, as organizações têm o poder de sinalizar quais são 

os tipos de habilidades e conhecimentos requeridos, o que norteia os funcionários na busca 

por aprendizagens que estejam alinhadas às estratégias organizacionais. 

Nicolini (2009) apresentou os resultados de um estudo que envolveu auditores fiscais 

de tributos estaduais do estado da Bahia. O objetivo era compreender os processos de 

aprendizagem formais e informais de indivíduos que se tornaram funcionários públicos, 

abrangendo: a preparação e seleção no concurso, o curso de formação ministrado pela 

Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia para os recém-concursados, 
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os primeiros contatos com as atividades do ambiente de trabalho, a maturidade profissional 

alcançada. Segundo o autor: 

 

Por aprendizagem formal entenda-se o processo individual de imersão do aluno no 
conhecimento teórico, num esforço organizado de formação, com tutores 
capacitados, tempo e saberes determinados, abrigados em instituições de ensino 
como escolas de governo. A aprendizagem informal seria o processo de apropriação, 
pelo aprendiz, dos saberes práticos socialmente construídos no grupo a que pertence, 
dentro do seu espaço de trabalho. (NICOLINI, 2009, p. 2). 

 
Não obstante a definição ser efetuada por meio da oposição entre as aprendizagens, 

para Nicolini (2009), a aprendizagem formal e a aprendizagem informal são “codependentes”, 

o que aponta para a inter-relação entre ambas. O autor partiu da noção da aprendizagem como 

resultante de um processo social e cultural, considerando o contexto específico, onde as ações 

e interações dos indivíduos ocorreram. A coleta de dados se deu por meio da realização de 

entrevistas semiestruturadas com grupo focal composto por cinco auditores fiscais egressos da 

Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia.  

Em relação à aprendizagem formal, a pesquisa confirmou a importância da 

Universidade Corporativa ao propiciar em seu programa, o nivelamento dos conhecimentos 

teóricos, termos, conceitos e rotinas. Dada a extensão do treinamento – em torno de dois 

meses – também foi possível identificar a oportunidade do convívio, da interação entre os 

recém-concursados e da formação de uma identidade comum. Quanto à aprendizagem 

informal decorrente da prática no local de trabalho, destacou-se a posição do “aprendiz” que, 

por meio da interação com pares e colegas, tem contato com a linguagem, os significados, o 

modus operandi, o timing do seu ambiente de trabalho. Segundo Nicolini (2009): 

 

... a aprendizagem dos funcionários públicos iniciantes para a carreira escolhida é o 
resultado da combinação dos saberes formais e informais, recebidos respectivamente 
nos cursos de formação iniciais e no ambiente de trabalho, que se articulam, se 
potencializam e se harmonizam segundo a história do aprendiz e da comunidade 
social onde ele se insere. (NICOLINI, 2009, p. 14). 

 

O estudo conduzido por Camillis e Antonello (2009) teve por objetivo compreender o 

processo de aprendizagem de indivíduos que não exercem a função gerencial e que trabalham 

dentro de uma empresa multinacional de fertilizantes químicos.  

Os dados da pesquisa de Camillis e Antonello (2009) foram coletados por meio da 

realização de quinze entrevistas semiestruturadas com indivíduos pertencentes a duas equipes 

administrativas distintas: nove entrevistados da área “A” e seis entrevistados da área “B”. O 

grupo de participantes foi selecionado considerando os seguintes critérios: pertencer às 
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mesmas equipes de trabalho, não exercer função gerencial e trabalhar na empresa, há pelo 

menos, um ano.  

A análise dos depoimentos revelou que os entrevistados atribuíram maior importância 

aos processos informais de aprendizagem, bem como foi possível identificar a relevância das 

interações sociais, da aprendizagem pela prática e do contexto organizacional.  Na Figura 10 

estão representadas as macrocategorias de aprendizagem no local de trabalho: processo de 

aprendizagem, objetivo de aprendizagem, contextos de aprendizagem, facilitadores e 

oportunidades do processo de aprendizagem, obstáculos ao processo de aprendizagem, 

resultado da aprendizagem. 

 

Aprender:
- Sozinho
- Pela interação
- Observando
- A partir da solução de 
problemas
- Aprendizagem autodirigida
- Aprendizagem formal 

- Pela prática/fazendo
- Com experts
- Com os erros

CONTEXTO DE APRENDIZAGEM:
ESTRESSE; COMPETIÇÃO; CONFLITOS; MUDANÇAS;

NOVOS DESAFIOS; COLABORAÇÃO

SENTIDO 
DO TRABALHO

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM

RESULTADO
Autoconhecimento

Autodesenvolvimento

- Conhecimento
- Características 
pessoais
- Reflexão/Autoanálise
- Disponibilidade/acesso 
informação
- Estrutura do local de 
trabalho
- Tempo
- Rotinas 
organizacionais
- Feedback
- Políticas de RH
- Autonomia
- Ampliação do espaço 
ocupacional
- Interação
- Coaching
- Escuta
- Experiências 
traumáticas / Desafios

FACILITADORES/
OPORTUNIDADES

- Falta de conhecimento
- Disponibilidade e 
acesso informação
- Estrutura do local de 
trabalho
- Sobrecarga de 
trabalho / pouco tempo
- Falta de experiência 
- Não compartilhar 
conhecimento
- Insegurança
- Resistência a mudança 

OBSTÁCULOS

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
Superar desafios, imprevistos, problemas;  
executar novas tarefas; desejo de autonomia

 
 

 

Figura 10 – Macro-categorias e categorias de análise 
Fonte: Camillis e Antonello (2009, p. 6). 

 

Na macrocategoria “processo de aprendizagem”, Camillis e Antonello (2009) 

identificaram os seguintes processos: aprender sozinho, aprender pela prática/fazendo, 

aprender pela interação junto a outros profissionais, aprender com experts, aprender 

observando, aprender pela solução de problemas, aprender com erros, aprendizagem 

autodirigida (aprendizagem por iniciativa espontânea do próprio aprendiz que busca novos 

aprendizados que julga pertinente ao seu trabalho), aprendizagem formal decorrente dos 

cursos instituídos pelas empresas. Destes processos de aprendizagem, as autoras entendem 
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que o “aprender pela prática” e o “aprender pela interação” sejam os mais relevantes e 

efetivos. 

Na macrocategoria “objetivo de aprendizagem”, as autoras identificaram os motivos 

que levaram os indivíduos a buscarem a aprendizagem: necessidade de superar desafios e 

imprevistos; superação de problemas; necessidade de executar novas tarefas; desejo de 

autonomia, ou seja, o desejo de não depender dos outros para execução de atividades. 

A macrocategoria “contextos e processos de aprendizagem” abrange os contextos em 

que a aprendizagem pode vir a ocorrer. São destacados: contextos de stress/insatisfação 

caracterizados por pressão e grande carga de trabalho que reduzem a possibilidade de 

aprendizagem; contextos de competição entre áreas, conflitos de interesses entre pessoas 

novas que estão chegando e pessoas antigas na organização; contextos de mudanças, tais 

como tarefas, processos, áreas, dentre outros; contexto de novos desafios envolvendo 

situações nas quais o indivíduo aceita assumir novas tarefas que não tem domínio ou que 

desconhece o trabalho a ser realizado; contexto de colaboração que se manifesta pelo grau de 

integração entre o grupo, entre a equipe de trabalho. 

A macrocategoria “facilitadores” abrange:  

 

• Conhecimento � experiência anterior, fluxo de trabalho (saber qual a finalidade de se 

realizar as atividades), negócio da empresa (entender qual a expectativa da empresa em 

relação ao indivíduo). 

• Características pessoais � relacionada à própria iniciativa do indivíduo em buscar a 

aprendizagem e o crescimento profissional. 

• Reflexão/autoanálise � buscar formas de melhorar o próprio comportamento. 

• Tempo � tempo para receber novos aprendizados, assimilá-los e reforçá-los. 

• Rotinas organizacionais � orientações e procedimentos formalizados sobre o que se 

espera dos indivíduos. 

• Disponibilidade/acesso a recursos e informação � informações disponíveis na intranet e 

internet. 

• Estrutura do local de trabalho � layout aberto que facilite a interação entre as pessoas. 

• Ampliação do espaço ocupacional � execução de atividades diferentes das habituais, que 

possibilitam aprender coisas novas. 

• Políticas e ações da área de recursos humanos � voltadas ao alinhamento entre teoria e 

prática, por exemplo, cursos ministrados que possam ter aplicabilidade no dia a dia. 

• Feedback � elogio, crítica, incentivo por parte de gestores e colegas de trabalho. 
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• Coaching � o gestor atua como um facilitador.  

• Autonomia � ter grau de liberdade e responsabilidade, sem necessidade de solicitar 

autorização para realização do próprio trabalho. 

• Escuta � ouvir colegas e suas experiências de trabalho. 

• Interação � interação entre indivíduos tanto de dentro, quanto de fora da empresa e em 

todos os níveis hierárquicos (superiores, pares, novos e antigos funcionários). 

• Experiências traumáticas � situações difíceis identificadas como oportunidade para o 

surgimento de grandes aprendizagens.  

 

Camillis e Antonello (2009) destacam ainda que os obstáculos ao processo de 

aprendizagem podem estar associados a: falta de experiência, falta de conhecimento, estrutura 

do local de trabalho, sobrecarga de trabalho e/ou escassez de tempo (impede que o indivíduo 

tenha tempo de refletir e aprender sobre as atividades que realiza), não compartilhamento de 

conhecimento ou pouca interação entre os indivíduos (a qual pode ser proposital, ou 

decorrente da dificuldade de interagir com colegas), sentimentos de insegurança, resistência à 

mudança em virtude de conflitos de interesse, disponibilidade e acesso a recursos e 

informações da empresa. 

A macrocategoria “resultados da aprendizagem” é relacionada diretamente ao 

indivíduo e aponta seu autoconhecimento e seu autodesenvolvimento. Enquanto o 

autoconhecimento diz respeito à autopercepção sobre si mesmo, o autodesenvolvimento 

refere-se à consciência de que a aprendizagem possibilita a realização de uma tarefa que antes 

era desconhecida e permite a preparação para novas oportunidades. 

Por fim, uma categoria que não foi enquadrada às demais, refere-se ao “Sentido do 

Trabalho” que “emergiu como sustentáculo para os processos de aprendizagem dos 

pesquisados, tornando-os participativos ou não, e refletindo no seu engajamento ao trabalho e 

nos processos de aprendizagem” (CAMILLIS; ANTONELLO, 2009, p. 14). 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção são apresentadas as opções metodológicas adotadas na presente pesquisa e 

que estão alinhadas à abordagem qualitativa.  

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

O estudo a ser desenvolvido teve por objetivo a compreensão dos processos de 

aprendizagem em organizações de pequeno porte, considerando o nível individual, o nível 

coletivo e os mecanismos formais e informais. A abordagem qualitativa foi adotada tendo em 

vista a ênfase na interpretação dos depoimentos e dos significados das palavras na 

representação das ideias, bem como, no foco humanista da pesquisa, voltado ao entendimento 

das interações, processos e significados (GEPHART, 2004). Os resultados são apresentados 

de forma descritiva e interpretativa, levando-se em consideração os pontos de vista e 

significados atribuídos pelos próprios participantes ao objeto de estudo (GODOY, 1995). 

Esclarece-se que esta pesquisa, de natureza exploratória, pode ser referenciada como um 

estudo qualitativo “básico” ou “genérico”.  

O estudo qualitativo básico é uma forma comum de pesquisa qualitativa, cuja análise 

visa identificar padrões recorrentes: categorias, fatores, variáveis, temas. Parte-se de conceitos 

estruturados por disciplinas, modelos, teorias e, nesse sentido, tanto a maneira como a coleta 

de dados é realizada (entrevistas, observações, análise de documentos), quanto à interpretação 

dos achados são decorrentes do arcabouço teórico que o pesquisador adota para entender os 

participantes e o fenômeno que está investigando. Dentro de um estudo qualitativo básico, o 

principal objetivo é descobrir e interpretar os significados que os indivíduos dão às suas vidas 

e experiências (MERRIAM, 2002).   

Segundo Flick (2009), mesmo diante de diferentes modalidades de estudos 

qualitativos, esta maneira de se investigar fenômenos sociais:  

 

... usa o texto como material empírico (em vez de números), parte da noção da 
construção social das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos 
participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo 
à questão em estudo (FLICK, 2009, p. 16). 

 

Flick (2009) entende que as pesquisas qualitativas apresentam as seguintes 

características em comum: 
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• Ao invés de partir de conceitos bem definidos, os quais são submetidos a testes durante a 

pesquisa; a pesquisa qualitativa desenvolve e refina os conceitos à medida que os mesmos 

evoluem. 

• Parte da ideia de que se os métodos e a teoria não se adequarem ao objeto de estudo, deve-

se proceder à adequação, ou desenvolver novas abordagens.  

• Destaca a relevância do contexto e dos casos/histórias relatados, no entendimento do que 

está sendo estudado. 

• Preocupa-se com a transcrição e escrita em geral, de todos os materiais que auxiliam na 

interpretação da pesquisa tais como, documentos, transcrições, notas de campo, imagens e 

música. 

 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 
 

Flick (2009) explica que a elaboração do desenho para uma pesquisa visa propiciar a 

solidez e o êxito do projeto. Segundo ele, as seguintes características são atribuídas a um 

“bom desenho de pesquisa”:  

 

Um bom desenho tem um foco claro e está construído em torno de uma pergunta de 
pesquisa clara. Tanto o desenho quanto a pergunta permitem que a pesquisa reduza 
o estudo ao tema essencial para responder à pergunta. Um bom desenho torna a 
pesquisa administrável em termos de recursos e tempo e é claro nas decisões sobre 
amostragem e nas razões para se usar determinados métodos. Também está bem 
relacionado ao pano de fundo teórico e baseado na perspectiva de pesquisa do 
estudo. Por fim, reflete as metas da generalização e os públicos do estudo e, mas 
concretamente, permite fazer as comparações que se pretendem no estudo. (FLICK, 
2009, p. 72-73). 

 

Segundo Flick (2009), a permissão para acesso ao campo pode vir a se constituir em 

um dos maiores obstáculos à pesquisa. Levando este alerta em consideração, em meados de 

outubro de 2009, foi feito o primeiro contato com o estabelecimento pretendido e, em 30 de 

outubro de 2009, foi realizado pré-campo, objetivando a realização de negociação e permissão 

de acesso. No próximo tópico, detalha-se o pré-campo realizado e o que foi acordado na 

época, entre a pesquisadora e a proprietária da loja da rua. 

Em decorrência do que foi observado no pré-campo e seguindo algumas orientações 

de Flick (2009, p. 60), antes da ida efetiva ao campo, elaborou-se o desenho de pesquisa, 

constituído por:  
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1. Pergunta de pesquisa � “Como se dá o processo de aprendizagem individual e coletivo 

em organizações de pequeno porte?”.  

2. Perspectiva paradigmática � interpretativismo. Entende a realidade como socialmente 

construída e investiga os diferentes significados e conceitos atribuídos pelos participantes 

(GEPHART, 2004).  

3. Teoria � fundamentação na teoria da aprendizagem experiencial e teoria da 

aprendizagem social, de modo a considerar as interações entre indivíduos, os contextos 

organizacionais nos quais os mesmos se encontram inseridos e a relevância da 

aprendizagem de natureza formal e informal. 

4. Métodos � coleta de dados por meio da realização de entrevistas e observação 

assistemática. Utilização de roteiro para realização de entrevistas no próprio local de 

trabalho, durante o horário de expediente, possibilitando a observação no ambiente 

natural.  

5. Local da pesquisa � duas lojas franqueadas de rede varejista dentro do ramo de 

acessórios femininos, ambas localizadas em São Paulo – uma em um shopping e outra, na 

rua.  

6. Participantes � proprietárias, níveis gerenciais e funcionais. 

7. Comparação � análise e comparação dos processos de aprendizagem das entrevistadas, 

avaliando inclusive, diferenças de aprendizagem considerando as localidades: loja na rua e 

loja no shopping.  

 

A Figura 11 apresenta o desenho desta pesquisa:  

 



 

 

74 

 
 

Figura 11 – Desenho da pesquisa qualitativa 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Flick (2009, p. 60). 

 

O próximo tópico descreve como os primeiros contatos foram estabelecidos e o que 

foi acordado entre as partes.  

 

3.3 PRÉ-CAMPO – NEGOCIAÇÃO E PERMISSÃO DE ACESSO 

 

A escolha do campo foi proposital, uma vez que a pesquisadora já conhecia a 

proprietária da loja da rua. O primeiro contato com o campo foi por meio do envio de um e-

mail. Explicou-se a necessidade em se desenvolver pesquisa acadêmica voltada à 

compreensão dos processos de aprendizagem em uma organização de pequeno porte e 

questionou-se quanto à possibilidade do estabelecimento vir a ser o referido campo de 

pesquisa. Foi retornado que “as portas estavam abertas”, porém, seria interessante o 

agendamento de reunião para esclarecimentos e alinhamento de expectativas.  

O pré-campo foi realizado em 30 de outubro de 2009. A reunião foi realizada nas 

dependências da própria loja, tendo sido gravada e posteriormente, transcrita. A negociação 

do acesso ao campo foi realizada diretamente com a proprietária da loja da rua.  

Após esclarecimentos sobre a pesquisa pretendida, a proprietária demonstrou-se 

bastante solícita, prestando várias informações que forneceram indícios a respeito da 
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existência de processos de aprendizagem, tanto de natureza formal, quanto de natureza 

informal, naquele ambiente de trabalho:  

 
Quando entram, elas já passam por um treinamento interno, primeiro internamente, 
com a gente mesmo. Então, a supervisora já vai passando, explicando como é a 
rotina da loja, quais são os procedimentos. Em cima disso, depois eu vou passando 
esses CDs de treinamentos, que a [nome da franquia] manda, que falam um pouco 
também da história da [nome da franquia]. Porque assim, a pessoa, para vender, 
também tem que conhecer um pouco a empresa.  
 
Hoje, com a [nome da franquia] é totalmente diferente, você tem que estar 
acompanhando uma novela, ver o que elas estão fazendo, qual é a linguagem que 
elas usam, que tipo de roupa, que tipo de bijuteria [...] A gente precisa saber que 
novela que ela está, que personagem que ela faz e o que ela está usando. Então, isso 
é um aprendizado, porque eu não sabia nada disso. 
 
Um exemplo de coisa boa é realmente uma sempre estar apoiando, dando dicas: “-
Ah, tal brinco, você consegue combinar com tal coisa. Aquela cliente que entrou, eu 
já conheço ela, porque ela já veio outras vezes. Ela gosta sempre de comprar esse 
tipo de produto.” Então, uma vai dando dica para a outra nesse sentido.  
 
Sim, uma piscada. [...] Então, às vezes a gente fala alguma coisa que não tem nada a 
ver com a loja, fala assim: “-Ah, aquele colar lá, com uma flor preta, roxa, está de 
volta, já voltou.” As meninas já se tocam que alguma coisa tem de estranho no 
ambiente. 

 

Em relação à proprietária da loja da rua, foi acordado que: 

 

• Caso a proprietária não estivesse presente, a gerência poderia ser contatada para o 

agendamento das entrevistas.  

• As entrevistas poderiam ser realizadas em qualquer horário, excetuando-se o horário do 

almoço (entre onze horas e trinta minutos e quatorze horas e trinta minutos), o qual 

corresponde ao pico de movimentação do comércio. Também foi solicitado que se 

evitasse a realização de entrevistas em períodos comemorativos, como dia das Mães e 

Natal.  

 

Dentre as mais de cem lojas franqueadas existentes, a proprietária explicou que sua 

loja foi uma das primeiras a serem inauguradas e é a única de toda a franquia, localizada 

fisicamente na calçada de uma rua. Segundo ela, o quadro funcional de uma loja franqueada 

costuma ser constituído por uma gerente e vendedoras. Na ocasião, ela também informou que 

possuía uma amiga, cuja loja também havia sido uma das pioneiras a serem inauguradas, 

tendo sido aberta dentro de um shopping e que a contataria, questionando-a se também 

poderia vir a ser um campo de pesquisa.  
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Por parte da pesquisadora, posteriormente, houve confirmação da disponibilidade do 

acesso à loja do shopping e se estabeleceu contato telefônico com a gerente da loja, a qual 

confirmou já ter sido notificada quanto à realização da pesquisa. Bastaria apenas, avisar com 

alguns dias de antecedência. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Segundo Godoy (1995), a coleta de dados em uma pesquisa qualitativa é realizada na 

forma de entrevistas, anotações de campo, fotografias, filmes, desenhos e análise documental. 

Nesta pesquisa, a coleta de dados se deu fundamentalmente, por meio da realização de 

entrevistas. A modalidade das entrevistas realizadas enquadra-se no tipo “baseada em roteiro” 

a qual, segundo Godoi e Mattos (2006), se caracteriza pela preparação prévia de um roteiro de 

perguntas e que concede ao entrevistador, flexibilidade tanto à ordenação, quanto à 

formulação de outras perguntas. Foram empregados dois diferentes roteiros de entrevistas: um 

para as proprietárias e outro para as funcionárias (gerentes, vendedoras e caixa) e que se 

encontram no Apêndice 1 e Apêndice 2, respectivamente. Ainda em relação à coleta, em 

segundo plano, o conjunto de dados também é composto por algumas fotos ilustrativas.  

Antes da realização das entrevistas, foi explicado às participantes o objetivo da 

pesquisa e reforçado que a mesma estava voltada à produção de trabalho científico, sem 

qualquer finalidade voltada à avaliação do desempenho profissional. Foi solicitada permissão 

para gravação das entrevistas e entregue o documento “carta de informação aos responsáveis” 

o qual, além de descrever a pesquisa, contém o “termo de consentimento livre e esclarecido”. 

O documento foi lido pelas próprias entrevistadas e assinado em duas vias: uma permaneceu 

com a entrevistada e a outra está de posse da pesquisadora – o modelo do documento 

encontra-se no Apêndice 3. 

No total foram realizadas treze entrevistas, abrangendo as proprietárias, duas gerentes, 

sete vendedoras, uma caixa e uma supervisora da franquia. As entrevistas foram realizadas no 

final de agosto, em setembro e no início do mês de outubro de 2010, no horário de trabalho e 

apenas em dias úteis, conforme solicitado pela proprietária da loja da rua e gerente da loja do 

shopping. Em média, as entrevistas duraram em torno de quarenta e cinco minutos, 

totalizando nove horas e quarenta e sete minutos de gravação. 

Em relação à supervisora da franquia, esclareceu-se que sua participação não estava 

prevista. Por coincidência, no dia da realização das entrevistas na loja da rua, ela mesma 
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encontrava-se supervisionando o ambiente. Por intermediação da proprietária da loja da rua, a 

supervisora concordou gentilmente em conceder entrevista, o que contribuiu para enriquecer a 

pesquisa, ao acrescentar informações que podem ser consideradas como representativas do 

ponto de vista da franqueadora e também, ao fornecer informações sobre seu próprio processo 

de aprendizagem. Para entrevistá-la, o roteiro das proprietárias foi utilizado como guia, uma 

vez que o mesmo possuía maior número de questionamentos voltados à franqueadora. Dentro 

desta pesquisa, a supervisora foi referenciada como “SUPV”.  

Quanto às demais entrevistas, foi adotada a letra “R” de “rua” e a letra “S” de 

“shopping”, objetivando identificar se o depoimento provém de uma participante que trabalha 

na loja da rua, ou na loja do shopping. Esta estratégia também objetivou facilitar a posterior 

comparação entre os depoimentos e o entendimento do trabalho ao leitor.  

Conforme representado na Figura 12, as entrevistadas estão referenciadas, de acordo 

com as seguintes siglas: 

 

• R_PT � proprietária da loja da rua. 

• R_GT � gerente da loja da rua.  

• R_V1 à R_V4 � vendedora 1; vendedora 2; vendedora 3; vendedora 4 da loja da rua – 

numeração atribuída, de acordo com a ordem na qual a entrevista foi realizada. 

• S_PT � proprietária da loja do shopping. 

• S_GT � gerente da loja do shopping. 

• S_V1 à S_V5 � vendedora 1; vendedora 2; vendedora 3 da loja do shopping – numeração 

atribuída, de acordo com a ordem na qual a entrevista foi realizada. 

• S_C1 � caixa da loja do shopping. 

• SUPV � supervisora da franquia. 
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Figura 12 – Relação das entrevistadas 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

3.5 PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

 

Este tópico apresenta os perfis das entrevistadas, resumidos no Quadro 10. 
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Quadro 10 – Perfis das entrevistadas 
 

Loja 
Entre-
vista-
das 

Idade 
Estado 
civil 

Escolaridade  
(considerando ensino concluído) 

Ocupação 
anterior 

Ocupação 
atual 

R_PT 40 Casada Superior em Processamento de Dados 
Proprietária de 

franquia 
Proprietária de 

franquia 
R_GT 32 Solteira Ensino fundamental Gerente Gerente 
R_V1 21 Solteira Ensino médio Vendedora Vendedora 
R_V2 22 Casada Ensino médio Vendedora Vendedora 
R_V3 24 Solteira Ensino médio Babá Vendedora 

R
ua

 

R_V4 23  Solteira Ensino médio Atendente pizzaria Vendedora 

S_PT 51 Casada Superior em Medicina Médica e proprie-
tária de franquia 

Proprietária de 
franquia 

S_GT 52 Casada Superior em Administração Gerente Gerente 
S_V1 26 Casada Ensino médio Vendedora Vendedora 
S_V2 43 Solteira Ensino médio Vendedora Vendedora 
S_V3 30 Casada Ensino médio Lavadora pet shop Vendedora 

S
h
op

pi
n
g 

S_C1 29 Casada Ensino médio Caixa Caixa 
SUPV 32 Solteira Ensino médio Gerente Gerente 

 
 

 

Loja 
Entre-
vista-
das 

Tempo de 
trabalho na 
organização 

Dificuldades iniciais na 
organização 

Dificuldades atuais na 
organização 

Expectativas de futuro 
na organização 

R_PT 8 anos 
Superar introspecção para 
se relacionar com clientes. 

Contratar funcionárias.  
Abrir novas lojas desta 
franquia. 

R_GT 4 meses Conhecer informática. Não há. Vender, bater as metas. 

R_V1 2 meses Não se recorda. Não há. 
Trabalhar na loja a ser 
inaugurada - shopping.  

R_V2 1 ano Interagir com a equipe. 
Controlar ansiedade, 
quanto às vendas. 

Vender, bater as metas. 

R_V3 11 meses Interagir com o cliente. Interagir com a equipe. Vender, bater as metas. 

R
ua

 

R_V4 3 anos e 2 meses Interagir com a equipe. Não há. Ocupar novas posições 

S_PT 8 anos 
Franquia pouco estrutura- 
da, contratar funcionárias. 

Manter o crescimento da 
loja. 

Manter o crescimento da 
loja. 

S_GT 4 anos Interagir com a equipe. Não há. Vender, bater as metas. 

S_V1 1 ano Conhecer o produto. 
Trabalhar domingos e 
feriados. 

Não há. Vai “parar” após 
o nascimento do filho. 

S_V2 4 anos e 6 meses Conhecer o produto. Não há. Vender, bater as metas. 

S_V3 1 ano e 8 meses 
Conhecer o produto, 
aprender o trabalho. 

Lidar com mudanças.  Vender, bater as metas. 

S
h
op

pi
n
g 

S_C1 1 ano e 6 meses 
Conhecer o produto, 
aprender o trabalho. 

Lidar com mudanças. Vender, bater as metas. 

SUPV 2 anos 
Falta de experiência em 
investimentos/financeiro. 

Pouco poder de 
interferência nas lojas. 

Ocupar novas posições. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados.  
 

Observa-se que, excetuando-se as proprietárias e uma gerente que cursaram o ensino 

superior, o nível funcional apresenta apenas o ensino fundamental ou ensino médio. Indica-se 

assim, que para o espaço investigado, não se requer grande escolaridade. Destaca-se ainda o 

fato de que, no geral, as expectativas estão focadas nas vendas. 

Na época da coleta dos dados também se percebeu grande rotatividade em ambas as 

lojas. A loja da rua havia acabado de passar por uma grande reestruturação no quadro 
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funcional, cuja decisão partiu da proprietária, em decorrência dos conflitos e desgastes de 

relacionamentos na equipe. Quanto à loja do shopping, duas vendedoras tinham acabado de 

ser demitidas. A pesquisadora chegou a conhecer uma recém-contratada, porém, a mesma saiu 

logo após uma semana, pois conseguiu trabalho em uma concessionária de automóveis, o que 

lhe proporcionaria comissionamentos mais elevados. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados tomou por base o trabalho de Gibbs (2009) e ocorreu 

concomitantemente à coleta e transcrição de dados, o que se constitui em uma boa prática, na 

visão deste autor.  

Em relação à descrição do campo, procurou-se levantar uma descrição densa que 

“demonstre a riqueza do que está acontecendo e enfatize a forma como isso envolve as 

intenções e estratégias das pessoas” (GIBBS, 2009, p. 19). Em outras palavras, buscaram-se 

por informações detalhadas sobre os processos de aprendizagens das pessoas, interações, 

sentidos, práticas, limitações, tensões, locais ou fatos. 

As entrevistas foram transcritas por pessoal especializado e posteriormente impressas, 

objetivando a codificação dos dados. Para Gibbs (2009), a codificação na análise qualitativa é 

uma forma de organização e controle de dados, preservando os dados originais.  

Esta pesquisa criou códigos analíticos, a fim de propiciar a comparação entre os 

diferentes depoimentos, os quais foram organizados em hierarquias e sub-hierarquias. 

Segundo Gibbs (2009), as hierarquias são organizadas de cima para baixo: os itens mais 

gerais são posicionados acima e os mais específicos abaixo. Para referenciar às relações 

existentes entre estes níveis, é utilizada uma linguagem de “parentesco”: o nível hierárquico 

superior é chamado de “pai”, os níveis abaixo dele – sub-hierarquias – são chamados de 

“filhos” e são “irmãos” entre si, conforme representado na Figura 13.  
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Código Analítico - PAI

Código Analítico - FILHO

Código Analítico - FILHO

Código Analítico - FILHO

Código Analítico - PAI

Código Analítico - FILHO

Código Analítico - FILHO

Código Analítico - FILHO

IRMÃOS

 
 

Figura 13 – Códigos analíticos - hierarquias e sub-hierarquias 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Gibbs (2009, p. 98-99). 

 

Gibbs (2009) considera os seguintes benefícios na hierarquização: ordenação, clareza 

das relações, facilitação na compreensão da visão de mundo dos respondentes, eliminação de 

códigos duplicados, facilitação na interpretação dos elementos; bem como, abertura para a 

formulação de novas perguntas analíticas. 

A fim de facilitar a análise, comparação, interpretação e extração de significados, os 

códigos analíticos foram reunidos em uma tabela, juntamente com resumos ou excertos breves 

das falas das entrevistadas – R_PT, R_GT, R_V1 à R_V4, S_PT, S_GT, S_V1 à S_V4, S_C1 

e SUPV – condizentes aos respectivos códigos. O Quadro 11 exemplifica como se estruturou 

a tabela: 

 
Quadro 11 – Análise dos dados 

 

Entrevistadas Códigos Analíticos PAI / FILHO 
R_PT ... ... ... S_C1 SUPV 

Cód. Analítico FILHO – A1       
Cód. Analítico FILHO – A2       Cód. Analítico PAI “A” 
Cód. Analítico FILHO – A3       
Cód. Analítico FILHO – B1       
Cód. Analítico FILHO – B2       
Cód. Analítico FILHO – B3       

Cód. Analítico PAI “B” 

Cód. Analítico FILHO – B4       
 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Foi adotado o seguinte procedimento: a primeira entrevista foi lida sem interrupções, 

objetivando um entendimento geral. Na sequência, procedeu-se a uma nova leitura, desta vez, 

com o objetivo de identificar os códigos analíticos. Para cada código analítico identificado, foi 

criada uma entrada na tabela. Para a análise das demais entrevistas, adotou-se o mesmo 

procedimento: leitura inicial e posterior releitura objetivando identificar os códigos analíticos. 

Quando o código analítico já existia em decorrência de uma entrevista anterior, incluía-se 
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apenas o excerto da fala condizente. Na identificação do surgimento de novos códigos 

analíticos, criaram-se novas entradas na tabela. Após o término de todas as entrevistas, 

procedeu-se a nova análise, que implicou a reorganização e reagrupamento dos códigos 

analíticos. Esta análise foi feita tanto horizontalmente, quanto verticalmente. Foi adotada, 

portanto, a “leitura intensiva” proposta por Gibbs (2009), a qual implica a releitura e 

questionamento constante das transcrições, de forma a possibilitar a revisão contínua dos 

códigos, certificando que os mesmos permanecem válidos.  

Ao término da análise, chegou-se aos códigos analíticos apresentados no Quadro 12:  

 
Quadro 12 – Códigos analíticos 
 

Aprendizagem formal   
 Treinamentos � Treinamentos instituídos pela Central. Ocorrem formalmente em salas, auditórios. 

 Site da Central � 
Dicas, respostas às principais dúvidas que estão disponíveis no site da Central para 
acesso exclusivo das lojas. 

    
Aprendizagem informal   
 - Experiências anteriores   

  Ocupação anterior � Utilização da aprendizagem em ocupação anterior para a ocupação atual.  
  Familiar � Extensão dos ensinamentos aprendidos na família para a ocupação atual. 
 - Troca de experiências � Aprendizagem decorrente das interações e conversações no ambiente de trabalho. 

 - Aprendizagem auto-
dirigida 

� 
Considera as experiências que partem de um esforço das próprias entrevistadas e 
geram novas reflexões e iniciativas.  

 - Interações externas � 
Aprendizagem decorrente de interações com pessoas externas às equipes: clientes 
e redes de relacionamento. 

 - Solucionar problemas 
internos relativos à equipe 

� Resolução de problemas relacionados à interação na equipe. 

 - Feedbacks � Feedbacks de superiores, subordinados, membros da equipe. 

 - Mudanças nas rotinas de 
trabalho 

� Aprendizagem decorrente de mudanças no ambiente organizacional.  

 - Observação � Observação crítica, utilização de “modelos”. 

 - Aprender com erros � 
Manifestação do desejo de aprender, objetivando evitar a recorrência do erro ou 
buscando aprimoramento. 

 - Orientações internas � 
Abrangem as orientações que ocorrem na própria loja, desvinculadas da Central. A 
forma, o conteúdo, a duração e o momento são definidos pela própria gerência.  

 - Aprender sozinho � Aprendizagem sem contar com o apoio de outra(s) pessoa(as). 

A
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 - Mídias: revistas, TV � Aprender por meio de contato com mídias de comunicação.  
     
Comparação entre lojas � 

Comparação das aprendizagens entre as proprietárias, entre as gerentes e entre os 
níveis funcionais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados. 
 

Esclarece-se que ao Quadro 12 foi associada a análise das aprendizagens formais e 

informais e sua articulação no nível individual e coletivo. A Figura 14 ilustra a sequência em 

que os tópicos são aprofundados na quinta seção desta pesquisa denominada “Apresentação e 

análise dos resultados”.  
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Figura 14 – Códigos analíticos e análise 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Antes da apresentação dos resultados em si, visando contextualizá-los, a próxima 

seção apresenta de forma breve algumas características inerentes ao setor de franquias e às 

lojas investigadas. 

Apresentação e análise dos  
resultados 

 Aprendizagem formal 

 Aprendizagem informal 

 Treinamentos 

 Site da Central 

 Experiências anteriores 

Ocupação anterior 

Familiar 

Troca de experiências 
 

Aprendizagem autodirigida 
 

Interações externas 

Solucionar problemas internos 
relativos à equipe 
 

Feedbacks 
 

Mudanças nas rotinas de trabalho 
 

Observação 
 
Aprender com erros 
 

 Comparação entre lojas 

 Análise das aprendizagens formais e informais e sua 
articulação no nível individual e coletivo 

  Orientações internas 
 

  Aprender sozinho 
 

  Mídias: revistas, TV 
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4 FRANQUIA 

 

Esta seção está dividida em três tópicos. O primeiro descreve, de forma breve, o 

panorama do setor de franquias no mercado brasileiro. O segundo apresenta o tipo de franquia 

adquirido pelas proprietárias das lojas estudadas e o último, fornece uma visão geral das duas 

lojas investigadas. 

 

4.1 O SETOR DE FRANQUIAS NO MERCADO BRASILEIRO 

 

Segundo a Associação Brasileira de Franchising, trata-se de setor em evolução, 

conforme representado na Figura 15:  

 

25.000
28.000 29.044 31.639

35.820
39.810

46.039

55.032

63.120

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Faturamento  
do setor 
“Franquias”  

 

Figura 15 – Franquias – faturamento do setor (valor em bilhões R$) 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do site da Associação Brasileira de Franchising.   

 

Por franquia, entende-se: 

 
... é um acordo contratual entre duas companhias legalmente independentes em que 
o franqueador concede ao franqueado o direito de vender o produto do franqueador 
ou fazer negócios utilizando sua marca registrada em determinado local durante um 
intervalo de tempo especificado (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, apud 
MELO; ANDREASSI, 2010, p. 270).  

 

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, o segmento “Acessórios 

Pessoais”, dentro do qual o tipo de comércio a ser pesquisado está classificado, apresenta 

faturamento crescente em termos percentuais, conforme Figura 16:  
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Figura 16 – Franquias – faturamento do segmento “Acessórios Pessoais” (em percentuais) 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do site da Associação Brasileira de Franchising.   

 

Do ponto de vista acadêmico, uma meta-análise sobre franchising realizada por Melo e 

Andreassi (2010) analisou artigos nacionais e internacionais publicados no período de 1998 a 

2007. No que tange ao Brasil, além de contar com informações obtidas da Associação 

Brasileira de Franchising, os autores estabeleceram como critério de avaliação, os artigos 

vinculados ao website da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD). Segundo eles, considerando o período de dez anos, foram 

identificados vinte e quatro artigos sobre franquias, o que indica pouca produção científica 

sobre o assunto. Conforme Figura 17, nesses artigos, as franquias foram relacionadas ao 

empreendedorismo, estratégia, internacionalização, contratos, conflitos, gestão social, 

marketing, finanças e padronização; não sendo identificado relacionamento com o tema 

“aprendizagem”.   
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Conflitos
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Finanças
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Figura 17 – Franquias – temas abordados 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Melo e Andreassi (2010, p. 277).  
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Melo e Andreassi (2010) também revelam que o Brasil é o quarto colocado em 

quantidade de franquias: mil cento e noventa e sete redes de franquias que licenciam sessenta 

e cinco mil e quinhentas unidades franqueadas. Em 2007, as franquias movimentaram cerca 

de quarenta e seis bilhões ao ano, gerando em torno de seiscentos mil empregos diretos e dois 

milhões de empregos indiretos.  

Não obstante a expressividade dos números, reforçando o que foi dito anteriormente, a 

presente pesquisa não tem por objetivo avaliar o sistema de franquia, tampouco será tratado 

referencial teórico sobre o assunto. Justifica-se esta breve contextualização do setor, dado o 

campo de pesquisa envolver lojas franqueadas. No que tange à franqueadora, a mesma será 

analisada sob o ponto de vista da responsabilidade quanto à normatização e instituição dos 

processos formais de aprendizagem. No que tange à franqueada, o foco da pesquisa estará 

concentrado na compreensão dos processos de aprendizagem que ocorrem nas duas lojas. 

 

4.2 TIPO DE FRANQUIA DAS LOJAS ESTUDADAS  

 

A franqueadora, também referenciada como “Central”, está localizada em São Paulo. 

Em suas dependências, existe um espaço para exposição e venda dos produtos aos 

franqueados e também salas de treinamento. Trata-se de um grupo nacional que lançou a 

marca desta franquia de acessórios femininos em 2002. A Figura 18 demonstra o crescimento 

do número de lojas, ao longo dos anos. Atualmente, a franquia conta com mais de cem lojas 

espalhadas pelo território nacional e está promovendo sua expansão internacional. 
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Figura 18 – Crescimento do número de lojas da franquia 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir do site da franqueadora. 
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Em seus valores, apregoam-se princípios da ética, excelência, inovação, 

comprometimento e respeito. Dentre esses, o respeito é um dos principais valores destacado, o 

qual abrange: clientes, franqueados, colaboradores, fornecedores, acionistas e a sociedade 

como um todo.  

Para se tornar um franqueado, é exigido que o indivíduo tenha, no mínimo, o segundo 

grau completo ou curso técnico. Além do requisito da escolaridade, da disponibilidade 

financeira e do compromisso em manter os padrões e identidade visual da marca, o indivíduo 

precisa se submeter a um processo de seleção da franqueadora que avaliará seu perfil e 

histórico. Ao ser aceito como franqueado, o indivíduo contará com total apoio da 

franqueadora, no que tange à: 

 

• Auxílio na identificação e aprovação do ponto comercial para a implantação da loja. 

• Fornecimento de manuais e disponibilização de treinamentos ao franqueado e ao seu time, 

antes da abertura da nova loja.  

• Aquisição dos produtos junto aos fornecedores, dentro dos critérios de qualidade e 

padrões visuais estabelecidos pela marca. 

• Disponibilização de grande variedade de produtos, a serem adquiridos pelo franqueado. 

As compras também podem ser realizadas por meio da “loja virtual”, ou seja, o 

franqueado pode adquirir os produtos, via e-mail. 

• Apoio e orientação in loco, nos primeiros dias de inauguração da nova loja. Um 

supervisor da franqueadora estará fisicamente na nova loja e acompanhará as atividades.   

• Disponibilização de treinamentos de reciclagem. 

• Apoio e supervisão mensal, durante toda a gestão da franquia. Durante as supervisões são 

feitas avaliações sobre: comportamentos das funcionárias; produtos e estrutura física da 

loja. 

• Assessoria de imprensa que busca divulgar os produtos da marca nas principais mídias de 

comunicação, em especial, na televisão. 

 
Em relação à supervisão, a Central conta com uma equipe que atende tanto o território 

nacional, quanto o exterior. É a Central quem define quais e quantas lojas estarão sob a 

responsabilidade de cada supervisor. Ao supervisor compete vistoriar todas as lojas da rede. 

Caso exista algum franqueado que não cumpra às padronizações requeridas, compete a ele 

notificar a Central. Se após o contato da Central ainda persistirem resistências quanto à 
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padronização, contratualmente será exigido que o franqueado faça o “repasse”, o que implica 

a venda da franquia para outra pessoa interessada.  

Também está instituído um “Conselho de franqueados”. O Conselho tem a função de 

concentrar as informações sobre as necessidades dos franqueados e encaminhá-las à Central. 

Os levantamentos das necessidades são identificados em reuniões periódicas. Qualquer 

franqueado pode se candidatar como membro do Conselho, bastando obter grande quantidade 

de “votos”. As eleições são feitas a cada quatro anos e os interessados apresentam-se aos 

demais franqueados dentro de convenções anuais, realizadas pela Central. 

 

4.3 AS LOJAS ESTUDADAS 

 

As franqueadas, doravante referenciadas apenas como “proprietárias”, têm constituída 

pessoa jurídica, sem qualquer vínculo empregatício com a franqueadora, conforme 

anteriormente mencionado.  

 

4.3.1 A loja da rua 
 

Em 2002, a aquisição da franquia permitiu a abertura desta loja de acessórios 

femininos, que se encontra fisicamente localizada na calçada de uma rua de grande 

movimentação comercial em São Paulo. Esta é a loja de número três da franquia.  

A proprietária da loja da rua já tinha um relacionamento de amizade e convivia com os 

fundadores da franquia. Pelo fato de a abertura ter ocorrido logo no início do lançamento da 

marca, recebeu treinamento diretamente dos próprios fundadores do grupo. 

O horário de funcionamento da loja da rua é de segunda à sexta-feira das nove às 

dezenove horas e trinta minutos e aos sábados, das nove às dezoito horas. Aos domingos e 

feriados, a loja permanece fechada.  

Além da proprietária, trabalham cinco funcionárias registradas: uma gerente e quatro 

vendedoras. Somente no final do ano, em decorrência da grande movimentação, costumam-se 

empregar pessoas temporárias, as quais normalmente atuam apenas como balconistas-

empacotadoras.   

As vendedoras da loja da rua trabalham em dois turnos: um turno entra às nove horas e 

sai às dezessete horas e vinte minutos; outro turno entra às onze horas e dez minutos e sai às 

dezenove horas e trinta minutos; o que corresponde a quarenta e quatro horas de trabalho 
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semanais. No horário do almoço – período de maior movimentação da loja – todas as 

vendedoras encontram-se presentes.  

As vendedoras são comissionadas e o contrato de trabalho prevê que, no mínimo, 

recebam o piso salarial estabelecido para a profissão. A proprietária explicou que além do 

salário, mensalmente, são instituídas metas de vendas individuais. Qualquer vendedora pode 

trabalhar mais horas em qualquer dia da semana, a fim de cumprir sua meta e receber um 

maior comissionamento. 

A Foto 1 apresenta uma imagem da loja da rua, a qual ainda se apresenta com o padrão 

visual anterior, ao atualmente adotado. 

 

 
 

Foto 1 – Loja da rua 
 

Na loja da rua, os produtos estão divididos em quatro setores (o número de setores é 

atrelado à quantidade de vendedoras): colares e brincos prateados de um lado da loja; colares 

e brincos dourados do outro lado; mesa de anéis e mesa de pérolas; peças sofisticadas para 

festas. Cada vendedora está encarregada da limpeza, organização e reposição constante das 

peças do setor sob sua responsabilidade. Essa divisão em setores é apenas para organização e 
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arrumação; no que tange às vendas, as vendedoras podem vender produtos de todos os 

setores. Quinzenalmente, é feito rodízio e a vendedora passa a cuidar de outro setor. O 

objetivo do rodízio é permitir que as vendedoras conheçam os produtos de todos os setores. 

Na visão da proprietária da loja da rua, a dinâmica de uma loja de rua é distinta de uma 

loja existente em um shopping, principalmente no que diz respeito aos clientes: 

 

[...] porque shopping é um ambiente totalmente diferente de rua. Aqui é bem assim, 
qualquer pessoa que está passando na rua, entra na loja e vê. Shopping não; é um 
público mais específico mesmo; quem vai para o shopping, vai geralmente com 
intenção realmente de comprar alguma coisa ou vai diretamente naquilo que 
realmente quer. Aqui não [...] o dia inteiro é um entra e sai de gente assim, que você 
acaba vendo que entra para realmente matar o tempo mesmo. [...] Agora, shopping 
não, shopping geralmente é um público diferente mesmo, que vai lá para isso, vai lá 
para passear sim, mas vai para comprar também. 

 

Nesse sentido, um dos objetivos específicos foi analisar e comparar os processos de 

aprendizagem, avaliando se havia diferenças considerando as diferentes localidades: loja na 

rua e loja no shopping. 

 

4.3.2 A loja do shopping 

 

Esta é a loja de número sete da franquia. Do mesmo modo que a loja da rua, esta loja 

também foi inaugurada em 2002 e a proprietária recebeu treinamento diretamente dos 

próprios fundadores do grupo. Assim que a proprietária tomou conhecimento do lançamento 

da marca, resolveu investir nesta franquia de acessórios femininos, entendendo que este seria 

um ramo bastante promissor. 

Trabalham cinco funcionárias registradas: uma gerente, três vendedoras e uma caixa. 

Dificilmente, a proprietária acompanha o dia a dia da loja do shopping. Isto ocorre porque 

além da loja investigada pela presente pesquisa, a proprietária conta com mais três 

estabelecimentos da rede de franquia: duas lojas e um quiosque. A atuação da proprietária é 

focada, portanto, na gestão de todos os estabelecimentos e o maior contato se dá com o nível 

gerencial.   

A Foto 2 apresenta uma imagem da loja do shopping, a qual já foi reformada e se 

encontra no novo padrão visual da franquia. 
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Foto 2 – Loja do shopping 
 

O horário de funcionamento da loja do shopping é das dez às vinte e duas horas, de 

segunda-feira ao sábado; aos domingos, das quatorze às vinte horas e, em feriados, das doze 

às vinte horas. Está instituída na loja, escala de serviço. Quinzenalmente, tanto a gerente, 

quanto as funcionárias (vendedoras e caixa) trabalham aos domingos e na semana 

subsequente folgam em um dia da semana, definido pela própria gerente. 

Estão estabelecidos três turnos: das dez às dezoito horas; das doze às vinte horas e das 

quatorze às vinte e duas horas. Os horários de maior movimentação correspondem ao horário 

de almoço e após o expediente das empresas – das dezoito às vinte horas. Do mesmo modo 

que ocorre na loja da rua, no final do ano, pessoas temporárias são contratadas para atuar 

como vendedoras ou balconistas-empacotadoras.   

As vendedoras da loja do shopping também são comissionadas e têm metas mensais a 

cumprir; porém, diferentemente da loja da rua, somente às sextas-feiras e aos sábados têm 

autorização para trabalharem mais horas, objetivando o cumprimento das metas. 

Os produtos na loja estão divididos em setores, também referenciados como “sessões”, 

que correspondem às “paredes”: direita, esquerda, vitrine. As peças douradas ficam expostas 
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de um lado da loja, as prateadas, do outro lado, e a vitrine apresenta tanto peças prateadas 

quanto douradas. Havendo maior quantidade de vendedoras, uma “parede” pode ser dividida 

em mais de uma sessão. Semanalmente, as vendedoras limpam e arrumam as peças da sessão 

sob sua responsabilidade e, mensalmente, é feito o rodízio de vendedora para outra sessão. 

 

4.3.3 Semelhanças e diferenças entre lojas 

 

Por se tratar de franquia, como era de se esperar, foram observadas várias semelhanças 

entre as lojas investigadas; porém, também foi possível identificar algumas diferenças em 

aspectos administrativos e processuais. As semelhanças e diferenças entre as lojas são 

expostas a seguir. 

 

Semelhanças entre as lojas 
  

Por se tratar de franquia, existem vários processos comuns às lojas, tais como: 

procedimentos de consertos de peças; aplicação de campanhas; padronização de som 

ambiente e perfume do ambiente; uniformização obrigatória para o nível funcional; uso de 

maquiagem suave; lista para controle da sequência de atendimento entre as vendedoras, dentre 

outros.  

Conforme exemplificado na Foto 3, é regra da Central que toda peça seja vendida com 

sua etiqueta identificadora, juntamente com o certificado de garantia. Todas as vendedoras 

são treinadas para sempre orientarem seus clientes quanto a não se desfazerem da etiqueta e 

do certificado de compra que acompanham a peça. Dentro do próprio certificado de compra 

constam todas as orientações de uso e de troca por escrito, porém, ainda assim, as vendedoras 

reforçam aos clientes que a peça é uma bijuteria, não pode ser borrifada com perfume, nem 

ser usada no mar ou na piscina.  
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Foto 3 – Peça, etiqueta identificadora e certificado de garantia  
 

Havendo algum problema com a peça, o cliente deve levá-la até a loja onde a adquiriu 

e apresentar o certificado. Se o problema for de fácil resolução – colar pedras, apertar argolas, 

encurtamento – a loja pode fazer o conserto e, para isto, utiliza materiais autorizados, que são 

vendidos pela própria Central dentro de um estojo. Para clientes conhecidas da loja, a gerente 

tem autonomia inclusive, para devolver o dinheiro nos casos de produtos com defeito. 

A Foto 4 apresenta um dos estojos de materiais vendidos pela Central e a Foto 5 ilustra 

um procedimento de encurtamento de pulseira.  

 

 
 

Foto 4 – Estojo de materiais  
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Foto 5 – Encurtamento de pulseira  
 

Caso o problema na peça apresente mais complexidade, ou haja dúvida de que o 

problema tenha sido causado por mau uso do cliente, a loja encaminha para a análise da 

Central. Quando a peça é encaminhada para a Central, podem ocorrer as seguintes situações: a 

Central consertar a peça do cliente e devolver para a loja; a Central devolver a peça para a loja 

sem consertar, anexar parecer de mau uso do cliente e informar que não deve haver 

ressarcimento; a Central reter a peça e autorizar a troca (por outra peça igual ou por peças no 

mesmo valor). São as situações de devolução de peça sem conserto as causadoras das maiores 

tensões com os clientes. 

No nível funcional, o principal controle instituído diz respeito à sequência do 

atendimento das vendedoras. Toda vendedora tem um número que a identifica. O controle de 

qual vendedora poderá atender o próximo cliente que entrar na loja é feito pelo que as 

entrevistadas chamam de “lista de vez”. Nas duas lojas, adota-se o modelo de “lista de vez”, 

ilustrada pela Foto 6. 

 



 

 

95 

 
Foto 6 – Lista de vez  

 

No topo da lista de vez são visualizados alguns códigos. Eles foram criados pela 

Central, a fim de agilizar o preenchimento. O Quadro 13 identifica cada um dos códigos: 

 

Quadro 13 – Significados dos códigos da “lista de vez” 
 

Códigos Significado 
CL Conhecendo a loja 

NTP Não tem produto 
NTT Não tem tamanho 
NTC Não tem cor 
VA Valor alto (cliente não comprou a peça) 
T Troca 
X Venda efetuada 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados.  
 

O número da vendedora e o resultado do atendimento devem ser marcados na “lista de 

vez”. Se, por exemplo, a vendedora 01 tiver acabado de atender um cliente, ela vai para o fim 

da fila, e o próximo cliente a entrar na loja será atendido pela vendedora 02. Somente se o 

cliente manifestar expressamente a preferência pela vendedora 01, é que a vendedora 01 

poderá “pular” a vez da vendedora 02. A “vez” da vendedora não significa que ela tenha 

vendido uma peça. Mesmo que uma pessoa entre na loja apenas para pedir uma informação, 

sem interesse algum em fazer compras, a vendedora “da vez”, vai para o fim da fila. 

Outro procedimento instituído pela franquia diz respeito ao cumprimento de metas. Na 

última semana de cada mês, a supervisora define a “meta da loja” para o próximo mês, ou 

seja, o montante que deverá ser vendido. O cálculo da meta é baseado em valores dos anos 

anteriores, acrescidos de projeção realizada pelo próprio supervisor, de acordo com o 
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movimento observado. A meta da loja é dividida pela quantidade de vendedoras, ou seja, cada 

vendedora tem a sua própria meta a cumprir. Ao bater sua meta, a vendedora recebe 

premiação em dinheiro. Também é possível que a loja bata a meta, porém, uma das 

vendedoras não o consiga. Mesmo assim, é concedida premiação para todas as vendedoras. 

Cada vendedora tem até o último dia de cada mês, para cumprir sua meta. Caso uma 

vendedora não atinja suas metas por três meses consecutivos, é dispensada. 

 

Diferenças entre as lojas 
 

As diferenças identificadas entre as lojas dizem respeito à: estrutura organizacional e 

procedimentos instituídos de realização de horas-adicionais e comissionamentos. 

Em termos de estrutura organizacional, na loja do shopping, além da gerente e das 

vendedoras, conta-se também com uma “caixa”. Já na loja da rua, o papel da “caixa” também 

é exercido pela gerente.  

Em relação ao cumprimento das metas individuais, na loja do shopping, as 

funcionárias têm autorização para trabalharem horas-adicionais somente às sextas-feiras e aos 

sábados. Já na loja da rua, o horário é liberado, ficando sua decisão a cargo de cada 

vendedora. 

Quanto à distribuição de comissionamentos, em situações de grande movimento, as 

vendedoras não conseguem atender todos os clientes. Na loja do shopping, quando ocorre tal 

situação, a gerente e a caixa passam a vender. Nesse caso, é incluída uma observação na lista 

de vez, indicando que se trata de “venda da loja”, a qual não gera comissão para nenhuma 

vendedora. Já na loja da rua, adota-se um critério diferente. Quando a gerente ou até mesmo a 

proprietária vendem, também se inclui uma observação na lista de vez indicando que se trata 

de “venda da loja”, porém, o valor da comissão é dividido igualmente entre todas as 

vendedoras. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta a análise dos resultados, na sequência dos tópicos, conforme 

descrito na Figura 14, que consta da “Metodologia”. 

 

5.1 APRENDIZAGEM FORMAL 

 

A aprendizagem formal neste estudo foi considerada como aquela obtida a partir de 

mecanismos instituídos e disponibilizados formalmente pela Central. Nos ambientes 

organizacionais estudados foi possível identificar a ocorrência de duas formas de 

aprendizagem formais – aqui denominadas de “Treinamentos” e acesso ao “Site da Central” – 

as quais são expostas a seguir. 

 

5.1.1 Treinamentos 

 

Segundo as informações coletadas, o calendário, o conteúdo, a duração e a designação 

dos palestrantes dos treinamentos são estipuladas pela Central, porém, a decisão das pessoas 

que participarão dos mesmos, cabe ao proprietário ou ao gerente. 

Treinamentos da parte financeira, empreendedorismo e sistema de informática da 

franquia estão voltados tanto aos proprietários, quanto aos gerentes, têm maior duração e 

tendem a ser realizados no contato inicial com o negócio. O depoimento abaixo de R_PT 

esclarece a natureza destes treinamentos: 

 

Quando eles fazem o treinamento, também, eles já deixam montadinho tudo como 
vão ser os fluxos de caixa, como que funciona a entrada de mercadoria, a saída. 
Então, toda essa parte eles que fazem. Nesse treinamento, a gente aprende tudo. 
Então, para mim, foi tudo, na verdade, porque eu não sabia nada dessa parte.  [...] 
Para o proprietário, abrange tudo mesmo. Fora o que a gente aprende com eles igual 
o de funcionário, que é a parte de vendas, a parte de aparência, cuidados com 
higiene pessoal. Essas coisas todas eles passam, também, em treinamento. Agora, do 
proprietário, tem a parte financeira, planilhas, as coisas que eles passam. Fluxo de 
caixa, que elas não aprendem, mas a gente aprende. A parte de empreendedorismo, 
mesmo, que eles falam. Para ver o mercado, como é que está. Para qual é o foco que 
está hoje em dia.  

 

Já os comportamentais e operacionais – técnicas de vendas, aparência, higiene pessoal, 

produtos, dicas de moda – são comuns a todos: proprietárias, níveis gerenciais e funcionais. 
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Costumam durar um dia e são realizados com maior frequência, objetivando a reciclagem do 

conhecimento. Das entrevistadas, apenas R_V1 informou não ter tido nenhum treinamento 

formal e atribuiu o fato, ao pouco tempo de serviço (dois meses).  

No geral, foi enfatizada a importância dos treinamentos, principalmente, no que tange 

ao conhecimento dos produtos e técnicas de venda, conforme exposto por R_V4: 

 

Aí, a gente tem o treinamento de vendas, de como lidar com o cliente, como vender 
mais peça, estar oferecendo mais peça. Aí, sempre a Central manda, fala onde a 
gente precisa melhorar. Às vezes, é vender mais alto valor, às vezes, vender mais 
peça, está vendendo muito baixo. Aí, assim a gente vai melhorando aos poucos. 

 

S_V2 relembra que nos treinamentos é comum serem realizadas dramatizações, 

simulando situações com diferentes graus de dificuldade na interação com clientes:  

 

Treinamento que fala só sobre produtos sempre tem aquela parte de técnicas de 
vendas, algumas coisas que a gente tem que usar no dia a dia. Por exemplo, eu tive 
um treinamento que foi sobre pedras. Então, no final do treinamento deram também 
uma passagem geral assim, sobre técnicas de vendas também. Chamaram duas 
pessoas, para encenar um cliente e um vendedor.  

 

A Foto 7 ilustra a página da apostila de um dos treinamentos operacionais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 7 – Página da apostila de treinamento  
 

Dois aspectos relativos a esse tema chamaram a atenção da pesquisadora. O primeiro 

aponta os treinamentos como reforço ao que se aprende no dia a dia do trabalho e como 
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elemento motivador, ou seja, pouca ênfase se dá à aprendizagem de informações 

diferenciadas. Nesse sentido, as entrevistadas têm a ideia de que são repetitivos e de que 

agregam pouco. R_V3 conta que:  

 

Não, tudo que eles passaram é o que a gente já aprendeu aqui na loja. 
 

Do mesmo modo, R_V2 comenta que: 

 

Na realidade, é só afirmação do que a gente vive todo dia, mais assim, para afirmar, 
mais para a gente ter mais determinação, para ajudar mais. Eu acho que o 
treinamento serve para te reanimar, para ser mais objetivo talvez. Isso que é legal 
dos treinamentos. 

  

O segundo aspecto está relacionado ao exposto tanto por S_V2, quanto por S_V3, 

referindo-se à importância da participação em treinamentos, logo após algum tempo de 

experiência no ambiente de trabalho. Para elas, a realização de treinamentos antes da 

experiência no ambiente de trabalho não é produtiva porque somente conhecendo os produtos 

é que existirão dúvidas a serem esclarecidas. S_V3 explica:  

 

Antes eu não sei. Mas pouco depois, sim. Porque eu tenho um treinamento antes, de 
repente, de uma coisa que eu não conheço direito. [...] eu tive contato primeiro, com 
aquilo que eu estava lidando, para depois tirar todas as dúvidas.  

 

Percebe-se que as opiniões de R_V2, R_V3, S_V2 e S_V3 consideraram a existência 

prévia de um ambiente onde se aprenda a trabalhar. Entende-se que nas situações de 

inauguração em que toda a equipe é nova, é possível que não existam referências anteriores e, 

deste modo, o treinamento será a base do conhecimento.   

Na visão da supervisora, tudo o que é ministrado nos treinamentos da Central é 

aplicado nas lojas. Ela justifica esse entendimento, explicando que todas as lojas são visitadas 

frequentemente por seus respectivos supervisores, que observam detalhadamente: 

atendimento das vendedoras, disposição de peças, exposição na vitrine, música de fundo, 

limpeza da loja, uniformização, perfume, estoque, entre outros. Caso seja observado algo em 

desacordo, cabe aos supervisores procederem à correção e reorientação. No seu depoimento 

ela informa que: 

 

O sistema é nosso, de caixa. Toda a parte visual, também, é tudo passado pela gente. 
O treinamento. Assim, não tem como fugir muito do padrão da franquia. Até pelas 
visitas, pela exigência. Então, é difícil não ter alguma coisa que não seja aplicada. 
(SUPV). 
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Já S_C1 entende que nem sempre a aprendizagem formal reflete o que realmente 

ocorre nas experiências do dia a dia. Ela cita, por exemplo, que nos treinamentos são 

simuladas relações harmônicas junto ao cliente; porém, no cotidiano de trabalho ocorrem 

muitos desentendimentos:  

 

Só tem algumas coisas que eu acho que, na teoria, funciona, mas na prática, não é 
bem daquele jeito. [...] tipo, a gente faz dramatização: você é a cliente e eu sou 
vendedora. Então assim, lá, você está lendo aquele papel, você vai vender uma peça 
para cliente tal, que ela vai dar para a avó dela. Só que aqui, às vezes, não é assim, 
tem cliente que você cumprimenta, que ele está com o celular no ouvido, que você 
dá boa noite e ele praticamente te dá uma patada mesmo.  

 

Outro aspecto enfatizado refere-se à aplicação do que se aprende. Segundo uma das 

proprietárias, de nada adianta participar dos cursos, se não houver a prática. Para ela, dentro 

da sala de aula é “muito bonito lá, na hora”; porém, a fixação da aprendizagem está 

relacionada à ação. Para ela:  

 

O curso só se torna proveitoso à medida que você tenta aproveitar pelo menos trinta 
a quarenta porcento do que você ouve. Então, não é para ir lá e só ouvir. É para ir lá 
e tentar aplicar. (S_PT). 

 

Além dos treinamentos que ocorrem em salas ou auditórios, anualmente, a Central 

também organiza uma grande convenção, direcionada aos proprietários das franquias. Na 

convenção, são informadas as novas tendências do mercado e diretrizes a serem adotadas. 

Quanto à convenção, é interessante observar o depoimento da proprietária da loja da rua que 

revela que mesmo dentro de um ambiente formal de aprendizagem existe espaço para a troca 

informal, por meio das conversações:  

 

Então, tem essa convenção. E nesses bate papos informais que a gente acaba 
falando: “[...]. Você também tem clientes assim? Então está. Nós também, não é?” 
Então ajuda muito. (R_PT). 

 

Em relação à escolarização, esta pesquisa não identificou sua influência na forma 

como as entrevistadas aprenderam a trabalhar nas duas organizações e por este motivo, não se 

procedeu a sua análise; porém, os depoimentos de duas vendedoras revelam a importância que 

atribuem ao ensino superior. No caso de S_V1, ela abandonou o curso de Educação Física e 

correlaciona a ausência do estudo à atual situação profissional em que se encontra:  
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Na necessidade mesmo de ter que trabalhar, de ter que vender, a gente vai 
aprendendo, vai começando. [...] Mas é mais por precisão mesmo, eu não estudei, 
então eu tenho que trabalhar no shopping.  

 

Já R_V3, que está cursando Administração de Empresas, tem a expectativa de que a 

conclusão da graduação possa lhe propiciar uma nova profissão:  

 

Penso muito. Eu tenho um sonho muito grande de trabalhar em banco, quem sabe. 
Trabalhar, mexer com papelada, eu gosto muito disso. É uma vontade muito grande. 

 

5.1.2 Site da Central 
 

Não obstante não ocorrer em sala de aula, nem contar com a presença de um instrutor, 

as consultas ao site da Central foram consideradas como aprendizagem formal, uma vez que o 

conteúdo das informações ali apresentado é totalmente padronizado e institucionalizado. De 

acesso exclusivo às lojas franqueadas, o site conta com informações sobre as características e 

significados atribuídos aos produtos, peças em destaque, relação das principais dúvidas e de 

como respondê-las aos clientes. 

Por conta do turno até as vinte e duas horas, uma das vendedoras e a caixa da loja do 

shopping relatam que nem sempre contam com o apoio da gerência ou de alguém da Central. 

Recorrem então, ao site, a fim de dirimirem eventuais dúvidas, conforme destaca S_C1:  

 

O site tem de tudo um pouco. Por exemplo, tem perguntas frequentes: “-Se eu 
ganhar uma peça, onde que eu posso trocar?” Eles esclarecem. Eu acho que são dez 
perguntas que surgem geralmente, que eles esclarecem. Tem as peças que estão 
expostas, ele é bem diversificado. 

 

R_V2 também explica que existe grande variedade de pedras e que é comum não se 

saber o nome, nem o significado que se atribui à pedra. Quando ninguém da loja tem a 

informação, a consulta ao site da Central é a solução: 

 

[...] pega referência da peça, consulta no sistema que consta [...] porque não dá, é 
muita pedra, é pedra natural, é olho de tigre, um monte de pedra, pedra brasileira. 

 

Esta forma de aprendizagem por meio de consultas ao site foi referenciada apenas por 

cinco das treze entrevistadas. Percebe-se que esta forma de aprendizagem é utilizada apenas 

nos casos em que não se consegue obter as informações dentro da própria equipe.  
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5.2 APRENDIZAGEM INFORMAL 

 

Neste estudo, consideram-se como aprendizagens informais àquelas decorrentes das 

experiências vivenciadas pelas entrevistadas.  

Incluem-se aqui, as aprendizagens decorrentes das experiências práticas do cotidiano, 

inclusive das obtidas em outros ambientes organizacionais e até mesmo, de cunho 

desagradável, como aquelas relacionadas a furtos.  

Ainda em relação à prática, mesmo acreditando que tudo aquilo que ministra nos 

treinamentos pode ser aplicado nas lojas; a supervisora admite que muitas das aprendizagens 

ocorram fora das salas de aula. Segundo SUPV:  

 

Porque a gente passa a teoria, mas a prática é completamente diferente. [...] 
atendimento, exposição da mercadoria. Mesmo o sistema. [...] A compra de 
mercadoria adequada para o seu público, para o preço que o seu consumidor 
costuma comprar. Então, isso é só na prática. Tanto que, às vezes, ele fica com um 
estoque muito grande de mercadoria por comprar errado, por comprar em uma 
quantidade inadequada. Então, assim, a maioria das coisas só se aprende na prática, 
mesmo. 

 

Como explica R_PT, é na prática adquirida com o tempo que se conhece os produtos, 

o que por sua vez, facilita na argumentação da venda, transmissão de segurança e 

credibilidade para o cliente.:  

 

[...] quanto mais conhecimento elas tiverem, mais fácil vai ser para elas venderem. 
Vai ter um argumento melhor para elas estarem vendendo. Porque não adianta nada 
só: “-Ah, isso aqui é uma pedra.”, “-Mas você sabe?”, “-Não sei, não. É bonitinha. 
Mas, pode levar, que é uma pedra natural.” A parte do plus, mesmo, de chegar, por 
exemplo: “-Não, é uma pedra semipreciosa. Olha, isso aqui foi lapidado assim, 
assim, assado.” Então, isso, assim, que realmente acaba convencendo a cliente a 
levar. 

 

A seguir, expõe-se, a variedade de aprendizagens informais identificadas: experiências 

anteriores, troca de experiências, aprendizagem autodirigida, interações externas, solução de 

problemas internos relativos à equipe, feedbacks, mudanças nas rotinas de trabalho, 

observação, aprendizado com erros, orientações internas, aprendizado sozinho, e por mídias 

de comunicação. Em todas as falas, observa-se que é pela prática do trabalho que as 

entrevistadas aprendem e que as interações sociais (com exceção do “aprender sozinho”) 

permeiam as aprendizagens informais das organizações estudadas. 
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5.2.1 Experiências anteriores 

 

Por experiências anteriores, esta pesquisa considera aquelas obtidas em outros 

contextos – fora da loja da rua e da loja do shopping – e que, de algum modo influenciam ou 

facilitam a aprendizagem do trabalho executado nas organizações pesquisadas. Dentro deste 

tópico, foram identificadas duas formas de experiência anterior: uma é decorrente da 

ocupação anterior e a outra é de natureza familiar.  

Em relação à ocupação anterior, grande parte das entrevistadas trabalhou em funções 

semelhantes às desempenhadas atualmente nas lojas. R_V2, por exemplo, trabalhou como 

vendedora em uma loja de surf. Ela relata que esta experiência ajudou-a a superar a timidez:  

 

Então, eu acho que foi isso que eu aprendi, a lidar com o público, a conversar. Eu 
acho que eu melhorei bastante assim, nesse tempo, trabalhando, sabe, me ajudou. 
[...] eu acho que conforme você vai trabalhando ajuda, vai perdendo a vergonha, vai 
ficando sem vergonha. 

 

Segundo S_PT, a experiência que já possuía em uma franquia do ramo alimentício 

proporcionou todo o conhecimento administrativo que precisava para a gestão da loja do 

shopping. Para ela, de uma franquia para a outra, mudam apenas os produtos e as atividades 

operacionais que precisam ser executadas: 

 

Então, a parte administrativa é muito semelhante. Eu acho que não muda nada em 
relação à base administrativa da parte financeira. 

 

Também é interessante observar os depoimentos das duas proprietárias, os quais 

revelam que a “ocupação anterior” foi um dos principais critérios utilizados para a contratação 

de suas gerentes:  

 

E a [nome de S_GT] também veio por acaso, como indicação de uma amiga minha. 
Mas que tinha, principalmente, um currículo de já ter experiência de ter trabalhado 
em joalheria. Isso foi importante, foi mais importante do que só a referência. Então, 
a [nome de S_GT] veio e acabou ficando como gerente. (S_PT). 

 

Mas a [nome de R_GT] conseguiu conquistar, porque ela já é gerente há sete anos, 
que ela falou. Então, assim, ela já sabe lidar com as funcionárias. Se eu tivesse que 
promover alguém daqui de dentro, não teria experiência nenhuma como gerente. 
Então, é diferente a abordagem dela com as funcionárias. (R_PT). 
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Além da aplicação das aprendizagens anteriores, outro aspecto mencionado diz 

respeito à agilização do processo de aprendizagem. Segundo a supervisora, o conhecimento 

que ela trazia, reduziu em um mês, o tempo de treinamento na Central.  

 

A [nome da empresa anterior] foi uma escola, mesmo. Trouxe muita coisa, assim, 
que facilitou que esse treinamento fosse mais rápido. Então, assim, depois de dois 
meses eu já estava com loja. Então, assim, eu consegui antecipar um mês. Então, 
isso colaborou bastante. (SUPV). 

 

Fica esclarecido ainda que, das treze entrevistadas, apenas S_V3 não realizou 

transferência da aprendizagem da ocupação anterior para suas atuais atividades na loja do 

shopping. Segundo ela, trata-se de “coisa totalmente diferente”, já que anteriormente lavava 

cães e gatos em um pet shop. 

Quanto à extensão dos ensinamentos aprendidos na família para a ocupação atual, 

apenas R_V2 referenciou este tipo de experiência de natureza familiar. Segundo R_V2, pelo 

fato de ter vindo de uma cidade do interior com poucos habitantes, ela era muito tímida e teve 

mais dificuldade ao lidar com o público. Para ela, a educação recebida em sua vida familiar a 

auxilia no contato com o cliente: 

 

Ah, eu acho que muita coisa também dentro de casa, como você lidar com outra 
pessoa. Não tem muito segredo, eu acho que é educação, é bom senso. Eu acho que 
é com essas coisas que você acaba aprendendo a lidar com outra pessoa e atendê-la, 
talvez de uma maneira melhor. Eu acho que educação também ajuda um pouco, um 
pouco, bastante.  

 

5.2.2 Troca de experiências 
 

Observou-se que esta forma de aprendizagem se dá por meio das interações e 

conversações que ocorrem no ambiente de trabalho. 

Na visão de R_GT, o “saber se relacionar” e o “conversar” são requisitos tanto de 

contratação, quanto de permanência na loja. São as trocas de experiências que permitem 

aprendizagens constantes: 

 

Ah, no dia a dia, tipo, uma fala o que aconteceu e que decisão foi tomada, às vezes é 
uma opinião. Isso é o dia a dia mesmo, a experiência vem no dia a dia. [...] 
Conversando, conversando. 

 

Embora não tenha fornecido exemplos concretos, R_V1 relata que ainda está se 

adaptando ao trabalho e constantemente troca experiências com suas colegas, por meio de 
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conversações. Segundo ela, as funções desempenhadas por qualquer vendedora são “básicas” 

– limpar, arrumar, atender, ajudar e vender – e não existem grandes dificuldades.  

Para R_V2 as trocas de experiências ocorrem de forma natural e costumam envolver 

opiniões corriqueiras sobre rearranjo de peças ou relatos de situações junto aos clientes:  

 

Deixa eu ver, conversando, no dia a dia você acaba aprendendo muito de uma forma 
ou outra, querendo ou não você aprende. Uma pessoa diferente que entra às vezes e 
tem uma visão diferente de um assunto, querendo ou não, você acaba aprendendo ou 
acaba não gostando daquela nova ideia. 

 

R_V2 complementa ainda que é necessário aprender a trabalhar em equipe, a fim de 

que se consiga cumprir as metas. Como R_V1 é uma recém-contratada, além de ajudá-la nos 

atendimentos, compartilha seus conhecimentos e práticas:  

 

[...] quando a [R_V1] entrou, eu já expliquei para ela, já pude explicar para ela onde 
ficavam os estoques. Por exemplo: “-O estoque de pulseira, anel fica aqui.” Eu já 
meio que expliquei as peças, a outra também. A gente meio que se ajuda. Mesmo 
sendo venda, a gente consegue lidar com isso, sem ser uma coisa meio que negativa. 
Porque em vendas tem pessoas que só pensam em si: “-Eu quero vender, eu quero 
me sair melhor do que tal pessoa.” E aqui não, porque a gente tem uma meta e 
querendo ou não, a gente tem que ajudar uma à outra, senão não vende. Por 
exemplo, se você está em uma venda que o cliente está em dúvida, se eu entrar 
talvez e der a minha opinião, ajuda, em ficar duas reafirmando em cima do cliente. 
Então assim, eu tenho que te ajudar, senão não vai sair nada. 

 

O tipo de informação que é compartilhada em uma “troca de experiência” é 

exemplificado no depoimento de S_V2. Ela conta que sua colega atendeu um cliente e diante 

da indecisão dele, a fim de estimular a compra, falou da possibilidade da troca, caso a pessoa 

presenteada não ficasse satisfeita. O cliente ficou ainda mais inseguro e a vendedora teve que 

reformular sua estratégia de venda. Passou a enaltecer a qualidade da peça escolhida pelo 

cliente e dizer que por se tratar de algo diferenciado, dificilmente haveria a intenção da troca. 

A partir do relato da colega, S_V2 passou a focar no elogio das peças escolhidas pelos 

clientes: 

 

Entrou um cliente, um homem, ele queria comprar um presente para a esposa, se não 
me engano, ela falou assim: “-Ah, mas se ela não gostar, ela pode trocar.” Ela falou 
logo no ato da compra assim, logo no comecinho. E ele: “-Não, mas eu não quero 
dar uma peça que ela troque, eu quero dar uma peça que ela ame e que queira 
usar.” E a menina: “-Não, mas com certeza ela não vai trocar, porque essa peça em 
especial, ela é linda, está maravilhosa.”. 

 

Referências à ideia de se trabalhar em “equipe” foram constantes. Para SUPV, a troca 

de experiências é fundamental e está atrelada à existência do que ela chama de “espírito de 
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equipe”. Segundo ela, é natural haver competição dentro da área de vendas e, caso não se 

consiga estabelecer este “espírito de equipe”, as interações ficam comprometidas: 

 

Tudo isso é muito responsabilidade do franqueado, da gerente, de sempre conciliar 
esse espírito de equipe. Isso influencia bastante. Porque, realmente, lógico que tem 
uma competição. É complicado trabalhar com venda individual, comissionada. Mas 
se conseguir criar esse clima de harmonia, dificilmente sai briga. Sempre o que 
destoa, a gente tira, entra um novo, já passa esse espírito diferente, a pessoa entra no 
clima. 

 

Os depoimentos revelaram ainda que a troca de experiências também ocorre no nível 

superior, entre proprietárias e gerentes. No caso da loja do shopping, a troca de experiências 

de S_PT se dá primordialmente com o nível gerencial. Além de discussões voltadas à 

produtividade, S_PT costuma discutir com suas gerentes questões sobre liderança e 

relacionamento com a equipe:  

 

Mas o que a gente mais faz é conversar. Eu não fico em frente de loja, não vendo, 
não tenho experiência de vendas. O que eu sei é alguma coisa assim, bem informal. 
Técnicas de vendas, eu sei o que a franqueadora passa. Mas, uma coisa é você 
conhecer técnicas e outra é aplicar. Então, não sei se eu seria uma ótima vendedora. 
Mas o que eu faço muito é observar e passar para elas, é conversar muito. Elas me 
passam uma dúvida, às vezes, eu não consigo resolver na hora, mas assim, a gente 
tenta, comenta com as outras. Elas também já fazem isso. Então, elas se conversam 
muito. 

 

Em relação ao comando da equipe, S_PT destaca o papel fundamental das gerências e 

complementa que estimula suas gerentes tanto a trocarem experiências entre si, quanto junto 

às subordinadas. 

 

É trabalho em equipe, divisão equitativa, premiações para tentar estimular quem está 
indo melhor, claro. Mas eu procuro fazer com que elas enxerguem muito isso, de ter 
uma equipe muito coesa. Todo mundo se respeitando, respeitando a própria 
gerência, a liderança, procurando fazer com que elas dêem opiniões também, sobre 
isso, que é importante. E sempre ouvindo o que elas têm para falar. [...] Tudo está 
relacionado com a liderança. Quando a liderança está indo mais legal, tudo gira 
melhor. Então assim, o papel das gerentes é muito importante. Elas têm um peso 
muito grande, têm que estar muito motivadas o tempo todo. Então, a minha conversa 
é sempre muito com elas. E eu sei que elas passam situações muito complicadas [...] 
mais ainda com funcionário. Então, eu procuro dar o maior apoio possível. E assim, 
elas tentam tocar da melhor forma possível também. 

 

Não obstante a maioria das entrevistadas citarem resultados produtivos, conforme 

R_PT revela, nem sempre as trocas de experiências produzem resultados desejados. Segundo 

ela, várias orientações já foram feitas, porém, as funcionárias continuam conversando em 

“rodinha”:  
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É assim, elas têm um sério vício de fazerem rodinha em volta dessa mesinha aqui. 
[...] Então assim, quando não tem cliente ou não tem nada o que fazer, elas ficam 
aqui, tudo em volta, conversando. E às vezes assim, entra cliente e continuam 
conversando. Então, são coisas assim [...] falamos que elas não podem ficar em 
rodinha, cada uma tem que estar no seu setor, não ficar de braços cruzados. [...] E 
são vícios assim, que uma vai passando para a outra e acabam ficando.  

 

5.2.3 Aprendizagem autodirigida 
 

Por “aprendizagem autodirigida”, esta pesquisa considera as experiências que, 

partindo de um esforço das próprias entrevistadas geram novas reflexões e iniciativas. Esta 

forma de aprendizagem se revelou nos depoimentos como novas percepções e ações das 

entrevistadas no sentido de aprender mais, melhorar, buscar alternativas. 

Neste tópico, os depoimentos revelam aprendizagens autodirigidas de repercussão 

tanto no nível individual, quanto coletivo. Nesse caso, os resultados da aprendizagem são 

desfrutados pelos próprios indivíduos, e/ou provocam reflexos na forma de trabalho da loja, 

ou até mesmo, na franquia como um todo.  

O depoimento de R_GT exemplifica uma iniciativa cujo resultado apresenta-se no 

nível individual. Segundo R_GT, ela nunca gostou de informática e, aprender algo de que não 

se gosta é muito mais difícil. Quando soube que precisaria aprender o sistema de informática 

da Central, resolveu comprar um caderno para que ela anotasse tudo o que julgasse ser 

necessário para fixação de sua aprendizagem. Com orgulho, R_GT conta que não precisa mais 

do caderno:  

 

Isso, tudo anotado. Por exemplo, como receber a mercadoria? Passo a passo, o 
primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tudo anotado. Fui eu que anotei. [...] 
Então, no meu treinamento eu comprei um caderno e falei: “-Não, eu vou anotar.” 
Porque foi uma coisa que eu senti mais dificuldade. E eu anotei passo a passo como 
fazer e pronto. 

 

Ao relembrar o início do trabalho na loja do shopping, S_GT explica que precisou 

aprender a se relacionar com uma equipe exclusivamente feminina e que esta se constituiu na 

principal dificuldade a ser por ela superada. Na percepção de S_GT, o fato de se trabalhar 

apenas com mulheres é a causa da grande quantidade de tensões e conflitos existentes no 

ambiente:  

 

Relacionamento com a equipe. Muita mulher. [...] Mas existia muito conflito. Eu 
queria, na primeira semana, não ficar aqui. Nossa, porque eram muita coisinha. 
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Trabalhar com mulher é difícil. Mas, aos poucos, você vai se acostumando, vai 
vendo que dá para contornar. [...] Porque o homem é mais fácil de lidar. Porque você 
tem o lado que você joga um charme [...] Mulher é difícil por quê? [...] Tem a TPM, 
tem problema em casa, filho. Eu acredito que mulher seja um pouquinho mais difícil 
[...] Puxa, eu lido há quatro anos com mulheres. Então, a gente se conhece. 

 

O trabalho do dia a dia também permitiu a R_V2 adquirir uma nova perspectiva em 

relação ao cliente. Partindo da noção de que o pior que um cliente poderia lhe fazer seria se 

recusar a efetuar a compra e nada mais além disso, R_V2 obteve mais segurança para abordá-

lo e explica:  

 

Porque quando o cliente olha na loja, normalmente ele nem te dá boa tarde, ele diz: 
“-Ah, só estou dando uma olhada.” É bem assim que eles falam: “-Ah, então, você 
fique à vontade, pode estar provando.” Então, eu aprendi na [nome da franquia]: “-
Não eu já tenho. Então, eu vou transformar aquele não em um sim.” Então, eu vou 
com mais facilidade naquele cliente, porque eu sei que o “não” eu já tenho, então, eu 
não vou ter medo do “não”.  

 

Todas as entrevistadas também revelam a ideia de que quando se trabalha com vendas, 

não existem grandes diferenças em termos de aprendizagem. A estratégia de atendimento é a 

mesma, a necessidade de se lidar com variados tipos de clientes é a mesma; mudam apenas, 

os produtos comercializados.  

Em relação à Central, quando SUPV começou a trabalhar, a franquia passava por um 

momento de grande expansão. A falta de pessoas mais experientes que pudessem acompanhá-

la fez com que em muitas situações, ela própria tivesse que decidir sobre o que precisaria ser 

feito para melhorar sua atuação dentro das lojas. Recém-chegada de um emprego anterior com 

dinâmica e ritmos de trabalho muito acelerados, quando passou a trabalhar na Central, teve 

que reaprender a administrar seu próprio tempo. Ainda em relação à administração do tempo, 

SUPV conta que gosta de “sempre fazer algo a mais”. Quando começou a trabalhar, além de 

suas atividades como supervisora, procurava ajudar a pessoa responsável na Central pelas 

compras de produtos e lançamento das tendências de moda. Ela explica que recentemente esta 

pessoa se desligou da franquia e que tem grandes expectativas de ser indicada para assumir 

aquela função. Ao pensar em seu relacionamento com a Central, SUPV diz que “vestiu a 

camisa”; porém, mesmo identificando várias facilidades dado o negócio tratar-se de franquia, 

ela entende que não exista uma “receita de bolo”, ou seja, a garantia de sucesso. Para ela, é 

necessário maleabilidade, predisposição e paciência para acompanhar o mercado do varejo: 

 

Não tem uma receita de bolo que a gente fala: “-Ah, é isso que você tem que fazer, 
que vai dar certo.” Então, acho que o feeling, a conversa... No varejo, você tem que 
dançar muito conforme a música. Ser um tipo diferente para cada tipo de cliente 
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diferente. Então, você tem que ser muito maleável, tem que abrir muito a mente para 
conseguir trabalhar com essas diferenças. Então, eu acho que esse é o principal do 
negócio, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil de ensinar. Que você 
consegue passar, mas a pessoa tem que ter uma predisposição para aquilo. Tem que 
ser muito paciente, tem que saber ouvir muito mais do que falar. Então, acho que no 
varejo é muito importante isso.  

  

Diferentemente de SUPV, para R_PT, existe uma “receita de bolo” que consiste em 

seguir os processos estabelecidos pela Central. A rotina e a padronização permitem que cada 

qual saiba exatamente o que precisa ser feito e é isto que, na visão de R_PT, conduz ao 

sucesso do negócio:  

 

Tranquilo, cada uma com a sua responsabilidade, sabem o que fazer, na hora que 
tem que fazer. Sabem quando está errada uma coisa. Então, hoje é um trabalho mais 
tranquilo. Então, assim, tudo é questão de você, realmente, padronizar o seu dia a 
dia. Colocar aquela rotina ali: “-Olha, todos os dias você tem que fazer de tal forma, 
tal coisa.” É ruim, porque você fala assim: “-Nossa, todo dia tem que fazer dessa 
forma?” Tem que fazer porque dá certo. 

 

Ainda no nível individual, identificaram-se, entre as entrevistadas, diferentes 

comprometimentos em relação às organizações investigadas. O sentimento do “gostar” e do 

“ter que trabalhar” pode ser visualizado nas reflexões que S_V2 e R_V3 fazem sobre seu 

trabalho: 

 

Ah, eu gosto da empresa, me sinto muito bem aqui, me sinto como se eu estivesse... 
Eu estou em um ambiente, vamos dizer, familiar. Sei assim, os meus limites, claro, 
não vou pensar que aqui é o ambiente, a minha casa, porque eu sei que é 
profissional, mas eu gosto de todo mundo que trabalha aqui, me dou super bem com 
todo mundo. Me dou bem com a [nome de S_PT], que é a dona, é um amor de 
pessoa, a [nome de S_GT]. Então, é uma empresa assim, que eu trabalho assim, com 
muito carinho, com gosto mesmo. (S_V2). 

 

Olha, eu pretendo dar o meu melhor, pretendo continuar, que eu tenho um histórico 
de vida que eu preciso trabalhar para correr atrás. Eu pretendo dar o meu melhor, o 
que eu puder fazer para tentar melhorar, eu faço. [...] Não é fácil, tem dia que eu 
chego aqui no trabalho, eu estou cansada, tem problema de família que tem que 
tentar resolver, tem conta, lição. A vida não é uma maquininha. Mas a gente 
sobrevive, que a recompensa vem depois, não é? É isso. (R_V3) 

 

Também se percebe que no geral, quando pensam em suas expectativas de futuro, as 

entrevistadas enfatizam o cumprimento das metas, conforme exemplificado no depoimento de 

S_GT: 

 

Alcançar as metas, tentar melhorar cada vez mais. Porque essa loja acabou de passar 
por uma reforma. Então, as nossas metas estão lá em cima. O que eu quero mesmo, 
o meu objetivo é ter as metas atingidas todo mês, cumprindo o meu compromisso 
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com o que a [nome de S_PT] está me propondo, que são as metas. Eu acho que esse 
é o meu maior objetivo: daqui para a frente tentar alcançar sempre, bater a meta.  

 

Quanto às iniciativas que apresentam resultados no nível coletivo, o depoimento de 

S_GT exemplifica esta situação. S_GT entende que é sempre bom participar de treinamentos, 

até mesmo daqueles não diretamente relacionados à Central. Ela explica que o próprio 

shopping onde a loja se encontra, promove palestras operacionais de cunho interessante para 

todos os lojistas, as quais são realizadas antes da abertura para o público. S_GT costuma 

participar destas palestras e depois, dissemina o que foi aprendido para suas funcionárias: 

 

E aí, eu introduzo, passo para a equipe o que eu aprendi. Porque, muitas vezes, elas 
também podem participar, mas elas não querem. Como é fora do horário e muitas 
não querem estar acordando cedo, então, geralmente sou eu que participo e estou 
passando para elas. 

 

Ainda em relação a reflexos no nível coletivo, o depoimento de R_V4 é bastante 

interessante. Quando ela entrou na loja da rua, foi R_PT quem a ensinou a trabalhar e por este 

motivo, desenvolveu uma grande afeição por R_PT. Para tudo aquilo que precisasse ou 

quisesse, conversava diretamente com R_PT. Segundo ela, essa relação provocou um clima 

insustentável: a equipe a tratava mal porque tinham ciúmes do relacionamento amistoso entre 

R_V4 e R_PT, do modo como os pedidos de R_V4 eram atendidos. Por conta dos maus 

tratos, constantemente, R_V4 pensava em abandonar o emprego. Segundo R_V4, a situação 

somente se modificou por completo e ela passou a ser aceita pela equipe, após parar com 

pedidos para que as coisas fossem feitas da forma como ela achava melhor e de ter promovido 

mudanças nos comportamentos de que o “mundo girava ao seu redor”:  

 

Aí, eu falei assim: “-Não, eu preciso mudar. Onde está o erro? Se o erro está em 
mim, o erro está em mim e nela, então, eu vou começar por mim. Depois, ela vê que 
eu mudei, ela também vai mudar.”. 

 

Em relação às iniciativas que provocaram repercussões na própria franquia, R_PT 

relata que queria “expandir” sua loja em vários locais e por isso, decidiu fazer “in 

companies”. No “in company”, negocia-se a concessão de espaço para montagem de um 

miniquiosque dentro de uma empresa e são concedidos descontos diferenciados. Segundo 

explica R_PT, para a Central, o conceito do “in company” não era novo; porém, não se tinha 

experiência alguma e nenhum franqueado havia manifestado interesse em ser o pioneiro: 
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Porque a gente assim, como é loja de rua, surgiu a necessidade de expandir essa loja 
o máximo que a gente pudesse. Então, foi um diferencial, que no final, a 
franqueadora passou em uma das convenções, falando: “-Olha, a [nome da loja da 
rua] está fazendo in company e está funcionando. Quem quiser, também pode 
fazer.” Então assim, várias pessoas já vieram perguntar como que funciona, como 
que é, porque a franqueadora jogou a ideia: “-Achamos legal.” Então, eles falam 
assim: “-Olha, tem a possibilidade de vocês fazerem, vocês podem estar fazendo 
fora, vendas fora da loja.” Mas como que funcionava, nem eles sabiam direito. 
Então eu disse: “-Ah, então vamos tentar. Vamos fazer e eu passo para você como 
que foi.” [...] Em cima disso, eles fizeram mais ou menos o mapeamento e foi 
passado para os outros franqueados, para quem tivesse interesse de fazer a mesma 
coisa.  

 

Na época da coleta de dados, percebeu-se que a iniciativa do “in company” está sendo 

cada vez mais aprimorada. R_PT explica que após ter apresentado os resultados iniciais, a 

Central já alocou uma pessoa exclusiva que está mapeando as etapas, identificando possíveis 

empresas e desenvolvendo material para utilização em “in companies”. R_PT conta que será 

ela, quem testará o novo material: 

 

[...] já colocou uma nova versão: agora, é de madeira, modular, então, mais prático 
de transportar. Mas ainda está em fase de teste. Tanto é, assim, que a gente jogou a 
ideia, agora eu vou ser a pessoa que vai fazer todo esse teste para ver assim: deu 
certo, não deu, o que tem para melhorar nessa nova ideia que a gente está passando. 
[...] dando certo esse novo material que a gente está desenvolvendo, daí eles vão 
começar a divulgar para a rede inteira. Então, a gente vai ser meio que piloto mesmo 
para ver se: “-Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ah, é muito pesado.”. 

 

Por se tratar de algo novo, R_PT complementa que também precisa analisar a relação 

custo/benefício, identificando se os esforços na promoção de “in companies” realmente valem 

à pena:   

 

Mas, então, uma outra coisa que eu estava conversando com [nome da pessoa da Central, 
dedicada para avaliar os resultados do “in company”] se, realmente, está valendo à pena 
ou não; se está gerando lucro ou não, para mim. Porque, assim, às vezes é trabalhoso, eu 
gasto e, no final, não dá... Às vezes, compensaria eu colocar mais uma menina aqui na loja 
e vender mais, do que ficar espalhando para tudo quanto é lado e só dando elas por elas. 
Então, é uma coisa que eu ainda não medi. Eu preciso, realmente, ver se vale à pena ou 
não. Se meu custo hora – que a gente fala aqui – está valendo à pena ou não. Que, às 
vezes, o meu esforço está... Sei lá, gasto uma semana para ficar analisando, resolvendo, 
montando equipe e, no final, não vale tanto à pena. Então, é uma coisa que a gente está 
estudando ainda. 

 

S_PT também relatou uma iniciativa que posteriormente foi divulgada para toda a rede 

de franqueados; porém, não está relacionada à loja do shopping – objeto desta pesquisa. Ela 

explica que em alguns shoppings é difícil conseguir um bom “ponto comercial” (localização). 

Como ela tinha uma loja que se localizava em um “ponto escondido”, teve a ideia de colocar 

um quiosque logo na entrada do mesmo shopping, a fim de divulgar a loja. Inicialmente, ela 
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enfrentou a oposição da Central que dizia que ela estaria concorrendo com ela mesma e 

sugeria que, ao invés disso, fizessem cartazes de divulgação. Assumindo o risco, ela foi 

adiante com a ideia, a qual se revelou um sucesso. Após os resultados, a Central mapeou o 

que foi feito e divulgou a experiência de S_PT para toda a rede. Segundo S_PT, atualmente já 

existem outros proprietários que adotam esta estratégia, com igual sucesso.  

Percebe-se que no tipo de franquia adquirida por R_PT e S_PT, a formalização das 

aprendizagens informais dos franqueados é prática comum; o que, na visão de S_PT constitui-

se em um fator muito positivo: 

 

Cada franqueado tem iniciativas diferentes, e tudo isso é divulgado para a rede [...] 
Para algumas situações dá muito certo e para outras não. Mas existe muito essa troca 
de informações. Então, eu acho que, franquia, uma das grandes vantagens é essa, 
você não está solitário. Porque o pequeno empresário é muito solitário, ele não tem 
com quem discutir. E a franquia dá essa oportunidade, é uma coisa positiva.  

  

5.2.4 Interações externas 
 

Por interações externas consideram-se, nesta pesquisa, as aprendizagens decorrentes 

das interações com pessoas que não trabalham nas lojas investigadas. Enquadram-se, aqui, as 

interações com clientes e com as redes de relacionamento, as quais se discutem na sequência. 

 

Interações com clientes 
  

Segundo as informações coletadas, as experiências com clientes se revelam tanto 

agradáveis, quanto desagradáveis. De acordo com as entrevistadas, existem vários tipos de 

perfis de clientes. Na loja da rua, por exemplo, define-se o cliente “caroço”:  

 

A cliente caroço é aquela cliente que entra, fica, fica, olha, olha e você lá, está 
perdendo a sua venda, porque as outras já venderam, já está começando a atender 
outra pessoa e você está ainda lá. Você sabe que a pessoa não vai comprar, mas a 
pessoa fica, fica. (R_PT). 

 

O depoimento de R_V4 menciona diferentes tipos de clientes com os quais teve 

oportunidade de interagir: 

 

Aprendi bastante coisa, a lidar mais com o cliente, esse tipo de coisa, mais. E me dar 
mais com o público também. Aprendi esse tipo de coisa. A gente tem cliente que é 
aquele rico bem metido, que tem que saber levar. Se é aquela pessoa que já não tem 
dinheiro, você tem que saber, também, levar, não pode discriminar. Tem cliente que 
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entra, a gente olha: “-Nossa, esse daí deve ser o maior caroço.” Aí, já aconteceu 
isso, de levar R$ 2.000,00, R$ 3.000,00. “-Mas não era caroço?” Que a gente tem 
aquela mania do caroço. Tem cliente que vem passar só o horário de almoço, a gente 
também aprendeu a lidar. Às vezes, a gente consegue até vender para os caroços. E a 
gente aprende a lidar com todos os públicos, já. 

  

Além de interações voltadas às vendas propriamente ditas, alguns clientes retornam as 

lojas, solicitando consertos das peças. R_V2 entende que consertar peças de clientes consiste 

em um diferencial, se comparado aos concorrentes que não costumam fazer isso. Ela explica 

que aprendeu a colar diversos tipos de pedras, encurtar peças e repor argolas. Para ela, quando 

se trata de consertos que podem ser feitos na loja, pois são fáceis, rápidos e já satisfazem o 

cliente, de imediato. Os conflitos ocorrem quando se trata de consertos mais complexos que 

requerem o envio para a Central, ou que sejam decorrentes do mau uso por parte do cliente. 

Nessas situações, são comuns as reações agressivas e até mesmo violentas. Como exemplos, 

R_V2 cita situações em que viu clientes gritarem, arremessarem peças contra vendedoras, 

jogarem produtos no meio da rua. 

De modo geral, as entrevistadas revelam que as interações com clientes são 

desgastantes; porém, acabam se acostumando, já que nisso consiste o trabalho de um 

profissional de vendas. É em decorrência da necessidade de vender que se “aprende” a ser 

maltratada, conforme conta R_V1: 

 

Tinha uns clientes bem mal-educados assim, que tratava você mal ou então tinha um 
que era uma classe mais alta que a sua. Então, sempre queria estar mostrando isso. 
Isso é meio desagradável no lugar que você trabalha. E você vai aprendendo, mas é 
bom, bom porque você já acostuma, pronto.  

 

R_V3 também expõe as tensões existentes nas interações com os clientes. Ela explica 

que trabalha como vendedora porque tem que ajudar sua família e não conseguiu outro tipo de 

profissão. Para ela, é por “questão de sobrevivência” que se submete aos maus tratos:  

 

Já passamos por muitas situações, de o cliente falar: “-Ah, nem chega perto de mim, 
eu só estou olhando.” Mas a gente tem que ser ciente e tentar entender ele. E como a 
gente tem meta, a gente precisa vender, tem que forçar. [...] porque não é todo 
mundo que aguenta receber um não, receber cara feia, o cliente te maltratar. Tem 
que ter um psicológico muito forte. 

 

Mesmo atendendo clientes apenas esporadicamente, S_C1 já sabe que não gosta do 

trabalho como vendedora; porém, às vezes, ela considera a possibilidade de passar para as 

vendas, por conta da melhoria no aspecto financeiro. O maior receio de S_C1 é não conseguir 

aguentar as pressões constantes pelas quais passa uma vendedora. Para ela, os conflitos com 
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os clientes exigem um controle emocional muito grande, além da necessidade de se conhecer 

bem o produto, a fim de que se tenha uma boa argumentação:  

 

É, tem que ter paciência mesmo, tem que ser bem paciente e ter sangue frio. Porque 
tem cliente que se uma peça está com defeito, ele chega, quer ter a razão. Você tenta 
explicar às vezes, ele não quer te ouvir. Então, eu acho que segurança, 
principalmente, para você poder falar do produto. Você tem que ter segurança para 
dizer que conhece bem a peça. E eu acho que tem que ter sangue frio, porque tem 
que engolir uns sapinhos, até leões, não é nem sapo. [...] Como eu sei que eu não 
gosto, me desmotivar e acabar que nem um nem outro. Eu gosto de caixa, eu gosto 
de número, eu gosto de somar, eu gosto de ter aquela atenção de pegar aquele monte 
de papel para somar e quando assim, vi que não deu certo, dá aquela coisa, vai 
descobrir o que é? Eu gosto disso. Às vezes eu tenho vontade de passar para vendas 
e às vezes não. 

 

Superar a tensão inicial com o cliente e cativá-lo é um dos grandes desafios para as 

vendedoras. Além de propiciar a “fidelização” junto a quem o atendeu, é uma experiência 

bastante gratificante. R_V4 relembra o primeiro contato com uma cliente. Assim que a cliente 

entrou na loja, R_V4 não entendeu o que havia sido perguntado. A cliente reagiu de forma 

grosseira, porém, ao invés de responder da mesma maneira, a vendedora pediu desculpas e a 

atendeu de forma ainda mais cordial, sugerindo inclusive, outras peças que combinavam entre 

si. Como resultado, a cliente tornou-se assídua frequentadora da loja e pede para ser atendida 

exclusivamente por R_V4, conforme ela conta:  

 

Aí, pronto. Depois ela viu que eu fui simpática com ela, nossa, aí, ela levou. Toda 
vez que ela vem aqui, me procura: “-Cadê a loirinha?” Se eu tivesse feito do mesmo 
jeito que ela fez comigo, ela nem tinha voltado. Aí, ela acabou levando, também, um 
brinco, um anel e uma pulseira. 

 

Ao se deparar com clientes alterados, percebe-se que se constitui prática, nas lojas, a 

adoção de postura inversa. Procura-se falar mais baixo, com elegância, simpatia e educação. 

Em outras palavras, mesmo que só de forma aparente, procura-se demonstrar calma e 

tranquilidade. R_GT revela como atende os clientes mal-educados: 

 

E o dia a dia, a forma, porque tem uns clientes que são bem mal-educados. Então, 
esse tipo de cliente eu já lido de uma forma, por exemplo, quanto mais ele grita, 
mais calma eu fico, porque você desbanca o cliente dessa forma, ele fica totalmente 
sem graça. É uma coisa assim que dá certo, não bate de frente. 

 

O depoimento a seguir ilustra um exemplo em que o cliente ensina uma vendedora. 

S_V1 conta que teve a oportunidade de atender uma cliente que estava procurando uma “mão 

de Fátima” (também chamada de “mão de Deus”) para presentear outra pessoa. Como S_V1 
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não sabia do que se tratava, a cliente que já estava usando uma “mão de Fátima” mostrou-lhe 

a peça e explicou-lhe que costuma dar sorte e proteger a pessoa que a usa. Além de ter 

compartilhado seu significado com suas colegas, S_V1 comprou um colar para si mesma. 

Para S_V1, até a conversa com a cliente, a peça era somente uma mão com pedrinhas 

brilhantes. A Foto 8 ilustra a “mão de Fátima”.  

 

 
Foto 8 – Mão de Fátima 

 

Durante as interações com os clientes, também surgem situações de furtos. R_PT e 

R_V2 esclarecem que o trabalho com peças pequenas, exige atenção constante porque é fácil 

roubá-las. Segundo elas, um comportamento comum de um cliente que pretende furtar é 

solicitar peças que estejam no estoque. O objetivo é desviar a atenção da vendedora que o está 

atendendo e deste modo, ter oportunidade para pegar a peça que deseja, conforme explica 

R_V2: 

 

Normalmente a pessoa que vai roubar, quer coisa do estoque, porque quando você 
abaixa, ela pega. Por exemplo, anel, anel é uma coisa difícil, porque tem ali em cima 
os modelos, mas não tem os tamanhos. Aí o anel, por exemplo, que ela gostou, 
supostamente, é número 13 e ela quer o 15. Então, eu vou ter que abaixar a minha 
cabeça para procurar lá embaixo e é nessa que leva outra peça, vamos supor.  

 

Na loja da rua, havendo a certeza do furto, a própria vendedora está autorizada a fazer 

a abordagem e solicitar que o cliente devolva a peça. R_PT explica que quando existe apenas 

suspeita da intenção, todas as vendedoras são imediatamente comunicadas e passam a vigiar a 

cliente. Esta comunicação entre a equipe se dá de forma discreta, por meio de códigos (por 
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exemplo, uma piscada) ou por meio de comentários que não tenham relacionamento algum 

com os produtos existentes na loja:  

 

As meninas já sabem: quando a gente olha para uma das meninas pelo espelho e dá 
uma meio assim, a pessoa já sabe que tem que ficar perto de você. Que, aí, você está 
querendo fazer alguma coisa de ruim na loja. Então, por aí, a gente vai pegando 
essas manhas. [...] Uma piscada. Ou, se não, elas fazem algumas perguntas meio 
absurdas, sei lá: “-Ah, [nome de R_PT], chegou o brinco roxo?” Daí, a gente: “-Ôpa, 
tem alguma coisa, aí, no ar.” Não é... Então, são algumas dicas que a gente vai 
falando para as meninas. Ou dá uma olhadinha pelo espelho, faz assim.  

  

 Segundo S_V2, na loja do shopping, costumam-se passar bilhetinhos ou conversar 

“disfarçadamente”, quando há suspeita da intenção de furtos. A discrição é adotada porque 

normalmente existem outros clientes na loja e agindo desse modo, evita-se a criação de um 

clima desagradável. Especificamente em relação à cliente da qual se suspeita, adotam-se 

procedimentos mais ostensivos, demonstrando que já se desconfia de sua má intenção, 

conforme relata S_V2:  

 

Ela tem que saber que a gente está de olho, ela tem que perceber, senão ela vai 
roubar mesmo. Porque ela está achando que ninguém está percebendo o que ela está 
fazendo, o que ela está pretendendo fazer. Então, todas ficam mais ou menos, não 
ficar junta, grudada, mas todas ficam dando aquela atenção maior para ela.  

 

De modo geral, os depoimentos revelam que as interações com clientes propiciam 

situações em que as entrevistadas têm a oportunidade para aprender a: lidar com diferentes 

tipos de clientes e a empregar estratégias de atendimento dependendo de cada perfil; 

aprimorar o controle emocional em situações de confronto; estabelecer comunicação 

(conhecida somente pela equipe) de que se suspeita de um cliente; conhecer novos 

significados atribuídos às peças; desenvolver habilidades manuais voltadas ao conserto das 

peças. 

 

Interações com redes de relacionamento 
 

Neste tópico estão descritas interações estabelecidas com outras pessoas que executam 

funções semelhantes, porém, não trabalham nas lojas estudadas. São mencionadas interações 

entre proprietários, entre gerências e entre vendedoras.  

Em relação à interação entre proprietários, além das convenções, R_PT informa que 

existem reuniões periódicas entre franqueados e membros do Conselho. Nessas reuniões, 

surgem oportunidades para a troca de experiências, exposição de dificuldades e 
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compartilhamento de informações. Ao serem identificadas necessidades comuns a vários 

franqueados, o Conselho de franqueados as reivindica junto à Central. R_PT exemplifica um 

dos assuntos tratados na última reunião:  

 

[...] na minha loja eu estava vendo que peças douradas sempre estavam tirando, 
saindo no banho; estava escurecendo. Muitas clientes estavam reclamando. Daí, a 
minha dúvida era: será que era só na minha loja ou se em outras? Daí, a gente fez até 
reunião, falou: “-Não, em todas as lojas está acontecendo isso.”, “-Ah, então é 
problema do fornecedor.” A gente passou para eles [Conselho de franqueados], para 
eles verificarem o que está acontecendo: que tipo de banho que esse fornecedor está 
dando e tal. 

 

Segundo S_PT, outra situação que permite a interação entre proprietários é o momento 

em que se fazem compras dos produtos na Central. Como as peças encontram-se expostas, em 

vez de comprarem pela internet, muitos proprietários residentes em São Paulo, preferem se 

deslocar até a Central e escolher a peça na hora. Nos momentos em que os atendentes da 

Central estão separando as encomendas e estão sendo feitos os cálculos, surgem 

oportunidades para as interações e aprendizagens. 

No nível gerencial, apenas S_GT mencionou interação com redes de relacionamento. 

Ela explica que costuma trocar muitas informações administrativas com outras gerentes de 

lojas, que também são funcionárias de S_PT. Uma dessas gerentes trabalha ao lado da loja do 

shopping, porém, em uma franquia de marca diferente. A outra gerente trabalha com a mesma 

marca de franquia, porém, em outro shopping de São Paulo e os contatos costumam ocorrer 

por meio de ligações telefônicas. 

No nível funcional, apenas S_V2 mencionou trocar informações com amigas que 

trabalham em outras lojas. S_V2 explica que são comentadas as experiências que cada uma 

vivencia no dia a dia de trabalho e são dadas opiniões de como proceder:  

 

Experiência a gente sempre troca, todos os dias, não só com vendedoras, vamos 
dizer, aqui da loja que eu trabalho, com amigas minhas também, que trabalham em 
outras lojas, em outros shoppings, que também têm experiências para passar para 
mim e eu também tenho experiências para passar para elas. 

 

Mesmo sabendo que SUPV não trabalha para as lojas e sim, para a Central; o 

depoimento dela foi aqui inserido por revelar que mesmo no nível de supervisores existem 

interações: trocam-se informações, recorre-se às experiências dos mais velhos, um supervisor 

ajuda o outro. Acredita-se ainda que este depoimento contribua para entender por que existem 

pequenas diferenças entre a loja da rua e a loja do shopping (disposição de peças, forma de 

atendimento). Segundo SUPV, existem “estilos” diferenciados. Assim, a pesquisadora 
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acredita que em decorrência do estilo próprio, cada supervisor ensina de modo ligeiramente 

diferente. Segundo SUPV:  

 

Então, a gente adequa ao nosso jeito, ao nosso estilo. Então, por isso que tem 
supervisores que têm mais facilidade nisso ou em outro negócio. Então, um vai 
ajudando o outro. De repente, se eu tenho uma loja que tem um problema em venda, 
alguma coisa, se eu estou sentindo dificuldade naquilo, eu vou chamar um 
supervisor para me dar um suporte nisso, porque eu sei que ele tem mais experiência 
naquele setor. Então, a gente pode, também, ajudar um ao outro nisso. 

 

De acordo com os depoimentos, é possível observar que, a partir das interações com as 

redes de relacionamento, as entrevistadas compartilham experiências e dificuldades, solicitam 

opiniões e pedem ajuda. Percebe-se que são aprendidas diferentes maneiras de se lidar com as 

situações enfrentadas no ambiente de trabalho e a complexidade daquilo que se aprende é 

variado. Tanto pode ser aprendido algo simples, tal como a elaboração de escalas de 

revezamento para feriados e limpeza da loja; quanto também pode ser aprendido algo mais 

complexo, como, por exemplo, estratégias para identificação do porque uma loja está 

apresentando problemas nas vendas. 

 

5.2.5 Solucionar problemas internos relativos à equipe 

 

Nesta pesquisa, esta forma de aprendizagem abrange as experiências em que as 

entrevistadas se deparam com situações internas que precisam ser resolvidas para o alcance de 

melhores resultados. A aprendizagem ocorre na busca por alternativas, ou seja, na tentativa de 

solução. Dentro deste tópico, identificaram-se as situações relacionadas aos problemas de 

interação com a equipe, sintetizadas de forma bastante clara no depoimento de S_PT:   

 

O produto é fácil, tudo, arrumação de loja, mudança de layout, isso são coisas 
materiais, são fáceis. Agora, equipe acaba sendo o mais difícil. Então, eu percebo 
que todas as gerentes encontram dificuldade em relação à equipe, em relação a 
relacionamento, a comando. 

 

R_PT conta que já há algum tempo, a loja da rua estava enfrentando um grande 

problema: o relacionamento entre as funcionárias estava desgastado. Havia muito 

desentendimento, algumas pessoas não conversavam entre si e as funcionárias recusavam-se a 

mudar de comportamento. A loja da rua contava com funcionárias que trabalhavam desde a 

inauguração, há oito anos e, segundo R_PT, ela mesma havia permitido um vínculo mais 

pessoal, do que profissional. Para ela, somente quando tomou a decisão de pôr um fim ao 
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problema – o que implicou a demissão de quase toda a equipe – é que sua loja passou a dar 

grande retorno nas vendas. Na visão de R_PT, mesmo tendo sido uma decisão difícil, ela 

percebe que amadureceu em termos administrativos e estratégicos:  

 

Tinha funcionários, assim, desde a inauguração até pouco tempo atrás. [...] Mas 
algumas coisas que acabavam desgastando no dia a dia: “-Não, mas você tem que 
mandar embora porque, se não, não vai melhorar as coisas.” [...] A partir do 
momento, assim, que eu falei: “-Não, vou renovar.” Aí, foi um atrás do outro. [...] 
pelo que está hoje, dando o retorno que está dando as vendas da loja e tudo, eu vejo 
que foi uma decisão acertada. Então, isso gerou uma alegria nesse ponto, viu. 

 

R_GT foi contratada justamente no momento em que R_PT reestruturava a equipe. Ela 

relembra que havia prometido a si mesma que não mais assumiria cargos de gerência. 

Segundo ela, a responsabilidade da atribuição é muito grande e “qualquer dor de cabeça” é o 

gerente quem tem que resolver. Ela conta que logo que começou a trabalhar, deparou-se com 

a não aceitação por parte de uma vendedora mais antiga da loja. Coincidentemente neste 

período, R_PT estava viajando e como em sua carreira, R_GT nunca havia demitido ninguém, 

não sabia como proceder. Para administrar seu estado de nervos até que R_PT retornasse, ela 

diz que “comeu de tudo” e teve que “afrouxar muitas calças”. Não obstante ter sido uma 

experiência difícil, R_GT diz que ao cortar “o mal pela raiz”, ganhou o respeito das demais 

funcionárias. Para ela, a experiência contribuiu muito para seu crescimento profissional: 

 

Então, tipo assim, ela já estava aqui há onze meses, eu estava aqui há dois meses. Eu 
acho que foi assim, uma experiência, sabe na hora de você ter que tomar uma 
decisão de demitir alguém, por você, tipo assim, ganhar o respeito delas, porque já 
estava aqui. Eu achei assim, que eu tinha que chegar, não podia chegar chegando, 
mas também não podia abaixar a cabeça. Então, uma decisão que eu achei assim, 
que foi difícil para mim foi essa, de ter que demitir a menina, porque eu acho assim, 
que ela não soube manter o respeito. [...] E eu fiquei daquele jeito, foi uma coisa 
assim, que eu achei chata, mas era uma decisão que eu precisava tomar para ganhar 
respeito da equipe. Mas foi uma coisa assim, que eu aprendi como experiência, que 
uma das coisas que eu nunca fiz foi ter demitido alguém. E hoje em dia, eu não 
tenho problema nenhum com isso. 

 

Outro exemplo de problema de interação, no nível funcional, foi revelado por R_V3, 

quando obteve a permissão de R_PT para cumprir uma hora a menos de trabalho, uma vez 

que tinha começado a fazer faculdade. Da parte de R_V3, havia o compromisso de bater as 

metas, mesmo que, para isto, deixasse de fazer o horário de almoço. Após iniciar a graduação, 

R_V3 conta que enfrentou a hostilidade das colegas:  
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Porque elas ficaram, logo no início, que eu comecei a fazer faculdade, ficaram 
completamente quinze a trinta dias sem falar comigo, porque falou que eu tinha 
privilégio, que a patroa gostava mais de mim. 

 

Para R_V3, a reação das colegas foi um “balde de água fria”, porém, reforçou ainda 

mais o foco em “correr atrás” do que se deseja e não se importar tanto com o que as pessoas 

pensam, dizem ou fazem. Ela entende que as dificuldades no ambiente de trabalho ainda 

persistem – fofocas, encrencas, mau humor – e, mesmo percebendo que atualmente os 

conflitos com as colegas são em menor grau, ocasionalmente ainda recorre à R_GT e até 

mesmo à R_PT. Segundo R_V3:  

 

É, fazendo fofoca, essas coisas, sabe? Todo lugar tem. Mulheres, principalmente. 
[...] E eu penso, venho aqui e converso. [...] “-Já está falando de mim. Olha lá, já vai 
fazer fofoca.” Mas eu não ligo não, eu sou mais eu, eu falo a verdade, não gosto de 
estar com fofoquinha. Porque é chato isso. Então, eu tenho que falar, tenho que 
resolver o melhor. 

 

Por melhor que seja o relacionamento na equipe, R_PT entende que cumprir a ordem 

sequencial de atendimento aos clientes (estabelecida pela “lista de vez”) é a principal causa 

das brigas e desentendimentos entre as funcionárias. Segundo R_PT, a fim de acalmar os 

ânimos, por vezes é necessária a intervenção da gerência e até mesmo, dela própria: 

 

Nessas horas da “lista de vez”. Aquele negócio, assim, de você achar que a outra 
está querendo puxar seu tapete, querer passar por cima de você e atender uma... 
Querer pegar uma cliente sua, por exemplo. Daí, nessas horas, o clima fica bem 
pesado, fica bem carregado e você tem que parar, esperar a cliente sair e falar assim: 
“-Ôpa, espera aí, vamos sentar, vamos conversar direitinho.”. 

 

Do mesmo modo que na loja da rua, a loja do shopping, apresenta problemas 

similares. S_V2 conta que aprendeu a defender seus interesses, caso percebesse que suas 

colegas estivessem prejudicando-a. Ela relembra uma situação em que uma colega não 

respeitou a “lista de vez” e deixou sob sua responsabilidade, o recebimento de todos os 

pagamentos. A fim de evitar confronto direto na frente dos clientes, S_V2 procurou S_PT 

para conversa particular. Esta atitude levou a não repetição do comportamento inapropriado. 

S_V2 conta: 

 

Então, eu lembro, em um domingo que a loja estava lotada e ela estava lá na frente, 
vendendo, vendendo e eu aqui, cobrando a minha cliente. Só que, por exemplo, a 
gente tem vez, toda loja tem a vez e ela não queria saber, ela foi pegando todas as 
clientes para ela lá na frente, no salão de vendas. E eu aqui, cobrando da minha 
cliente. Só que aí já vinha a cliente dela e a cliente não tem culpa de nada, a gente 
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está aqui para atender. Mas assim, vinha a cliente dela para eu cobrar, enquanto isso, 
eu cobrava a outra, já vinha uma outra e a menina vendendo. 

 

Para S_PT, dispensar uma funcionária por falta de produtividade, por problemas de 

relacionamento na equipe, ou porque se suspeita que ela esteja furtando não é uma tarefa nada 

agradável para a gerente; porém, afirma que essa atitude precisa ser tomada. Na opinião dela, 

o problema precisa ser resolvido o mais rápido possível, antes que a funcionária “contamine” 

as demais:  

 

O que eu passo para elas é sempre isso. Eu acho que toda pessoa que não está 
produzindo, se você mantém, ela vai deixar de produzir... Se você não muda isso, ela 
vai deixar de produzir e vai acabar gerando um peso. E, quando você tiver que 
dispensá-la, vai ser pior. Ela vai ter trazido coisas tão negativas, que vai gerar uma 
situação pior. [...]. Isso aí contamina toda a equipe. Essa pessoa se afastou, a gente 
conversou e viu que ela realmente estava cansada, ela acabou sendo afastada, 
entraram outras pessoas.  

 

Percebe-se que a ideia da “contaminação” também está presente nos depoimentos de 

R_PT, SUPV e das duas gerentes. É consenso que as funcionárias causadoras de problemas na 

equipe (como por exemplo, a desunião), manifestem a insatisfação, ou estejam pouco 

produtivas, devem ser dispensadas o quanto antes, para evitar que interfiram no trabalho da 

equipe como um todo.  

 

5.2.6 Feedbacks 

 

Nesta pesquisa, os feedbacks apareceram sob as formas de críticas e elogios. Outra 

forma que também se revelou, foram situações em que partiu da entrevistada, a busca por 

feedbacks, quer seja solicitando avaliação de desempenho, quer seja solicitando opinião. 

Em relação aos feedbacks como crítica, S_C1 destaca a importância de se contar com 

os feedbacks das colegas. Ela conta que, como sua principal atividade consiste em fazer o 

recebimento no caixa; mesmo sabendo vender, não dispõe do mesmo grau de conhecimento 

de suas colegas em relação ao operacional: produtos, disposição de peças, interações com 

clientes, dentre outros. Para S_C1, no que tange ao aspecto operacional, são as críticas das 

colegas que a ajudam a trabalhar da forma requerida pela Central: 

 

Lógico, que se tem uma crítica assim: “-Ah, [nome de S_C1], arruma isso assim e 
assim. Não está legal.”.  
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[...] a equipe, as meninas também estavam sempre me tirando dúvidas. Sempre que 
eu ia fazer alguma coisa, até etiquetar uma peça, que eu não sabia, elas falavam: “-
Não, você faz assim.”. 

 

Já S_V3, não lida bem com os feedbacks recebidos da supervisora da loja do shopping. 

S_V3 conta que o simples fato de a supervisora estar presente é motivo de grande tensão, uma 

vez que todas as vendedoras e seus respectivos comportamentos são avaliados. Para S_V3, os 

feedbacks são críticas ao trabalho e ela acredita que eles poderiam ser dados de forma mais 

discreta, para que ninguém se sentisse exposto:  

 

Não precisa nem me chamar de canto, mas ela fala. Ela vai corrigir, ela vai corrigir. 
Alguma coisa que não a tenha agradado, ela vai corrigir.  

 

A segunda forma considera o feedback como elogio. A cada quinze dias, com a 

chegada das novas coleções, substituem-se as peças da vitrine da loja da rua. Segundo R_V3, 

ela é a melhor vitrinista da loja. Para ela, a capacidade de misturar peças, dispor cones e 

bustos foram se aperfeiçoando em decorrência dos elogios recebidos de SUPV e de suas 

colegas. R_V3 conta que se sente estimulada a criar novas maneiras para dispor as peças na 

vitrine da loja: 

 

Você vai vendo que ali vai dando resultado, vai ficando bonito, as pessoas 
elogiando, você quer fazer mais e mais. 

 

Por fim, apresentam-se situações em que o feedback é solicitado para que se saiba uma 

opinião, o que precisa ser melhorado, se o desempenho está satisfatório. De duas, a quatro 

vezes por ano, S_PT realiza reuniões com todas as suas gerentes e, dentre outros, são feitos 

comentários sobre o desempenho. Independentemente destas reuniões, S_GT explica que, às 

vezes, ela própria tem questionamentos referentes a sua condução como gerente. Nessas 

ocasiões, ela procura e solicita feedbacks tanto de S_PT, quanto de sua equipe:  

 

Eu sempre pergunto: “-Tem alguma coisa para me falar?” Ninguém tem. Às vezes, 
eu peço para elas. Às vezes eu erro também. Eu peço para que elas me corrijam. 

  

Mesmo tendo grande autonomia, R_GT explica que prefere contar com o apoio de 

R_PT nas situações que envolvam mais complexidade. Nesse sentido, ela pede feedbacks de 

R_PT, em relação às decisões que pretende tomar. Quanto às situações mais simples, do 

cotidiano de trabalho, ela explica que costuma pedir feedbacks de sua equipe, procurando 

sempre que possível, tomar decisões em conjunto. 
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5.2.7 Mudanças nas rotinas de trabalho 
 

Por se tratar de franquia, em geral, as rotinas de trabalho encontram-se definidas pela 

Central. Contudo, na coleta de dados foram identificadas situações de mudanças que tanto 

geram tensões e resistências, quanto novas aprendizagens. Em sua maioria, percebe-se que as 

mudanças são decorrentes de demandas dos níveis superiores (proprietárias, gerentes, 

supervisores), ou decorrentes do próprio ambiente organizacional, como é o caso da 

rotatividade de vendedoras. 

Percebe-se que algumas mudanças nas rotinas de trabalho são mais facilmente 

assimiláveis pelo nível funcional, tais como: contratação de funcionárias, sugestão de novas 

ideias. R_V4 e S_C1, por exemplo, comentam que a saída de uma colega não é uma boa 

experiência. Quebram-se os vínculos e é necessário se adaptar à situação. Dada a grande 

rotatividade, é preciso aprender a se “desapegar” das colegas, conforme conta S_C1: 

 

E assim, a gente aprende que infelizmente a gente é colega de serviço, por mais que 
a gente conviva mais com as colegas, do que com a família em casa, é assim mesmo, 
vai uma, vem outra e a gente não pode se apegar.  

 

Em relação à contratação de novas funcionárias, S_V3 também afirma que sempre 

existe um desconforto inicial, até que se estabeleça algum grau de intimidade com a recém-

contratada:  

 

[...] às vezes, sai uma funcionária e entra uma outra nova. O clima fica estranho, 
porque, até a gente conhecer a pessoa, ter assunto para conversar. 

 

Em relação à sugestão de novas ideias, quando R_GT assumiu a gerência da loja da 

rua, percebeu que após o fechamento da venda, era prática comum as vendedoras falarem para 

os clientes que dividissem o valor da compra no cartão de crédito. Ela solicitou que as 

vendedoras parassem com esta prática, explicando que a mesma repercutia negativamente no 

próprio faturamento da loja:  

 

[...] que acontecia aqui, que eu achava desagradável, é perguntar, falar para o cliente 
que divide, por exemplo, no cartão. É uma coisa que você sabe que a empresa acaba 
perdendo, porque é daqui a trinta, daqui a sessenta. [...] Eu falei para elas: “-Não, 
meninas, não perguntem. Deixa que ele sabe do orçamento dele, se ele quiser, ele 
vai pedir para dividir.” 
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Também existem mudanças que ainda estão sendo planejadas e já provocam situações 

de aprendizagem e tensão. R_V4 explica que até o final de 2010, R_PT abrirá uma nova loja 

em um shopping de São Paulo. Uma vez que R_GT será transferida para esta nova loja, R_V4 

está sendo cogitada para assumir a gerência da loja da rua. A vendedora conta que “sabe tudo” 

em termos operacionais, porém, nas questões relacionadas ao comando da equipe, é R_GT 

quem está preparando-a para a nova função. Ao mesmo tempo em que está com receio, R_V4 

conta que tem grandes expectativas:  

 

É uma experiência nova e uma responsabilidade maior, também, totalmente 
diferente da parte da venda. Mais responsabilidade. Eu vou ter que amadurecer mais, 
também. 

 

Mesmo sendo R_V4 a funcionária mais antiga da loja da rua, tanto R_PT quanto 

SUPV explicam que essa mudança gerará um desconforto na equipe e que caberá à R_V4 

mudar alguns de seus comportamentos, de modo a adotar uma postura gerencial:   

 

Só que ela tem alguns pontos, ainda, que têm que ser mudados. Até porque tem duas 
meninas mais antigas. Então, é mais difícil de você pegar o respeito dessas pessoas, 
porque você, até um certo momento fazia a mesma função que elas. (SUPV). 

 

A troca de supervisores também consiste em uma grande mudança que gera tensões e 

aprendizagens. SUPV também supervisionava a loja do shopping, porém, na época da coleta 

dos dados, a Central havia acabado de remanejá-la para outras lojas e designara uma nova 

supervisora para a loja do shopping (a promoção de rodízios entre os supervisores, é uma 

prática adotada pela Central). As interações com a nova supervisora da loja do shopping 

fornecem exemplos interessantes, ao demonstrar como as entrevistadas atribuem significados 

completamente diferentes.  

Para S_V3, a relação com a nova supervisora não transcorre de forma agradável e é 

motivo de tensão. Ao invés de aproveitar a oportunidade para interagir, trocar experiências, 

esclarecer dúvidas, ela “trava”:  

 

Quando a supervisora está aí, o clima fica tenso. Fica tenso, dá impressão de, pelo 
menos para mim, que eu estou sendo vigiada, que eu não posso errar de forma 
alguma, porque tem alguém me vigiando. É aí quando eu travo.  

 

S_V1 também parece compartilhar da opinião de S_V3, ao destacar o clima de tensão 

que se estabelece quando a supervisora está na loja:  
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Agora a gente está com supervisora nova. Tem vezes que ela vem aqui e a gente fica 
mais tensa. [...] Acho que é porque ela está começando agora. Então, ela está 
pegando bastante no nosso pé. Então, a gente a vê e já fica um pouco tensa. 

 

Ao contrário de S_V1 e de S_V3, S_V2 demonstra satisfação com a nova supervisora. 

Para ela, a nova supervisora trouxe grandes contribuições em relação à arrumação e ao 

atendimento, diferentes do que ela havia aprendido ao longo de seus quatro anos de trabalho 

na loja do shopping. Conforme S_V2 explica, ela aproveita as oportunidades em que a nova 

supervisora está presente para conversar, trocar ideias e retirar dúvidas sobre atendimentos e 

arrumações:  

 

Quando a cliente entra na loja, eu perguntei para ela: “-Depois de quanto tempo a 
gente pode cumprimentar? Será que a cliente, entrou, pisou, a gente já vai e já 
cumprimenta ou deixa ela ficar um pouquinho mais à vontade?” Porque nos 
treinamentos anteriores da [nome da franquia], eles diziam sempre que: “-Deixa a 
cliente entrar, ela fica um tempinho lá, olhando, depois que a gente...”. E a [nome 
da supervisora] falou que não, que no segundo passinho dela, vamos dizer, na loja, a 
gente já pode abordar, cumprimentar. Então, são dicas interessantes, diferentes. E 
deixa eu ver o que mais que de repente...[...] Arrumação também é assim, diferente 
do que eu já tinha visto nesses quatro anos que eu estou aqui. Por exemplo, tem o 
busto pequeno, que a gente coloca os colares e tem aquele maior. O pequeno, a 
gente só pode colocar os colares pequenos, correntinha com pingente pequeno. 
Porque antes, a gente colocava aqueles colares grandes, dava duas voltas e colocava 
no busto menorzinho. Mas não, ela falou para a gente que fica muito melhor e 
realmente fica, no busto grande. Então, a gente coloca o colar grande, o comprido, 
no busto grande. E nunca deixar um colar sozinho, porque dá a impressão que está 
faltando alguma coisa. Então, coloca um colar grande e um assim, até a metade do 
busto, por exemplo, dois que se combinem entre si. Não pode ser, por exemplo, 
pérola, com uma pedra preta, que sabe que não vai combinar. Tem que ter um estilo 
para combinar e ficar bacana. Então, são alguns detalhes assim, que foi muito 
bacana. 

 

Ainda em relação às mudanças em rotinas, também é interessante observar os 

diferentes posicionamentos de S_GT e S_V3, em relação a mesma situação. O fato de S_PT 

possuir mais de uma loja da mesma franquia, possibilitou que S_GT e outra gerente trocassem 

de loja pelo período de quase uma semana. O objetivo era que pudessem ter contato com 

funcionárias e públicos distintos, e depois, trocarem experiências entre si em relação às 

questões como: atendimento diferenciado para os públicos, arrumação, rodízio de 

funcionários, limpeza da loja. Segundo S_GT, essa experiência de troca de gerências foi 

bastante produtiva. Ela descobriu que a outra gerente havia instituído uma forma diferente, 

nos casos em que as vendedoras estivessem em serviço externo para a loja. Enquanto S_GT, 

para não prejudicar quem estivesse fora, pedia para que outra vendedora vendesse no nome da 

pessoa ausente; na outra loja, simplesmente, pulava-se a vez: 
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Eu não sabia que, por exemplo, uma vendedora que saísse para prestar um serviço 
para a loja, eu costumava rodar para essa vendedora, por exemplo, para ela não 
perder a venda, ou fazer com que uma outra vendedora atendesse. E lá no [nome da 
outra loja de S_PT] não era assim. O que acontecia? Saía para ir ao correio buscar 
uma correspondência, ela perdia a vez.  

 

S_GT acrescenta que após ter retornado para a loja do shopping, promoveu uma 

reunião com as vendedoras, na qual se optou pela adoção do mesmo procedimento da outra 

loja. Enquanto S_GT entende que a mudança do procedimento foi benéfica para todas as 

vendedoras, S_V3 a percebe como negativa. Para S_V3, essa mudança compromete a equipe 

porque acentua o caráter individualista das vendas e a necessidade de mais atenção para não 

se perder a vez:  

 

Porque, às vezes, a pessoa saía e outras atendiam. E, de repente, fazia uma venda... 
Que nem, tipo, se minha amiga saiu, eu vou atender para ela. Se eu vender, não vai 
ser para mim, a venda, vai ser para ela da mesma forma. E hoje não, cada um atende 
o seu. Mas só que tem que ficar esperta, agora, com a vez, para atender, senão perde 
a vez. Isso é que está sendo difícil.  

 

5.2.8 Observação 

 

A aprendizagem por meio da qual se observa outras pessoas desempenhando as 

atividades é uma forma citada por várias das entrevistadas.  

Os depoimentos revelam a adoção de modelos tanto do que “se deve fazer”, quanto do 

que “não se deve fazer”. R_V2 explica que ao observar suas colegas, extraiu os “modelos” 

dos comportamentos mais efetivos em relação às vendas:  

 

E no dia a dia, você vai aprendendo, você vê como a outra funcionária atende, qual 
se sai melhor. E você acaba tirando qualidades de uma pessoa, modelos. 

 

Das entrevistadas, R_GT foi a única a mencionar uma pessoa que se apresenta tanto 

como modelo do que “se deve fazer”, quanto do que “não se deve fazer”. Segundo ela, seu 

antigo patrão era uma pessoa ignorante, rígida e que “cobrava” muito de si mesmo e dos 

empregados. Como lições extraídas, R_GT entende que o antigo patrão a ensinou a se cobrar 

e buscar melhorias constantes, bem como, estabelecer relacionamentos com outras pessoas de 

forma educada e respeitosa. Para ela, o gerente tem que pôr a “mão na massa” e fazer com 

que as coisas aconteçam “junto” com suas funcionárias e não, ficar apenas coordenando as 

atividades. 
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Mesmo com o pouco tempo de trabalho (quatro meses) é possível verificar que o 

comportamento de R_GT foi observado tanto pelo nível superior, quanto pelo funcional. Ao 

falar de R_GT, SUPV afirma que sua contratação foi decisiva para a loja da rua: 

 

Não, aqui a gente passou por um momento em que teve uma certa dificuldade, até 
pela gerente antiga. A entrada da [nome de R_GT] fez toda a diferença, que é uma 
pessoa para cima, que, realmente, participa, que põe a mão na massa. Então, acho 
que para você cobrar, antes de tudo, você tem que dar o exemplo. Porque as 
funcionárias, realmente, cobram muito. Então, se você falar para a pessoa: “-Ah, vai 
lá fazer isso.” Se você não dá o exemplo, não faz nada, ela vai falar: “-Ah, mas você 
não faz.” E falam mesmo. Então, a [nome de R_GT] fez muita diferença. Ela trouxe 
um clima bem bacana para a loja. 

 

R_V2 também valoriza a vinda e o trabalho de R_GT, atribuindo-lhe a 

responsabilidade pela melhoria do ambiente de trabalho:  

 

[...] porque a [nome de R_GT] é gerente e ela consegue lidar com a gente com 
facilidade. Na verdade, o papel da gerente não é só cobrar é enfiar a mão na massa 
também. É fácil cobrar e difícil fazer, não é verdade? [...] E o gerente, querendo ou 
não, é o modelo do restante dos funcionários. Como é que eu vou cobrar de uma 
funcionária entrar no horário, se eu não entro no horário? Então, é o modelo da loja. 
Querendo ou não, eu não posso cobrar uma coisa de você que eu mesmo não faço. 
Então, eu acho que isso que mudou bastante. Hoje em dia a gente tem mais 
facilidade, a [nome de R_GT] já tem outro tipo de gerenciamento, para a nossa sorte. 

 

Para R_PT, está claro que suas funcionárias observam os comportamentos que mais 

surtem efeitos e passam a reproduzi-los: 

 

Nessa hora de estar uma vendo que a outra está vendendo. Sei lá, uma que a gente vê 
que, nossa, ela era super-simpática na hora de falar um bom dia. Daí, você tenta: “-
Ah, eu acho que eu também vou falar dessa forma.” Ou, às vezes, é uma frase que 
ela sempre fala, sei lá: “-Olha, se você quiser experimentar, pode experimentar.” 
Daí, a outra: “-Olha, deu certo. A cliente gostou.” Então, elas começam, entre elas... 
Elas começam... Se você perceber, vira meio que padrãozinho. Todo mundo fazendo 
a mesma coisinha, falando da mesma forma. 

 

A importância da observação também foi destacada no que tange à definição da 

estratégia de atendimento. Conforme o depoimento de S_V2 revela, quando ela se depara com 

clientes que não querem interagir, ela procura “sentir” e fazer uma leitura da linguagem 

corporal do cliente. No momento que julga oportuno, ela tenta se aproximar novamente:  

 

Algumas não gostam muito de responder às perguntas. [...] tem que ter aquele 
feeling para saber a hora exata de perguntar. [...] Então, a gente tem que ter o início, 
tem que olhar para a pessoa, sentir o que ela está querendo passar e ter esse limite de 
também não invadir a privacidade da pessoa, a cliente, se não é uma venda perdida, 
nem adianta. Por exemplo, eu estou atendendo uma cliente que ela não quer falar de 
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jeito nenhum, eu vou deixar ela ter o espaço dela, senão eu acabo perdendo essa 
venda. 

 

Observar aquilo que os clientes demonstram sem falar uma palavra, também é bastante 

valorizado por uma das proprietárias. Para S_PT, por meio dos trejeitos e de suas roupas, os 

clientes ensinam muito sobre si mesmos: estilos, preferências. As vendedoras que mais se 

sobressaem são aquelas que vão além do que é solicitado pelo cliente e tentam antecipar 

desejos. Um lenço pode dar a oportunidade para que se venda uma nova peça, conforme conta 

S_PT:   

 

Então, tem muitas clientes que são muito descoladas, têm uma forma toda de se 
arrumar. Então, a gente consegue aprender. [...] depois que a cliente sai, eu faço o 
comentário: “-Você viu o jeito como ela usa o lenço? Você viu como ela coordena as 
peças?” Porque eu acho que esse é o melhor tipo de exemplo para elas aprenderem. 
[...] Então, eu sempre peço para as meninas assim: “-Olha, aproveita e usa o 
exemplo prático.”.  

 

Outra interessante estratégia de observação foi apresentada pela proprietária da loja do 

shopping: em vez da observação de dentro da loja, ela pede para que suas gerentes também 

observem do lado de fora. Segundo S_PT, agir deste modo amplia a perspectiva. Observar sob 

novos ângulos, tanto pode permitir que se enxerguem os problemas, quanto possíveis 

oportunidades: 

 

Às vezes, eu peço até para elas virem sentar aqui, no banco fora da loja e olhar a loja 
daqui, não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Porque eu acho que aí, a 
gente pega muita coisa, a gente consegue pegar detalhe. Porque, no varejo, é detalhe. 
É um cliente que passou sem ser atendido, sem ter sido cumprimentado. São 
detalhes. 

  

5.2.9 Aprender com erros 
 

Nesta pesquisa, a forma “aprender com erros” considera o reconhecimento de erros e 

as mudanças promovidas, no sentido de evitar sua recorrência ou de se buscar o 

aprimoramento. 

Enquadra-se, aqui, o depoimento de R_V3. Ela lembra que, quando começou a 

trabalhar, teve dificuldade em distinguir pedras e acabou fornecendo uma falsa informação. 

Segundo ela, a reclamação do cliente tornou-se o motivador para que ela estudasse as 

características e materiais das peças, o que lhe proporcionou maior segurança e aprimorou seu 

atendimento junto aos clientes:  
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[...] eu vendi uma peça, falando que era zircônia e era strass. Depois, a cliente voltou 
e as pedrinhas começaram a cair. Eu fiquei em dúvida, eu deveria ter perguntando. 
[...] Com a dificuldade eu tentei perguntar mais, me informar mais sobre essas peças, 
porque era uma situação desagradável. Então, eu não queria mais passar por aquela 
situação. Com essa falha e esse erro, eu aprendi muito a diferenciar o que é uma 
peça com outra. 

 

Já R_V4 relembra uma situação junto a uma colega que a ensinou a pensar 

primeiramente em si mesma. Segundo ela, o final do mês constitui-se em um período de 

grande tensão, por conta das metas. Ela explica que combinou com sua colega que se 

ajudariam mutuamente e, após tê-la ajudado, a recíproca não ocorreu. Dentro da rotina de 

trabalho das lojas, a ajuda mútua implica em abrir mão da comissão: cede-se a vez do 

atendimento para a outra vendedora, ou vende-se no nome da outra vendedora.  

 

Eu estava para bater uma meta, e nós tínhamos combinado que, quem batesse 
primeiro, uma ia ajudar a outra. Só que, quando chegou a minha vez, não quis me 
ajudar. Por causa de R$ 50,00 eu não consegui bater a minha meta. Eu falei: “-
Nossa, não acredito.” Aí, eu fiquei ali, brava. Mas aí, depois eu falei assim: “-Mas 
isso foi bom para mim, porque eu tenho que correr atrás sozinha, não tenho que 
depender dos outros.” Então, eu dependi dos outros, olha o que aconteceu. Então, eu 
tenho que fazer sozinha. Correr atrás e, se puder ajudar os outros... Mas, primeiro, eu 
vou correr atrás para mim, depois eu ajudo os outros. 

 

S_V3 também comenta sobre uma situação ocorrida junto a uma colega. Ela conta que 

não conversava com uma das vendedoras porque esta não se “enturmou” com ninguém da 

loja. Quando S_GT percebeu que S_V3 não interagia com aquela vendedora, chamou a 

atenção de S_V3, reforçando a necessidade do trabalho em equipe:  

 

[...] tinha uma outra funcionária, ela não era muito enturmada. [...] não conversava 
muito. E a [nome de S_GT], uma vez, falou que eu não gostava muito dela. Mas aí, 
eu aprendi que certas coisas, a gente não pode deixar afetar o nosso lado 
profissional. E depois disso, eu fiquei bem mais aliviada. [...] Então, cada um tem 
um jeito de ser, eu aprendi também isso. Então, a gente se acostuma. [...] Como ela 
não conversava com ninguém, eu não ia ficar puxando papo com uma pessoa que 
não é de conversa. 

 

Para R_PT, longe de trazer resultados negativos, o erro é um processo natural, pelo 

qual tanto a loja da rua quanto a Central vivenciam, mas, consequentemente, propicia o 

aperfeiçoamento do próprio negócio:  

 

Mas todo o processo que a gente passou foi, eu falei, de aprendizagem mesmo. Foi 
errando, ali: “-Ah, não. É por aqui. Olha, vamos por ali.”. E a própria franqueadora 
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também foi errando em algumas coisas, foi acertando. E, hoje, está bem maduro o 
negócio. 

 

Indo além do sentido de “correção”, S_PT relata um erro cuja maior contribuição foi a 

mudança de mentalidade. Ela explica que foram adquiridas muitas peças não usuais aos 

clientes da loja do shopping e que, a partir daí, foi necessário transmitir ao nível funcional 

uma nova mentalidade em relação à valorização dos produtos que a loja possui.  

 

E a loja está acostumada a vender outro tipo de produto, que é um produto mais 
clássico. E a gente fez um pedido maior de coisas mais extravagantes. As meninas 
simplesmente pararam de vender. [...] Eu cheguei a conversar com a [nome de 
S_GT], passei para ela: “-Olha, a gente tem que vender o que temos em loja, e não 
se preocupar com o que a gente não tem.” [...] Uma das medidas foi essa: “-Vamos 
treinar a equipe para vender o que tem aqui. Elas não podem ficar na expectativa 
de querer atender o que acham que o cliente quer.” Claro, perceber o que o cliente 
quer é ótimo. Mas não deixar de mostrar, de valorizar o que tem.   

 

5.2.10 Orientações internas 

 

Nas duas organizações, as entrevistadas relatam a existência de “treinamentos” cuja 

forma, conteúdo, duração de tempo definem-se e variam de acordo com o que a gerência 

responsável julgar necessário. Esta forma de aprendizagem foi denominada como 

“orientações internas”, uma vez que não se encontra vinculada à Central. A gerência é a 

responsável pela realização dessas orientações que ocorrem no próprio ambiente de trabalho e 

tanto podem ser voltadas para toda a equipe, quanto específicas para as recém-contratadas. O 

depoimento de R_V3 exemplifica um tipo de orientação interna adotada na loja da rua: 

 

É que assim, quando as peças vêm, elas vêm com relatório, por exemplo, veio um 
anel de ouro, com pedra olho de tigre. Lá já especificam: “-Este anel é com banho 
dourado.”. [...] Quando as peças chegam a gerente confere todas e tem um 
romaneio. Ela coloca a gente na mesa e fala: “-Olha, essa peça aqui é olho de tigre. 
Essa tem o banho dourado, essa tem o banho de prata.” E explica. E no dia a dia a 
gente vai pegando o que é. 

 

Conforme R_PT explica, todas as funcionárias podem “facilitar” a aprendizagem de 

uma recém-contratada, porém, a responsabilidade pelas orientações recai de fato, sobre a 

gerência.  

 

As outras podem até dar dicas de: “-Ah, produto é assim. Ah, pode lançar e tal.” 
Mas quem tem que ficar coordenando mesmo é a [nome de R_GT]. Porque se um 
dia as outras passam de uma forma que não é o que a gente precisa, ela não pode 
cobrar dela. Porque se não foi ela que ensinou, então ela não pode estar tendo essa 
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cobrança dessa menina. Então, por isso que a gente recomenda assim: a gerente que 
tem que estar instruindo a pessoa. Ou pelo menos acompanhando.  

 

Para as novas funcionárias, S_GT, durante três dias, fornece orientações no que diz 

respeito à: explicação dos procedimentos administrativos da loja, estratégia de vendas e 

demonstração dos produtos com explicações sobre a origem, forma de confecção, estoques. 

Uma vez que S_GT já trabalha na loja do shopping há quatro anos, a maioria das funcionárias 

atribui a ela, o conhecimento que têm sobre o trabalho. S_V3 e S_C1 que, até então, não 

tinham tido nenhuma experiência em acessórios femininos, demonstram agradecimento e 

conferem à S_GT os créditos das suas respectivas formações profissionais. 

 

Principalmente ela. Eu posso dizer que tudo o que eu sei hoje foi ela que me 
ensinou. (S_V3). 

 

Ah, quando eu entrei, a [nome de S_GT] me ensinou, ensinou sobre peças, como 
que era, como trocar uma peça, como ter uma troca, como enviar uma peça com 
defeito. (S_C1).  

 

Recordando o início do negócio, S_PT explica que a estrutura da franquia era precária 

e, por esse motivo, a própria loja do shopping foi responsável em ensinar suas funcionárias a 

trabalharem. Além disso, havia muita dificuldade em contratar funcionárias experientes 

porque a maioria das pessoas queria trabalhar apenas em lojas cuja marca fosse conhecida 

pelo público. Devido à dificuldade da contratação, ela precisou contratar pessoas sem 

qualquer experiência na área de vendas, citando, como exemplo, empregadas domésticas. Para 

ela, perceber sua parcela de contribuição na formação e capacitação de profissionais é algo 

muito gratificante: 

 

E aí,a gente treinou muita gente. E era muito legal, porque, depois de dois, três anos, 
elas cresciam bastante, a gente percebia que elas cresciam, se afastavam por vários 
motivos. Mas sempre dizendo: “-Olha, aprendi. Aqui eu aprendi uma profissão.” 
Isso é uma coisa muito... Recompensa bastante. Eu acho legal. 

 

5.2.11 Aprender sozinho 

 

Nesta pesquisa, a forma “aprender sozinho” engloba as experiências em que as 

entrevistadas relatam as dificuldades de terem tido que aprender por conta própria, uma vez 

que não puderam contar com o apoio de outras pessoas. Das entrevistadas, somente a 

supervisora e uma vendedora informaram que tiveram de aprender sozinhas:  
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SUPV explica que sua contratação se deu em um momento de grande expansão da 

franquia. Não existiam supervisores suficientes que pudessem auxiliar nos procedimentos de 

inauguração de lojas e vistoriar as lojas já existentes; ou seja, não havia a quantidade 

suficiente de funcionários que desempenhassem esta função. Informações básicas foram 

passadas muito rapidamente e conforme relata, ela foi “jogada” no trabalho. Para SUPV, foi 

no dia a dia que aprendeu a trabalhar: 

  

Ah, eu acho que, assim, por ter entrado em um momento que, realmente, estava 
precisando muito, então, a gente não teve muita atenção. A gente foi meio jogado 
assim: “-Vai, vai, vai lá que a gente está precisando.” Então, assim, eu senti falta, 
um pouco, dessa formação. (SUPV). 

 

Já R_V2 explica que, quando entrou na loja da rua, havia muitas brigas e 

desentendimentos. Para ela, não existia um modelo de gerência instituído, as normas e regras 

não estavam claras, cada vendedora agia de um modo diferente e não havia ninguém 

autorizado a ensiná-la a trabalhar. Foram esses os motivos que a forçaram a aprender sozinha. 

Em ambos os casos, o ambiente organizacional do momento foi determinante para a 

necessidade de se aprender sozinho: em uma situação, a escassez de pessoal que a orientasse, 

exigiu que SUPV aprendesse sozinha; na outra experiência, em decorrência de problemas 

internos na equipe, R_V2 não pôde contar com a ajuda de suas colegas. Reforça-se assim, a 

importância do ambiente organizacional no processo de aprendizagem dos indivíduos.  

 

5.2.12 Mídias: revistas, TV 
 

Da relação de entrevistadas, apenas R_PT referencia essa forma de aprendizagem. Ela 

lembra que costumava ser indiferente às tendências da moda. Após a abertura da loja da rua, 

percebeu sua transformação, em decorrência da própria necessidade do negócio: ela precisava 

se arrumar mais e usar as peças da loja. Ela também entendeu que precisava estar “antenada” 

em revistas, novelas e desfiles para conseguir entender o que as clientes estavam 

demandando:  

 

[...] dificilmente eu usava bijuteria, dificilmente eu me pegava lendo revistas de 
moda. Assim, coisa que ainda até hoje eu estou aprendendo mesmo, é uma nova 
realidade. Porque eu assistia a novela assim, mas eu não ficava prestando atenção no 
que ela estava vestindo, o que ela está usando, se vai virar uma tendência ou não. 
Para mim, aquilo lá não fazia diferença nenhuma. [...] Tanto é assim, que a [nome da 
franquia] tem várias peças que estão nas novelas. Então, vira e mexe assim, tem uma 
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atriz que está usando [nome da franquia]. Aí assim, as clientes me perguntam: “-
Fulana de tal estava usando tal coisa.”. 

 

Ainda em relação às novelas, R_PT explica que a Central tenta empreender esforços 

no sentido de contatar os figurinistas das principais emissoras. Trata-se de um grande desafio 

a ser superado porque, a cada novela, costuma-se trocar o figurinista, além disso, existe 

bastante dificuldade em se chegar até eles. O objetivo da Central é antecipar as peças que 

poderiam vir a ser utilizadas pelos personagens e utilizar a via da mídia televisiva para lançar 

a moda no país, conforme conta R_PT:  

 

Porque, assim, normalmente a novela, antes de ser lançada no ar, já foi trabalhada há 
uns dois, três meses atrás todo um personagem. Então, assim, tanto é que uma vez a 
gente teve uma figurinista [...] que falou assim: “-Olha, daqui a não sei quantos 
meses vai entrar uma nova novela. E nessa novela, a personagem vai ser assim, 
assim, assado.” Então, ela já tinha dado toda a dica para a [nome da franquia]. 

 

Por fim, R_PT informou que todas as matérias que aparecem na mídia são repassadas 

para o conhecimento das funcionárias. O objetivo é que, além de conhecerem a moda e 

saberem o que seus clientes procuram quando mencionam uma revista ou novela, também 

tenham mais argumentação na hora das vendas.  

 

5.3 COMPARAÇÃO ENTRE LOJAS 

 

Este tópico visa proceder à comparação entre as aprendizagens da loja da rua e do 

shopping. Adotou-se proceder a comparação das formas de aprendizagem de R_PT com às de 

S_PT; de R_GT com às de S_GT e do nível funcional da loja da rua com o nível funcional da 

loja do shopping, as quais são apresentadas na sequência. 

De modo geral, é possível afirmar que as diferenças encontradas entre proprietárias, 

gerentes e níveis funcionais sejam associadas a situações específicas, ou decorrentes das 

experiências de vida das entrevistadas. Nesse sentido, acredita-se que as duas lojas aprendam 

de forma bastante semelhante.  

As diferentes formas discutidas anteriormente estão reunidas no Quadro 14, de modo a 

fornecer a visão geral de todas as aprendizagens identificadas, de natureza formal e informal. 

O símbolo “����” indica que a entrevistada manifestou a forma de aprendizagem relacionada.   
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Quadro 14 – Formas de aprendizagem 
 

Loja da Rua Loja do Shopping 

Aprendizagem 

R
_P

T
 

R
_G

T
 

R
_V

1 

R
_V

2 

R
_V

3 

R
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4 

S
_P

T
 

S
_G

T
 

S
_V

1 

S
_V

2 

S
_V

3 

S
_C

1 

S
up

er
vi

so
ra

 

Treinamentos ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

F
or
-

m
al
 

Site da Central ����   ����    ����   ���� ����  
 

- Experiências anteriores 

 Ocupação anterior ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 
 Familiar    ����          

- Troca de experiências ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
- Aprendizagem autodirigida ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
- Interações externas ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
- Solucionar problemas internos relativos à equipe ���� ����  ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� 
- Feedbacks ���� ����   ���� ���� ���� ����   ���� ���� ���� 
- Mudanças nas rotinas de trabalho    ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ����  
- Observação ���� ����  ����  ���� ���� ����  ���� ����   
- Aprender com erros ����  ����  ���� ���� ���� ����   ����   
- Orientações internas     ���� ����  ���� ����  ���� ����  
- Aprender sozinho    ����         ���� 

In
fo
rm

al
 

- Mídias: revistas, TV ����             
 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados. 
 

5.3.1 Comparação da aprendizagem entre proprietárias 

 

Em comum, as proprietárias da loja da rua e do shopping apresentam as seguintes 

formas de aprendizagem: treinamentos, ocupação anterior, troca de experiências, 

aprendizagem autodirigida, interações externas, solucionar problemas internos relativos à 

equipe, feedbacks, observação, aprender com erros. Nenhuma das duas manifestou ter 

aprendido por meio de experiências familiares, mudanças nas rotinas de trabalho, orientações 

internas ou do aprender sozinho. 

Conforme pode ser observado no Quadro 14, existem apenas duas formas de 

aprendizagem que não são comuns a ambas as proprietárias e que foram manifestadas apenas 

por R_PT: acesso ao site da Central e aprendizagem por meio de mídias de comunicação.  

Em relação ao fato de S_PT não ter manifestado as aprendizagens por meio do acesso 

ao site da Central e mídias, inferem-se duas possíveis interpretações. A primeira é de que por 

não serem consideradas significativas, S_PT tenha se esquecido de mencionar situações em 

que as mesmas pudessem ser observadas pela pesquisadora. A segunda é de que essas 

experiências de aprendizagem não tenham ocorrido, e que um dos possíveis motivos possa 
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decorrer do fato de S_PT não atuar nas atividades do dia a dia da loja, conforme ela própria 

relata. 

Ao serem questionadas quanto à interferência da localidade – rua ou shopping – nos 

processos de aprendizagem de suas funcionárias, ambas entendem não haver nenhum tipo de 

relação. Tomando o depoimento de S_PT como exemplo, ela afirma:  

 

Eu acho que o cliente é exigente no shopping ou fora do shopping. Eu acho que o 
atendimento é básico. E assim, se você não atende direito, em qualquer lugar, você 
não vai bem. 

 

5.3.2 Comparação da aprendizagem no nível gerencial 

 

As gerentes da loja da rua e do shopping apresentam as seguintes formas de 

aprendizagem em comum: treinamentos, ocupação anterior, troca de experiências, 

aprendizagem autodirigida, interações externas, solucionar problemas internos relativos à 

equipe, feedbacks, observação. Nenhuma das duas manifestou ter aprendido por meio de 

experiências familiares, mídias de comunicação ou do aprender sozinho. 

Conforme se observa, S_GT apresentou quatro formas de aprendizagem adicionais, 

não manifestadas por R_GT: acesso ao site da Central, mudanças nas rotinas de trabalho, 

aprender com erros, orientações internas. 

Uma das possíveis interpretações para o fato de R_GT não ter apresentado a 

aprendizagem por meio de acessos ao site da Central, pode estar relacionada à dificuldade que 

ela mesma diz ter, em relação à informática:  

 

Primeiro, porque uma coisa que eu não gosto é de informática. Começa por aí, 
quando você não gosta, tudo já se torna mais difícil. E eu tive, tipo assim, que sair 
do meu mundo e entrar no mundo da informática, que era o sistema da [nome da 
franquia]. 

  

Quanto às orientações internas, diferentemente de S_GT que começou como 

vendedora na loja do shopping e viveu a experiência de aprender por intermédio de outra 

gerente; R_GT veio de outra empresa e já foi contratada diretamente para essa função. Não 

houve a oportunidade para que ela tivesse uma orientação interna. A estratégia que R_PT 

adotou em relação à R_GT foi enviá-la diretamente para um treinamento da Central, durante 

uma semana.  
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Por fim, em relação à não manifestação das formas mudanças nas rotinas de trabalho e 

aprender com erros, entende-se que tanto é possível que R_GT tenha-se esquecido de 

mencionar situações em que as mesmas pudessem ser observadas pela pesquisadora; quanto 

em decorrência do pouco tempo de trabalho na loja da rua (quatro meses) ainda não tivessem 

surgido experiências suficientes que requeressem essas formas de aprendizagem. Reforça-se 

que as tentativas de interpretar o porquê de R_GT não terem apresentado esta, ou aquela 

forma de aprendizagem são apenas inferências. Para que se obtivesse certeza dos reais 

motivos, haveria a necessidade de se questionar diretamente à entrevistada. 

Em relação à influência da localidade na aprendizagem, para ambas não existe 

nenhuma interferência. Na visão de R_GT, a única diferença reside no aspecto financeiro do 

público. Já S_GT enfatiza as diferenças em relação às questões administrativas, referentes ao 

horário de trabalho, conforme ela expõe:  

 

Eu acredito que seja a mesma coisa. Só em relação ao horário, que é diferente. 
Porque horário de rua tem uma carga horária menor, você trabalha só sábado. 
Domingo é raro abrir. Mais, eu acho que, em datas comemorativas, Dia das Mães, 
ou época de Natal que eles costumam abrir de domingo. Mas, no geral, eu acho que 
deve ser mais ou menos parecido. Eu já trabalhei em loja de rua, então, eu sei como 
é.  

 

5.3.3 Comparação da aprendizagem no nível funcional 
 

Este tópico compara a aprendizagem do nível funcional da loja da rua com a 

aprendizagem do nível funcional da loja do shopping.  

Reforça-se que o ponto de partida é o que foi apresentado pela “equipe” e não, pelo 

indivíduo. Em outras palavras, somente se apresentada por “todas” as vendedoras de uma das 

lojas, ou por “nenhuma” das vendedoras é que se procedeu a análise. Uma vez que cada 

entrevistada apresenta diferentes formas de aprendizagem; a comparação individual perderia o 

sentido porque não revelaria diferenças de aprendizagem entre os níveis funcionais das duas 

lojas.  

Destaca-se que tanto a equipe da loja da rua quanto a equipe da loja do shopping 

apresentaram formas de aprendizagens por meio da troca de experiências, aprendizagem 

autodirigida e interações externas; revelando, assim, as três formas de aprendizagem comuns 

às duas organizações investigadas. Também se nota que nenhuma das equipes mencionou a 

aprendizagem por meio de mídias (revistas, TV). Nesse caso, acredita-se que esta forma de 

aprendizagem não seja significativa para o desempenho das atividades.  
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Em relação às aprendizagens encontradas em uma equipe e não, na outra equipe, 

foram identificados: treinamentos, aprendizagem por meio da ocupação anterior, mudanças 

nas rotinas de trabalho. No que diz respeito à aprendizagem formal, a equipe da loja do 

shopping já passou por mais de um treinamento, em virtude de contar com mais tempo de 

serviço. Na loja da rua, isto não pôde ser observado, apenas porque R_V1 havia acabado de 

ser contratada, contando apenas com dois meses de serviço. Em outras palavras, o fato da 

equipe da loja da rua não apresentar a forma de aprendizagem “treinamento” é uma situação 

temporária: caso R_V1 continue trabalhando para R_PT, em algum momento, ela participará 

de treinamentos na Central. 

Quanto às aprendizagens decorrentes das mudanças nas rotinas de trabalho, foi 

possível verificar sua ocorrência na equipe da loja do shopping, porém, o mesmo não se deu 

na loja da rua. Uma das possíveis interpretações decorre da recente nomeação de uma nova 

supervisora para a loja do shopping; o que conforme já informado anteriormente, provou 

reações diversas entre os membros da equipe. Quanto à não manifestação desta forma de 

aprendizagem na loja da rua, novamente, entende-se ser possível estar relacionada ao pouco 

tempo de serviço de R_V1, a qual aparenta não ter experiências anteriores suficientes, 

conforme ela própria diz: 

 

Porque ainda eu estou há pouco tempo, então não aconteceu nada assim, de tão 
marcante assim, sabe? Para falar: “-Não, aquilo aconteceu e ficou gravado.” Por 
isso. 

 

A equipe da loja da rua manifestou que a ocupação anterior facilitou a aprendizagem 

das atividades na loja. Isto não ocorreu na loja do shopping porque S_V3 não percebeu 

nenhuma transferência de aprendizagem da sua ocupação anterior (lavadora de animais) para 

o trabalho como vendedora. 

Em relação às aprendizagens não encontradas em nenhum dos membros de uma 

equipe, na loja do shopping não se manifestaram: experiência familiar e aprender sozinho. No 

que tange à formação familiar, se comparada à loja da rua, apenas R_V2 mencionou esta 

forma de aprendizagem. Entende-se, pois, que a ausência desta forma de aprendizagem não 

seja impactante para o desempenho das atividades, ou que a socialização prévia esteja de tal 

forma incutida nas entrevistadas, que sua importância passe despercebida. Quanto à forma de 

aprendizagem “aprender sozinho”, avaliando que somente R_V2 mencionou essa forma de 

aprendizagem e que isto se deu em decorrência de tensões internas na equipe, entende-se que 
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o “aprender sozinho” não é comum, estando normalmente associado a situações específicas 

que impedem a interação dos indivíduos. 

Por fim, cabe ressaltar que ambas as equipes entendem que não existem diferenças de 

aprendizagem considerando-se as localidades – rua e shopping. Segundo as equipes, as 

diferenças existentes referem-se apenas ao público e ao horário de trabalho. Utiliza-se como 

ilustração, o depoimento de R_V4:  

 

Eu acho que ia mudar isso lá. Domingo e feriado ia ter horários, também, diferentes. 
Eu acho que não ia mudar muita coisa. Eu acho que o que ia mudar é que aqui a 
gente vê de tudo um pouco. A gente vê se está chovendo, se está frio, se não está. Lá 
não, lá é só ali. A gente não sabe se está chovendo, se não está. Eu acho que é 
diferente, isso. O público, eu acho que o daqui é diferente de lá [...] Aqui, a gente 
tem de tudo um pouco, o público, porque tem muita empresa aqui. 

 

5.4 ANÁLISE DAS APRENDIZAGENS FORMAIS E INFORMAIS E SUA 
ARTICULAÇÃO NO NÍVEL INDIVIDUAL E COLETIVO 

 

Nos ambientes organizacionais estudados foram identificadas duas formas de 

aprendizagem formal: por meio de treinamentos e acessos ao site da Central. Entre ambas, o 

treinamento é o principal mecanismo de aprendizagem formal. Dentre os treinamentos, os 

mais realizados são os comportamentais e operacionais e têm como principal finalidade, o 

aumento das vendas. Ao refletirem sobre a importância dos treinamentos, duas vendedoras 

entendem que estes são mais eficazes se realizados após algum tempo de experiência no 

ambiente de trabalho; o que vai ao encontro dos trabalhos de Antonello (2004, 2005), que 

apontam a reflexão como mais efetiva após o indivíduo ter construído experiências de 

trabalho suficientes. Embora os treinamentos sejam reconhecidos e valorizados, as 

entrevistadas entendem que podem ser considerados como reafirmação, reforço e recordação 

daquilo que se aprende na prática de trabalho e, nesse sentido, infere-se a inter-relação das 

aprendizagens formal e informal, conforme destaca Marsick (2009). A inter-relação das 

aprendizagens também pode ser observada quando uma das proprietárias comenta que os 

“bate papos informais” das convenções propiciam oportunidades de troca de experiências e 

aprendizagens. Observa-se, aqui, situação similar à apresentada por Baker, Jensen e Kolb 

(2002b), em que, dentro de espaços formais de aprendizagem, há espaço para a troca informal 

de aprendizagens, por meio das conversações. Também se confirma que atributos de 

formalidade e de informalidade costumam se apresentar em quase todas as situações de 

aprendizagem (MALCOLM; HODKINSON; COLLEY, 2003). Em relação às aprendizagens 
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por meio de acessos ao site da Central, percebeu-se tal recurso a essa forma de aprendizagem 

apenas quando não é possível obter a informação do que se necessita dentro da própria 

equipe.  

Chamada por Marsick e Watkins (2001) de “coração da educação de adultos”, a 

aprendizagem informal leva em conta o papel prioritário do aprendiz e a importância das 

experiências de vida dos indivíduos. Se comparada aos mecanismos formais, percebe-se nas 

entrevistadas a predominância da aprendizagem informal, confirmando-se o já observado no 

trabalho de Ellinger e Cseh (2007) de que a aprendizagem de indivíduos adultos no trabalho é 

de natureza informal. Os depoimentos de todas as entrevistadas revelaram que somente com a 

prática cotidiana aprenderam a trabalhar e apresentaram a seguinte variedade de formas de 

aprendizagem decorrentes de: experiências anteriores, troca de experiências, aprendizagem 

auto-dirigida, interações externas, solucionar problemas internos relativos à equipe, 

feedbacks, mudanças nas rotinas de trabalho, observação, aprender com erros, orientações 

internas, aprender sozinho, mídias de comunicação. Entre as aprendizagens, as de maior 

manifestação foram: troca de experiências, aprendizagem autodirigida e interações externas. 

Quanto às de menor manifestação encontram-se: o aprender sozinho e por meio das mídias de 

comunicação. 

Segundo Cheetham e Chivers (2001), as experiências obtidas em outros contextos 

diferentes dos atuais ambientes de trabalho, podem ser chamadas de “life outside work” e, 

nesta pesquisa foram identificadas apenas duas experiências anteriores relacionadas à 

ocupação anterior e à formação familiar. Em relação aos empregos anteriores, no geral, as 

entrevistadas informaram que trabalhar em outras ocupações antes do trabalho nas lojas 

investigadas, facilitou muito a aprendizagem. Em sua maioria, as entrevistadas trabalharam 

em outras lojas e seus depoimentos revelaram a ideia de que a aprendizagem em vendas é 

comum para qualquer tipo de organização, diferindo apenas no que diz respeito ao produto. 

Não obstante a formação familiar ter sido referenciada apenas por uma das entrevistadas, foi 

interessante confirmar que as aprendizagens também são mediadas pelas histórias e 

socialização prévia dos indivíduos, conforme expõe Marsick (2009). Apoiando-se em Kolb 

(1984), entende-se ainda que, ao mencionarem a transferência de aprendizagens de outros 

contextos para os atuais, as entrevistadas confirmaram a aprendizagem como um processo 

contínuo baseado na experiência; o qual se dá por meio da reorganização e reconstrução da 

experiência e também o papel da aprendizagem nos processos de adaptação ao mundo. 

Foi possível perceber que, por meio de constantes conversações, as experiências são 

trocadas. É no campo teórico da aprendizagem experiencial e conversacional apresentada por 
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Backer, Jensen e Kolb (2005) que se encontra a fundamentação para a importância atribuída à 

conversação, a qual propicia o compartilhamento das informações entre as entrevistadas. Em 

relação ao conteúdo da troca das experiências, no geral, versam sobre opiniões quanto à 

disposição de peças, processos adotados na loja, estratégias de vendas ou aos relatos de casos 

vivenciados junto aos clientes. Na visão das entrevistadas, a troca de experiências ocorre de 

forma natural, no dia a dia de trabalho. À gerência foi atribuída a responsabilidade pela 

liderança e criação do “espírito de equipe”, fundamentais para que as interações e as 

consequentes trocas de experiências se processem. Destaca-se, ainda, o comentário da 

proprietária da loja da rua quanto à recorrência das “rodinhas de bate papo”; revelando que 

além de resultados positivos, as trocas de experiências também podem produzir resultados 

indesejáveis. 

Em relação à aprendizagem autodirigida, esta pesquisa considerou dentro desta forma 

de aprendizagem as experiências que, partindo de um esforço das próprias entrevistadas 

geraram novas reflexões e iniciativas.  

Para Høyrup (2006), a reflexão produz amplos resultados no que tange à 

aprendizagem: expansão da capacidade pessoal (conhecimento, competências e habilidades); 

expansão do potencial individual para a ação; expansão do senso de si próprio em relação ao 

campo social; expansão de modo geral da perspectiva de vida ou do trabalho; aprendizagem 

organizacional.  Nesse sentido, entende-se que a reflexão pode produzir resultados voltados 

tanto ao nível individual quanto a níveis mais abrangentes, como o coletivo e o 

organizacional. Como exemplo de uma reflexão que repercute no nível coletivo, temos a 

experiência de uma das vendedoras da loja da rua que promoveu mudanças em seus 

comportamentos até que a equipe passasse a aceitá-la. Esta situação confirma a quinta 

proposição de Kolb (1984), a qual considera que a aprendizagem envolve transações entre a 

pessoa e o ambiente. Em outras palavras, a partir do momento em que a vendedora modificou 

seu comportamento, também modificou as condições que a cercavam, no caso, o 

relacionamento com suas colegas. De modo geral, em relação às reflexões encontradas no 

campo, pode-se dizer que houve predominância das que se revelam no nível individual. 

Dentro das reflexões das entrevistadas, chamou a atenção o depoimento da proprietária da loja 

da rua em relação à importância da rotina do dia a dia e do fazer tudo sempre igual porque “dá 

certo”. A partir dessa reflexão e, apoiando-se em Ellström (2006), entende-se que as lojas 

investigadas manifestam a aprendizagem adaptativa e a lógica de desempenho; focando na 

execução de tarefas padronizadas e em ações confiáveis e eficientes. Entende-se, ainda, que 
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essa constatação já era esperada, por se tratarem de lojas franqueadas, devem seguir o que 

Melo e Andreassi (2010, p. 270) chamam de “modelo de gestão”.  

Quanto às iniciativas para a busca de novas aprendizagens, confirmou-se o trabalho de 

Marsick e Watkins (1997) de que nem sempre as pessoas desejam, ou têm disponibilidade 

para aprender e que a tomada de iniciativa perante situações é uma característica individual 

(MARSICK; WATKINS, 2001). O entendimento do porquê as pessoas nem sempre “desejam 

aprender” ou tomam a “iniciativa perante situações” pode encontrar respostas também no 

trabalho de Elkjaer e Huysman (2008). Segundo as autoras, as pessoas tornam-se membros 

dos mundos ou submundos sociais – quer seja porque são obrigadas (have to), ou porque 

assim o desejam (want to). Dentro dos mundos sociais, aprende-se como se deve proceder: “... 

os mundos sociais influenciam o significado que as pessoas atribuem aos eventos. Mundos 

sociais, consciente ou inconscientemente informam aos membros qual conhecimento é 

importante e qual não é.”. (ELKJAER; HUYSMAN, 2008, p. 172). Uma vez que têm o poder 

de agir, ou não agir; Elkjaer e Huysman (2008) explicam que os membros manifestam 

diferentes comprometimentos em relação às ações, valores e atividades. Ainda recorrendo à 

Elkjaer e Huysman (2008), deve-se também levar em conta a influência do sentimento de se 

“gostar” e do “não gostar” nos processos de aprendizagem dos indivíduos. Para as autoras, é 

necessário considerar a emoção como “chave para a aprendizagem organizacional”. 

(ELKJAER; HUYSMAN, 2008, p. 173). Aqui se enquadra o exemplo da gerente da loja da 

rua que afirmou não gostar de informática e que por este motivo, teve mais dificuldade em 

aprender o sistema da franquia.  

Ao proceder à análise das organizações utilizando a teoria dos mundos sociais 

apresentadas por Elkjaer e Huysman (2008), observou-se o predomínio do “have to”, ou seja, 

pessoas trabalhando nas lojas porque precisam do emprego. Acredita-se que a existência de 

um ambiente organizacional focado na aprendizagem adaptativa e o pouco comprometimento 

sejam os responsáveis pelo que se observa no nível funcional: de modo geral, as vendedoras e 

caixa apresentam iniciativas voltadas apenas às sugestões de rearranjo de peças, arrumação da 

loja. Em outras palavras, as experiências mais significativas no que tange à aprendizagem 

organizacional foram identificadas nas proprietárias, no nível gerencial e no depoimento da 

supervisora. Os exemplos do “in company” e do quiosque enquadram-se nas iniciativas que 

repercutem em toda a franquia. Esses exemplos remetem ao trabalho de Conlon (2004), o qual 

explica a defesa de alguns autores do ponto de vista de que a aprendizagem informal e as 

práticas devam ser incorporadas à educação formal, a fim de beneficiar a própria organização. 

No caso do campo investigado é exatamente o que se observa: a partir do que as proprietárias 
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aprenderam na prática, a Central efetuou o mapeamento e divulgou-o aos demais franqueados. 

Nesse sentido, não existe uma aprendizagem que seja de “domínio” daquele que a idealizou; 

todas as experiências de aprendizagens que se mostrem positivas são formatadas pela Central 

e compartilhadas na rede; cabendo a cada proprietário a decisão quanto à sua implantação. 

No que diz respeito às aprendizagens decorrentes de interações externas com clientes, 

na sua maioria, as entrevistadas relatam situações que apresentam desgastes, ou seja, as 

experiências conflitantes são predominantes se comparadas às interações harmônicas. A partir 

dos depoimentos podem ser observados os três tipos de aprendizagem identificados por Eraut 

(2004): quanto ao próprio cliente; quanto ao atendimento de pedidos diferentes, ou seja, que 

fogem dos pedidos comuns; a partir da construção conjunta de novas ideias por conta da 

interação. Em relação à aprendizagem quanto ao próprio cliente, observa-se que as 

vendedoras aprendem a identificar os diferentes “tipos” de clientes e as estratégias de 

atendimento a serem adotadas. É interessante constatar que as experiências negativas 

relacionadas a furtos também propiciam aprendizagens: é necessário conhecer os 

comportamentos dos clientes que têm a intenção de furtar e também desenvolver códigos 

internos que divulguem a intenção do furto, a fim de que toda a equipe ajude a vigiar o 

cliente. Em relação às aprendizagens decorrentes do atendimento de pedidos diferenciados, o 

exemplo da “mão de Fátima” enquadra-se nessa situação. Por fim, quanto à construção 

conjunta de novas ideias, estas ocorrem o tempo todo à medida que, durante as interações, as 

vendedoras sugerem aos clientes novas combinações de peças, novos produtos. No que tange 

às interações externas com as redes de relacionamento, apenas quatro das treze entrevistadas 

fizeram referência a essa forma de aprendizagem. Segundo elas, as interações são muito 

positivas e contribuem no sentido da troca de informações e opiniões com ajuda mútua.  

Dentro desta pesquisa, as aprendizagens decorrentes da solução de problemas internos 

relativos à equipe envolveram problemas de interação os quais precisam ser solucionados para 

que a equipe possa trabalhar de forma mais produtiva. No caso das lojas investigadas, além da 

riqueza de interações, os espaços revelaram constantes tensões, em decorrência da própria 

característica do trabalho que consiste em vendas comissionadas, ou seja, ganha mais, quem 

vende mais. Toda vendedora, além de atingir seu objetivo individual (meta da vendedora), 

também precisa pensar no objetivo coletivo (meta da loja), se desejar obter uma premiação 

ainda maior. Sozinha, uma vendedora não consegue cumprir a meta da loja. Por isso, por 

exemplo, se outra vendedora perceber que sua colega se esqueceu de oferecer uma peça que 

combina com àquela que o cliente da colega já está levando, ela interfere e sugere uma 

aquisição adicional. Entende-se que contrabalançar a competição pelas vendas com o espírito 
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de equipe é um dos maiores desafios destes ambientes organizacionais. Em termos de 

aprendizagens, as entrevistadas revelaram que aprenderam a defender seus interesses, a não se 

importar tanto com o que as pessoas dizem ou falam. Ainda em relação às aprendizagens, no 

caso da proprietária da loja da rua, a experiência de ter demitido quase todas suas funcionárias 

ensinou-a a dar atenção à preservação do trabalho em equipe e, em virtude dos resultados 

apresentados, conquistou a segurança de proceder da mesma forma no futuro, caso fosse 

necessário. O mesmo pode ser dito em relação à gerente da loja da rua. Ao demitir a 

vendedora que não aceitava sua presença, impediu que a equipe se dividisse, deixando claro 

quem estava no comando. 

Nesta pesquisa, os feedbacks apresentaram-se como críticas, elogios ou solicitações 

em que se pediu avaliação de desempenho ou opinião. Em relação aos feedbacks como 

críticas, revelaram-se situações em que tanto foram recebidos de forma positiva, quanto 

negativa. Acredita-se que o entendimento das diferentes reações possa ser mais bem 

compreendido sob a luz da teoria da aprendizagem social de Elkjaer (2004), a qual considera 

como as diferenças individuais e emoções atribuem significados e interpretações distintos às 

ações e interações organizacionais. O feedback como “elogio” foi citado por uma das 

vendedoras. Segunda ela, os elogios em relação à montagem da vitrine a motivaram a 

procurar inovar e buscar novas maneiras de expor as peças de forma criativa e bonita. Em 

relação às solicitações de avaliação de desempenho, apenas a gerente da loja do shopping 

manifestou este tipo de feedback. Por fim, quanto aos feedbacks solicitando opinião, 

observou-se que estes foram em relação às ideias que se pretendiam pôr em prática e também 

quanto à disposição de peças e arrumação da loja.  

Outra forma de aprendizagem identificada diz respeito às mudanças nas rotinas de 

trabalho. Um exemplo de mudança na rotina que trouxe benefício para o faturamento e para a 

qual não houve resistência, foi a gerente da loja da rua ter eliminado o procedimento em que 

se sugeria ao cliente o parcelamento das compras no cartão de crédito. Não obstante este 

exemplo das compras no cartão ter sido implantado sem provocar reações adversas na equipe, 

no geral, observou-se que as mudanças tendem a gerar tensões e resistências. As eventuais 

resistências às mudanças podem ser explicadas, apoiando-se em Eraut (2004). Para o autor, 

quando as rotinas sofrem alterações, existe um tempo de desconforto e desorientação, até que 

as rotinas antigas sejam desaprendidas e substituídas. Aqui se enquadra o desconforto da 

vendedora da loja do shopping, em relação às novas regras quando uma vendedora está em 

serviço externo. Outro tipo de mudança na rotina de trabalho decorre da grande rotatividade 

de pessoal. Como consequência constante existem interações entre funcionárias novas e 
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antigas e, no primeiro momento é comum a existência de um desconforto inicial. O 

estranhamento de uma novata também pode ser explicado recorrendo-se a Eraut (2004). 

Segundo ele, a disponibilidade de tempo para que sejam estabelecidos relacionamentos entre 

pessoas que trabalham juntas é importante porque permite analisar e evitar bloqueios e 

estereótipos decorrentes de uma primeira impressão sobre o outro. No caso da nova 

supervisora da loja do shopping, também se nota o estranhamento e o que chama a atenção é a 

existência de percepções completamente distintas em relação a sua atuação. Enquanto duas 

vendedoras afirmam que existe um descontentamento e que a nova supervisora “pega no pé”, 

outra vendedora enfatiza as qualidades desta supervisora e as novas aprendizagens por ela 

trazidas. Confirma-se, aqui, a posição de Ekjaer (2001) perante o caráter subjetivo das 

experiências: em decorrência das diferentes perspectivas, experiências e histórias dos 

indivíduos; múltiplos significados podem ser atribuídos frente a uma mesma situação.  

Aprender por meio da observação também foi uma forma de aprendizagem bastante 

referenciada pelas entrevistadas. Segundo Cheetham e Chivers (2001), a observação faz parte 

do cotidiano do trabalho. Para os autores, ao observar outras pessoas, os comportamentos 

requeridos para o desempenho das atividades são aprendidos. Nessa pesquisa, enfatizou-se a 

aprendizagem por meio dos modelos positivos e da importância do apoio e incentivo, ao 

mesmo tempo em que se “põe a mão na massa”. Ellinger e Cseh (2007) enquadram esse 

comportamento como “walk the walk” e “talk the talk”, ou seja, a importância do discurso de 

incentivo e de ser o próprio modelo daquilo que se demanda aos outros fazerem. Em relação a 

modelos negativos, a gerente da loja da rua falou sobre seu antigo patrão como um modelo 

negativo e ainda assim, afirmou ter conseguido extrair lições positivas que se refletem na 

forma como ela própria é e conduz seus relacionamentos com suas funcionárias. Ainda em 

relação a essa forma de aprendizagem, enfatiza-se a importância de se observar o que o 

cliente conta de si mesmo, sem pronunciar uma única palavra. Destaca-se o comentário de 

uma das vendedoras quanto à necessidade de uma abordagem diferenciada aos clientes que 

não querem interagir de jeito algum e na ênfase do feeling na hora da aproximação – “sentir” 

o cliente, não invadir o espaço. Esse tipo de observação remete ao trabalho de Cheetham e 

Chivers (2001) que discutem sobre a importância da leitura e da interpretação da linguagem 

corporal do cliente, a qual, por vezes, revela-se mais profunda do que a comunicação oral. 

Também é interessante destacar a contribuição da proprietária da loja do shopping. Além de 

se observar a equipe no próprio ambiente organizacional, ela sugere as suas gerentes que as 

observem do lado de fora. Agindo a partir dessa perspectiva diferenciada, ela entende que 

diferentes percepções podem surgir (tanto positivas quanto negativas). 
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A aprendizagem a partir dos erros cometidos também apresentou resultados 

reveladores. Por exemplo, quando uma das vendedoras explica que, após sua gerente ter 

chamado sua atenção, aprendeu a respeitar o jeito de sua colega que não se “enturmava” à 

equipe. Segundo Elkjaer e Huysman (2008), é possível interpretar a atitude da colega que não 

se “enturmou”, por não ter conseguiu tornar-se membro do mundo social já constituído na loja 

do shopping, ou seja, não seguiu as formas reconhecidas de ações e interações. Além de se 

tornar um evento marcante em que o indivíduo faz todo o possível para evitar sua recorrência 

(CAMILLIS; ANTONELLO, 2009), o erro também foi percebido pelas proprietárias como 

uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento. A proprietária da loja da rua, por 

exemplo, transmite a ideia do “errando é que se aprende”, ou seja, o cometer erros foi 

associado a um processo natural que conduziu ao amadurecimento tanto da Central, quanto 

dela mesma. Já a proprietária da loja do shopping conta que a partir do erro na compra de 

produtos, houve a necessidade de se criar, no nível funcional, uma nova mentalidade em 

relação à valorização e divulgação dos produtos expostos na loja.    

Outra forma de aprendizagem identificada é decorrente da participação em orientações 

internas. Esse tipo de ação foi considerada aprendizagem informal, por não ser instituída pela 

Central, mas ser totalmente formatada pelas próprias gerências, que decidem “o que”, “como” 

e “quando” divulgarão os conhecimentos para suas funcionárias. No caso da loja da rua, por 

exemplo, quinzenalmente, a coleção é trocada. Assim que as peças chegam, a gerente da loja 

da rua reúne todas as vendedoras e explica as características de cada peça. No caso da loja do 

shopping, toda recém-contratada, antes de começar a vender, recebe diversas orientações da 

gerente ao longo de três dias. Utilizando a terminologia adotada no trabalho de Ellinger e 

Cseh (2007), pode-se dizer que as gerências atuam como “facilitadoras de aprendizagem”, 

auxiliando no processo de aprendizagem das funcionárias.   

Nesta pesquisa, apenas uma vendedora e a supervisora mencionaram que precisaram 

aprender sozinhas. Conforme Camillis e Antonello (2009), esta forma de aprendizagem está 

relacionada a um processo mais árduo e desgastante, no qual o indivíduo percebe-se 

“forçado” a aprender sem poder contar com o auxílio de outras pessoas. Para as autoras, essa 

forma de aprendizagem está relacionada a contextos de estresse, competição e conflitos. 

Foram justamente estes tipos de contextos que ocorreram tanto para a supervisora quanto para 

a vendedora. No caso da supervisora, não havia a quantidade suficiente de pessoas 

capacitadas na Central que pudessem orientá-la. Já no caso da vendedora, havia um contexto 

de conflitos internos os quais impediram que a vendedora da loja da rua pudesse contar com 

suas colegas de trabalho. 
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Por fim, a última forma de aprendizagem identificada considera aquela adquirida por 

meio de mídias de comunicação. Conforme pesquisa de Lucena (2006), a obtenção de 

informações junto aos veículos de mídia – revistas, jornais, internet, livros, televisão – é uma 

forma pela qual se adquirem e se atualizam informações sobre mudanças e tendências, 

relevantes para o trabalho. Na pesquisa aqui apresentada, apenas a proprietária da loja da rua 

manifestou esta forma de aprendizagem, especificamente em relação ao acompanhamento das 

tendências de moda que constam nas revistas e novelas. Para ela, as mídias de comunicação 

facilitam a identificação do que o cliente deseja, facilitam na sugestão de novas peças que não 

tinham sido imaginadas e fortalecem o argumento de venda. Em relação a ela própria, além de 

perceber uma transformação quanto ao se vestir e ao se arrumar, ela percebe, por exemplo, 

que adquiriu um novo olhar ao assistir a uma novela. Em vez de prestar atenção somente na 

história, ela procura identificar as peças que o personagem está utilizando.   

Dadas às observações realizadas, entende-se que a aprendizagem nas lojas se 

manifesta muito mais no nível individual, do que no coletivo. Os conteúdos da aprendizagem 

organizacional já se encontram instituídos pela Central e devem ser seguidos. 

Descaracterizações da marca são corrigidas pelos supervisores e, caso os proprietários 

persistam em não seguir às padronizações, é feito o repasse da loja. O nível funcional tem 

pouca interferência na sugestão de novas aprendizagens e, quando ocorrem mudanças, elas 

costumam partir dos níveis superiores constituídos pelas supervisoras, proprietárias e 

gerentes. As diferenças observadas nas formas de aprendizagem são decorrentes das 

características, histórias e experiências de vida das entrevistadas. Observou-se ainda que as 

aprendizagens informais de iniciativa dos proprietários e que se revelem bem sucedidas são 

assimiladas pela Central e divulgadas para toda a rede. Em outras palavras, existe um 

processo de formalização das aprendizagens informais.  

A Figura 19 representa os elementos identificados nas organizações estudadas. 
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Gerência com o papel de 
integração, facilitação, modelo

Espírito
de equipe Tensões

Interações
sociais

Experiência 

Abstração

Ação Observação

- Treinamentos
- Site da Central
- Ocupação anterior
- Familiar
- Troca de experiências
- Aprendizagem autodirigida
- Interações externas
- Solucionar problemas internos
relativos à equipe

- Feedbacks
- Mudanças nas rotina de trabalho
- Observação
- Aprender com erros
- Orientações internas
- Aprender sozinho
- Mídias: revistas, TV

APRENDIZAGEM

Principal objetivo 
da aprendizagem: 

operacional (vendas)

Ambiente 
organizacional: 
competições, 
rotatividade, 

mudanças, trabalho 
em equipe

 
Figura 19 – Componentes da aprendizagem em duas lojas de acessórios femininos  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao mesmo tempo que o ambiente organizacional é marcado pela competitividade, 

rotatividade e mudanças nas rotinas de trabalho; faz-se necessário o trabalho em equipe, a fim 

de que tanto as metas individuais quanto a meta da loja sejam mensalmente atingidas. 

Individualmente, não se consegue atingir as metas estipuladas pela Central. 
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É no aspecto operacional que está o principal objetivo da aprendizagem. As 

entrevistadas aprendem, porque precisam vender, o que justifica a maior quantidade de 

treinamentos voltados ao comportamental e às técnicas de venda. A própria garantia do 

emprego está atrelada à produtividade mensal, que consiste em se baterem as metas.  

A figura central indica três elementos: interações sociais, espírito de equipe, tensões. 

As “interações sociais” encontram-se no centro e se sobressaem em relação aos demais 

elementos, uma vez que é a partir delas que tanto podem se manifestar relacionamentos em 

que se apresente o “espírito de equipe”, ou relacionamentos em que se destaquem as “tensões” 

envolvidas. Segundo a base teórica da aprendizagem social de Elkjaer (2001, 2003a, 2003b, 

2004, 2007, 2009) o aprendizado ocorre por meio da relação transacional entre indivíduos e 

organização e pela interação entre pessoas. Dentro das interações sociais, consideraram-se as 

que envolvem: proprietária, gerente, nível funcional, supervisora, clientes e redes de 

relacionamento. Chamou-se de “espírito de equipe” os elementos harmônicos que Elkjaer e 

Huysman (2008, p. 175) definem como “processos de inclusão, iniciativa conjunta, ação 

recíproca e compartilhamento de repertório”. Quanto às tensões, trata-se dos “elementos 

disruptivos e confusos” (ELKJAER; HUYSMAN, 2008, p. 171) que se apresentaram nas 

interações do cotidiano, tanto dentro da própria equipe quanto em relação aos clientes.  

Circundando a figura central, destaca-se o papel da gerência como agente de 

integração, facilitação e referência para a equipe. É a gerência quem comanda, orienta, 

acompanha o dia a dia das funcionárias, serve de “modelo” a ser seguido e responde pela 

geração de resultados no que concerne ao bom, ou mau faturamento da loja. Nesse sentido, 

confirma-se a importância das lideranças, conforme trabalho de Ellinger e Cseh (2007).  

Por fim, encontram-se dois retângulos que se referem à aprendizagem. O retângulo do 

centro representa o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb (1984, 1997), uma vez que 

todas as entrevistadas atribuíram grande importância às experiências do cotidiano de trabalho; 

porém, cabe enfatizar que tanto a “experiência” quanto a “ação” foram destacadas, em 

detrimento da “observação” e da “abstração”. Uma vez que, no geral, não se percebeu grande 

manifestação de observações reflexivas, nem de conceituações abstratas e acredita-se ser 

possível justificar a pouca manifestação em decorrência de o ambiente organizacional estar 

focado na aprendizagem adaptativa, conforme anteriormente informado. Quanto ao retângulo 

inferior, nele estão relacionados os processos de aprendizagem identificados nas lojas 

investigadas: treinamentos, site da Central, ocupação anterior, familiar, troca de experiências, 

aprendizagem autodirigida, interações externas, solução de problemas internos relativos à 
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equipe, feedbacks, mudanças nas rotinas de trabalho, observação, aprender com erros, 

orientações internas, aprender sozinho e a partir das mídias de comunicação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção são retomados, de forma sumária, os principais resultados do estudo, 

buscando-se responder à questão da pesquisa e o alcance dos objetivos propostos. Por fim, 

apontam-se as limitações do estudo e as recomendações para novas pesquisas. 

 

6.1 COMO AS PARTICIPANTES DO ESTUDO APRENDERAM 

 

Esta pesquisa identificou que o ambiente organizacional interfere fortemente no 

processo de aprendizagem dos indivíduos, confirmando-se o trabalho apresentado por Costa 

(2007). Para Ellström (2006), são as diferentes condições e práticas organizacionais que 

orientam quais formas e lógicas de aprendizagem são adotadas dentro de cada organização. 

Segundo ele, as formas de aprendizagem mais significativas estão voltadas para a reprodução 

ou para o desenvolvimento; sendo chamadas pelo autor de “aprendizagem adaptativa” e 

“aprendizagem de desenvolvimento”. Enquanto na aprendizagem adaptativa existe a 

preocupação de que o indivíduo domine as tarefas, execute atividades padronizadas, melhore 

sua capacidade para lidar com os problemas da realidade, a aprendizagem de desenvolvimento 

foca na transformação das situações, exploração, questionamento e proposições de novas 

alternativas. O autor acrescenta que ambos os tipos de aprendizagem podem apresentar 

consequências negativas e explica que, na aprendizagem adaptativa, a excessiva rotinização 

pode, por exemplo, levar os indivíduos a se ajustarem a realidades aversivas, impedindo a 

detecção de possíveis mudanças. Já na aprendizagem de desenvolvimento, a ênfase na 

transformação e criação de novas soluções pode acarretar em sentimentos de insegurança, 

estresse e ansiedade. Mesmo entendendo que as formas de aprendizagem são 

complementares, ele explica que uma forma costuma se sobressair em relação à outra, em 

decorrência das condições organizacionais e que, de acordo com as pesquisas empíricas, há a 

predominância das aprendizagens de cunho adaptativo.  

Ainda em relação às formas de aprendizagem, à aprendizagem adaptativa, Ellström 

(2006) associa a “lógica do desempenho” e, à aprendizagem de desenvolvimento, o autor 

associa a “lógica do desenvolvimento”. Ao focar na eficiência, nas ações confiáveis e na 

estabilidade, a lógica do desempenho reduz a variação de pensamento e padroniza ações. 

Nesse sentido, os processos de aprendizagem procuram transformar “novas ideias e 

conhecimentos em práticas por meio dos processos de aprendizagem adaptativa” 
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(ELLSTRÖM, 2006, p. 36). Dentro das organizações estudadas, a transformação das novas 

ideias em processos pode ser constatada, por meio dos depoimentos de ambas as proprietárias.  

Já a lógica do desenvolvimento, foca na flexibilidade, no pensamento crítico, na busca 

por ideias alternativas em que são assumidos riscos e falhas. Segundo Ellström (2006, p. 37), 

“não se trata de reduzir a variação e manter a uniformidade, e sim, de se criar e tratar a 

variação e diversidade do pensamento e ação, isto é, de promover a heterogeneidade”.  

Em decorrência do ambiente organizacional das duas lojas estarem focado na 

aprendizagem adaptativa e na lógica de desempenho, observou-se que, no geral, as 

entrevistadas seguem as regras e procedimentos estabelecidos, manifestando pouca reflexão 

crítica, pró-atividade e criatividade; as quais segundo Marsick e Watkins (2001), estimulariam 

a aprendizagem informal dentro das organizações.  

Quanto à reflexão, Høyrup (2006) explica que Dewey entende o pensamento reflexivo 

como um esforço voluntário e consciente que possibilita a formação de novas conclusões, a 

partir de um processo contínuo de revisão das crenças existentes. A reflexão estaria associada 

a três conceitos de aprendizagem: separação, iniciação e retorno.  

Dentro do conceito de separação de Dewey, segundo Høyrup (2006), existiriam dois 

processos: a inibição da ação e o adiamento da ação imediata. A inibição da ação é uma pré-

condição para a reflexão porque ao agirmos de forma rotineira, não há reflexão. Quanto ao 

processo de adiamento da ação imediata, este possibilita que os elementos ativos da 

experiência – experimentar e questionar – e os elementos passivos – sofrer as consequências – 

ocorram juntos. Em outras palavras, ao adiar o impulso da ação imediata, possibilita ao 

indivíduo questionar e experimentar uma nova ação. 

No conceito de iniciação, também há dois processos: definição do problema e 

formação da ideia orientadora para a ação. O processo de definição do problema envolve a 

tentativa do indivíduo de definir o que está errado na situação. Quanto ao processo de 

formação da ideia orientadora para a ação, este analisa e diagnostica a solução, visando à 

elaboração de um plano de ação: “A análise e o diagnóstico da situação conduz à formação de 

hipóteses como uma tentativa de ideia orientadora para a ação.” (HØYRUP, 2006, p. 88). 

Por fim, em relação ao conceito de retorno, Høyrup (2006) explica que Dewey 

novamente apresenta dois processos: elaboração dos significados das ideias, uma em relação à 

outra e teste das ideias na ação. O primeiro processo consiste em testar hipóteses no nível do 

pensamento; o que para Dewey permite a integração do conhecimento disponível em sua 

memória. Quanto ao processo referente ao teste das ideias na ação, trata-se da aplicação da 

ideia na prática. O teste prático permite a reconstrução da situação, ou seja, a relação entre 
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indivíduo e ambiente. Estabelece-se a ligação entre consequências e mudanças criadas pela 

ação de um lado e, do outro lado, suas hipóteses. 

A partir do que Høyrup (2006) apresenta sobre o pensamento reflexivo de Dewey, 

entende-se que, nessas organizações, existem poucos depoimentos que revelem a reflexão 

envolvendo seus três conceitos de aprendizagem (separação, iniciação e retorno). Ainda 

baseando-se em Høyrup (2006), observou-se que as entrevistadas apresentaram reflexões mais 

voltadas para a expansão da capacidade pessoal, expansão do potencial individual para a ação, 

expansão do senso de si próprio em relação ao campo social e expansão de modo geral da 

perspectiva de vida ou do trabalho – do que reflexões que produzissem resultados voltados à 

aprendizagem organizacional.  

Em relação ao papel da reflexão nas lojas estudadas, novamente recorre-se à Ellström 

(2006, p. 36), ao explicar sobre o predomínio da lógica de desempenho nos ambientes 

organizacionais: “O pensamento e a reflexão, embora na prática um aspecto integrante de 

muitos processos de trabalho, são nesta lógica, oficialmente valorizados à medida que são 

instrumentais no apoio e promoção da ação eficaz”. Em outras palavras, em ambientes 

organizacionais voltados à aprendizagem adaptativa, o foco está na ação. 

Além de revelarem a ideia de que a aprendizagem em vendas é comum para qualquer 

tipo de organização; o nível funcional parece dar pouca importância ou valorização ao 

trabalho realizado. Segundo os depoimentos: trabalhar com vendas não tem segredo; trabalha-

se com vendas porque não se estudou; sonha-se com outra profissão. A partir dos 

depoimentos, também se infere que, no geral, não são apresentadas grandes expectativas de 

crescimento profissional, até mesmo, no nível gerencial, uma vez que, prioritariamente, o foco 

está no cumprimento das metas. Embora não se consista no objetivo desta pesquisa explorar 

as questões de valorização da profissão e expectativas de crescimento, entendeu-se que as 

mesmas estão relacionadas às manifestações de comprometimento apresentadas por Elkjaer e 

Huysman (2008) e por esse motivo, recorreu-se ao modelo de Eraut (2004) com os fatores que 

afetam a aprendizagem – Figura 20.  

Na Figura 20 apresentam-se dois triângulos: os vértices esquerdos correspondem ao 

trabalho em si; os vértices direitos tratam as relações no trabalho e os vértices voltados para 

baixo, referem-se ao indivíduo. 
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Fatores de 
aprendizagem

Confiança e 
comprometimento

Desafio e valor 
do trabalho

Feedback e apoio

Expectativas do papel 
individual, desempenho e 

progresso

Alocação e 
estruturação do 

trabalho

Encontros e 
relacionamentos com 
pessoas no trabalho

Fatores 
contextuais

 
Figura 20 – Fatores que afetam a aprendizagem  
Fonte: Eraut (2004, p. 269). 

 

Segundo Eraut (2004), o primeiro triângulo representa a triangulação entre três 

elementos: confiança, apoio e desafio. Ao sentir-se apoiado e à medida que supera os desafios 

aos quais é submetido, o indivíduo sente-se cada vez mais confiante: “Se não houver nem um 

desafio, nem o apoio suficiente para encorajar uma pessoa a procurar ou responder ao desafio, 

então a confiança declina e com ela, a motivação para aprender” (ERAUT, 2004, p. 269). Ao 

primeiro triângulo, o autor acrescentou os elementos “comprometimento”, “feedback” e 

“valor do trabalho”, por entender que os mesmos se relacionavam respectivamente aos 

elementos “confiança”, “apoio” e “desafio”.  

O segundo triângulo é um espelho do primeiro triângulo, porém, foca nos fatores 

contextuais: expectativas do papel individual; encontros e relacionamentos com pessoas no 

trabalho; alocação e estruturação do trabalho. A estruturação do trabalho em si (em que se 

consideram tanto dificuldades, quanto desafios) e o estabelecimento de relacionamentos (que 

propiciam oportunidades para observação de pessoas mais experientes e o recebimento de 

feedbacks, apoio, suporte) interferem nas expectativas individuais. 
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Partindo-se de que o ambiente organizacional das lojas investigadas foca na 

aprendizagem adaptativa e em processos rotineiros, à luz de Eraut (2004), infere-se que o 

campo desta pesquisa apresenta poucas situações de “desafio e valor do trabalho”. Entende-se 

que, por este motivo, as entrevistadas apresentam pouca motivação para aprender e, 

consequentemente, manifestam baixa valorização da profissão e pouca expectativa de 

crescimento. 

Resgatando os objetivos propostos por esta pesquisa, conclui-se que as entrevistadas 

aprenderam, predominantemente, por diferentes formas de aprendizagem informal, as quais 

ocorrem no cotidiano de trabalho. A aprendizagem se dá muito mais no nível individual, do 

que no nível coletivo. Esse fato está relacionado às próprias características dos ambientes 

organizacionais. De modo geral, não se observam diferenças significativas nas formas de 

aprendizagem entre as proprietárias, entre as gerentes e entre os níveis funcionais. Percebe-se 

que as diferentes formas de aprendizagem decorrem das experiências de vida e das 

características pessoais das entrevistadas. Ao serem questionadas quanto às possíveis 

diferenças de aprendizagem entre a loja da rua e a loja do shopping, houve consenso de que 

elas não existem, sendo exposta, ainda, a ideia de que a aprendizagem para se trabalhar em 

vendas no varejo é comum para qualquer tipo de organização, diferindo apenas, no que tange 

ao produto comercializado. 

Na sequência, discutem-se as limitações e as sugestões de novas pesquisas.  

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

Cabe observar que ao longo desta pesquisa, identificaram-se duas limitações. 

A primeira limitação que poderia ser apontada por alguns leitores é decorrente da 

impossibilidade de generalização. Por se tratar de pesquisa qualitativa, os resultados não 

podem ser vislumbrados estatisticamente, nem é possível garantir “uma margem de segurança 

em relação às inferências obtidas” (GODOY, 2007, p. 353). No entanto, entende-se que 

apontar a falta de generalização como uma possível limitação desta pesquisa deve ser 

desconsiderada, uma vez que se adotou a metodologia qualitativa que não tem por 

compromisso, garantir a “validade externa” (GODOY, 2006, p. 138). Conforme Godoy 

(1994) e Gibbs (2009), o compromisso da metodologia qualitativa é considerar os pontos de 

vista e os significados que os próprios participantes atribuem a suas experiências. Nesse 

sentido, conforme exposto por Gibbs (2009, p. 23): “... não pode haver um relato simples, 
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verdadeiro e preciso das visões dos entrevistados. Nossas análises são, por natureza, 

interpretações, e, portanto, construções do mundo”. 

Outra limitação está relacionada à pressa das entrevistadas. Duas das treze 

entrevistadas deixaram transparecer claramente a ansiedade em terminar as entrevistas o mais 

rapidamente possível. O tempo das gravações foi de apenas dezoito e vinte minutos. Por mais 

que a pesquisadora tenha procurado se ater às qualidades de um bom entrevistador 

apresentadas por Godoy (2007), tais como, desenvolver um clima de abertura e confiança, 

demonstrar atenção ao que era exposto, solicitar exemplos e clarificações; não pôde se deixar 

de notar o que Godoy (2006, p. 141) chama de “comportamento (verbal e não-verbal)”. Uma 

entrevistada permaneceu com os braços cruzados e olhava constantemente no relógio, a outra 

tamborilou com os dedos na mesa, durante praticamente toda a entrevista. Antes do início das 

gravações, ambas perguntaram se a entrevista ia demorar e, uma delas complementou 

explicando que ainda não tinha conseguido cumprir sua meta. Em comum, também se 

observou que as duas entrevistadas apresentaram respostas curtas e pouco elaboradas. 

Entende-se que, não obstante todas as entrevistadas terem lido e assinado o “termo de 

consentimento livre e esclarecido”, caso não houvesse a determinação das proprietárias para 

que as funcionárias concedessem as entrevistas, não haveria o interesse em participar da 

pesquisa. Literalmente, nesses ambientes organizacionais, é possível aplicar o provérbio 

“Tempo é dinheiro”.  

Os depoimentos também revelaram elementos que, por não se constituíram no objetivo 

da pesquisa seguem como sugestão para novas pesquisas. O primeiro elemento, conforme 

anteriormente informado, está relacionado às questões de valorização e expectativas de 

crescimento, que precisam ser investigadas em profundidade dentro das pequenas 

organizações. O segundo elemento diz respeito à ideia de que a aprendizagem para se 

trabalhar em vendas no varejo é comum para qualquer tipo de organização. Das treze 

entrevistadas, onze expressaram claramente essa opinião. Assim, acredita-se que cabe 

pesquisar outros ambientes organizacionais semelhantes aos aqui investigados, objetivando a 

aferição. Outro elemento sugerido para investigação diz respeito à questão de gênero: quatro 

entrevistadas enfatizaram que é mais difícil trabalhar com mulheres do que com homens. 

Seria interessante investigar se os depoimentos revelam apenas opiniões pessoais, ou se 

abordam questões mais profundas, como, por exemplo, a existência de uma cultura 

organizacional ainda masculinizada. Por fim, considerando-se que esta pesquisa investigou 

lojas franqueadas, fica sugestão para que sejam realizadas pesquisas em pequenas 
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organizações independentes, objetivando identificar diferenças e semelhanças nas formas de 

aprendizagem.  
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APÊNDICE 1 – Roteiro para entrevista - Proprietárias 
 
Roteiro de entrevista – Proprietárias 
 
Nome: 
Idade: 
Estado civil: 
Escolaridade: 
 

 Loja da rua Loja do shopping 
Quanto tempo a loja está aberta?   
Qual o horário de funcionamento da loja?   
Quantas funcionárias você tem?   
Quais as funções das funcionárias?   
 

Sobre a franqueadora 
Em relação ao programa de treinamento da franqueadora, o que você aprendeu quando abriu esta loja?  
Quais são as diferenças entre o programa de treinamento para o proprietário e o programa de treinamento para o 
funcionário? 
Tudo que você aprendeu no programa de treinamento para o proprietário você usa em sua loja? 
O que você aprendeu no dia a dia da sua loja que o programa de treinamento para o proprietário não te ensinou? 
A franqueadora lhe dá oportunidade de implementar novas ideias? Me dê alguns exemplos.  
 
Visão sobre a própria aprendizagem 
Quais são as atividades que você executa nesta loja? 
 O que você fazia antes de abrir esta loja? 
De que forma aquilo que você fazia antes, ajudou-a neste negócio? 
Se você tem alguma dúvida, como você faz para resolvê-la? 
De que forma você troca experiências com outros franqueados? 
De que forma você troca experiências com suas funcionárias? 
Como você aprendeu a lidar com o cliente? 
Lembre-se de uma, ou mais experiências (boa ou ruim) que você vivenciou nesta loja. O que você aprendeu? 
Como você imagina que seria, caso tivesse aberto a loja na(o) xxxx? (xxxx = loja da rua ou loja do shopping. A 
pergunta será formulada apontando a localidade oposta àquela pertencente à proprietária). 
Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando abriu este negócio? 
Se você pudesse voltar atrás no primeiro dia em que esta loja foi aberta, o que você sentiu?  
O que acha que teria facilitado ainda mais para que você aprendesse a lidar com este negócio? 
Hoje, quais são as maiores dificuldades que você percebe neste negócio? 
Quais são suas expectativas deste negócio para os próximos meses/anos? 
 
Visão sobre a aprendizagem das funcionárias 
De que forma as funcionárias aprenderam a trabalhar neste tipo de negócio?  
De que forma as funcionárias resolvem dificuldades e problemas do dia-a-dia? 
Como as funcionárias trocam experiências entre elas? Dê algum exemplo de situações de trabalho em que você 
nota que suas funcionárias trocam experiências no dia a dia do trabalho. 
Como o local onde a loja está situada – rua ou shopping – pode influenciar na forma de trabalho das 
funcionárias?  
 
Perguntas sobre o Ambiente organizacional  
Como você descreveria o ambiente de trabalho da loja? 
Me dê exemplos de momentos/situações em que o trabalho na loja pode tornar-se mais tenso.  
 
 
 
Existe alguma coisa a mais, que você ache interessante e que gostaria de falar? 
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APÊNDICE 2 – Roteiro para entrevista - Funcionárias 
 
Roteiro de entrevista – Funcionárias 
 
Nome: 
Idade: 
Estado civil: 
Tempo de serviço: 
Escolaridade: 
 

Função na loja (       ) Gerente;  (       ) Vendedora 
 

Loja da rua Loja do shopping 
Loja em que trabalha 

(     ) (     )  
Horário de trabalho:                               
 

Perguntas em comum sobre aprendizagem 
O que você fazia antes de trabalhar nesta loja? 
De que forma aquilo que você fazia antes, ajudou-a a trabalhar nesta loja? 
Quais são suas atividades nesta loja? 
Como/com quem você aprendeu a trabalhar? 
Qual sua opinião sobre o programa de treinamento da franqueadora? 
Se você tem alguma dúvida, como você faz para resolvê-la? 
De que forma você coloca em prática novas ideias? 
De que forma você troca experiências com as suas colegas? 
De que forma você troca experiências com seus superiores (gerente ou proprietária)? 
Como você aprendeu a lidar com o cliente? 
Lembre-se de uma, ou mais experiências (boa ou ruim) que você vivenciou nesta loja. O que você aprendeu? 
Como você imagina que seria trabalhar na loja xxxx? (xxxx = loja da rua ou loja do shopping. A pergunta será 
formulada apontando a localidade oposta àquela em que a funcionária trabalha). 
Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando começou a trabalhar nesta loja? 
Se você pudesse voltar atrás no seu primeiro dia de trabalho, o que você sentiu?  
O que acha que teria facilitado ainda mais para que você aprendesse a trabalhar aqui? 
Hoje, quais são as maiores dificuldades que você percebe neste trabalho? 
Quais são suas expectativas neste trabalho para os próximos meses ou anos? 
 
Se a função for “gerente”  
Como gerente, quais são as atividades que são diferentes das de uma vendedora? 
De que forma você aprendeu a gerenciar? 
Quando foi escolhida para ser gerente, o que você sentiu? 
Como gerente, quais são suas responsabilidades pelo trabalho das vendedoras? 
 
Perguntas sobre o Ambiente organizacional  
Como você descreveria o ambiente de trabalho da loja? 
Me dê exemplos de momentos/situações em que o trabalho na loja pode tornar-se mais tenso.  
 
 
 
Existe alguma coisa a mais, que você ache interessante e que gostaria de falar? 
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APÊNDICE 3 – Carta de informação aos responsáveis e termo de consentimento livre e 
esclarecido 
 
O projeto de pesquisa “Aprendizagem individual e coletiva em organizações de pequeno porte” se propõe a 
estudar como ocorrem os processos de aprendizagem de pessoas que trabalham em lojas de acessórios 
femininos, na cidade de São Paulo/SP. Os dados para o estudo serão coletados através da realização de 
entrevistas junto aos que trabalham neste tipo de organização. As entrevistas serão conduzidas pelo Pesquisador 
e o contato interpessoal daí decorrente não oferece riscos aos participantes. 
 
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador para o esclarecimento de eventuais dúvidas, no 
endereço abaixo. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, entre em 
contato com o Orientador do estudo que é professor-pesquisador do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. Modesto Carvalhosa. 
 
Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem prejuízo algum. As 
informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido sigilo 
absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação 
do local da coleta de dados. 
 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Pesquisador 
 
 
______________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Orientador 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Endereço: Rua da Consolação, 896 –Ed. Modesto Carvalhosa. São Paulo/SP. CEP 01302-907 
Telefone para contato: (11) 2114-8260 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 
___________________________________________, sujeito da pesquisa acima especificada, após leitura da 
CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, ciente dos procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos, riscos e garantias de confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa 
proposta. 
 
Fica claro que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação 
confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 
 
 
São Paulo, ______de ______________de ______. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
Assinatura do sujeito de pesquisa 

 


