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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa está orientada por uma questão básica: como os consultores comerciais de 

móveis planejados aprendem – individual e coletivamente - os processos de trabalho 

necessários ao exercício de suas tarefas profissionais? Seu objetivo geral é compreender de 

que maneira os indivíduos (consultores comerciais de móveis planejados), aprenderam e 

aprendem o exercício de suas tarefas profissionais, dentro de organizações que fabricam, 

vendem e prestam assessoria na área de móveis residenciais. Para atender este objetivo foram 

estabelecidos três objetivos específicos: (a) identificar, descrever e compreender os processos 

individuais que este grupo de pessoas utiliza para aprender suas tarefas profissionais; (b) 

descrever e analisar o papel das interações sociais dentro do ambiente organizacional, bem 

como a influência do contexto no desenvolvimento da aprendizagem; (c) descrever e analisar 

as trajetórias pessoais deste grupo de pessoas, nesse tipo de organização. As teorias e 

conceitos que embasam a pesquisa são: a aprendizagem que ocorre nos locais de trabalho no 

nível coletivo; e a aprendizagem significativa no nível individual. Como método de pesquisa, 

utilizou-se a análise de narrativas da história de vida profissional, sob um enfoque descritivo e 

interpretativo. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, realizadas com cinco 

consultores. Os resultados revelam a relação entre a aprendizagem formal e informal, no nível 

coletivo, bem como a necessidade de um aprendizado significativo para que o novo 

conhecimento seja retido, no nível individual. A análise das narrativas revelou sete tipos 

principais de aprendizagem informal, a saber: a) nas atividades diárias; b) nas interações 

sociais; c) por meio da liderança; d) autodirigida; e) reflexão; f) observação e g) por meio dos 

erros. Identificou-se também a ocorrência de condições para que a aprendizagem adquirida 

fosse significativa para os participantes do estudo. Considera-se que o trabalho apresentou 

uma contribuição na esfera acadêmica, por promover uma complementaridade teórica entre 

dois campos de conhecimento, a administração de empresas e a educação.  

 
 
 
 
Palavras-chave: aprendizagem nos locais de trabalho, aprendizagem informal, aprendizagem 
significativa. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aim to a basic matter: how planed furniture commercial consultants learn – 

individually and collectively – work processes required to the practice of their professional 

tasks? General objective is to comprehend the manner that individuals (planned furniture 

commercial consultants) have learned and learn the practice of their professional tasks, inside 

organizations that manufacture, sell and give assistance in the home furniture sector. To 

achieve this objective it was established three specified objectives: (a) indentify, describe and 

comprehend individual processes that this group of people uses to learn their professional 

tasks; (b) describe and analyze social interactions role inside organizational environment, as 

well context influence in learning development; (c) describe and analyze personal route from 

this group of people in this organization type. Research base theories and concepts are: 

learning which occurs in work sites in collective level; and significant learning in individual 

level. It was used narrative analysis of life history as a research method under descriptive and 

interpretative focus.  Data were collected through interviews performed with five consultants. 

Results reveal the relation between formal and informal learning, in collective level, as well 

the need of a significant learning in order to new knowledge be retained in individual level. 

Narratives analysis revealed seven main types of informal learning, as following: a) in diary 

activities; b) in social interactions; c) by means of leadership; d) self-directed; e) reflection; f) 

observation and g) through errors. It was also identified occurrence of conditions in a manner 

to acquired learning that was significant to study participants. It is considered that work 

presented a contribution in the academic sphere to promote a theoretical complementarity 

between two sectors of knowledge, business management and education.  

 
 
 
 
Keywords: workplace learning, informal learning, meaningful learning.



8 
 

SUMÁRIO 

 
 
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 13 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................. 18 

2.1. Aprendizagem Significativa .............................................................................................. 18 

2.1.1. A teoria de David Ausubel ............................................................................................. 19 

2.1.2. Facilitadores da aprendizagem significativa................................................................... 25 

2.1.3. Aprendizagem significativa no ambiente corporativo .................................................... 27 

2.2. Aprendizagem nos locais de trabalho ................................................................................ 28 

2.2.1. Como os indivíduos aprendem no local de trabalho ...................................................... 30 

2.2.2. Aprendizagem informal .................................................................................................. 33 

2.2.3. A relação entre a aprendizagem informal e formal ........................................................ 40 

2.2.4. Estudos nacionais relacionados ao tema ......................................................................... 43 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ......................................................................... 45 

3.1. Participantes do estudo e empresas onde trabalharam ...................................................... 48 

3.2. Estratégia de análise dos dados ......................................................................................... 51 

4. HISTÓRIAS DO PERCURSO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES ....................... 54 

4.1. Márcia ................................................................................................................................ 54 

4.2. Pedro .................................................................................................................................. 57 

4.3. Rosa ................................................................................................................................... 62 

4.4. Augusto .............................................................................................................................. 65 

4.5. Ana .................................................................................................................................... 70 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................... 76 

5.1. A aprendizagem formal vivenciada pelos consultores em seus locais de trabalho ........... 76 

5.1.1. Ações de treinamento patrocinadas e/ou desenvolvidas no âmbito da organização ...... 78 

5.1.2. Palestras diversas indicadas pelas empresas empregadoras ........................................... 83 

5.1.3. Cursos e/ou treinamentos buscado por iniciativa dos entrevistados .............................. 84 

5.2. A aprendizagem informal vivenciada pelos consultores em seus locais de trabalho ........ 85 

5.2.1. Nas atividades diárias ..................................................................................................... 87 

5.2.2. Nas interações com outras pessoas ................................................................................. 92 

5.2.3. Por meio de liderança ..................................................................................................... 97 



9 
 

5.2.4. De forma autodirigida ................................................................................................... 101 

5.2.5. Usando a reflexão ......................................................................................................... 104 

5.2.6. Observando colegas de trabalho ................................................................................... 108 

5.2.7. Por meio dos erros ........................................................................................................ 110 

5.3. Aprendizagem formal e informal: análise dos resultados ............................................... 112 

5.4. Aprendizagem significativa ............................................................................................. 117 

5.4.1. O aprendiz precisa ter predisposição para aprender ..................................................... 117 

5.4.2. O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo ............................ 122 

5.4.3. Formação de novos subsunçores .................................................................................. 126 

5.4.4. Aprendizagem significativa: análise dos resultados ..................................................... 130 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 134 

6.1. Como os consultores comerciais aprendem em seus locais de trabalho.......................... 134 

6.2. Sugestões para novas pesquisas ....................................................................................... 142 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 143 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Estudos nacionais.....................................................................................................44 

Quadro 2: Características dos participantes do estudo..............................................................48 

Quadro 3: Mecanismos da aprendizagem formal......................................................................77 

Quadro 4: Tipos de aprendizagem informal encontrados.........................................................86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Aprendizagem Significativa......................................................................................21 

Figura 2: O contínuo aprendizagem mecânica x aprendizagem significativa...........................22 

Figura 3: Modelo de aprendizagem informal e incidental........................................................38 

Figura 4: Competência como resultado da aprendizagem reflexiva.........................................42 

Figura 5: Esquema para análise das narrativas.........................................................................52 

Figura 6: Aprendizagem formal................................................................................................77 

Figura 7: Aprendizagem informal.............................................................................................86 

Figura 8: Aprendizagem informal e a trajetória profissional do indivíduo.............................114 

Figura 9: Relação entre a aprendizagem significativa, formal e informal..............................139 

Figura 10: Estrutura da aprendizagem dos consultores comerciais........................................141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

APÊNDICE  

 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista....................................................................................151 

APÊNDICE B - Carta de Informação aos Responsáveis .......................................................154 

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.............................................155 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o desenvolvimento de um ambiente de trabalho globalizado e de uma economia 

baseada no conhecimento, existe a demanda de que os indivíduos neste inseridos sejam 

capazes de cuidar de seu próprio aprendizado, do seu desenvolvimento e da sua 

empregabilidade. Espera-se ainda que sejam capazes de tomar parte das práticas inovadoras 

no trabalho, bem como de atuar de forma analítica e crítica.  

Tradicionalmente a aprendizagem é um campo de estudo explorado pela educação e 

psicologia, porém, gradativamente, passou a ser também uma preocupação no campo das 

organizações, acreditando-se que a compreensão de “como” os indivíduos, os grupos de 

trabalho e as organizações aprendem possa constituir um conhecimento útil frente às  

exigências da era do conhecimento e da globalização (MARDEGAN; GODOY, 2009). 

Embora, inicialmente o estudo da aprendizagem tenha focado no nível individual, mais 

recentemente, de acordo com Easterby-Smith e Araújo (2001), o termo passou a ser utilizado 

para fazer referência aos processos de aprendizado que estão presentes nos locais de trabalho 

e nas organizações.  

O fenômeno da aprendizagem individual possui uma ampla variedade de definições e 

correntes de pensamentos que buscam explicitá-lo. De acordo com Abbad e Borges-Andrade 

(2004), a aprendizagem constitui-se de um processo psicológico essencial para a 

sobrevivência e desenvolvimento dos indivíduos. Sem esse processo, as experiências pessoais 

não teriam valor para apoiar atos futuros. A aprendizagem é um processo contínuo, visto 

como essencial para a condição humana, e refere-se às “mudanças que ocorrem no 

comportamento do indivíduo, não resultantes unicamente da maturação, mas de sua interação 

com o contexto” (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004, p. 238). 

Neste trabalho, procura-se entender o processo de aprendizagem individual a partir da 

teoria da aprendizagem significativa, segundo David Ausubel. A consideração da 

aprendizagem, por meio da Teoria da Aprendizagem Significativa, surgiu como uma 

possibilidade de entender a aprendizagem dos indivíduos a partir de suas próprias condições 

(MASINI, 2003), como pode ser observado na vida diária das pessoas, e consequentemente, 

nas organizações. 

 A base da teoria de Ausubel, segundo Moreira e Masini (2006), é a aprendizagem 

cognitiva, entendida como aquela que resulta no armazenamento organizado de informações 

na mente do ser que aprende. Ausubel concebe a atribuição de significados como 
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idiossincrática, partindo de onde o indivíduo se encontra, e supondo uma predisposição para 

aprender como uma das condições para a aprendizagem significativa. Ausubel, segundo 

Masini (2003), tinha como preocupação a aprendizagem em sala de aula e a essência do 

processo de aprendizagem significativa que está onde as ideias, simbolicamente, expressas 

sejam relacionadas de maneira intencional e substantiva em relação ao que o aprendiz já sabe, 

ou seja, a algum aspecto relevante da sua estrutura cognitiva.  

Porém, em uma revisão em base de dados como Proquest e Ebsco, e em jornais como 

Journal of Workplace Learning, pode ser notada a existência de artigos que usam essa teoria 

para explicar a aprendizagem sob a ótica do ensino formal, dentro das organizações e do uso 

dos mapas mentais e conceituais: Fraser e Novak (1998); Robotham, (2004); Gregoriades, 

Pampaka e Michail, (2009); Brennan e Pearce, (2008) e Rosario e Widmeyer, (2009). 

Pode-se, também, entender a aprendizagem como uma construção social, como algo 

que emerge das interações sociais que normalmente ocorrem no ambiente de trabalho. Neste 

sentido, a adoção de uma perspectiva social ao estudo da aprendizagem tem sido incorporada 

de forma tão intensa nas discussões a respeito deste fenômeno que Antonapocoulou (2006) e 

Elkjaer (2003) retomam a frase seminal de Zuboff que afirma que “aprender é uma nova 

forma de trabalho” para enfatizar que o conceito de aprendizagem pode ser visto como uma 

lente a partir da qual a vida e o trabalho organizacionais são interpretados. 

Considerando a amplitude e a relevância deste conceito Elkjaer e Wahlgren (2006) 

destacam que pesquisar a aprendizagem no local de trabalho (workplace learning) tem atraído 

atenção tanto entre pesquisadores como entre os indivíduos que atuam nas organizações, por 

apresentar conceitos que orientam a compreensão e as práticas das empresas e dos ambientes 

de trabalho contemporâneos.  

Esta perspectiva possui suas raízes na educação de adultos, com um foco claro no 

indivíduo como aprendiz. A aprendizagem no local de trabalho é um conceito difícil de ser 

definido por englobar muitas atividades distintas, pois os indivíduos executam suas tarefas de 

trabalho além dos limites do ambiente organizacional. Um indivíduo pode fisicamente 

trabalhar em outra locação, como em casa, mas ainda ser e se ver como uma parte integrante 

"do local de trabalho". 

Elkjaer, Høyrup e Pedersen (2010), reconhecem que a aprendizagem nos locais de 

trabalho acontece por meio das interações sociais, e enquanto os indivíduos executam suas 

atividades diárias, como parte da rotina nas organizações. 

O grupo de participantes do estudo será constituído de consultores comerciais que 

possuam mais de dezoito anos de experiência na área de móveis planejados, que estejam em 
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exercício da atividade profissional e que não trabalhem na mesma unidade organizacional da 

pesquisadora. Ou seja, indivíduos que possuam experiência suficiente para sustentar a questão 

da pesquisa dentro de sua trajetória de vida. 

Pode-se verificar, de acordo com um rigoroso, mas não exaustivo, levantamento que 

praticamente inexistem trabalhos que tratem da questão da aprendizagem informal na área de 

comércio de móveis residenciais do mercado brasileiro. Além disso, dentro desta área o foco 

da pesquisa está voltado para os consultores comerciais, pois estes possuem uma característica 

muito peculiar, que é a não existência de cursos formalizados que sustentem diretamente o seu 

exercício profissional.  

 De acordo com a ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), a 

indústria brasileira de móveis é formada por mais de 16.298 micros, pequenas, médias e 

grandes empresas que geram mais de 208.584 empregos. O setor moveleiro representa 1,4% 

da produção nacional, e 3,6% de empregos na indústria brasileira. Em uma divisão por uso, 

cerca de 60% do total de móveis fabricados no Brasil correspondem a móveis residenciais, 

(dos quais os móveis para cozinhas representam R$ 5,56 milhões em vendas, dos R$ 21 

milhões totais) 25% são móveis para escritórios e 15% correspondem aos móveis 

institucionais, os quais incluem, entre outros, hotéis e escolas (ESTUDOS DE MERCADOS, 

2010; TENDÊNCIAS DE MERCADO, 2010). 

 Dessa forma, devido a não existência de estudos na área e à quantidade de empregos 

gerados pelo setor, justifica-se a relevância desta pesquisa. Busca-se então, neste trabalho, 

focar na questão da aprendizagem, procurando compreender esse fenômeno a partir da 

combinação de uma teoria de aprendizagem individual (representada por David Ausubel) e 

uma teoria da aprendizagem coletiva, que pode ser rotulada como cultural, social e situada, 

apresentada nos estudos a respeito da aprendizagem que ocorre nos locais de trabalho 

(workplace learning). Nesses estudos outra distinção é fundamental: e envolve a definição de 

aprendizagem informal e formal. Pois, segundo Elkjaer, Høyrup e Pedersen (2010) 

aprendizagem formal é definida como a que acontece a partir de um planejamento prévio, 

com objetivos predefinidos, enquanto que a aprendizagem informal é aquela que acontece a 

partir das atividades diárias de trabalho. 

 Acredita-se que estas contribuições teóricas auxiliem o entendimento e a reflexão 

sobre os processos de aprendizagem, que permeiam o cotidiano de um grupo de trabalhadores 

que aprenderam seu ofício a partir das experiências vivenciadas ao longo de sua trajetória 

profissional, com pouco auxílio de mecanismos formais de educação. 
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Assim, o problema que orientou a pesquisa relatada aqui, parte da seguinte indagação: 

como os consultores comerciais de móveis planejados aprendem – individual e 

coletivamente - os processos de trabalho necessários para o exercício de suas tarefas 

profissionais? 

A partir deste questionamento ficam estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral:  

•         Compreender como os indivíduos (consultores comerciais de móveis 

planejados), aprenderam e aprendem o exercício de suas tarefas profissionais, 

dentro de organizações que fabricam, vendem e prestam assessoria na área de 

móveis residenciais. 

 

Objetivos específicos: 

•         Identificar, descrever e compreender os processos individuais que este grupo de 

pessoas utiliza para aprender suas tarefas profissionais. 

•         Descrever e analisar o papel das interações sociais dentro do ambiente 

organizacional, bem como a influência do contexto no desenvolvimento da 

aprendizagem. 

•         Descrever e analisar as trajetórias pessoais deste grupo de pessoas, nesse tipo de 

organização. 

Este trabalho pretende apresentar uma contribuição na esfera acadêmica, por promover 

uma complementaridade teórica entre dois campos do conhecimento: a administração de 

empresas e a educação. Procura-se aumentar a compreensão do conhecimento acerca da 

aprendizagem nas organizações, dentro de um local de trabalho pouco pesquisado no 

ambiente organizacional brasileiro. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi inspirada em procedimentos baseados na 

recomendação dos autores que trabalham com base na história de vida e com a análise de 

narrativas. A análise de narrativas, de acordo com Gibbs (2009), fornece evidências para o 

argumento geral, e possibilita compartilhar o sentido que a experiência possui para o 

entrevistado, dando-lhe voz para que seja possível analisar de que forma ele entende sua vida. 

As entrevistas realizadas foram inspiradas nas ideias dos autores que propõem a realização 

das histórias de vida temáticas.  
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Queiroz (1991) sugere que a escolha do informante esteja diretamente presa ao 

problema pré-formulado. O informante tem que ser alguém cuja vida e atitude possibilitem 

estudar a questão da pesquisa. Dessa forma, foram escolhidos profissionais que atuam como 

consultores comerciais na área de móveis planejados e que possuam mais de 18 anos de 

experiência na área. 

Para atender ao problema da pesquisa, foram utilizadas entrevistas, com o auxílio de 

um roteiro previamente organizado em seis principais perguntas abertas e em determinada 

ordem cronológica, como colocado por Plummer (2001), dentro das quais, haverão subitens a 

serem considerados como pano de fundo aos pontos a serem explorados. E por fim, uma etapa 

final composta de cinco perguntas, que possui o objetivo de dar a oportunidade para o 

entrevistado expor o que foi mais significativo para ele em sua trajetória profissional. 

O número de entrevistas foi tal que permitiu acumular material que possibilitou 

comparações, a fim de se destacarem convergências e divergências, como sugerido por 

Queiroz (1991). Dessa forma, a representatividade nesse caso foi a riqueza de informações 

obtidas, e não o número de entrevistas. 

O relato da pesquisa realizada está estruturado em seis seções. Na primeira seção, a 

introdução, justifica a importância e contribuição da pesquisa ao setor de móveis planejados e 

à esfera acadêmica, onde é apresentada a questão da pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos. Na segunda seção, apresenta-se o referencial teórico norteador da pesquisa. A 

terceira seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados, os quais são inspirados 

na história de vida e na análise de narrativas. Na quarta seção, são descritas as histórias do 

percurso profissional dos entrevistados, bem como a descrição das atividades profissionais 

dos participantes do estudo. Na quinta seção, apresenta-se e se analisa os resultados 

encontrados em campo e, por fim, na sexta e última seção, apresenta-se as considerações 

finais do estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Aprendizagem Significativa 

 
 Atualmente existe uma aceitação de que o conhecimento é o fator libertador das 

potencialidades das pessoas. É este conhecimento que promove a articulação e integração do 

homem com seu ambiente, entre seus semelhantes e consigo mesmo. Assim, o conhecimento 

promove a autonomia da pessoa, tornando-a capaz de captar e aprender outros conhecimentos, 

apropriando-se de informações e as transformando em um novo conhecimento. É esse 

conjunto próprio de conceitos, constantemente adquirido e reelaborado, que permite ao 

homem situar-se no mundo e decidir como agir (MASINI, 1999). 

 Dessa forma, justificam-se a relevância de se estudar as formas com que as pessoas 

aprendem. Neste trabalho, procura-se entender esse processo individual a partir da teoria da 

aprendizagem significativa segundo David Ausubel. A consideração da aprendizagem, por 

meio da Teoria da Aprendizagem Significativa, surgiu como uma possibilidade de lidar com a 

aprendizagem dos indivíduos a partir de suas próprias condições (MASINI, 2003), como pode 

ser observado na vida diária das pessoas, e consequentemente, nas organizações. 

 A base da teoria de Ausubel, segundo Moreira e Masini (2006), é a aprendizagem 

cognitiva, entendida como aquela que resulta no armazenamento organizado de informações 

na mente do ser que aprende. Esse complexo organizado de ideias e conteúdos é conhecido 

como estrutura cognitiva. Esta ênfase não exclui outros tipos de aprendizagem, as quais não 

são ignoradas pelo autor. Para Moreira e Masini (2006) a teoria de Ausubel, possui fortes 

componentes afetivos, os quais resultam de sinais internos ao indivíduo e podem ser 

identificados como experiências tais como prazer e dor, satisfação ou descontentamento, 

alegria ou ansiedade. Ausubel concebe a aquisição de significados como idiossincrática, 

partindo de onde o indivíduo está, e supondo uma predisposição para aprender como uma das 

condições para a aprendizagem significativa. 

 A aprendizagem é significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 

estruturas de conhecimento do indivíduo e adquire significado para ele a partir da relação com 

seu conhecimento prévio. Em contraposição, a aprendizagem se torna mecânica ou repetitiva, 

uma vez que se produziu menos essa incorporação e atribuição de significado. Pois o novo 

conteúdo passa a ser armazenado isoladamente, ou por meio de associações arbitrárias na 

estrutura cognitiva, ou seja, a pessoa decora fórmulas, regras, leis, mas as esquece após um 
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período de tempo (PELIZZARI et al, 2002). Durante certo período, a pessoa é inclusive capaz 

de reproduzir o que foi aprendido mecanicamente, mas não significa nada para ela 

(MOREIRA, 1988). Para Moreira (2008), pode-se pensar que a aprendizagem significativa e a 

aprendizagem mecânica não constituem uma dicotomia, podendo ser pensadas como 

ocupantes de extremos de um mesmo contínuo.  

 É preciso entender que a aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos 

(conceitos, ideias, proposições, modelos, fórmulas) passam a significar algo para o aprendiz, 

quando ele ou ela é capaz de explicar situações com suas próprias palavras, quando é capaz de 

resolver problemas novos, enfim, quando compreende. Outro fator de extrema relevância para 

a aprendizagem significativa é a predisposição para aprender, o esforço deliberado, cognitivo 

e afetivo, para relacionar, de maneira não arbitrária e não literal, os novos conhecimentos à 

estrutura cognitiva (MOREIRA, 2003).  

 A teoria da aprendizagem significativa tem sido utilizada como referência, 

especialmente no campo da psicologia educacional e do ensino, para estudar temas como: a 

utilização de mapas conceituais, educação de crianças portadoras de necessidades especiais, o 

aprender em situações não especificadas, o aprender pela resolução de problemas, entre 

outros. No entanto, pela sua amplitude, acredita-se que esta teoria possa contribuir para a 

compreensão de “como” os indivíduos adultos aprendem, informalmente, em seus locais de 

trabalho.  

 Merriam e Caffarella (1999), ao apresentar as teorias/modelos organizados no âmbito 

do campo denominado “educação de adultos”, refere-se a alguns conceitos de Ausubel para 

explicar o aprendizado que acontece por meio da experiência, como um processo cognitivo. 

Neste caso, o indivíduo possuidor de conhecimentos preexistentes, integra-os a um novo 

conhecimento gerando um novo aprendizado. As autoras colocam também que “a importância 

da acumulação de conhecimento como transformadora da experiência é uma característica da 

aprendizagem de adultos” (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999. p.398). 

 

 

2.1.1. A teoria de David Ausubel 
 

 A Aprendizagem Significativa de David Ausubel vem romper com o estigma de que o 

aprendiz, neste trabalho interpretado como o “ser que aprende”, é uma máquina pronta para 

receber informações de seu professor (MOREIRA, 2006). Cada pessoa é portadora de 

conhecimentos que se desenvolvem no processo de maturação devido ao contato com novas 
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experiências, e isso a torna imbuída de habilidades e competências que se despertadas e 

partilhadas contribuem grandiosamente para a construção de um ser humano, competente e 

capaz, dentro do meio social em que vive. 

 Esse processo de armazenamento de informações estabelece uma hierarquia conceitual, 

acentuando o conteúdo cognitivo de acordo com sua aproximação na vida do indivíduo. Esses 

conteúdos vão criando, entre si, uma rede de significados e estabelecendo um “elo” por meio 

das relações, incentivando o pensamento lógico, real, individual e coletivo. Segundo Moreira 

e Masini (2006), interação é a palavra-chave: interação entre conhecimentos novos e 

conhecimentos prévios.  

 Ausubel apresenta duas condições necessárias para que haja aprendizagem 

significativa (MOREIRA; MASINI,2006; MOREIRA, 2008; PELIZZARI, et al, 2002): 

 

• O aprendiz precisa ter uma disposição para aprender: se ele quiser memorizar o 

conteúdo, arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. É preciso que 

o indivíduo queira relacionar os novos conhecimentos com outros prévios, para que a 

aprendizagem possa ser significativa. Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), nos 

casos de aprendizagem significativa, cabe ao aprendiz a tarefa de relacionar, de forma 

não arbitrária e substantiva (não literal), uma nova informação a outras com as quais o 

aprendiz já esteja familiarizado. 

Dessa forma, vale ressaltar que, a aprendizagem significativa possui um caráter 

intencional, por parte do aprendiz, e segundo Moreira (2006), os significados são 

contextuais, e são adquiridos por meio da mediação pessoal e semiótica, ou seja, da 

pessoa, do outro e da linguagem, e principalmente da palavra. 

• O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo para o 

aprendiz: ele tem que ser lógico e psicologicamente significativo, o significado lógico 

depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma 

experiência que cada indivíduo possui. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos 

que têm significado, ou não para si próprio. Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 

se o material de aprendizagem for suficientemente não arbitrário, permitirá que o 

símbolo ou um grupo de símbolos ideacionalmente equivalentes se relacionem à 

estrutura cognitiva do aprendiz, sem qualquer alteração resultante do significado. 

 

Moreira (1988) e Novak (1981), explicam que a aprendizagem é dita significativa 

quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição) adquire significados para o 



 

aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva 

preexistente do indivíduo, em conceitos, ide

conhecimentos (ou de significados) com determinado g

diferenciação. Esses aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de base para a 

nova informação são chamados subsunçores, 

conhecimento prévio, que se modificará em funç

através da assimilação 

conceitualizações, no qual os conceitos s

hipóteses, generalizações a partir de instânc

palavra conceito passe a representar regularidades em eventos ou objetos. Novos subsunçores 

vão se formando e interagindo entre si. A estrutura cognitiva está constantemente se 

reestruturando durante a aprendi

vai sendo construído (MOREIRA, 1988). 

Sendo assim, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora

em subsunçores relevantes

Masini (2006) destacam que o armazenamento de informações na mente humana 

organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos do 

conhecimento são relacionados (e assimilados) a conceitos e proposi

inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de subsunçores, 

os quais vão se tornando cada vez mais elaborados e capazes de ancorar novas informações, 

como também, abstrações da experiência do indiví

 

Figura 1: Aprendizagem Significativa. Adaptado de Moreira e Masini (p. 25, 2006).

 

 Ausubel, de acordo com Pelizzari (

dimensões, que originarão  

a aprendizagem mecânica. 

 

• Aprendizagem significativa:

é internalizado de maneira literal, porque no momento em que passa a ter significado 

para o aprendiz, entra em cena o componente idiossincrático da significação. Aprender 

aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva 

do indivíduo, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura de 

conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e 

diferenciação. Esses aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de base para a 

nova informação são chamados subsunçores, que são definidos por Moreira (2008) como esse 

conhecimento prévio, que se modificará em função da ancoragem e

 de conceitos. Ou seja, um processo típico das primeiras 

conceitualizações, no qual os conceitos são construídos por descoberta, geração e avaliação de 

hipóteses, generalizações a partir de instâncias específicas, indução, abstração, até que a 

palavra conceito passe a representar regularidades em eventos ou objetos. Novos subsunçores 

vão se formando e interagindo entre si. A estrutura cognitiva está constantemente se 

reestruturando durante a aprendizagem significativa. O processo é dinâmico; o conhecimento 

vai sendo construído (MOREIRA, 1988).  

Sendo assim, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora

, preexistentes na estrutura cognitiva de quem ap

Masini (2006) destacam que o armazenamento de informações na mente humana 

organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos do 

conhecimento são relacionados (e assimilados) a conceitos e proposições mais gerais, mais 

inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de subsunçores, 

cada vez mais elaborados e capazes de ancorar novas informações, 

também, abstrações da experiência do indivíduo.  

Figura 1: Aprendizagem Significativa. Adaptado de Moreira e Masini (p. 25, 2006).

Ausubel, de acordo com Pelizzari (et al, 2002) propõe distinguir dois eix

 classes diferentes de aprendizagem: a aprendizagem significativa e 

  

Aprendizagem significativa: neste tipo de aprendizagem o novo conhecimento nunca 

é internalizado de maneira literal, porque no momento em que passa a ter significado 

entra em cena o componente idiossincrático da significação. Aprender 
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aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva 

ias, proposições já existentes em sua estrutura de 

rau de clareza, estabilidade e 

diferenciação. Esses aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de base para a 

são definidos por Moreira (2008) como esse 

e sua formação se dá 

de conceitos. Ou seja, um processo típico das primeiras 

, geração e avaliação de 

ias específicas, indução, abstração, até que a 

palavra conceito passe a representar regularidades em eventos ou objetos. Novos subsunçores 

vão se formando e interagindo entre si. A estrutura cognitiva está constantemente se 

zagem significativa. O processo é dinâmico; o conhecimento 

Sendo assim, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se 

preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende. Moreira e 

Masini (2006) destacam que o armazenamento de informações na mente humana é altamente 

organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos do 

ções mais gerais, mais 

inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de subsunçores, 

cada vez mais elaborados e capazes de ancorar novas informações, 

 

Figura 1: Aprendizagem Significativa. Adaptado de Moreira e Masini (p. 25, 2006). 

2002) propõe distinguir dois eixos, ou 

classes diferentes de aprendizagem: a aprendizagem significativa e 

neste tipo de aprendizagem o novo conhecimento nunca 

é internalizado de maneira literal, porque no momento em que passa a ter significado 

entra em cena o componente idiossincrático da significação. Aprender 
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significativamente implica atribuir significados, e estes possuem sempre componentes 

pessoais. A aprendizagem sem atribuição de significados pessoais, sem relação com o 

conhecimento preexistente, é mecânica, não significativa, como afirmam os autores. 

 Essa dimensão refere-se à maneira como o indivíduo recebe os conteúdos que 

deve aprender: quanto mais se aproxima do polo de aprendizagem por descoberta, 

mais esses conteúdos são recebidos de modo não completamente acabados e o 

aprendiz deve defini-los ou descobri-los, antes de assimilá-los; inversamente, quanto 

mais se aproxima do polo da aprendizagem receptiva, mais os conteúdos a serem 

aprendidos são dados ao aprendiz na forma final, já acabada (PELIZZARI, et al, 

2002).  

 Masini (1999) apresenta que a aprendizagem significativa, por descoberta, é 

exemplificada por operações simples de soluções de problemas e por tipos mais 

complexos de soluções de problemas, nos quais os conceitos e proposições já 

existentes precisam ser estendidos, elaborados ou reorganizados, a fim de satisfazer os 

particulares requisitos da relação meio-fim que o aprendiz deve descobrir. 

 

• Aprendizagem mecânica: aqui o novo conhecimento é armazenado de maneira 

arbitrária e literal na mente do indivíduo.  O que não significa que esse 

conhecimento é armazenado em um vácuo cognitivo, mas sim, que ele não interage 

significativamente com a estrutura cognitiva preexistente, não adquire significados 

(MOREIRA, 1988). Ao contrário, o segundo eixo remete ao tipo de processo que 

intervém na aprendizagem e origina um continuum delimitado pela aprendizagem 

significativa por um lado, e pela aprendizagem mecânica ou repetitiva por outro. 

 Nesse caso, a distinção estabelece, ou não, por parte do indivíduo, relações 

substanciais entre os conceitos que estão presentes na sua estrutura cognitiva e o novo 

conteúdo que é preciso aprender. Quanto mais se relaciona o novo conteúdo de 

maneira substancial, e não arbitrária, com algum aspecto da estrutura cognitiva prévia 

que for relevante, mais próximo se está da aprendizagem significativa. Quanto menos 

se estabelece esse tipo de relação, mais próxima se está da aprendizagem mecânica ou 

repetitiva (PELIZZARI, et al, 2002).  

 

 Segundo Ausubel (2000), quer na aprendizagem mecânica, quer na significativa, a 

reprodução real do material retido também é afetada por fatores tais como tendências 

culturais, de atitudes e pelas exigências de situação específicas do próprio âmbito de 



 

reprodução. Estas diferenças entre os processos de aprendizagem por memorização e 

significativa explicam, em grande parte, a supe

significativas em relação aos correspondentes por memorização. Vale ressaltar que, segundo o 

autor, na aprendizagem significativa o conhecimento é armazenado por um período maior, ela 

aumenta a capacidade de aprender

esquecida e facilita a reaprendizagem de um conhecimento previamente adquirido, caso haja 

algum esquecimento. 

 Vale ressaltar que a aprendizagem não é significativa ou mecânica, pois como Moreira 

(2008) coloca, há um espaço contínuo entre elas. Muitos casos de aprendizagem podem 

ocorrer nesta “zona cinza”, podendo ser parcialmente significativas, parcialmente mecânicas, 

mais significativas ou mais mecânicas.

 

     

 

      Figura 2:  No contínuo, 
      intermediária sugere que
     (2008, p. 24).  

 

 Moreira (2008) coloca que a aprendizagem signific

formas: 

• Representacional: acontece quando o indivíduo estabelece uma correspondência entre 

um determinado significado e certa representação. Isto é, os símbolos são identificados, 

em significado, com seus referentes, e significam para o indivíduo aquilo que seus 

reprodução. Estas diferenças entre os processos de aprendizagem por memorização e 

significativa explicam, em grande parte, a superioridade da aprendizagem e da retenção 

significativas em relação aos correspondentes por memorização. Vale ressaltar que, segundo o 

autor, na aprendizagem significativa o conhecimento é armazenado por um período maior, ela 

aumenta a capacidade de aprender novos conteúdos, mesmo se a informação original for 

esquecida e facilita a reaprendizagem de um conhecimento previamente adquirido, caso haja 

Vale ressaltar que a aprendizagem não é significativa ou mecânica, pois como Moreira 

coloca, há um espaço contínuo entre elas. Muitos casos de aprendizagem podem 

ocorrer nesta “zona cinza”, podendo ser parcialmente significativas, parcialmente mecânicas, 

mais mecânicas.  

No contínuo,  aprendizagem  mecânica  x  aprendizagem  
intermediária sugere que  há  uma  “zona cinza” entre  os extremos.  

Moreira (2008) coloca que a aprendizagem significativa pode

acontece quando o indivíduo estabelece uma correspondência entre 

um determinado significado e certa representação. Isto é, os símbolos são identificados, 

em significado, com seus referentes, e significam para o indivíduo aquilo que seus 
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reprodução. Estas diferenças entre os processos de aprendizagem por memorização e 

rioridade da aprendizagem e da retenção 

significativas em relação aos correspondentes por memorização. Vale ressaltar que, segundo o 

autor, na aprendizagem significativa o conhecimento é armazenado por um período maior, ela 

novos conteúdos, mesmo se a informação original for 

esquecida e facilita a reaprendizagem de um conhecimento previamente adquirido, caso haja 

Vale ressaltar que a aprendizagem não é significativa ou mecânica, pois como Moreira 

coloca, há um espaço contínuo entre elas. Muitos casos de aprendizagem podem 

ocorrer nesta “zona cinza”, podendo ser parcialmente significativas, parcialmente mecânicas, 

 

 significativa;  a região           
 Adaptado de Moreira              

ativa pode-se distinguir de três 

acontece quando o indivíduo estabelece uma correspondência entre 

um determinado significado e certa representação. Isto é, os símbolos são identificados, 

em significado, com seus referentes, e significam para o indivíduo aquilo que seus 
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referentes significam. Segundo Moreira e Masini (2006) este é o tipo mais básico de 

aprendizagem significativa e do qual os outros dois dependem. 

• Conceitual: se dá por meio da assimilação de novos conceitos, típica em crianças, 

podendo também ocorrer em adultos em casos particulares, por exemplo, quando o 

conjunto de situações é completamente novo para o sujeito. Os conceitos relevantes já 

existentes na estrutura cognitiva facilitam a aprendizagem significativa de novos 

conceitos e proposições. Assim, Moreira e Masini (2006) colocam que neste processo 

de subsunção, novas informações interagem entre si e são assimiladas por conceitos e 

proposições relevantes disponíveis na estrutura cognitiva.  

• Proposicional: proposições são construídas a partir de conceitos, mas seus significados 

vão além dos significados dos conceitos. Esta aprendizagem, segundo Moreira e Masini 

(2006), está em contraposição à representacional, pois a tarefa não é aprender 

significativamente o que palavras isoladas ou combinadas representam, e sim aprender o 

significado de ideias expressas em forma de proposições.  

 

 Anteriormente, já foi citado que a aprendizagem significativa resulta da interação de 

novos conhecimentos com conhecimentos prévios, especificamente preexistentes relevantes 

na estrutura cognitiva. Sendo assim, essa interação pode ocorrer segundo Moreira (2008), de 

três maneiras: 

 

• Subordinada: Onde a informação nova é assimilada pelo subsunçor passando a 

alterá-lo com relação à estrutura cognitiva preexistente. No decorrer da aprendizagem 

significativa o subsunçor é modificado e alterado, e essa diferenciação, segundo 

Novak (1981), resulta da assimilação de novos conhecimentos. Moreira (2008) coloca 

que esta é a forma mais comum de aprendizagem significativa. Vale colocar que este 

termo também pode ser encontrado como: subsunciva ou subsunção subordinada 

(MOREIRA; MASINI, 2006; NOVAK, 1981). 

A informação aprendida significativamente, geralmente é retida por mais tempo do 

que é feita de maneira mecânica, mas ao longo do tempo, a rememoração consciente 

de elementos assimilados não é mais possível. Novak (1981) coloca que quando os 

elementos assimilados não podem mais ser rememorados, Ausubel diz que ocorreu 

uma subsunção obliteradora. Pois, apesar de existir uma aparente perda do elemento 

subordinado, o subsunçor foi modificado pela experiência significativa anterior. 



25 
 

• Superordenada: Quando a informação nova é ampla demais para ser assimilada por 

qualquer subsunçor existente, sendo mais abrangente que este, que então passa a 

assimilá-los. Pode resultar de um insight, uma síntese, uma interação cognitiva 

reconciliadora, por parte do aprendiz ou da aprendizagem significativa receptiva da 

proposição ou conceito superordenador. Ou seja, quando ocorre aprendizagem 

significativa, além da elaboração dos conceitos subsunçores é também possível a 

ocorrência de interações entre esses conceitos (MOREIRA, MASINI; 2006). 

• Combinatória: Quando a informação nova não é suficientemente ampla para absorver 

os subsunçores, mas em contrapartida é muito abrangente para ser absorvida por estes. 

A nova informação interage não com algum subsunçor específico, mas com o 

conhecimento prévio mais amplo do sujeito em determinado campo. 

 Desta forma, Moreira e Masini (2006), colocam que à medida que a aprendizagem 

significativa ocorre, os conceitos são desenvolvidos, elaborados e diferenciados em 

decorrência de sucessivas interações. Do ponto de vista ausubeliano, o desenvolvimento de 

conceitos é facilitado quando os elementos mais gerais e mais inclusivos são introduzidos em 

primeiro lugar, e posteriormente, é progressivamente diferenciado, em termos de detalhe e 

especificidade. 

 

2.1.2. Facilitadores da aprendizagem significativa 
 

 Como recursos para facilitar a aprendizagem substantivamente ou programaticamente, 

Ausubel, segundo Masini (1999; 2003), propõe dois princípios: o princípio da diferenciação 

progressiva e o princípio da reconciliação integrativa. 

 O princípio da diferenciação progressiva propõe que, na programação de um conteúdo, 

as ideias mais gerais e inclusivas sejam apresentadas em primeiro lugar, para depois serem 

diferenciadas, progressivamente, quanto a detalhes e especificidades (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980). Na aprendizagem significativa, os conceitos que interagem com o novo 

conhecimento e servem de base para a atribuição de novos significados vão também se 

modificando em função dessa interação, adquirindo novos significados e se diferenciando 

progressivamente (MOREIRA, 1988; 2008). 

 Já o princípio da reconciliação integrativa, segundo Moreira (1988; 2006) é o 

estabelecimento de relações entre ideias, conceitos, proposições já estabelecidas na estrutura 

cognitiva entre os subsunçores. Elementos existentes na estrutura cognitiva com determinado 
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grau de clareza, estabilidade e diferenciação são percebidos como relacionados, adquirem 

novos significados e levam a uma reorganização da estrutura cognitiva.  

 A reconciliação integrativa e a diferenciação progressiva são dois processos 

relacionados que ocorrem no curso da aprendizagem significativa. Toda aprendizagem que 

resultar em reconciliação integrativa, também resultará em diferenciação progressiva 

adicional de conceitos e proposições. A reconciliação integrativa é uma forma de 

diferenciação progressiva da estrutura cognitiva. É um processo cujo resultado é o explícito 

delineamento de diferenças e similaridades entre ideias relacionadas (MOREIRA, 1988; 

2008).  

 De acordo com Ausubel, esses dois princípios propõem que, durante a apresentação de 

um conteúdo, o professor procure tornar claras as semelhanças e diferenças entre ideias, 

quando são encontradas em vários contextos (MASINI, 2003). 

 Moreira (2008) coloca que não há receitas, mas há estratégias, abordagens, técnicas, 

princípios, recursos instrucionais, que podem contribuir para um ensino voltado para 

aprendizagem significativa. Como exemplo, temos os seguintes princípios programáticos: 

• Diferenciação progressiva: consiste em apresentar no início da instrução as ideias, os 

conceitos e as proposições mais gerais e inclusivos do conteúdo e, progressivamente, 

diferenciá-lo em termos de detalhes e especificidades. Este princípio é aquele que o 

ensino deve também explorar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças, 

reconciliar discrepâncias reais ou aparentes. 

• Linguagem: este é o principal recurso facilitador da aprendizagem significativa. A 

conceitualização é fundamental para essa aprendizagem, pois são os conceitos 

subsunçores os principais fatores que influenciam a aprendizagem de novos 

conhecimentos. Nesse processo a linguagem possui um papel crucial, tanto pelo poder 

representacional das palavras como por sua capacidade mediadora (MOREIRA, 2003). 

• Negociação de significados: a aprendizagem significativa pode ser interpretada como 

resultado de uma interação triádica entre aprendiz, professor e materiais educativos. 

Cabe ressaltar que nesse processo a linguagem é o elemento básico. 

• Organizadores prévios: quando o material de aprendizagem não é potencialmente 

significativo, porque o aprendiz não tem o conhecimento prévio adequado ou quando 

ele pode não perceber a relação da nova informação com seu conhecimento prévio, o 

uso de outros materiais instrucionais em um nível mais alto da inclusividade, de 
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generalidade, do que o material de aprendizagem em si pode funcionar como elemento 

facilitador da aprendizagem significativa. 

• Mapas conceituais: são mapas de conceitos e de relações entre conceitos. Para 

construí-los é necessário identificar os conceitos-chave, os conceitos específicos e os 

que estão em um nível intermediário em certo corpo de conhecimento.  

• Diagramas V: sua função é servir como instrumento heurístico para ajudar o aprendiz 

a entender que o conhecimento é uma construção humana e que essa construção tem 

uma estrutura que pode ser diagramada. 

 É importante reforçar que, para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso 

entender um processo de modificação do conhecimento, em vez de comportamento em um 

sentido externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais têm esse 

desenvolvimento. As ideias de Ausubel também se caracterizam por se basearem em uma 

reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em vez de tentar somente 

generalizar e transferir à aprendizagem escolar conceitos ou princípios explicativos extraídos 

de outras situações ou contextos de aprendizagem. (PELIZZARI, et al, 2002). 

 Por fim, vale ressaltar que, apesar de Ausubel ter dedicado grande parte de sua obra à 

discussão de muitos tópicos, como fatores afetivos e sociais na aprendizagem, entre outros, os 

mesmos não foram abordados neste trabalho, sob o enfoque da aprendizagem significativa. 

Ao invés disso, preferiu-se enfatizar a aprendizagem significativa e suas implicações para a 

organização no funcionamento da estrutura cognitiva do aprendiz.  

 

2.1.3. Aprendizagem significativa no ambiente corporativo 
 

 Ausubel, segundo Masini (2003), tinha como preocupação a aprendizagem em sala de 

aula e a essência do processo de aprendizagem significativa está em que ideias, 

simbolicamente expressas, sejam relacionadas de maneira intencional e substantiva ao que o 

aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto relevante da sua estrutura cognitiva. Porém, 

existem artigos publicados com base em dados como Proquest e Ebsco, e em jornais como 

Journal of Workplace Learning, que usam essa teoria para explicar a aprendizagem sob a 

ótica do ensino formal dentro das organizações e do uso dos mapas mentais e conceituais: 

Fraser e Novak (1998); Robotham, (2004); Gregoriades, Pampaka e Michail, (2009); Brennan 

e Pearce, (2008) e Rosario e Widmeyer, (2009). 
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 Robotham (2004) propõe em seu artigo, uma forma de aperfeiçoar a aprendizagem por 

meio de uma estrutura desenvolvida a partir de dois eixos complementares: a teoria da 

aprendizagem e do movimento competência. A proposta central é que, a fim de maximizar o 

aprendizado durante um treinamento é necessário levar em consideração a capacidade de 

aprendizagem do indivíduo, como pensamento crítico e a identificação das ligações entre os 

diferentes órgãos do conhecimento, havendo assim, a necessidade associada de se analisar os 

conhecimentos que os indivíduos já possuem.  

 Yeo (2002) explica, em sua revisão teórica e empírica (como descrita pelo autor), que 

uma das bases da aprendizagem cognitivista, deriva da teoria de Ausubel, a qual serve como 

base dos estudos de Fraser e Novak (1998), que demonstra o conceito de mapas como uma 

técnica que pode ser usada pelas organizações para assistir os empregados no aprendizado. 

Além disso, trata também sobre a interação dos empregados no ambiente de trabalho, os quais 

compartilham informações e entendimentos sobre os processos de trabalho. 

 Justifica-se dessa forma, a escolha da Teoria da Aprendizagem Significativa, como 

parte do referencial teórico usado para explicar a aprendizagem que ocorre nos locais de 

trabalho, com o foco no conhecimento do dia-a-dia, como base para o conhecimento 

adquirido, que ocorre por meio da interação e transformação, dando origem a uma nova 

unidade que ampliou os conhecimentos anteriores. Segundo Masini (1999, p.6), o 

“conhecimento adquirido no cotidiano pode se reorganizar, ficando disponível para outras 

situações futuras, pois foi elaborado a partir da experiência vivida”. 

 

 

2.2. Aprendizagem nos locais de trabalho 

 

A aprendizagem é um campo de estudo explorado, tradicionalmente, pela educação e 

pela psicologia, porém, gradativamente, passou a ser também uma preocupação no campo das 

organizações, acreditando-se que a compreensão de “como” os indivíduos, os grupos de 

trabalho e as organizações aprendem, possa constituir em conhecimento útil frente às 

exigências da era do conhecimento e da globalização. Antonapocoulou (2006) e Elkjaer e 

Wahlgren (2006) retomam a frase seminal de Zuboff que diz que “aprender é uma nova forma 

de trabalho” para enfatizar que o conceito de aprendizagem pode ser visto como uma lente, a 

partir da qual a vida e o trabalho organizacionais são interpretados. 

Segundo Elkjaer, Høyrup e Pedersen (2010), a aprendizagem no local de trabalho é 

um campo de estudo amplo, sem limites claros, e tem atraído atenção tanto entre 
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pesquisadores como entre os indivíduos que atuam nas organizações, por apresentar conceitos 

que orientam a compreensão e as práticas das empresas e dos ambientes de trabalho 

contemporâneos.  

O conceito de aprendizagem no local de trabalho possui uma grande diversidade de 

definições que, apoiadas em arcabouços teóricos distintos, são usadas para referir-se ao 

mesmo fenômeno. Apesar desta diversidade pode-se dizer que a aprendizagem no local de 

trabalho trata da aprendizagem individual no trabalho, abrangendo a aprendizagem formal, 

informal e incidental (MATTHEWS, 1999), embora a importância da aprendizagem informal 

seja realçada. Esta perspectiva possui suas raízes na educação de adultos, com um foco claro 

no indivíduo como aprendiz. Busca discutir e propor um novo ambiente de aprendizagem, que 

possibilite a intersecção e a transferência da aprendizagem das escolas para o ambiente de 

trabalho. 

A aprendizagem no local de trabalho é um conceito difícil de definir por cobrir muitas 

atividades diferentes, pois os indivíduos executam suas tarefas de trabalho além dos limites do 

ambiente organizacional. Sendo assim, Matthews (1999) propõe uma compreensão mais 

ampla que entende o local de trabalho como um espaço que inclui a posição física, 

significados compartilhados, ideias, comportamentos e atitudes que determinam o ambiente 

de trabalho e suas relações. Um indivíduo pode fisicamente trabalhar em outra posição, como 

em casa, mas ainda ser, e se ver como uma parte integrante "do local de trabalho". 

Elkjaer, Høyrup e Pedersen (2010), reconhecem que a aprendizagem no local de 

trabalho, acontece por meio das interações sociais e ocorre enquanto os indivíduos executam 

suas atividades diárias, como parte das rotinas nas organizações. Destacam, também, a 

importância de entender as relações entre o contexto e o aprendiz, as relações entre a 

aprendizagem formal e informal, a distinção entre aprendizagem reprodutiva e a 

aprendizagem “para o desenvolvimento”, e questões de conflito e harmonia nos locais de 

trabalho. 

Ellström (2001), primeiro pesquisador a liderar as pesquisas nórdicas no campo da 

aprendizagem no local de trabalho, apontou seis fatores que são importantes para qualificar a 

aprendizagem no local de trabalho: 

• A co-responsabilidade por formular os objetivos e planejar o processo de       

trabalho; 

•  O alto potencial para o aprendizado no local de trabalho; 

•  Acesso à informação e conhecimento teórico; 
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• Possibilidade para provar diferentes tipos de ações nas resoluções de       

problemas; 

•  Possibilidade para trocar experiências e reflexões; 

• Uma cultura do ambiente do trabalho e uma estrutura organizacional que 

propicie o aprendizado. 

A seguir serão analisadas as formas como os indivíduos aprendem em seu local de 

trabalho e seus diferentes tipos de aprendizagem. A aprendizagem informal, pois como afirma 

Conlon (2004), 90% da aprendizagem no local de trabalho acontece informalmente; bem 

como sua relação com a aprendizagem formal, e por fim, será apresentada uma revisão sobre 

os estudos nacionais relacionados ao tema. 

 

 

2.2.1. Como os indivíduos aprendem no local de trabalho 

 

Gerber (2004) destaca que os indivíduos estão diretamente envolvidos no processo de 

aprendizagem nos locais de trabalho, por atuarem com outros indivíduos para maximizar o 

desempenho de suas organizações. Assim, a aprendizagem no local de trabalho deve 

considerar que os indivíduos em diferentes situações de trabalho, em diferentes tipos de 

trabalho apresentam diferentes tipos de aprendizagem. A partir do estudo desenvolvido por 

Gerber et al. (1995) foi possível detectar que os indivíduos aprendem, no local de trabalho, da 

seguinte forma: 

• Cometendo erros. A aprendizagem é baseada na ideia de que ela ocorre ao se 

cometer e corrigir erros. O ponto principal é que neste tipo de aprendizagem os 

indivíduos reconhecem que aconteceu um erro e que não podem repeti-lo no 

futuro. 

• Autodesenvolvimento dentro e fora do trabalho.  O foco aqui está na 

experiência informal de aprendizagem que são praticadas pelos indivíduos em 

seus trabalhos. Tais experiências podem incluir respostas espontâneas, para 

uma necessidade urgente de se resolver um problema ou podem, 

deliberadamente, planejar experiências de natureza pessoal, onde a 

automotivação esteja embutida. 

• Prática de valores pessoais. Quando os indivíduos compartilham os valores 

estabelecidos pelas organizações, e estes coincidem com os valores dos 
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indivíduos, o comprometimento com o trabalho pode acontecer de maneira 

mais efetiva. 

• Aplicar teorias e praticar as habilidades. Muitos indivíduos cursam a 

educação formal enquanto trabalham, e nesses treinamentos eles aprendem 

teorias para resolução de problemas. Porém, frequentemente, eles não as 

colocam em prática, não tendo a chance de experienciá-las. A experiência 

muitas vezes fica restringida à sala de aula, não havendo a oportunidade de sua 

vivência na prática durante o desenvolvimento das atividades profissionais. 

• Resolução de problemas. Aqui a experiência é o elemento chave. O 

conhecimento sobre situações anteriores permite que os indivíduos utilizem 

suas experiências passadas na resolução de problemas de forma satisfatória. 

• Interação com outras pessoas. Muitos trabalhadores operam dentro de 

equipes ou grupos, e na execução de suas tarefas eles compartilham seus 

conhecimentos e então, aprendem individualmente por meio de seu trabalho. 

• Oferecer liderança aos outros. Este item envolve alguma forma de 

demonstração, supervisão aplicada ou mentoring, como forma de compartilhar 

com outros indivíduos informações que venham a facilitar a execução das 

tarefas. 

• Abertura para pensar. Novas oportunidades para o aprendizado emergem de 

pensar diferente sobre questões específicas. Pois, surge a possibilidade de se 

resolver problemas de forma alternativa. 

• Ser um advogado dos colegas. O fator levantado neste item é o envolvimento 

formal ou informal dos indivíduos ao adotar um papel de liderança com seus 

colegas. 

• Garantia da qualidade. A ideia de aprendizagem é pensar sobre as formas de 

aumentar a experiência no trabalho e seus resultados, desenvolvendo e 

implementando novas formas de obter produtividade. 

Aprendendo a vivenciar e experimentar diferentes tipos de experiência de trabalho os 

indivíduos ficarão, de certa forma, “afinados” aos tipos de experiências que podem ocorrer em 

um particular ambiente de trabalho e/ou organização, conscientes das necessidades a serem 

desenvolvidas para melhorar a prática de trabalho e seu desempenho. Adotando essa 

orientação para a aprendizagem os indivíduos desenvolvem uma capacidade para experienciar 

certo fenômeno quando ele aparece em situações novas, com configurações distintas. 
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Subjacente à aprendizagem pela experiência está a crença de que os indivíduos serão 

hábeis para realizar tal aprendizagem, se eles se comportarem de uma maneira intencional. 

Segundo Gerber (2004), um aspecto importante para a aprendizagem no local de trabalho é 

que o indivíduo tenha consciência do que ele sabe, e que ele sabe alguma coisa. É somente 

quando os indivíduos realizam suas tarefas e são hábeis para repetir seu desempenho 

conscientemente, que realmente aprenderam.   

A partir de uma perspectiva psicossocial, o ambiente físico de trabalho pode ser 

considerado como um local para a aprendizagem. Para Fischer (1997, apud GERBER, 2004), 

tal perspectiva considera os locais de trabalho, como ambientes de aprendizagem que devem 

ser pensados a partir dos seguintes aspectos: 

• Usar conceitos de um ambiente psicológico torna possível a utilização de ideias 

de território, espaço ou privacidade pessoal para entender como as pessoas 

funcionam dentro do local de trabalho, e qual é a relação entre os espaços e as 

pessoas que representam diferentes papéis no fenômeno social. 

• Devem-se considerar critérios funcionais sobre os quais os ambientes são 

organizados, e os elementos simbólicos dentro do ambiente organizacional. 

• A dinâmica psicossocial nos locais de trabalho demonstra como estes aspectos 

são psicologicamente e socialmente diferenciados para territórios e zonas 

subjetivas de posse, pertinência ou rejeição. Os indivíduos personalizam seus 

locais de trabalho e expressam diferentes formas de propriedade do grupo ou dos 

espaços públicos.  

• Os espaços nas organizações podem ser considerados como um recurso humano 

ou como um material social usado por empregadores e empregados, de acordo 

com um critério que contenha os valores claramente definidos. Isto se constitui 

na base para se abordar as condições de trabalho, questões de segurança e 

higiene no trabalho. 

  A interseção de aspectos físicos, culturais e sociais no local de trabalho reflete, se 

positiva, na promoção de uma base efetiva para o aprendizado ocorrer. Mas se esta interação 

for negativa esta base poderá ser diminuída. O processo de aprendizagem nos locais de 

trabalho varia de acordo com a amplitude, na qual o processo de aprendizagem pode ser 

planejado, ou naturalmente experienciado, além de depender do nível de significado que os 

trabalhadores desejam imprimir nas suas diferentes experiências laborais.  
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Um ponto destacado, por Elkjaer, Høyrup e Pedersen (2010), como influenciador da 

aprendizagem nos locais de trabalho é a motivação das organizações para o desenvolvimento 

da aprendizagem que pode variar e depender das características do mercado, indústria e 

empresa, bem como dos empregados e seus níveis hierárquicos. Contudo, como ressaltado por 

esses autores, prevalece um consenso de que a motivação do aprendiz é vital para o sucesso 

das iniciativas de aprendizagem nos locais de trabalho. E essa motivação é influenciada pela 

combinação de fatores individuais e sociais.  

Em resumo, o ponto principal da aprendizagem no local de trabalho é a compreensão 

do aprendizado fortemente relacionado ao ambiente ao qual pertence. No entanto, a 

aprendizagem é ao mesmo tempo um processo individual, pois é o indivíduo que aprende, é 

ele que age, experimenta, reflete e se torna competente para a execução do trabalho, por meio 

dos processos de aprendizagem. Mas, é importante realçar também que a mera prática e ação 

não são suficientes, pois os aprendizes têm que aprender a pensar, a refletir durante as práticas 

e sobre elas para que haja a continuidade entre o pensamento e a ação, entre o fazer e o 

conhecer, conforme proposto em Dewey (ELKJAER, 2001). 

Como objetivo de se entender como os indivíduos aprendem, foi apresentada aqui a 

aprendizagem no nível individual e coletivo. No próximo item serão examinadas as 

estratégias que as pessoas utilizam para aprender informalmente em seus locais de trabalho. 

 

 

2.2.2. Aprendizagem informal 

 

 Conlon (2004) ilustra, em sua revisão bibliográfica, a importância do tema da 

aprendizagem informal, destacando que os dados fornecidos por pesquisas anteriores mostram 

a relevância do estudo nesse assunto, pois somente 10% do que os empregados aprendem são 

resultados de uma aprendizagem formal ou treinamento, e 90% da aprendizagem no local 

de trabalho acontecem informalmente, como mencionado anteriormente. Para esse autor, os 

empregados aprendem por meio de estratégias pessoais, e da observação, assim como da 

leitura e reflexão, que ocorre no ambiente de trabalho. Utilizando a aprendizagem informal 

para obter ajuda, informações ou suporte, eles aprendem comparando diferentes pontos de 

vista, ganham habilidade em dar feedback, consideram formas alternativas de pensar e de se 

comportarem, refletindo no processo de avaliação dos resultados da aprendizagem 

experiencial, e fazem escolhas a partir do foco de suas próprias atenções. 
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A aprendizagem informal acontece naturalmente, como parte do trabalho diário, e 

envolve a busca de entendimento, conhecimento ou habilidade que acontece fora dos 

programas formais de ensino. (ANTONELLO, 2006; REARDON, 2004). Além disso, a 

aprendizagem informal pode se realizar também por interações sociais diárias como 

participação em atividades de grupo, ao trabalhar ao lado de outros, atuando em tarefas 

desafiantes e em conjunto com clientes (BERG; CHYUNG, 2008). 

Uma importante contribuição na esfera da aprendizagem informal é a distinção feita 

por Marsick e Watkins (1997) entre aprendizagem informal e aprendizagem incidental, 

colocando a incidental como uma subcategoria da informal. Para estas autoras, a 

aprendizagem informal e a incidental podem ocorrer a partir de uma experiência formalmente 

estruturada, com base em atividades específicas para este fim. A aprendizagem informal 

também pode ser planejada ou não, mas normalmente envolve algum grau de consciência de 

que a pessoa está aprendendo. Por outro lado, a aprendizagem incidental é, amplamente, não 

intencional. Aprendizagem incidental é a aprendizagem informal não intencional ou, não 

planejada, que é resultado de outras atividades (MARSICK; WATKINS, 1997). Este tipo de 

aprendizagem pode resultar em uma competência melhorada, mudanças de atitudes, 

incremento de habilidades interpessoais, autoconfiança e autoconsciência. Porém, nem toda 

aprendizagem não planejada é efetiva. Pode ocorrer de muitas formas - por observação, 

repetição, interação social e resolução de problemas de trabalho – embora não seja intencional 

e, nem sempre o sujeito tenha consciência dela. (ANTONELLO, 2006). 

Para Conlon (2004), tanto a aprendizagem informal como a incidental se referem ao 

aprender como resultado de oportunidades naturais, que ocorrem no dia-a-dia quando as 

pessoas controlam seus próprios aprendizados. A aprendizagem informal pode ocorrer por 

meio da ação e reflexão, e está ligada ao aprendizado com outras pessoas (MARSICK; 

VOLPE, 1999). 

Um trabalho sobre cognição e comunicação, publicado por Marsick e Watkins (1997), 

ajudou a entender que pessoas não traduzem 100% do que elas vêem ou escutam, em 100% de 

significados que atribuem para a situação. Em torno de 20% são resultados de estímulos 

sensoriais e 80% são os significados que elas atribuem, como sendo resultado da forma como 

acumulam esquemas de significados para interpretar o que vêem ou escutam. Por isso, o 

resultado da aprendizagem informal ou incidental é único para cada pessoa, sendo sujeito a 

um alto grau da interpretação errônea. Uma interpretação errada facilmente leva ao erro, o que 

pode apresentar tanto resultados negativos quanto positivos. Os erros são definidos como uma 

má combinação dos resultados esperados, mas de acordo com Marsick e Watkins (1997), não 
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representam necessariamente um erro, antes eles significam a presença de erros. Os feedbacks 

sobre os erros podem ajudar as pessoas a aprenderem se elas estiverem motivadas a identificar 

as razões dos mesmos. 

Muitos fatores levam os indivíduos a terem dificuldades para reconhecer e corrigir 

seus erros. Segundo Marsick e Watkins (1997), a aprendizagem informal implica em: 

• Proatividade: os aprendizes devem estar abertos para a solução de novos 

problemas e adotar uma atitude de experimentação, testar novos comportamentos 

e trabalhar no processo de seu próprio desenvolvimento. 

• Reflexão: é a principal ferramenta para disparar o aprendizado por meio da 

experiência. 

• Insights isolados não são suficientes: a organização deve criar um sistema de 

suporte que encoraje todos os indivíduos a crescerem.  

• Fatores facilitadores: a aprendizagem pode ser catalisada por fatores 

facilitadores, os quais ajudam os aprendizes a se direcionarem em seus projetos de 

aprendizagem.  

Ainda de acordo com Marsick e Watkins (1997), o desenvolvimento da aprendizagem 

informal pode ocorrer a partir da adoção de algumas estratégias: possuir mentores; coaching; 

networking; modelagem; liderança efetiva; fatores facilitadores; aspectos inter-relacionais das 

equipes e características e capacidades individuais.   

Outros fatores, no entanto, de acordo com as mesmas autoras podem dificultar este 

processo: 

• As organizações geralmente não consideram que as pessoas aprendem de 

diferentes maneiras. 

• As pessoas se diferenciam em sua capacidade de buscar informação e desenvolver 

as habilidades necessárias para a aprendizagem. 

• Há um desacordo no que significa aprendizagem, e em como ajudar as pessoas a 

aprenderem. 

• A aprendizagem pode requerer a intervenção de especialistas ou consultores. 

• As organizações podem não providenciar um guia claro do que as pessoas devem 

saber, e como as assistirão em seus planos de carreira. 

• Pode não haver recursos disponíveis para o aprendizado: tempo, consolidação e 

materiais de aprendizagem. 
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Para Marsick e Watkins (1997) existem críticas que caracterizam a aprendizagem 

incidental como reativa, e não reflexiva, pois para alguns autores os aprendizes não analisam 

suas interpretações, eles aprendem “en passant”. No entanto, para as autoras, aprender “en 

passant”, também pode acontecer de forma integrada e individualizada, construída sobre um 

aprendizado anterior, usado como base para um aprendizado intencional e posterior, o que 

significa que ele também pode desenvolver algum tipo de reflexão. 

Para explorar esta questão recorre-se a outros autores, que também se preocupam com 

a questão da reflexão, pois como mostram Cheetham e Chivers (2001), a reflexão é percebida 

como sendo mais importante que a formação para o desenvolvimento da aprendizagem nos 

locais de trabalho. 

Desta forma, para Høyrup (2006) a reflexão é concebida como um processo de 

intervenção que constitui o elo entre experiências, incluindo tanto elementos 

comportamentais, ideias e sentimentos, quanto novas perspectivas em relação a tais 

experiências, compromisso para com a ação e prontidão para a ação. Høyrup (2006) apresenta 

alguns autores como estudiosos no campo da aprendizagem por meio da reflexão – Boud 

(1985); Kolb (1984); Mezirow (1990); Schön (1983); Woerkom (2003) – mas neste trabalho 

acredita-se que especificamente Boud e Schön poderão contribuir para o entendimento do 

campo estudado no âmbito da reflexão. 

Schön (2000) aborda o conceito de reflexão na ação, fundamentando seu trabalho na 

teoria de John Dewey, na qual é enfatizada a aprendizagem por meio do fazer. Para Schön 

(2000), a reflexão na ação possui sua base no contexto social e institucionalmente estruturado 

em que compartilha uma comunidade de profissionais, que exercem aquela prática e no 

mundo que habitam.  

Høyrup (2006), discutindo a teoria de Schön, coloca que o processo de reflexão na 

ação possui duas áreas cruciais. A primeira é o caráter do conhecimento, no qual os 

profissionais se utilizam para a solução de problemas, pois a aplicação do conhecimento 

teórico não é essencial na prática profissional, pois estes indivíduos podem resolver seus 

problemas na ação e reflexão, especialmente na reflexão durante a ação. O segundo ponto da 

teoria está pautado em como a reflexão se inicia, para Høyrup (2006) “parar e pensar” é a 

parte mais importante da reflexão. “Quando os profissionais respondem a zonas 

indeterminadas da prática, sustentando uma conversação reflexiva com os materiais de suas 

situações, eles refazem parte de seu mundo prático e revelam, assim,  os processos 

normalmente tácitos de construção de uma visão de mundo em que baseiam toda a sua 

prática.” (SCHÖN, 2000, p.39). 
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Segundo Schön (2000) “reflexão na ação” pressupõe a busca de novas soluções e de 

novos caminhos. A partir desse processo é construído um repertório de novas experiências 

que podem ser mobilizadas pelos profissionais em serviço. Contudo, se houver a ocorrência 

de problemas que superem o esperado, uma nova análise pode ser feita, denominado de 

“reflexão sobre a reflexão na ação”. Para isso, os indivíduos usam tanto o conhecimento 

teórico, como o conhecimento tácito, como também recursos básicos para a ação (HØYRUP; 

2006). 

Dessa forma, a reflexão pode ser vista como o elo entre as duas esferas do 

conhecimento, explicitado no conceito de reavaliação na ação; o principal processo de 

reflexão de acordo com Boud (HØYRUP; 2006). 

Boud (1985, apud HØYRUP; 2006), representante da abordagem sobre educação de 

adultos, coloca que a reflexão é uma importante atividade humana, a partir da qual as pessoas 

recapturam suas próprias experiências, pensam, ponderam e avaliam. O autor aponta três 

elementos importantes para o processo de reflexão: 

• Retornar para experimentar.  

• Apropriação dos sentimentos. 

• Reavaliar a experiência. 

Retornar para experimentar pode ser visto como um importante aspecto da 

aprendizagem, pois é possível que os indivíduos tenham falsas percepções, falsas implicações 

e, por fim, falso aprendizado. Por meio do processo de reflexão, as falsas percepções podem 

ser detectadas, se o aprendiz conseguir enxergar a experiência sob outras perspectivas e tiver a 

oportunidade de olhar um evento a partir de um contexto maior, comparando-o a um contexto 

mais concreto em que esteja situado.  

Outro fator importante, para o processo de reflexão parece se constituir dos 

sentimentos e emoções, segundo Høyrup (2006) e Conlon (2004). Emoções, assim como 

sentimentos, são frequentemente ligados à mudança, e podem estar presentes facilitando ou 

dificultando o processo de reflexão. Quando o indivíduo possui sentimentos negativos ele não 

pode executar uma completa avaliação da experiência, já os sentimentos positivos podem 

facilitar aos indivíduos a possibilidade de pensar sob outros enfoques e, assim se moverem 

sob diferentes perspectivas em suas próprias experiências. Para Boud (1985, apud HØYRUP; 

2006), a reavaliação da experiência representa o mais importante elemento dos três 

componentes da reflexão. Para este autor, a reavaliação envolve reexaminar a experiência à 

luz da intenção do aprendiz, associado a novos conhecimentos que estão prontos para serem 

processados, e os integrando ao arcabouço conceitual do indivíduo. 
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Marsick e Watkins,   
e Watkins (2001). 
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O círculo no centro da figura representa a crença de que a aprendizagem nasce de 

encontros diários, enquanto os indivíduos trabalham e vivem em um determinado contexto. 

Uma nova experiência pode oferecer um novo desafio, um problema a ser resolvido, ou a 

visão de um estado futuro. O círculo exterior representa o contexto - pessoal, empresarial, 

social e cultural - no qual a aprendizagem acontece e desempenha um papel fundamental na 

maneira como as pessoas interpretam as situações vividas, suas escolhas e ações daí 

decorrentes (MARSICK; WATKINS, 2001).  As autoras ressaltam que embora o modelo seja 

organizado em círculos, tais situações não se manifestam linearmente, e não acontecem 

necessariamente em sequência. 

No modelo proposto por Marsick e Watkins (2001), pode-se constatar que a 

aprendizagem começa com algum tipo de gatilho, ou seja, um estímulo interno ou externo, 

que revela uma surpresa ou uma insatisfação. Este quadro é um ponto fundamental do 

modelo, como colocado pelas autoras, uma vez que também pode ser influenciado pelas lições 

"aprendidas no fim de um ciclo de aprendizagem”. 

Este modelo mostra que as pessoas fazem um diagnóstico de uma nova experiência 

que se deparam, avaliam o que é problemático e desafiador sobre o assunto, comparando-o a 

uma nova situação, com experiência prévia, identificam as semelhanças ou diferenças, e usam 

a sua interpretação para fazer sentido ao novo desafio. 

Marsick e Watkins (2001) colocam que diferentes fatores no contexto podem 

influenciar a interpretação dos indivíduos. O contexto pode simplesmente envolver outra 

pessoa, ou pode ser altamente complexo, com múltiplos atores e múltiplas normas políticas, 

culturais ou sociais. Interpretar o contexto é um desafio maior quando as normas sociais e as 

expectativas são sobre novos fatores. Além disso, as pessoas não possuem o mesmo nível de 

habilidade ou conhecimento em torno dos fatores contextuais que influenciam a interpretação, 

e estão sujeitas a pontos cegos que podem ser intensificados quando os fatores emocionais 

entram em jogo.  

Interpretar o contexto leva a escolhas sobre quais ações serão tomadas, que são 

guiadas por lembranças do passado e soluções que visam outros modelos de ação. O sucesso 

da implementação depende da capacidade de se adequar os recursos às tarefas. Se a solução 

exige novas habilidades, o indivíduo precisa adquiri-las, porém não se pode ficar limitado à 

disponibilidade de recursos adequados (tempo, dinheiro, pessoas dispostas a aprender, 

conhecimento prévio sobre os fenômenos), vontade e motivação para aprender, e capacidade 

emocional para assumir novas habilidades pode ser um desafio estressante. Contudo, uma vez 

que a ação seja tomada, o indivíduo pode avaliar os resultados em relação aos resultados 
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pretendidos, desde que esses objetivos sejam claros e explícitos. Esta etapa de julgamento 

permite que o indivíduo observe as lições aprendidas e as utilize em um planejamento de 

ações futuras. Sendo estas novas reflexões, um novo quadro que o indivíduo possui ao 

encontrar uma nova situação (MARSICK; WATKINS, 2001).  

Ellinger e Cseh (2007) fizeram um estudo baseado no modelo desenvolvido por 

Marsick e Watkins (2001) e constataram a importância de se considerar o papel dos 

indivíduos que atuam como facilitadores nos locais de trabalho, pois o aprendizado raramente 

ocorre isoladamente, e sim, por meio das interações sociais. Assim, quando os indivíduos são 

convidados a trabalhar em colaboração com outros para desenvolver novas soluções, 

resultados mais criativos são encontrados, como mostram os resultados de Ellinger e Cseh 

(2007). Neste estudo, pode-se verificar também que os indivíduos facilitadores da 

aprendizagem muitas vezes iniciam o processo de aprendizagem, a atribuição de projetos 

desafiadores se transformou em oportunidades de desenvolvimento para os indivíduos. 

Marsick (2009) reconhece que tanto as pessoas, como o trabalho e as organizações 

mudam, e que a teoria deve ser altamente adaptada às situações individuais e aos contextos 

estudados. A autora concluiu que os indivíduos parecem ser automotivados, autosuficientes e 

autodirigidos na criação e conquista de metas, bem como na procura de oportunidades de 

aprendizagem que auxiliam seu desempenho e seus próprios objetivos pessoais. Mas o 

contexto das organizações - cultura, estrutura, processos, práticas - desempenha um papel 

essencial ao permitir ou inibir a motivação, tempo, recursos, expectativas e recompensas para 

a aprendizagem.  

Portanto, a aprendizagem informal é, segundo Marsick (2009), melhor situada em 

locais de trabalho onde as pessoas possam fazer a diferença, no quê, e em como elas 

aprendem. Ao mesmo tempo, as pessoas são restritas ou apoiadas por recursos (tempo, 

materiais, financiamento, orientação, apoio e liderança de pensamento) que, por sua vez, são 

frequentemente dispensadas nas maneiras que são coerentes com a mentalidade da alta 

administração. 

 

 

2.2.3. A relação entre a aprendizagem informal e formal 

 

Geralmente, a aprendizagem informal é vista como contrastante com a aprendizagem 

formal (BERG; CHYUNG, 2008; MARSICK, 2009), no entanto o aprendizado informal 

no decorrer da vida diária é importante, mas não suficiente para a aquisição do conhecimento. 
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De acordo com a visão de Svensson, Ellström e Aberg (2004) e Svensson e Randle (2006), a 

aprendizagem informal necessita ser complementada pela aprendizagem formal, ou seja, 

aquela que envolve o aprendizado planejado que ocorre dentro dos limites de instituições de 

ensino e das salas de aula. Uma razão para isto parece ser a “intelectualização” do trabalho, 

associado aos sistemas produtivos modernos e integrados que aumentam a exigência tanto do 

conhecimento teórico, quanto do conhecimento prático, além das habilidades intelectuais que 

englobam a capacidade de descobrir, identificar e resolver problemas.  

Marsick (2009) apresenta algumas questões sobre estes arcabouços, que mesmo que a 

aprendizagem informal seja definida como contrastante a educação formal, estudos mostram 

que estes arcabouços interagem de diferentes formas. A aprendizagem informal pode ser 

estudada através da análise das atividades de aprendizagem e processos. No entanto, os 

resultados dependem mais de uma série de outros indivíduos, grupos, comunidades, 

organizações e fatores sociais, sendo difícil ligá-la diretamente a resultados. Porém, alguns 

links podem ser identificados e avaliados, como a maneira que as crenças afetam as escolhas e 

as suas consequências sobre a ação, pois os indivíduos trazem seu background para a 

aprendizagem de suas tarefas. 

Outro fator ressaltado é o contexto, que afeta diretamente as práticas de aprendizagem 

e escolhas, incluindo os gatilhos para a aprendizagem, recursos e influências ambientais. 

Relacionamentos (facilitadores e barreiras) são a chave para a construção de comunidades 

informais de aprendizagem, já os fatores organizacionais (liderança, estrutura, cultura, 

sistemas e práticas, incentivos e recompensas) influenciam o clima para a aprendizagem 

(MARSICK; 2009). 

Um indivíduo pode integrar uma variedade de conhecimentos, descobrir conexões ou 

um entendimento do processo de trabalho em uma ampla perspectiva. Podendo passar pelos 

limites de um conhecimento específico de trabalho, de um conhecimento geral e de um 

desenvolvimento pessoal orientado para o desenvolvimento de competências. Neste sentido 

Svensson, Ellström e Aberg (2004) e Svensson e Randle (2006) destacam a importância da 

integração entre o aprendizado formal e informal em uma situação de aprendizagem, pois 

entendem esta complementaridade como essencial na criação das condições para um 

aprendizado reflexivo, como ilustrado na Figura 4.    

Segundo Ellström (2001), há uma relação em outra direção. Também, a educação 

formal precisa ser apoiada pela aprendizagem informal para ser efetiva. O conhecimento pode 

ser adquirido pela experiência por possuir um caráter implícito. Assim como a aprendizagem 

experiencial pode pressupor também o conhecimento explícito, que não pode ser adquirido 
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formal e treinamentos projetados para apoiar a aprendizagem informal no trabalho.

 

Figura 4: Competência como resultado da aprendizagem reflexiva. Adaptado a partir 
de Svensson, Ellström e Aberg (2004, p. 480).
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Nesta perspectiva, segundo Svensson, Ellström e Aberg (2004), 

 um fator de grande interesse, tanto dos empregados como dos 

empregadores, por se tornar um ambiente que conecta o desenvolvimento de ambos. Sendo 

assim, a aprendizagem pode ser baseada na experiência, e os indivíduos podem aplicar 

diretamente o conhecimento que eles adquiriram, e então, experienciar sua educação de forma 

significativa. Além disso, Svensson e Randle (2006) consideram a aprendizagem no local de 

trabalho como a forma para preencher a lacuna entre os dois sistemas de aprendizado: o 

informal e o formal, devendo ser vista como uma atividade contínua por todos: empregados e 

42 

ência, o que parece ser necessário são sistemas de educação 

rmal e treinamentos projetados para apoiar a aprendizagem informal no trabalho. 

 

Figura 4: Competência como resultado da aprendizagem reflexiva. Adaptado a partir   

Ellström e Aberg (2004), a aprendizagem no 

tanto dos empregados como dos 

conecta o desenvolvimento de ambos. Sendo 

e os indivíduos podem aplicar 

experienciar sua educação de forma 

significativa. Além disso, Svensson e Randle (2006) consideram a aprendizagem no local de 

eencher a lacuna entre os dois sistemas de aprendizado: o 

informal e o formal, devendo ser vista como uma atividade contínua por todos: empregados e 
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2.2.4. Estudos nacionais relacionados ao tema 

 

 No âmbito nacional, é possível encontrar autores que examinam o tema da 

aprendizagem que ocorre nos locais de trabalho de maneira informal. No entanto, não foram 

encontradas pesquisas dentro do mesmo contexto, no qual será realizado este trabalho. 

No Quadro 1, é feito um sumário dos objetivos e resultados encontrados em algumas 

pesquisas nacionais que destacam a importância da aprendizagem informal no contexto 

empresarial, tais como: Antonello (2004; 2005), Lucena (2006), Néris e Loiola (2006), Didier 

e Lucena (2008), Pantoja e Borges-Andrade (2009) e Nicolini (2009). 

Antonello (2005), na busca de identificar e analisar como ocorre o processo de 

intercâmbio entre as práticas informais e formais de aprendizagem no processo de 

desenvolvimento de competências, evidenciou uma diversidade de modos a partir dos quais os 

indivíduos podem adquirir as suas competências, destacando a importância crítica da 

aprendizagem informal neste processo. Este resultado também está em seu trabalho realizado 

em 2004, que reconhece explicitamente a contribuição fundamental da aprendizagem informal 

pelas práticas de trabalho para a aquisição de competências. 

Nos trabalhos citados no Quadro 1, pode-se observar que os indivíduos aprendem 

informalmente de diversas maneiras, porém algumas estão presentes em muitos estudos, 

como: pela prática do trabalho (ANTONELLO, 2004, LUCENA, 2006, NÉRIS; LOIOLA, 

2006, FRANCO; FEITOSA, 2006, PANTOJA; BORGES-ANDRADE, 2009) e por meio da 

interação com fornecedores e com clientes (LUCENA, 2006, NÉRIS; LOIOLA, 2006, 

FRANCO; FEITOSA, 2006, DIDIER; LUCENA, 2008; PANTOJA; BORGES-ANDRADE, 

2009).  

Pode ser observado também que os indivíduos aprendem por meio das resistências e 

dos conflitos (FRANCO, FEITOSA, 2006) e por meio da observação (DIDIER; LUCENA, 

2008). Por fim, deve-se considerar que no processo de desenvolvimento da aprendizagem, a 

motivação para aprendizagem faz parte das estratégias que os indivíduos usam para aprender 

no trabalho (RIBEIRO; BORGES-ANDRADE; MARCIANO, 2005). 

 

 

 

  



44 
 

AUTOR/ ANO OBJETIVO RESULTADOS 
ANTONELLO 
(2004) 

Identificar e analisar como ocorre o 
processo de intercâmbio entre as práticas 
informais e formais de aprendizagem no 
processo de desenvolvimento de 
competências numa dimensão individual 
e coletiva. 

Este estudo reconhece explicitamente a contribuição 
fundamental da aprendizagem informal pelas práticas 
de trabalho para a aquisição de competências 
gerenciais. 

ANTONELLO 
(2005) 
 

Identificar e analisar como ocorre o 
processo de intercâmbio entre as práticas 
informais e formais de aprendizagem no 
processo de desenvolvimento de 
competências junto a participantes de 
programas de especialização, e mestrado, 
profissional em administração. 

Evidenciou-se uma diversidade de modos a partir dos 
quais os indivíduos podem adquirir as suas 
competências, realçando a importância crítica da 
aprendizagem informal neste processo. 

RIBEIRO; 
BORGES-
ANDRADE; 
MARCIANO 
(2005) 

Investigar as possíveis relações entre 
motivação para esta aprendizagem, 
estratégias usadas pelas pessoas para 
aprender no trabalho e outras variáveis 
individuais. 

Os resultados evidenciaram que a motivação para 
aprendizagem está relacionada com algumas das 
diferentes variáveis estudadas, com destaque para as 
estratégias que as pessoas usam para aprender no 
trabalho. 

LUCENA (2006) 
 

O objetivo deste trabalho foi entender 
como os gestores investigados têm 
aprendido em suas carreiras profissionais. 

Os resultados obtidos indicam que os varejistas 
aprendiam por meio de relacionamentos sociais, 
atividades profissionais, veículos de mídia, 
treinamento e educação. As relações com 
determinados membros familiares, sócios e colegas 
profissionais marcaram a aprendizagem dos gestores 
pesquisados. 

NÉRIS; 
LOIOLA (2006) 

Descrever e analisar os microprocessos 
de aprendizagem em empresas do 
agronegócio. 

A análise dos dados indica, que os mecanismos de 
aquisição de conhecimento mais utilizados nas 
experiências apontadas como as mais significativas 
foram o aprender fazendo, a interação com 
fornecedores e a interação com clientes.  

FRANCO; 
FEITOSA (2006) 

Identificar e analisar os aprendizados que 
os estudantes de graduação em 
Administração tiveram ao vivenciar as 
práticas de consultores enquanto 
trabalhavam em projetos de intervenção. 

O artigo detalha e ilustra que: a) os consultores 
juniores aprenderam em decorrência de suas 
experiências, b) aprenderam também através do 
relacionamento interpessoal com sistema-cliente 
contratante; c) aprenderam não só através do sucesso, 
mas especialmente através das resistências e dos 
conflitos; d) aprenderam também através dos 
diferentes conhecimentos e habilidades que tiveram 
de adquirir para exercer sua função como consultor; e 
f) que, sobretudo a experiência prática e concreta 
forneceu um diferencial não só para a formação 
profissional após a graduação, como também para o 
próprio aprendizado enquanto alunos. 

DIDIER; 
LUCENA (2008) 

Compreender como os gerentes de meios 
de hospedagem aprendem em seu 
contexto prático-social. 

No contexto prático-social, o aspecto mais importante 
para a aprendizagem dos gerentes é a interação com 
outros profissionais, bem como a observação das 
preferências dos hóspedes. 

PANTOJA; 
BORGES-
ANDRADE 
(2009) 

Descrever e comparar as estratégias 
usadas pelos indivíduos para aprenderem 
em seu dia-a-dia. 

Aplicação na prática e buscas pela ajuda interpessoal 
desempenharam um papel central nos processos de 
aquisição, retenção e transferência de novos 
conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho. 

NICOLINI 
(2009) 
 

Compreender os processos de 
aprendizagem formais e informais, da 
entrada de estudantes nos espaços 
destinados à sua formação até sua 
inserção nos espaços de trabalho como 
aprendizes. 

O estudo concluiu que a prática de uma comunidade 
funciona para o aprendiz como um poderoso histórico 
de aprendizagem encontrada no local de trabalho. 

 

Quadro 1:  Estudos nacionais relacionados ao tema. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da revisão da literatura. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Este estudo se inspirou em procedimentos metodológicos, baseados na recomendação 

dos autores que trabalham com história de vida e com a análise de narrativas.  

Queiroz (1991, p.6) define a história de vida “como o relato de um narrador sobre sua 

existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e 

transmitir a experiência que adquiriu”. A história de vida constitui-se numa narrativa 

individual dos acontecimentos, que o entrevistado considera significativos e a partir da qual se 

podem delinear as relações com os membros do seu grupo social, de sua profissão e da 

sociedade a qual pertence. Jaime, Godoy e Antonello (2007) consideram que o uso da historia 

de vida, enquanto estratégia metodológica valoriza a versão dos fenômenos construída pelos 

próprios atores sociais, de forma que os discursos, as narrativas dos sujeitos, ganham valor 

central para a compreensão dos fenômenos sociais. Ao utilizar a história de vida, no entanto, o 

pesquisador deve manter-se atento para a complexidade que envolve a produção do 

conhecimento na realidade contemporânea, considerando que os atores se movimentam dentro 

das estruturas sociais (JAIME; GODOY; ANTONELLO, 2007).   

Queiroz (2001) coloca que nem todas as pesquisas que fazem o uso da história de vida 

precisam necessariamente abranger a totalidade da existência dos sujeitos. Em muitos casos, 

de acordo com Jaime, Godoy e Antonello (2007), os fragmentos das histórias de vida têm 

grande interesse por focalizarem justamente uma determinada temática que se quer conhecer, 

delimitando o interesse do pesquisador por determinados fenômenos e situações sociais 

vividas. Dessa forma, neste trabalho, serão utilizadas as histórias curtas de vida, que segundo 

Plummer (2001), são mais focadas, atendo-se a temas específicos. Por esta razão são 

denominadas, por Alberti (2005), como temáticas, pois sua principal tarefa é lançar luz sobre 

um determinado aspecto da vida.  

Para verificar como as pessoas criam e relatam o mundo social ao seu redor, Jones 

(1983) defende que o uso desta metodologia permite ao pesquisador desenvolver uma 

estrutura interpretativa por meio da qual os significados das experiências são revelados. Os 

relatos obtidos documentam o relacionamento entre o indivíduo e a realidade social, e 

descrevem as formas a partir das quais os sujeitos interpretam os contextos de sua trajetória e 

os significados atribuídos à sua participação nesse processo se desenvolvem (JAIME; 

GODOY; ANTONELLO, 2007).  

Nesse sentido, pode-se dizer que as histórias de vida se constituem em narrativas por 

meio das quais as pessoas organizam sua compreensão de mundo. É a partir das histórias e 
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das narrativas que as pessoas compartilham suas experiências. Sendo assim, a análise 

cuidadosa do conteúdo e do contexto, bem como o ato de compor as narrativas revelará a 

compreensão das pessoas acerca dos significados que elas atribuem aos eventos fundamentais 

de suas vidas, em conexão com as comunidades e contextos culturais em que estão inseridas. 

(GIBBS, 2008). 

Gibbs (2009) afirma que as narrativas apresentam exemplos típicos de como as 

pessoas explicam e avaliam seus sucessos e fracassos, como superam a diversidade, e o que 

consideram uma boa ou má prática. Segundo este autor, as pessoas assumem uma postura de 

“como aconteceu” ou “como cheguei onde estou”, ao contar sua história de vida. Riessman 

(2008) defende o fato dos indivíduos usarem as narrativas como forma de lembrança, 

argumentação, justificativa, persuasão, comprometimento, entretenimento, e até mesmo, 

como forma de iludir a audiência. Sob um olhar dinâmico, as narrativas se constituem de 

experiências passadas, que ao mesmo tempo fornecem uma visão de como os indivíduos 

atribuem significados ao seu passado (RIESSMAN, 2008). 

Riessman (2008) e Gibbs (2009), explicam que há uma clássica estrutura de começo, 

meio e fim nas narrativas. Em qualquer contexto, histórias demandam de uma sequência de 

elos entre eventos ou ideias. Para Riessman (2008), a elaboração de uma narrativa implica a 

imposição de um padrão significativo sobre uma unidade de discurso, uma resposta estendida 

do entrevistado, sobre uma determinada questão, topicamente definida e temporariamente 

organizada, podendo também ser organizada em episódios. 

De acordo com Gibbs (2009), há vantagens ao se apresentar os dados dessa forma, 

pois fornecem evidências para o argumento geral, e possibilitam compartilhar o sentido que a 

experiência possui para o entrevistado, dando-lhe voz para que seja possível analisar de que 

forma ele entende sua vida. A narrativa reforça assim, as evidências sobre uma pessoa ou 

evento no qual a experiência ocorre. 

Nesta pesquisa, as entrevistas realizadas foram inspiradas nas ideias dos autores que 

propõem a realização das histórias temáticas de vida. Assim, ao fazer o relato de sua 

trajetória, os entrevistados foram orientados a ordenar suas carreiras profissionais e suas 

memórias em uma série de narrativas, marcadas por eventos considerados marcantes e 

significativos. O foco da análise foi colocado sobre como as pessoas vivenciaram suas 

experiências ao longo de sua trajetória profissional. 

A principal fonte para a coleta das narrativas dos participantes acerca de suas 

trajetórias profissionais foi a entrevista, de duração livre. Mais do que percorrer um conjunto 

predeterminado de perguntas ou mesmo uma lista rígida de temas, os entrevistados foram 
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estimulados a contar sua história, como sugerido por Gibbs (2009). O pesquisador, no 

entanto, contou com o auxilio de um roteiro previamente organizado que consta de seis 

principais perguntas abertas, dispostas em uma ordem cronológica, como colocado por 

Plummer (2001), dentro das quais existem subitens a serem considerados como pano de fundo 

aos pontos a serem explorados. Numa etapa final composta por cinco perguntas, buscou-se 

dar oportunidade para o entrevistado expor o que ele considerava mais significativo em sua 

trajetória profissional. (Apêndice A) 

Mageste e Lopes (2007) colocam a importância da escolha dos sujeitos em pesquisas 

dessa natureza. Para as autoras, é preciso estabelecer uma escolha estratégica e uma 

abordagem tática, no lugar de buscar construir amostras aleatórias ou estratificadas. Deve-se 

partir da definição dos traços preponderantes que ligam as trajetórias de pessoas e que 

interessam ao objetivo da pesquisa, e então se estabelecer os parâmetros para decidir quem 

deve ser entrevistado ou não (QUEIROZ, 1991). Queiroz (1991) também sugere que a escolha 

do informante está diretamente vinculada ao problema pré-formulado. O informante tem que 

ser alguém cuja vida e atitude se possa estudar a questão da pesquisa. Seguindo as orientações 

destes autores foram escolhidos profissionais que atuaram, e estão atuando como consultores 

comerciais na área de móveis planejados, no mínimo há dezoito anos na área comercial. 

Foram realizadas cinco entrevistas: duas com indivíduos do sexo masculino e três com 

indivíduos do sexo feminino.  

Levando-se em conta a preocupação com a ética do método, que visa dar ao 

entrevistado total liberdade de exposição de suas experiências, e também procurando trazer 

algo positivo para os profissionais e empresas da área, algumas etapas foram cumpridas. 

Desta forma, antes de todas as entrevistas, os indivíduos foram informados dos detalhes e 

objetivos desta pesquisa, sendo solicitada a assinatura de uma carta de autorização do uso dos 

dados, que está disponível no Apêndice C. Depois de escrito o resumo das histórias do 

percurso profissional dos entrevistados, foi solicitado que eles as revisassem e as aprovassem 

antes de sua publicação neste trabalho, permitindo-lhes qualquer ajuste às suas falas. Outra 

atenção dada foi à omissão dos nomes verdadeiros dos entrevistados e das empresas 

mencionadas, os quais foram substituídos para se preservar suas identidades. Quanto às 

transcrições das entrevistas, foram mantidos todos os elementos próprios da linguagem em 

uso, bem como em alguns casos a pergunta feita pelo pesquisador, com o objetivo de não 

recorte da narrativa como um todo. 
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3.1. Participantes do estudo e empresas onde trabalharam  

 

Os participantes deste estudo são consultores comerciais da área de móveis planejados. 

Possuem como característica básica o fato de serem oriundos de diferentes formações técnicas 

e de terem aprendido a trabalhar neste ramo de negócios no decorrer de sua trajetória 

profissional.  

 O quadro abaixo ilustra a diversidade da formação destes profissionais. Eles foram 

escolhidos, para serem entrevistados, segundo os seguintes critérios: experiência profissional, 

tempo na função e resultado de vendas.  

 

   

     
ENTREVISTADO TEMPO NA ÁREA BASE TÉCNICA 

MARCIA 
30 anos como projetista, na área 

de vendas há 18 anos 

Designer de Interiores e 

Arquitetura 

ROSA 26 anos na área de vendas Magistério 

PEDRO 28 anos na área de vendas 2º grau completo 

AUGUSTO 
32 anos como projetista, na área 

de vendas há 28 anos 

Técnico em Edificações e 

Administração de empresas 

ANA 
30 anos como projetista, na área 

de vendas há 22 anos 
Desenho Industrial 

    

Quadro 2 – Características dos participantes do estudo 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise dos dados. 
 
 

Informações decorrentes das entrevistas indicam que a natureza deste tipo de trabalho, 

assim como o próprio mercado nessa área, mudou ao longo do tempo ampliando o significado 

das tarefas profissionais exercidas. Há mais de vinte anos atrás este profissional era 

denominado vendedor de móveis, sendo que, nos últimos oito anos, passou a ser denominado 

consultor comercial o que, indiretamente, denota uma complexificação das tarefas de trabalho 

por eles desenvolvidas. 

Eles relatam que quando iniciaram suas atividades na área, os clientes eram menos 

exigentes. O vendedor fazia um projeto, e a venda se concretizava com poucas alterações no 

mesmo. Os demais detalhes, como acabamentos de obra eram por conta do cliente. Além 

disso, a concorrência era menor, com poucas empresas que se destacavam nesse ramo. As 
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diferenças entre as empresas eram perceptíveis, aos olhos dos clientes, em função dos 

produtos exclusivos que algumas possuíam ou tinham acesso. 

De acordo com o depoimento dos entrevistados, hoje o mercado está muito mais 

exigente, o que levou o consultor comercial a desenvolver habilidades técnicas e 

comportamentais que vão além do conhecimento do móvel que ele vende. Estes consultores 

são responsáveis em assessorar seus clientes, fornecendo-lhe informações quanto a 

acabamentos finais da construção, materiais a serem utilizados na obra, detalhamento 

hidráulico, elétrico e, muitas vezes, iluminação e gesso, bem como a determinação do melhor 

eletrodoméstico e equipamentos a serem utilizados nos ambientes projetados. 

Segundo uma das entrevistadas, antes eles vendiam armários e, hoje, eles vendem um 

projeto, que abrange o bem estar do cliente, ergonomia, fatores práticos e estéticos, que vão 

além dos móveis.  

Outro aspecto que influenciou o aumento da complexidade deste tipo de trabalho para 

os entrevistados está relacionado ao fato de que, atualmente, o cliente possui acesso a muitas 

informações que antes eram restritas. Na internet, o cliente consegue procurar informações 

que o orienta em suas decisões, consegue pesquisar equipamentos importados, acabamentos 

diferenciados, materiais utilizados na indústria moveleira, entre outros. Antigamente, as 

informações que o cliente possuia, muitas vezes eram dadas somente pelo vendedor, pois não 

havia um acesso livre e fácil a determinadas informações. 

Além disso, os próprios procedimentos e técnicas de trabalho foram se especializando. 

Antigamente, o vendedor tinha que ter habilidade para desenhar à mão os projetos a serem 

apresentados aos clientes, ou a empresa tinha que possuir um departamento de projetos, que 

fosse responsável por fazer plantas ou perspectivas, que serviam como ilustração do projeto 

realizado. Quando o computador passou a ser utilizado como ferramenta de desenho pelo 

mercado, aproximadamente quinze anos atrás, os vendedores tiveram que se adaptar. Esta 

mudança transformou a forma de atender o cliente, pois houve um grande ganho no tempo de 

elaboração e execução de alterações dos projetos, refletindo na forma de negociação e 

comercialização deste produto. 

Segundo os entrevistados, com o uso desta ferramenta, foi possível apresentar ao 

cliente um projeto que facilitasse a visualização de detalhes como cores dos materiais e 

acabamentos utilizados, tantos nos móveis, como nos pisos, paredes e tampos de bancada. 

Sendo assim, o mercado passou a exigir do vendedor conhecimentos e habilidades novas, 

transformando-o em um consultor, cujo nível de sofisticação é maior.  
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Pode-se também considerar que esta mudança se encontra atrelada às próprias 

modificações envolvidas na utilização do espaço doméstico. Antigamente a cozinha, por 

exemplo, era manuseada pela empregada da casa, ou pela própria dona da casa. Hoje, isso já 

se alterou, os homens passaram a manusear mais a cozinha, este ambiente que era íntimo às 

pessoas da casa passou a ser um ambiente social, onde as pessoas recebem seus convidados. 

Houve uma valorização deste espaço residencial como se pode observar nos projetos 

residenciais comercializados atualmente.  

Dentro deste novo cenário, houve a necessidade dos consultores alterarem e 

transformarem seus argumentos de venda. Segundo os entrevistados, hoje o processo de 

vendas é mais técnico, a situação econômica está mais estável e o mercado da construção civil 

encontra-se aquecido, refletindo diretamente no aumento da demanda por móveis e o aumento 

da concorrência, exigindo assim essa transformação.  

Como relatado pelos entrevistados, a grande quantidade de empresas no mercado 

dificulta a visualização das diferenças entre as empresas e produtos, pois elas estão cada vez 

mais parecidas. A globalização proporcionou que empresas menores, tivessem acesso aos 

mesmos fornecedores das empresas grandes, bem como as mesmas informações.  

Dentro deste cenário o atendimento e capacitação profissional dos consultores parece 

se constituir num diferencial para a conclusão da venda. O consultor precisa estar atento ao 

que o cliente quer, às novas tendências no mercado de decoração como um todo, às últimas 

novidades e lançamentos. Este nível de exigência, bem como o aumento do número de 

empresas fez com que o mercado sofresse com a falta de profissionais com as características 

exigidas.  

Não há cursos específicos para a formação deste tipo de profissional, e as empresas 

não investem no treinamento e desenvolvimento de seus funcionários para o exercício dessa 

função. Segundo os entrevistados, faltam treinamento e interesse das empresas em formar 

esse profissional devido ao tempo que isso requer. Os treinamentos, geralmente são internos, 

rápidos e ministrados por algum funcionário da organização, não sendo suficientes para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias para o exercício da função. Esse cenário, por sua 

vez, gera grande rotatividade no quadro de funcionários das empresas. As empresas acabam 

por contratar arquitetos recém formados, que muitas vezes vão para a área comercial, por não 

conseguirem colocação em sua formação acadêmica, ou pelo fator da remuneração. Esta ação, 

no entanto, também favorece a rotatividade, pois, assim que esses consultores conseguem uma 

melhor colocação eles saem das empresas de móveis, inclusive por uma questão de status.  
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Com base nas entrevistas, pode-se constatar que para ser um bom profissional da área 

comercial de móveis planejados, o consultor precisa ter dedicação no aprendizado e 

desenvolvimento constantes, conhecimento técnico, gostar do que faz, preocupar-se com as 

necessidades do cliente, foco e metas claramente definidas, um bom relacionamento pessoal e 

profissional para que as vendas sejam facilitadas, por meio de indicações e referências 

fornecidas, muitas vezes pelos próprios clientes. 

Por fim, quanto às empresas citadas nesta pesquisa, elas possuem características 

semelhantes. Pode-se verificar que os participantes circulam entre as mesmas empresas, ao 

longo de sua trajetória profissional. As características de produto e procedimentos internos, 

podem se alterar, porém, de maneira geral as empresas são semelhantes no que se refere ao 

poder aquisitivo do público alvo, atendimento ao cliente, a forma de produção dos móveis, 

bem como a forma de execução dos projetos e apresentação desses aos clientes.  

 

 

 3.2. Estratégia de análise dos dados 

 

A análise dos dados tomou por base o trabalho de Gibbs (2009) e ocorreu 

concomitantemente à coleta e transcrição de dados. 

As entrevistas foram transcritas por uma profissional especializada, que manteve as 

falas originais, com o objetivo de facilitar a identificação das narrativas relevantes no 

processo analítico. 

Seguindo as orientações de Gibbs (2009), as entrevistas foram lidas e relidas, com o 

objetivo de familiarizar o pesquisador com a estrutura e com o conteúdo das narrativas ali 

presentes. Procurou-se identificar os eventos, experiências, relatos e explicações que 

compunham as histórias contadas, e que estão relatados nos excertos apresentados. 

Em uma primeira etapa da análise, as narrativas foram identificadas e categorizadas, 

com base no referencial teórico, dividindo as narrativas em dois grandes grupos que 

representavam a aprendizagem no nível individual e coletivo. Essa primeira etapa resultou em 

356 excertos que foram analisados e separados dentro das especificidades de cada grupo, 

embora se tenha presente que esta é uma divisão apenas heurística, pois nas ações da vida 

cotidiana tais níveis estão intrinsecamente imbricados, como apresentado e discutido pelos 

autores do referencial teórico 

 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Esquema para análise das narrativas
Fonte: Elaborado pela autora. 
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e teórico da codificação. Segundo orientação de Gibbs (2009) vários aspectos que circundam 

a vida cotidiana são passíveis de verificação e relevantes em um processo de análise calcado 

nas premissas das metodologias qualitativas: 

• Atos e comportamentos específicos 

• Eventos 

• Atividades 

• Estratégias, práticas ou táticas 

• Condições gerais vivenciadas ou encontradas nas organizações 

• Sentidos 

• Participação 

• Relacionamentos ou interações 

• Condições ou limitações 

• Consequências 

Na codificação aberta, o texto é analisado a partir de comparações e perguntas. É 

necessário tentar formular códigos teóricos e analíticos, porém, deve-se evitar um nome para 

o código que seja simplesmente uma descrição do texto, que é sempre um exemplo de um 

fenômeno mais geral, o título do código deve indicar uma ideia mais geral. Ao ler o texto, 

deve-se perguntar: quem, quando, onde, como e assim por diante, estando sempre alerta para 

questões teóricas que estão por trás do texto, e que oferecem sensibilidade para os níveis mais 

profundos da análise (GIBBS, 2009).  

Os resultados da presente pesquisa estão dispostos em dois itens fundamentais. O 

primeiro, que vem a seguir, apresenta as histórias do percurso profissional dos participantes 

do estudo, ordenando as informações obtidas nas entrevistas segundo a ordem cronológica de 

ocorrência dos eventos. É relevante esclarecer aqui, que nem sempre os entrevistados 

contaram os eventos na ordem em que eles ocorreram, cabendo ao pesquisador organizá-los. 

No item cinco, apresentam-se as narrativas que descrevem os processos de aprendizagem 

individuais e coletivos utilizados pelos participantes durante sua trajetória profissional, os 

quais são interpretados e analisados a partir do referencial teórico anteriormente exposto. 
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4. HISTÓRIAS DO PERCURSO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES 

 
 

4.1.  Márcia 

  

Márcia nasceu em uma cidade pequena ao norte do Paraná, Ribeirão do Pinhal. Em 

uma família composta de quatro irmãs e dois irmãos. Por volta de seus sete ou oito anos, ela e 

sua família se mudaram para São Paulo.  

Seus estudos foram iniciados no interior, porém quando se mudou para São Paulo teve 

que reiniciá-los, fazendo novamente a primeira série, pois a grade não era compatível entre as 

escolas estaduais daquela época. A entrevistada conta que nessa época, no governo militar, as 

escolas estaduais eram as melhores, e isso a ajudou muito. 

Ao terminar o ginásio, a entrevistada queria fazer um colegial em uma escola 

conceituada, indo estudar no Liceu de Artes e Ofícios, uma escola técnica na qual cursou 

decoração de interiores, sem saber muito bem o que o curso abrangia Márcia só se lembra que 

desde criança gostava de fazer maquetes. O curso era distribuído em quatro anos letivos, 

composto de todas as matérias do colegial, mais as matérias técnicas, havendo a necessidade 

de um estágio, para a obtenção do diploma. Ocasião em que a entrevistada iniciou suas 

atividades profissionais na área de móveis. 

Seu primeiro emprego foi como estagiária, já em uma empresa de móveis sob medida, 

pois lhe disseram que a empresa estava contratando e ela precisava cumprir seu estágio 

obrigatório. 

Enquanto Márcia trabalhava nesta empresa, agora já como projetista de móveis, ela 

cursou e se formou em arquitetura. Inicialmente ela fazia os projetos artísticos para a 

apresentação ao cliente, os quais eram feitos em papel vegetal, com caneta nanquim e 

pintados à mão, na forma de perspectiva, as quais ela aprendeu no colégio. 

Os vendedores passavam um briefing do projeto, e o projetista o desenvolvia pronto. 

Nessa época, a entrevistada relata que não havia muita modificação em projeto, geralmente o 

cliente fechava com o que eles desenhavam. 

Após nove anos nesta empresa, Márcia acabou saindo do emprego, assim que sua filha 

nasceu, pois não conseguiu conciliar seu trabalho com a vida de mãe. Saindo da área por dois 

anos. 

Passado esse período sem trabalhar, Márcia resolveu que não queria mais ser 

projetista, iniciando agora sua atividade como vendedora na E1, onde conheceu Rosa. Essa 
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mudança de área se deu porque a entrevistada, não queria ficar somente fazendo projetos, pois 

permaneceu nesta função por muitos anos. 

A E1 era uma empresa que trabalhava com compensado, como estrutura dos móveis, 

tipo uma marcenaria, porém com determinada padronização dos itens, os quais possuíam 

características predeterminadas. 

Suas primeiras aprendizagens na área de vendas aconteceram na prática, ninguém lhe 

passou muita coisa, ela foi aprendendo vendo os outros, por meio da observação diária. 

Porém, ela ressalta que seu conhecimento técnico adquirido quando era projetista lhe ajudou 

muito, pois já conhecia os detalhes de um projeto de móveis.  Márcia ficou nessa empresa por 

dois anos, o que para ela foi uma vitória, pois lá havia uma rotatividade alta de funcionários. 

Logo após esse período, a entrevistada trabalhou cinco anos na E2, onde já havia 

alguns cursos, que ressaltavam as características dos clientes, bem como cursos realizados por 

fornecedores, que apresentavam as características técnicas dos produtos e ferragens 

comercializados pela empresa. Porém, a entrevistada apresentou algumas dificuldades quanto 

à mudança de produto, na E1 eram comercializados armários em compensado, já na E2, os 

armários eram confeccionados em aglomerado. Contudo, os cursos dados pelos próprios 

fornecedores, ajudaram-na a mudar sua visão sobre o aglomerado, nesta época havia uma 

visão negativa quanto ao uso do aglomerado na estrutura dos móveis, pelas pessoas em geral. 

Outro ponto importante nessa organização foi a mudança do trabalho com móveis sob 

medida para móveis modulados. Pois, este último limita a criação dos projetos, e a adequação 

das peças é mais limitada do que em um projeto de móveis sob medida. Márcia teve que 

aprender uma nova forma de projetar. Outra aprendizagem que a entrevistada teve nessa 

empresa foi a visitação às obras para executar medições in loco. Trabalho que até então 

Márcia não havia desenvolvido, pois antes disso, trabalhava apenas internamente na loja. 

Terminado este período de cinco anos, a entrevistada inicia seu trabalho na E3, em 

uma segunda-feira, sem que ninguém a recepcionasse na loja, não havia outro vendedor 

naquele momento, nem gerente, apenas duas projetistas. Não houve uma recepção formal em 

sua chegada. Nessa empresa ocorreu uma grande mudança em sua forma de trabalhar, devido 

à inclusão do uso do computador como ferramenta de desenho e execução dos projetos, pois 

até então a entrevistada desenhava todos os seus projetos manualmente.  

Na empresa anterior, somente as projetistas técnicas utilizavam o computador, os 

vendedores faziam um rascunho na prancheta e encaminhavam para que elas fizessem o 

projeto, que elas devolviam impresso em linhas, para apresentação ao cliente. 
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Na E3, os procedimentos eram outros, o vendedor era responsável por fazer o projeto 

direto no computador, bem como, prepará-lo para apresentação aos clientes. Márcia relatou 

que este aprendizado ocorreu de forma dura, ela resistiu muito ao deixar de desenhar na 

prancheta, para desenhar no computador, pois não conseguia “pensar” no computador, ela 

primeiro desenvolvia os projetos à mão e depois os transferia para o computador. Porém, 

atualmente, ela já efetua os projetos diretamente no computador. Esse aprendizado ocorreu 

com a ajuda dos colegas, sem nenhum curso formal, foi no dia-a-dia que Márcia foi 

aprendendo a projetar no computador. 

Agora já faz 11 anos que ela está nessa organização. A entrevistada relatou que na E3, 

houve a necessidade de se aprender outras coisas além dos processos internos e características 

do produto vendido pela empresa. Pois, teve que aprender a lidar com conflitos pessoais. 

Nestes últimos tempos, Márcia relata a necessidade de aprender a lidar com as pessoas “mais 

difíceis”, segundo ela, para que não houvesse conflitos.  

A entrevistada relata também, que sua forma de atender o cliente se modificou, desde 

o início na profissão. Agora se faz necessário um conhecimento maior dos detalhes do projeto 

como um todo, como cores do ambiente, material de construção, além das características dos 

móveis. Outro fator relevante, é que antes o público era mais direcionado, hoje na loja se 

atende pessoas de diferentes classes sociais, as quais possuem poder aquisitivo diferente. 

Assim, a entrevistada também teve que aprender a selecionar os clientes que entram na loja, o 

que antes não era necessário. Atualmente, a entrevistada precisa dar uma ideia de preço para o 

cliente, antes do inicio do desenvolvimento dos projetos, caso haja abertura, para que não 

sejam realizados projetos sem possibilidades de venda.  

Quando a entrevistada começou a trabalhar no Shopping 1, não havia lojas populares 

de móveis, havia a E3 e mais três alternativas, hoje são aproximadamente 20 empresas de 

móveis planejados de todos os níveis de preço e qualidade. Um ponto destacado por Márcia, é 

que a venda antigamente ocorria com maior facilidade, hoje os clientes são mais exigentes. 

Depois, a entrevistada ressalta os pontos principais para ser um bom profissional da 

área, ou seja, as habilidades que ela teve que adquirir ao longo de sua trajetória profissional. O 

consultor de móveis planejados, segundo Márcia, precisa conhecer bem a parte técnica, 

estudar sobre material para poder passar para o cliente os prós e os contras de cada situação de 

projeto.  

Antes, os profissionais vendiam armários, e hoje eles precisam passar para os clientes 

as ideias do projeto todo. O profissional precisa ver o projeto sistemicamente, abrangendo não 
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somente os móveis, mas também, acabamentos gerais, eletrodomésticos, ergonomia, fatores 

práticos e estéticos.  

Por fim, para Márcia, houve uma mudança no sentido que os profissionais dão à 

profissão. Antigamente, os profissionais eram vendedores, hoje são consultores comerciais. 

 

 

4.2. Pedro 

 

Pedro nasceu no interior, em Campinas, morava em uma rua de terra perto da linha do 

trem. Seus estudos não passaram do segundo grau, não tendo feito nenhuma faculdade ou 

colegial técnico, que pudesse vir a dar algum suporte técnico para o exercício profissional na 

área de móveis planejados. 

Ainda adolescente, começou a trabalhar em uma concessionária de veículos, no início 

no setor de funilaria e depois foi para a seleção de peças. Após certo período nesta empresa, 

seu chefe saiu da concessionária e montou uma empresa que distribuía baterias para 

automóveis, e o chamou para trabalhar na área de vendas, pois achava que o Pedro “levava 

jeito para vender”. 

Durante este período, serviu o exército, depois voltou a trabalhar com seu antigo chefe 

até se mudar para São Paulo, local em que conheceu sua esposa e casou-se aos vinte e dois 

anos. Seu casamento lhe deu um casal de filhos. 

Pedro começou a trabalhar na área de móveis, já como vendedor na E3, por acaso, 

quando tinha vinte e três anos de idade. Por acaso, porque seu irmão que havia sido convidado 

para trabalhar na E3, mas como não gostou o Sr. Marcos, gerente da E3, convidou Pedro para 

o trabalho. Nesta ocasião Pedro trabalhava com barracas de camping em uma antiga rede de 

lojas de departamento de São Paulo. Como sua mulher estava grávida de sua primeira filha, 

ele ficou muito em dúvida se deveria se arriscar. Na loja de departamentos, ele trabalhava das 

18 às 24 horas, então Sr. Marcos propôs que ele trabalhasse até as 17 horas na E3, para ir 

experimentando, e em pouco tempo já estava ganhando mais do que na loja de departamentos, 

começando assim a se dedicar exclusivamente à E3. 

O Sr. Marcos teve um papel fundamental em seu aprendizado, pois Pedro teve que 

aprender tudo. A parte técnica da venda de armários ele foi aprendendo no dia-a-dia, com as 

projetistas da loja, bem como as questões de elétrica e hidráulica, as quais ele também 

desconhecia. Contudo, Pedro relata que esta experiência foi tranquila pra ele, pois não achava 

difícil e aprendeu muito rápido. 
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A chefe de projetos teve um papel muito ativo em seu processo de aprendizagem, 

ensinando-o a trabalhar com escalas, a fazer planta baixa, a medir obras, bem como o ajudava 

com a parte criativa dos projetos. Enquanto isso, o Sr. Marcos ajudava-o com os fechamentos 

dos pedidos e a negociação junto aos clientes.  

Pedro permaneceu na E3 até o Sr. Marcos ser convidado para trabalhar na E4, que o 

convidou para ir junto. Tendo lá a ajuda de outro colega, Augusto, que fez uma cartilha para 

ajudá-lo, que continha dicas sobre como se portar no showroom, como apresentá-lo, como 

atender o cliente, entre outras dicas de comportamento, como falar baixo. Pedro se via como 

uma pessoa simples vinda do interior de São Paulo, e Augusto como um rapaz refinado, 

nascido em São Paulo, que lhe deu dicas importantes para atender o publico da E4.  

Na E4, houve uma grande dificuldade, de acordo com a visão de Pedro, pois a forma 

de trabalho era muito diferente da E3. A modulação, ou seja, a linha de armários disponíveis 

para a execução dos projetos, a medida dos armários, a apresentação dos projetos, era tudo 

diferente. Na E3, os desenhos eram realizados no papel tamanho A3, em cartolina e a lápis. Já 

na E4, era tudo em papel vegetal desenhado com nanquim. Então, Pedro teve que aprender a 

desenhar com nanquim e a fazer elevação, pois na E4 os projetos eram apresentados em 

planta baixa e elevação, com o apoio de adesivos para ilustrar os eletrodomésticos. Este 

aprendizado ocorreu após o expediente, quando os projetistas iam embora, devido sua 

necessidade de um projeto urgente ele se sentava e o desenvolvia. Assim foi aprendendo a 

desenhar. Aqui o entrevistado relatou que não aprendeu a fazer perspectiva, porém elevação 

foi fácil.  

Outra dificuldade encontrada na E4 foram os vendedores antigos, pois os melhores 

clientes eram passados direto para eles pela recepcionista, e para Pedro vinha o que sobrava.  

No início, ele não se incomodava, pois sabia que estava aprendendo, porém com o passar do 

tempo ele foi se tornando amigo da recepcionista, que também começou a lhe passar bons 

clientes. 

Na E4, Pedro também recebeu a ajuda de seus dois gerentes, mas não tanto como o Sr. 

Marcos, pois aqui ele teve que aprender a ter mais segurança para vender. Seus atuais gerentes 

e Augusto montaram uma nova empresa a E5, que fazia armários embutidos, e Pedro foi 

trabalhar com eles e ficou lá por três anos, porém após este período a empresa fechou e Pedro 

voltou para a E4.  

Pedro trabalhou por 15 anos depois de seu retorno à E4, e saiu novamente devido ao 

relacionamento complicado com seus dois gerentes, que eram muito grosseiros como relatado 

pelo entrevistado. Saindo da E4, Pedro foi para E6, por intermédio de uma amiga que estava 



59 
 

como gerente nesta empresa. Pedro, imediatamente gostou do produto que era maravilhoso, 

como ele descreve, mas foi um período difícil, porque a empresa estava no começo, não 

possuía catálogos e nem era muito conhecida. O que ajudou foi sua carteira de 

arquitetos/clientes, que o procuravam, dando-lhe a oportunidade de apresentar a E6, até que 

depois de dois meses aproximadamente, convidaram-no para ir trabalhar na E3c, e ele aceitou. 

Como Pedro disse “eu era muito impulsivo”, ficando na E3c por mais três meses.  

Mas, o que o motivou a ir para a E3c, foi a falta de organização da E6, que era uma 

bagunça, segundo o entrevistado. Agora, na E3c as dificuldades foram outras, ele não se 

adaptou à nova forma de trabalho que o Shopping 2 exigia, os clientes ali, de acordo com sua 

visão eram diferentes dos clientes das lojas de rua.  

O tipo de venda era diferente do que Pedro estava acostumado, que estava chateado 

em ter saído da E4. O Shopping 2 exigia, de forma indireta, agilidade e rapidez no 

atendimento aos clientes, diferente dos clientes da E4, além disso, na E3c o vendedor era 

responsável por fazer o projeto inicial no computador e Pedro, até então, não sabia fazer 

projetos no computador. Seus colegas na E3c ajudaram-no, mas não muito, pois não havia 

nenhum tipo de treinamento quando um funcionário novo entrava na loja, eram os próprios 

colegas que iam passando as especificidades do produto e do programa de computador, porém 

os vendedores mais antigos possuíam seus clientes para atender e não podiam se dedicar a 

Pedro o suficiente. 

Ele também sentia dificuldades ao vender aglomerado, pois na E4 os móveis eram 

todos em compensado, e para ele era difícil vender um produto que ele próprio não acreditava. 

Passando três meses, do início de suas atividades na E3c, Pedro começou a não vender e após 

uma conversa com o gerente da E3c, resolveu sair.  

Assim que Pedro saiu da E3c, recebeu um convite para trabalhar na E7, indicado por 

uma arquiteta/cliente. A E7 era uma empresa de móveis alemã, com padrão alto, na qual 

Pedro começou a se recuperar, pois tinha salário fixo mais a comissão, e os funcionários 

trabalhavam em equipe. Seu treinamento foi novamente dado pelas projetistas, pois nesta loja 

havia muitas linhas, muitos detalhes, equipamentos importados, Pedro adorava trabalhar nessa 

empresa. Até que depois de um ano e meio, quando o Lula ganhou as eleições para presidente, 

o dono da empresa, judeu, proprietário de um banco na suíça e nos Estados Unidos, resolveu 

fechar a loja do Brasil e da Argentina.  Ficando Pedro novamente sem emprego, motivo pelo 

qual fez com que ele voltasse a morar em Campinas. 

Já em Campinas, foi trabalhar na E2, que também não deu certo, pois havia poucos 

clientes. Assim, acabou voltando para São Paulo para ser gerente de outra loja da E2, e logo 
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após sua vinda a E2 foi vendida para uma empresa de móveis para escritório, mudando toda a 

estrutura e fechando a loja na qual ele estava como gerente. 

Desde sua saída da E4, devido seu relacionamento ruim com os gerentes, passou-se 

um ano e oito meses, até que os dois gerentes saíram da E4 e ele voltou a trabalhar na 

empresa. O dono da E4 não queria que o entrevistado tivesse saído da empresa, naquela 

ocasião, principalmente, pelos motivos de relacionamento. 

Atualmente na E4, os procedimentos foram modificados após a gerência ser dada a 

uma senhora vinda de outra empresa do mercado, que trabalhava com armários embutidos. 

Pedro relata que dos consultores antigos, ele foi o único permaneceu, pois os mais antigos 

resistiam às mudanças. Porém, ele aprendeu a lidar com a nova gerente, inclusive,  relatou que 

em uma conversa com a nova gerente, ela o liberou para trabalhar à sua maneira, e não de 

acordo com seus procedimentos habituais.  

Pedro afirmou que, hoje em dia, pondera mais as coisas, é mais flexível, menos 

impulsivo, porém mantêm sua forma de trabalho antiga, quando esta é mais eficiente que a 

atual, não que seja resistente às mudanças, mas se a forma dele trabalhar for mais efetiva, ele 

negocia e mantêm seus procedimentos. 

Em relação ao computador, atualmente Pedro relata que gostaria de ter mais domínio 

do programa de desenho, mas que não tem tempo para aprender, disse também, que até 

trabalha com o programa, mas que não tem muita paciência, por ainda haver muitos 

problemas, pois o computador “trava” demasiadamente. Porém, ele assume que se 

conseguisse desenhar direto no computador isto poderia ajudá-lo, sem haver mais a 

necessidade de desenhar antes na prancheta, dando mais velocidade a seu trabalho.  

Na E4, o entrevistado relata a ocorrência de muitos cursos de negociação, de produtos, 

e inclusive cursos oferecidos pelos fornecedores e empresas de eletrodomésticos, que eram 

ministrados na própria E4, no showroom da empresa fornecedora, ou até mesmo, nas fábricas 

das empresas, que facilitam a aprendizagem por proporcionar uma visualização do produto, e 

a por dar sentido a alguns detalhes que antes, sem a ida a fábrica, não tinham, dando-lhe mais 

segurança no momento de atender ao cliente.   

O mesmo acontece com o trabalho de uma consultoria que trabalha para a E4, que 

mesmo Pedro achando o consultor muito teórico, isso ajuda a dar a noção técnica do 

atendimento, para o que, anteriormente, era uma atuação intuitiva, desenvolvida nas 

atividades diárias.  

Como uma maneira de se atualizar o entrevistado faz uso de viagens e de diversas 

leituras. Outra maneira é por meio do relacionamento que ele mantém com os montadores dos 
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armários, que dão dicas de montagem nos projetos que facilitam o resultado final. Com o 

pessoal dos escritórios de arquitetura, que sempre mostram as novas tendências, relatam suas 

viagens, experiências, entre outros.  

Pedro comenta as diferenças que havia no mercado quando ele iniciou na carreira. 

Segundo o entrevistado, antigamente era mais fácil projetar cozinha, as opções de 

eletrodomésticos eram poucas, pois o acesso a equipamentos importados era restrito a poucas 

pessoas. As opções, de uma maneira geral, eram menores as que hoje.  

Foi ao longo do tempo, que ele foi dominando essas opções, porém ressaltou que cada 

vendedor vende o que gosta. Para o entrevistado o consultor de móveis tem que estar 

atualizado, saber como interagir com o cliente e com o profissional que acompanha o cliente, 

e procurar fazer um projeto dentro do que os clientes esperam, ouvindo sempre suas 

necessidades.  

Quanto ao mercado, o entrevistado fala das mudanças que ocorrem desde que ele 

começou. Atualmente, ele domina todos os equipamentos, importados e nacionais, e a 

concorrência era bem menor, pois não havia esse número grande de empresas de diversos 

padrões de produtos e atendimento. Pedro relata também que teve que alterar muito de seus 

argumentos no momento da venda, pois a percepção do cliente mudou. Antigamente, o cliente 

conseguia visualizar as diferenças entre as empresas de alto padrão com mais facilidade, pois 

elas possuíam produtos exclusivos, que atualmente com a globalização todas as empresas 

possuem acesso a todos os fornecedores. Hoje, o cliente entra na internet e consegue 

pesquisar sobre todos os detalhes e produtos, e antes eles não se preocupavam tanto, segundo 

ele.  

Os arquitetos e designers de interiores também foram de grande importância nestas 

mudanças, de acordo com o entrevistado. Antigamente, somente uma elite possuía este 

suporte profissional, as vendas aconteciam diretamente ao cliente final, eram eles que 

escolhiam seus móveis. Hoje não, além de encantar os clientes, é necessário que o consultor 

também encante o arquiteto ou designer do cliente, pois este possui grande influencia na 

tomada de decisão, já que os clientes confiam em suas opiniões e experiências. Sendo assim, 

o consultor não pode criar atrito com o arquiteto ou designer de interiores, e sim aprender a 

lidar com ele para facilitar o fechamento da venda, e isto é um exercício constante para Pedro. 

Pedro coloca que a mudança de vendedor para consultor aconteceu porque hoje há a 

necessidade do profissional da área de móveis conhecer os métodos, os sistemas, as 

estratégias, os equipamentos, deve entender de todos os detalhes para poder se relacionar bem 

no mercado. O cliente atualmente é mais exigente, de acordo com Pedro, o nível de 
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sofisticação é muito alto, o consultor precisa dominar não só os armários da empresa na qual 

trabalha, mas também dominar os equipamentos disponíveis no mercado, acabamentos para a 

construção, até detalhes de um projeto de iluminação. 

Por fim, Pedro coloca que o profissional precisa estar aberto, não pode ter preconceito 

às novas exigências do mercado, o profissional precisa estar sempre atualizado. 

 

 

4.3. Rosa 

 

A entrevistada nasceu em um sítio em Getulina, no estado de São Paulo, na região de 

Bauru. Por volta dos seis, sete anos foi morar na cidade e depois se mudou para Lucélia, onde 

seu pai possuía um sítio de café. Nesta cidade ficou até seus dezoito anos, mudando-se para 

São Paulo, capital. Pois, os filhos do casal estavam crescendo e não havia trabalho na região. 

Aos dezenove anos começou a trabalhar no antigo Banco de São Paulo, casou-se com 

vinte e um anos, casamento este que lhe deu um filho. Após seu casamento, Rosa parou de 

trabalhar até seu filho completar oito anos de idade, quando sua vida financeira deu uma 

virada e ela precisava trabalhar pra auxiliar nas despesas da casa. 

Seu primeiro contato com a profissão aconteceu quando a entrevistada tinha trinta e 

três anos, e foi convidada para trabalhar como secretária do dono de uma empresa de móveis, 

a E1, sendo responsável pela parte administrativa. Segundo Rosa, ela não gostava do trabalho, 

ficava na fábrica em Guarulhos e não se acostumava com o ambiente, pois estava acostumada 

com o ambiente escolar, devido ao fato dela ter feito magistério e trabalhado na secretaria da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing antes de ir trabalhar nessa fábrica.  

Quando Rosa decidiu sair da fábrica seu superior, o Sr. Eugênio, indicou que fosse 

para a loja de móveis para cozinhas, que se localizava na Água Fria. Ela aceitou, iniciando 

assim seu contato com o mercado de móveis planejados. 

O início na profissão foi um pouco complicado, pois começou a vender muito e 

ninguém havia lhe explicado o que fazer, quais eram as especificidades do produto e do tipo 

de venda. Porém, seu entrosamento com o cliente era muito tranquilo, facilitando o 

fechamento dos negócios, ela mesma não acreditava em seus primeiros resultados.  

Nesse início, ela vendia móveis soltos como mesa e cadeiras, pois os projetos ela ainda 

não havia conseguido aprender.  Essa experiência foi tão gratificante para ela que começou a 

gostar do trabalho, principalmente, quando percebeu que o ganho poderia ser bem maior do 

que o que ela tinha como secretária. 
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Seu contato com os projetos aconteceu de maneira imprevista. Uma cliente pediu que 

fosse até sua casa tirar as medidas para fazer o orçamento de alguns armários, e ela foi. Nessa 

ocasião, uma colega de trabalho lhe deu algumas explicações sobre o que medir, sobre o que 

era uma planta baixa, a escala, esse tipo de detalhes, porém ninguém a acompanhou em sua 

primeira medição. Essa colega foi lhe ajudando com os projetos, informalmente, conforme os 

projetos apareciam e as vendas foram acontecendo.  Até surgirem os primeiros problemas 

com a montagem dos projetos, como relatado pela entrevistada. Rosa relatou que somente 

após a ocorrência dos problemas que alguém lhe explicava o motivo do ocorrido, não havia 

uma explicação prévia com o objetivo de minimizar tais problemas. Somente após a 

ocorrência dos problemas, que Rosa tinha a oportunidade de refletir sobre o ocorrido, o que 

antes do problema não era possível, pois a entrevistada não possuía conceitos anteriores que 

lhe possibilitasse tal reflexão. 

Rosa relatou que foi nesse período que ela começou a se relacionar com as obras e 

com os clientes de maneira muito próxima. Muito do que a entrevistada aprendeu, foi nas 

obras, junto com os pedreiros que iam passando as informações necessárias para o 

funcionamento de seu projeto, e não dentro da empresa. Foram os mestres de obras que 

ensinaram sobre altura correta do ponto de esgoto, o que precisava para se instalar um fogão, 

como se fazia o gesso, entre outros detalhes. 

Passado doze anos na E1, Rosa começou a ter problemas com os filhos do dono da 

empresa. E após uma conversa com a gerente da E3a, ela se identificou e mudou de empresa. 

Em 1997, quando a entrevistada iniciou seu trabalho na E3a, os projetos já eram 

desenvolvidos no computador. Seu aprendizado teve que ocorrer desde o início, sobre como 

funcionava um computador, pois ela não sabia “pegar em um mouse”. Miriam, a gerente da 

E3a na ocasião, ofereceu um apoio inicial com os projetos, disponibilizando uma projetista 

para ajudar a transferir os projetos que ela fazia à mão, para o computador. 

Rosa ressaltou que a gerente da loja a ajudou muito com os projetos, no início. Porém, 

o atendimento foi acontecendo sem nenhum treinamento, caso o cliente solicitasse alguma 

alteração, Rosa pedia que ele retornasse outro dia, pois ela ainda não sabia efetuá-las. O 

contrato no computador ela também não fazia, fornecia um recibo feito à mão ao cliente e 

depois ele assinava o original.  

Uma dificuldade que a entrevistada sentiu quando entrou na E3a, foi a resistência dos 

colegas, e as situações desconfortáveis que teve que enfrentar. Pois, como ela vendia muito e 

a gerente a ajudava com os projetos iniciais, houve uma forma de “boicote” dos colegas, para 

amenizar esse problema ela relata que vendia escondido, somente no final do mês ela fazia 
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todos os contratos de uma vez, com o objetivo de “mascarar” seus resultados e assim 

minimizar a hostilidade. 

Após dois anos de empresa, a gerente teve que diminuir o quadro de funcionários e 

Rosa teve que aprender a fazer os projetos no computador senão seria demitida. Assim, uma 

projetista final e a gerente começaram a lhe ensinar, porém Rosa apresentava muita 

resistência, até que não houve mais alternativa e teve que aprender. Primeiro, ela aprendeu a 

apresentar o projeto na tela do computador, depois aprendeu a projetar. Hoje, a entrevistada 

afirma que sua relação com o computador mudou. Atualmente, ela o maneja bem, e que já não 

gostaria que alguém mais executasse seus projetos. 

Durante esses treze anos de empresa houve algumas mudanças na rotina de trabalho. 

Em 2005, a gerência foi assumida por Antônio, e Rosa pediu transferência para a loja da E3b, 

ficando lá até 2007. Nesse período, a entrevistada mudou seu comportamento e sua forma de 

atendimento, aprendeu a atender outro tipo de cliente, não somente o cliente final, mas 

também, o arquiteto ou designer de interiores do cliente. Este aprendizado ocorreu por meio 

da observação, assistindo suas colegas atuar com esse tipo de profissional. 

Em 2007, Rosa volta mais fortalecida à loja E3a, pois segundo ela, na loja da Alameda 

Gabriel Monteiro da Silva (principal rua na área de decoração de São Paulo), aprendeu a lidar 

com os profissionais dos clientes, o que agregou muito à sua carteira de clientes, já que antes 

não respeitava esse tipo de profissional, para ela não fazia sentido o cliente vir à loja com um 

arquiteto ou designer. 

Contudo, a resistência dos colegas da E3a não mudou. Dessa vez, ela sentia que os 

colegas, que não eram os mesmos de 2005, se sentiam incomodados com sua naturalidade na 

loja, o fato dela se sentir em casa os incomodava, assim como o fato dela saber delegar ordens 

aos outros. Mas dessa vez, ela aprendeu a lidar com essa resistência dos colegas, ela se 

policiava antes de falar, coisa que não fazia anteriormente. Aprendeu também a ser mais 

tolerante com as pessoas. Porém, ressalta sua dificuldade de relacionamento com o 

departamento de projeto devido a conflitos gerados até a definição final de seus projetos. 

Novamente, Rosa coloca que seu aprendizado ocorreu sozinho, no dia-a-dia, sem a ajuda de 

ninguém, aprendeu por meio dos erros e conflitos que ocorriam.  

 A entrevistada relatou sua percepção da transformação da profissão de vendedor de 

móveis para consultor comercial de móveis. Para Rosa, hoje o mercado é muito competitivo, 

o cliente sabe o que quer, possui acesso a informação que antes era restrita. Relata também 

como ela, aos 58 anos de idade, vive essa transformação. Atualmente, Rosa procura conhecer 
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seu cliente, onde trabalha, se vai se casar, se não vai, enfim, a entrevistada buscar conhecer as 

expectativas, preferências e necessidades de seu cliente. 

 O relacionamento com o cliente, segundo Rosa, é o diferencial, pois conhecimento 

técnico e seriedade são importantes, mas é o relacionamento que se cria com o cliente que é o 

diferencial na ocasião do fechamento do contrato, e que isto ela aprendeu ao longo dos anos, 

errando e se relacionando com as pessoas. 

 Um ponto levantado pela entrevistada é a influência dos colegas mais novos em sua 

aprendizagem e sua abertura para tal. Rosa gosta de conviver com seus colegas e clientes mais 

novos, para ela essa geração possui outra cultura que agrega muito aos seus conceitos. Além 

disso, coloca que uma equipe composta de pessoas de várias gerações representa um 

diferencial no sucesso da empresa. 

 Por fim, Rosa explica que houve uma transformação no sentido que dava para sua 

profissão quando entrou na área de móveis. Antes, essa profissão era a que ela queria 

desempenhar, agora essa profissão é a que ela nasceu para desempenhar. 

 

 

4.4. Augusto 

 

Augusto nasceu em São Paulo, capital, integrante de uma família de cinco irmãos. 

Seus estudos iniciais foram em um colégio público, pois segundo ele quem ia para colégio 

particular era porque não conseguia tirar boas notas no colégio público. Já o colegial foi 

diferente, ele fez o colégio técnico em uma instituição particular, no início estava no curso de 

técnico em eletrônica, mas não gostou, transferindo-se junto a alguns amigos para o curso de 

edificações. Neste curso, o entrevistado se identificou, e como disse: “de edificações pra 

entrar no ramo de cozinhas foi um pulo.” 

Seu primeiro emprego foi como estagiário em um escritório de engenharia de um 

amigo do pai, que trabalhava com obras pesadas de infraestrutura, atuando na área de 

topografia. Após essa experiência, trabalhou como estagiário na área de desenho de 

arquitetura. 

Na área de móveis planejados, Augusto entrou por acaso. Certo dia, seu pai trouxe um 

anúncio de jornal para a vaga de projetista em uma grande empresa de móveis para cozinhas, 

a E9. No início, o entrevistado achou estranho trabalhar com cozinha, mas devido ao seu líder, 

Sr. Paulo, uma pessoa muito participativa como descreve, um líder era muito unido a todos, 

forneceu-lhe uma experiência nova que fez com que ele se apaixonasse pelo mercado. 
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Marta, a chefe de projetos da E9 e responsável pela contratação de Augusto, foi a 

pessoa que lhe ensinou todo o trabalho, foi a pessoa responsável por seu treinamento. Neste 

período, o entrevistado tinha disponível uma quantidade grande de material de apoio, como 

apostilas, inclusive catálogos importados, muitas fotos para apoiar sua aprendizagem. 

Segundo Augusto, esse material ilustrava o que era projetar cozinhas, pois até então, entrava 

na cozinha somente para beber água. Sendo assim, este material o ajudava a projetar, pois 

nele, Augusto buscava referências de ilhas de preparo, posição dos eletrodomésticos, entre 

outros.  

Além disso, havia disponível muito material audiovisual, Sr. Paulo fazia questão que 

seus funcionários visitassem a fábrica, onde havia um laboratório que se apresentavam os 

produtos, os lançamentos e eram feitos os testes ou devidos ajustes antes da liberação para 

venda.  

Augusto ficou na E9 por cinco anos, no início como projetista e depois assumiu a 

chefia do departamento de projetos da empresa. Após esse período, o entrevistado abriu um 

escritório de engenharia com o cunhado para trabalhar com os clientes da E9, que precisavam 

de alterações na infraestrutura de suas residências. Porém, Sr. Paulo não gostou dessa 

estrutura. Não gostou de um vendedor da empresa dele ganhar comissão de outra empresa, e 

cortou todas as indicações para o escritório de Augusto. Assim, não foi mais possível manter 

o escritório sem as indicações dos clientes da E9. Essa experiência durou um ano e meio, 

depois Augusto foi trabalhar na E4 por meio da indicação de um colega que havia feito na E9.  

Foi na E4, que o entrevistado iniciou suas atividades como vendedor. Essa transição 

da área de projetos para a área de vendas foi tranquila para o entrevistado, pois como ele 

mesmo descreve, na E9, mesmo não efetuando as vendas em si, ele se reunia junto com os 

clientes e vendedores com o objetivo de fornecer apoio técnico, o que lhe deu experiência 

neste tipo de atendimento. Porém, faltava a experiência na negociação de valores com os 

clientes com foco no fechamento do contrato. Para ajudar nesta aprendizagem de como 

negociar, Augusto teve um “grande mestre” como ele descreve que foi Mário, gerente da E4.  

Mário foi o responsável por seu aprendizado, desde como se vestir, até como se portar 

em um atendimento. Segundo Augusto, foi seu gerente que lhe ensinou o porquê do cliente 

comprar ou não, e o que realmente o leva a fechar um contrato. 

Nos primeiros atendimentos, Mário acompanhava Augusto na hora da negociação, eles 

se sentavam juntos com o cliente, porém Mário sempre deixava Augusto à frente na 

negociação. Essa técnica foi tão significativa para Augusto que ele a leva até hoje, na E3c 

(empresa atual), mesmo não tendo um gerente físico que atue diretamente na venda, ele 
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adaptou essa técnica a sua atual situação profissional, criando um diretor virtual, que lhe apoia 

nas negociações, fazendo parte do cenário que ele cria para envolver o cliente. 

Sua forma de negociar foi se aprimorando ao longo do tempo. Augusto foi 

descobrindo a forma que dava certo, e analisava as que não funcionavam. O entrevistado foi 

criando um roteiro, ao longo de seus vinte anos de atuação profissional, o qual foi testado com 

muitos clientes, antes de chegar a sua forma final.  

O entrevistado ficou na E4, também por cinco anos. Após esse período ele se associou 

aos seus dois gerentes da E4 e fundou uma empresa de armários embutidos, a E5. Durante dez 

anos a empresa foi bem, chegando a ter uma loja na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Com 

a adversidade do Plano Collor, a economia parou e como descreve Augusto, boa parte das 

empresas sucumbiram. 

Sua transição de vendedor para gestor aconteceu com o apoio da experiência de seus 

antigos gerentes, que agora eram seus sócios. Em um primeiro momento, Augusto não gostou 

de ser gestor de pessoas, teve que aprender a lidar com sua nova posição, o entrevistado teve 

que aprender a trabalhar gerindo as pessoas, teve que aprender também que as pessoas 

possuem limites, que ele não era dono de seus funcionários, bem como teve que aprender o 

limite entre até onde um gestor pode ir, e até onde o gestor começa a ser invasivo com as 

pessoas.  

Porém, esse aprendizado ocorreu por conta própria. Augusto foi à busca de cursos de 

gestão, pois sentiu essa necessidade por trabalhar como ele descreve com “gente da pesada”. 

Foram seus funcionários Pedro e Otávio, este último veio a ser, no futuro, seu mentor na E3c 

e havia sido seu colega na E9. Para Augusto esse pessoal havia desenvolvido uma capacidade 

de vender muito própria deles, pois eles não haviam tido nenhum treinamento formal no início 

de suas atividades profissionais. Não era fácil para Augusto impor regras a esse tipo de 

profissional, que havia se desenvolvido de forma muito independente. Sendo a participação 

em cursos de gestão a maneira mais fácil dele se desenvolver, de acordo com seus próprios 

relatos. 

Augusto também fez cursos curtos de dois e três meses, assistiu a palestras, porém 

ressalta que sua faculdade de administração de empresa o ajudou um pouco. Segundo 

Augusto, esses cursos paralelos o ajudaram mais que a faculdade de administração, iniciada 

em 1978, pois em sua visão, ela não era muito específica. 

Após esses quase onze anos no comando da E5, Augusto voltou a ser vendedor, dessa 

vez na E3c, em 1998. Nessa ocasião, o entrevistado também tinha recebido uma proposta para 

voltar a E4, mas o que fez com que escolhesse a E3c foi um ponto ressaltado por seu futuro 
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gestor, Jonas, que o convenceu com o argumento de que na E3c Augusto poderia ter a 

oportunidade de ter uma loja própria da E3 dependendo de seu desempenho. Foi o que 

aconteceu, em três anos Augusto ganharia uma loja da E3 em Campinas. 

Seu primeiro contato com o computador como ferramenta de desenho foi na E3c. 

Quando Augusto iniciou suas atividades nessa empresa, ele nunca havia feito um projeto no 

computador, tudo era realizado manualmente. Seu mestre foi Otávio, seu antigo colega de 

trabalho. Segundo o entrevistado, Otávio lhe adotou, foi seu colega que passou todos os 

detalhes de produto e que o ensinou a projetar no computador. No início, Augusto se sentia 

inseguro para apresentar o projeto ao cliente na tela, então ele imprimia todos os desenhos e 

os apresentava no papel. Atualmente, Augusto faz suas apresentações inteiramente no 

computador. Caso a reunião não seja realizada na loja, ele leva seu notebook e apresenta tudo 

pelo próprio computador. Porém, é ressaltado pelo entrevistado que seu conhecimento prévio 

sobre o mercado o ajudou muito, pois para ele, quando já se conhece o conceito, tudo fica 

mais fácil. 

Augusto afirma que essa tecnologia o ajudou muito no processo de vendas, pois em 

uma primeira apresentação o cliente consegue sair com a ideia pronta da cozinha dele, o que 

encurta o espaço de decisão de compra do cliente, mas por outro lado aumenta o número de 

escolhas dele. Para Augusto, essa mudança foi gradual, mas englobou todas as empresas e 

isso acarretou em uma adaptação na forma de trabalhar do consultor. Antigamente, o 

vendedor tinha que saber desenhar, pois as alterações eram feitas à mão e demoravam mais do 

que hoje, que se consegue efetuar as mudanças na hora, na frente do cliente. Então, essa 

habilidade de desenho ajuda, mas deixou de ser essencial para Augusto. 

A E3c foi sua primeira experiência em loja de shopping. Augusto relata que a 

quantidade de clientes em uma loja de rua é bem menor do que em uma loja de shopping. Em 

uma loja de rua se faz necessário a prospecção externa de clientes, prática que o entrevistado 

nunca gostou. Augusto teve uma única experiência na E4, com prospecção de clientes no 

Morumbi, mas sempre atendendo o cliente final, pois nunca gostara de atender arquitetos ou 

decoradores de interiores. Contudo, atualmente, mesmo não fazendo visitas na tentativa de 

captar este tipo de profissional, quando o arquiteto ou designer de interiores o visita na loja 

Augusto tenta fidelizá-lo, pois acha importante o consultor ter uma carteira de profissionais 

que lhe indique clientes. 

Em 2001, o entrevistado ganhou uma loja da E3c. Augusto pontua que ganhar a 

administração de uma loja da E3c foi a realização de um sonho. Essa loja estava situada em 
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um grande shopping de Campinas, e sua experiência prévia de trabalhar em uma loja de 

shopping de São Paulo o ajudou muito, como comentado por ele. 

A loja ficou sob seu comando até 2006, momento em que o shopping começou a 

decair e começou a ser um endereço ruim para lojas de decoração de alto padrão. De acordo 

com Augusto, o shopping tornou-se mais popular. Assim, a loja foi devolvida para a diretoria 

da E3, e o entrevistado perde dinheiro e começa sua trajetória profissional como vendedor 

novamente.  

Após a devolução da loja de Campinas, Augusto optou, com o aval da diretoria da E3, 

por ser consultor comercial na loja da E3c de São Paulo. Porém, quando retornou o shopping, 

este estava com um nível de concorrência maior, com mais lojas do ramo do que cinco anos 

antes. Segundo Augusto, o cliente possuía mais opções de compra dentro do shopping, e esse 

cliente estava mais negociador. Antes, a E3c era uma loja de destaque dentro do shopping, 

hoje, sob a visão do entrevistado não é mais assim. A concorrência estava fortalecida e o que 

ia fazer a diferença seria seu talento pessoal. Augusto define talento pessoal, como um fator 

que determina o fechamento do contrato, pois o produto é muito parecido entre as empresas 

concorrentes. 

Até mesmo a forma de atendimento, atualmente, é diferente de quando o entrevistado 

começou a trabalhar na área em 1976. Com o advento da computação, Augusto relata que sua 

forma de atender o cliente não se alterou, e sim, houve um aperfeiçoamento nos argumentos 

utilizados neste atendimento. O que fez com que houvesse a necessidade de transformar 

alguns e de incluir outros argumentos. Esta aprendizagem aconteceu por meio da observação 

e interação com seus colegas de trabalho, pois Augusto e seus colegas de trabalho sempre 

conversam sobre os clientes, sobre as situações diárias, trocam experiências e avaliam os 

resultados. Porém, Augusto ressalta que a observação é fundamental, ele sempre observa seus 

colegas atendendo, os argumentos que usam, caso seja interessante ele também os aplica, 

testando e avaliando o resultado final com o objetivo de saber se a ação será incorporada ao 

seu roteiro, ou não.  

Augusto destaca que os pontos importantes em sua trajetória profissional foi a de ter 

trabalhado no mínimo cinco anos em cada empresa, pois pôde aprender o melhor de cada 

uma. Seu curso técnico de edificações forneceu um conhecimento prévio e amplo sobre 

arquitetura e engenharia. Mas, foi o conhecimento do mercado que trouxe uma base para o 

aprendizado em uma nova empresa. Gostar do que faz para poder criar um relacionamento 

com o cliente e descobrir o que ele precisa. Por último, o entrevistado ressalta a sensibilidade 

como fator primordial no processo comercial. Para Augusto, o indivíduo deve ter 
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sensibilidade ao que está acontecendo a sua volta, escutar o cliente, observar seus colegas 

atendendo, bem como estar sensível aos resultados de um trabalho, e trazer para si este 

aprendizado. 

Concluindo, Augusto aponta que aprender para ele é um fator constante, pois sempre 

está aprendendo. O mercado está mudando constantemente, as empresas mudam, os clientes 

mudam, então ele pontua a necessidade de um aprendizado contínuo em sua trajetória 

profissional. 

 

 

4.5. Ana 

 

Ana nasceu em São Paulo, em 1956, em uma família de seis filhos. Fez o primário em 

um colégio de freiras, e depois o ginásio e colegial em uma escola estadual. Cursou desenho 

industrial em uma faculdade de São Paulo, quando ao fim do curso realizou seu estágio no 

setor de embalagens de uma grande empresa do ramo de papel e celulose, sendo essa sua 

primeira ocupação profissional. Sua graduação foi concluída em 1980. 

Após esse estágio, ela se casou e se dedicou exclusivamente a sua família durante um 

ano e meio. Ao término desse período, foi convidada por uma amiga que trabalhava como 

projetista em uma empresa da área de móveis planejados, a E4, para também atuar nessa 

função. Como ela mesma descreve: “... fiquei na maior dúvida porque eu nasci para ser dona 

de casa...”, mas a entrevistada acabou aceitando o emprego, por ser na mesma rua de sua 

residência, tendo assim seu primeiro contato com a área de móveis planejados. 

Foi na E4 que a ensinaram a projetar, que explicaram sobre produto, apresentaram os 

conceitos, enfim, ensinaram o que era uma cozinha planejada. Essa experiência aconteceu de 

maneira informal, sem um curso que apoiasse seu aprendizado.  No início, ela realiza somente 

os projetos inicias para os vendedores, pois os projetos finais eram realizados em 

Florianópolis, onde estava a fábrica da empresa. Com o tempo, Ana aprendeu a fazer os 

projetos finais, que passaram a ser feitos na loja em São Paulo.  

Como projetista nessa empresa Ana ficou durante quatro anos. Quando seus dois 

filhos nasceram, ela voltou a ser dona de casa e se mudou para uma cidade da Grande São 

Paulo, onde mora até hoje. Voltando a trabalhar somente quando seus filhos completaram sete 

ou oito anos, pois na rua do colégio das crianças havia uma loja de cozinhas planejadas, a 

E10, na qual ela se apresentou e foi contratada. 
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Foi nessa empresa que a entrevistada teve sua primeira experiência na área de vendas, 

pois até então sua experiência havia sido, exclusivamente, com projetos. Na E10, a 

entrevistada aprendeu a atender o cliente, a realizar medições em obras e vender, mesmo 

tendo resistência a princípio de trabalhar na área comercial. 

Esse aprendizado aconteceu no dia-a-dia, por meio da interação com os colegas. 

Porém, a entrevistada relata que possuía uma aptidão para a área comercial, que herdara de 

sua mãe. Ana relatou que já nascera com essa habilidade, mesmo no início sendo um terror, 

obteve sucesso. Para Ana, atender o cliente, ter a dor de cabeça de mostrar o projeto, de 

vender, de negociar, ela não gostava. O exemplo que ela havia tido de seu pai, era de uma 

pessoa que trabalha durante oito horas por jornada, ganha seu dinheiro e acabou. Porém, esse 

mercado é diferente, a carga horária é diferente, a remuneração é diferente. 

Ana nunca fez um curso de vendas, aprendeu perguntando aos colegas, aos amigos e 

assim foi aprendendo. Até quando foi trabalhar na E3b, pois a empresa proporcionava aos 

funcionários o acesso a palestras de especialistas na área de vendas, que visavam qualidade, 

em como vender, atendimento, entre outros. Quanto às medições em obras, sua primeira 

experiência foi sozinha, ninguém a acompanhou, então, como ela tinha uma noção, por já ter 

sido projetista a tarefa foi executada. Segundo Ana, a orientação foi simplesmente: “você vá 

lá e meça”. 

Na E10, foi a primeira vez que a entrevistada sentiu dificuldade de relacionamento. 

Quando iniciou suas atividades na empresa, só trabalhava ela em meio período e outro 

vendedor que trabalhava em período integral. Com o tempo, o vendedor foi reclamar para o 

dono da empresa que ela tinha que ficar o dia todo, uma vez que ela vendia mais que ele e 

trabalhava menos. Como Ana não podia trabalhar o dia inteiro por causa de seus filhos, saiu 

da loja. Montou uma locadora de vídeos com o marido, ficando fora do mercado de móveis 

planejados por seis anos. 

Após esse período Ana resolveu voltar para o mercado de móveis planejados, mas nas 

grandes empresas e optando pela área comercial, pois ela precisava ganhar dinheiro, devido 

sua situação financeira começar a se atrapalhar. Sua segunda experiência na área de vendas 

foi em uma empresa parceira da E4 que vendia armários embutidos para seus clientes, pois 

esta vendia somente cozinhas. Seu aprendizado com esse novo produto também ocorreu no 

dia-a-dia: “...e aí eu comecei a ficar ali também aprendendo no tapa...”, como ela mesmo 

define, aprender no “tapa” significa ouvir, observar, ir se adaptando e vendo a melhor maneira 

de falar com o cliente, de mostrar o produto, de convencê-lo a fechar o contrato, de negociar, 

entre outras coisas. Nesta empresa Ana ficou somente um mês. 



72 
 

Após sua experiência vendendo armários embutidos, a entrevistada foi trabalhar na 

E11, mas ficou somente três meses, pois a empresa estava em uma situação financeira difícil. 

Indo trabalhar na E2, onde permaneceu por quatro anos.  

Nessa empresa, o aprendizado também ocorreu por sua conta, porém, Ana relata que 

sempre gostou de ouvir o cliente, que estava sempre do seu lado e que isso fazia parte dela. 

Outra característica que a ajudou, de acordo com ela mesma, era sua flexibilidade e seu jogo 

de cintura. Contudo, na E2, a entrevistada ressalta algumas dificuldades de relacionamento, 

com as quais teve que aprender a lidar, novamente sozinha no dia-a-dia. 

Até este momento a entrevistada não havia conhecido nenhuma fábrica de móveis, 

somente havia tido contado com os móveis montados na loja. Porém, havia um manual que 

apoiava os vendedores, o qual descrevia e mostrava os detalhes dos módulos. Tudo o que 

conhecia dos móveis, além dos expostos na loja era por meio de perspectivas ilustrativas. 

Enquanto trabalhava nesta empresa, a entrevistada foi convidada a trabalhar na E3b, 

onde trabalhou por nove anos, iniciando suas atividades em meados de 2002. Ana achava que 

toda mudança era complicada, pois a obrigava a sair de sua zona de conforto, obrigava-a ir a 

um lugar desconhecido. 

 Quando Ana entrou na E3b, seu gerente, Raul, mostrou toda loja, os acabamentos, mas 

com o programa de desenho dos projetos a entrevistada nunca havia trabalhado, portanto não 

o conhecia. Na E2, quem usava o programa eram, exclusivamente, os projetistas, já na E3 era 

o consultor que realizava os projetos de apresentação ao cliente direto no computador. Como 

treinamento do programa Ana teve um dia inteiro, sendo meio dia, na linha de cozinhas e 

meio dia, na linha de armários embutidos. O restante ela foi aprendendo com os colegas, 

esclarecendo as dúvidas e descobrindo os detalhes, sozinha, conforme trabalhava com o 

programa. Ana apresentou dificuldade ao sair do papel para o computador. No início, ela 

desenhava no papel, como de costume até então, e depois passava para o computador o layout 

do projeto. Atualmente, Ana relata que tem dificuldade em fazer o projeto no papel, 

procedimento exigido pela empresa em que trabalhava no momento da pesquisa. 

Durante esse período inicial os projetistas a ajudaram muito, pois era com eles que 

Ana esclarecia suas dúvidas e trocava informações. Com os vendedores menos, somente 

quando algum assunto surgia de maneira informal é que ela trocava alguma informação. 

Sua experiência com o computador foi tranquila, pois a entrevistada não tinha medo, 

porque ela já havia tido algum contato com computadores no período em que ela ficou fora da 

área de móveis planejados, em sua locadora de vídeos.  
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Sobre os cursos e palestras que a entrevistada teve na E3b, relatou que foram coisas 

novas, pois Ana nunca havia realizado curso nenhum na área de vendas. A entrevistada 

aproveitou todas as oportunidades que apareceram, assistia a palestras, participava de 

encontros com o objetivo de discutir técnicas de vendas e anotava frases, as quais ela afirmou 

usar até hoje. 

 Um ponto destacado, pela entrevistada na E3b, foi a questão da resistência dos 

colegas, é algo que a entrevistada relata que teve que aprender a lidar novamente, e aprende 

até hoje, não sendo algo fácil pra ela. Ana relatou que no início procura não dar importância, 

ela se relaciona somente profissionalmente, mas fica ressentida com essa situação de conflito. 

 Em todas as empresas que Ana trabalhou o período de adaptação foi sempre com 

dificuldades de relacionamento. A entrevistada colocou que: “as pessoas sempre ficam com 

um pé atrás”, não sabendo muito bem porque isso acontece, ela disse que realmente não sabe 

por que ela assusta as pessoas. Seus colegas de trabalho, de um modo geral, demoram um 

período para se acostumar e para gostar dela. 

Ana relaciona essa resistência por parte dos vendedores devido ao seu alto resultado 

de vendas, como ela sempre se destacou e não precisava de ninguém para atingir seus 

resultados, isso incomodava os colegas. Porém, a equipe técnica sempre esteve ao seu lado 

dando apoio.  

Na E8, Ana começou há alguns meses, algumas pessoas já a aceitaram, outras ainda 

não, mas ela disse que devagar irá conquistar as pessoas. Atualmente, para Ana, se houver 

pessoas que não gostem dela, paciência. 

Na E3b, o papel do gerente não foi relevante pra ela, dificilmente ela o chamava para 

uma negociação. Certa ocasião quando ela fazia um projeto para um amigo de Raul, ele 

chegou até a atrapalhar sua negociação, pois o fechamento do contrato estava para ser 

concluído, quando Raul falou para seu amigo pensar no feriado, postergando o fechamento do 

pedido. Diferentemente, do papel do gerente da empresa na qual a entrevistada está 

atualmente. Na E8 a atuação do gerente é mais presente junto ao cliente, não somente no 

momento da negociação, eles acompanham todo o processo, tratam o cliente como se 

estivessem recebendo uma visita em sua casa. Para Ana essa relação próxima ajuda no 

atendimento e fechamento dos contratos. 

No início de 2010, a estrutura da loja da E3b foi alterada, o que incomodou muito 

Ana, que estava tranquila com uma carteira de clientes e indicadores que sustentava seu 

resultado. Contudo, ela se sentiu invadida com a criação de um cargo novo, de gerente 

comercial, e com a entrada da nova gerente. A nova gerente estava contratando pessoas que 
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Ana considerava de um time “B”, e isso a incomodou, ela não gosta de fazer parte de um 

lugar “B”. Neste mesmo momento, Ana foi convidada novamente a mudar de empresa, e 

aceitou o convite para ir trabalhar na E8, uma empresa considerada por ela como “A”. 

A experiência nessa nova empresa, no momento de sua contratação foi bem diferente 

do restante, pois foi a primeira vez que ela teve um curso formal dentro de uma empresa. Esse 

curso forneceu seu conhecimento base para atuar dentro desta organização. Para Ana, esse 

curso não fez a diferença, mas ajudou muito, principalmente, quanto ao conhecimento das 

especificidades do produto da empresa.  O treinamento durou dois meses e abrangeu desde 

atendimento e negociação até colocação e montagem dos armários. Como apoio eles 

forneceram apostilas ilustrativas das peças, na fábrica eles também viram protótipos dos 

armários, com todos os detalhes de fixação e acabamento. Ana relatou que poder acessar esses 

materiais facilitou muito seu aprendizado. Os cursos aconteceram na fábrica da E8, em um 

ambiente projetado para o aprendizado, com quinze pessoas ao mesmo tempo, tanto 

vendedores como técnicos, os quais receberam o mesmo treinamento. 

O fluxo de atendimento do cliente na loja nessa empresa é diferente do que ela já havia 

vivenciado.  Ana relatou também que o curso transformou alguns conceitos que já possuía, 

pois antes fazia muitos procedimentos de forma natural, hoje atua de forma mais racional em 

relação aos procedimentos de atendimento ao cliente. Outro ponto destacado pela entrevistada 

foi a necessidade de voltar a desenhar no papel, e não mais direto no computador, tendo que 

fazer o processo inverso do que sua trajetória profissional havia demandado. Ana relatou que 

foi uma experiência horrível.  

 O mercado mudou muito desde que ela começou. O cliente está muito mais exigente, 

quer um projeto planejado para solucionar problemas de espaço, pois atualmente, há muitos 

apartamentos que visam mais a área externa de lazer, do que a área interna do apartamento. 

Fazendo-se necessário um projeto mais elaborado que otimize melhor os espaços.  

 Atualmente, Ana ressalta que se exige muito mais conhecimento e disponibilidade do 

consultor no atendimento ao cliente, do que antigamente era exigido do vendedor de móveis. 

Esse conhecimento a entrevistada, nas empresas anteriores, buscou por iniciativa própria, por 

seu próprio interesse, sem nenhum direcionamento interno da empresa. Quando o cliente 

comentava algo que desconhecia, ela pesquisava por conta própria, em revistas e sites da 

internet.  Porém, no curso da E8 teve um direcionamento de onde buscar este conhecimento, 

foram indicados locais para pesquisa de todos os materiais que possam abranger um projeto 

como um todo.  
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Por fim, Ana ressalta o papel das emoções no processo de aprendizado neste ambiente 

profissional. Ana fez questão de destacar que os fatores que facilitaram seu aprendizado 

foram fatores internos, e não externos. Para a entrevistada, foi sua vontade de aprender, sua 

curiosidade, que fez toda diferença nesse processo.  Ana afirma que gosta do que faz, e que 

nunca pensou em fazer outra coisa, mesmo tendo caído por acaso na profissão. O que faz com 

que ela goste de trabalhar na área é o atendimento ao cliente, é projetar e depois ver como 

ficou tudo pronto, de solucionar o problema do cliente, enfim, de vê-lo feliz. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Nesta seção, serão descritos e analisados os resultados coletados nas entrevistas 

realizadas com os consultores comerciais da área de móveis planejados. Em primeiro lugar, 

são apresentadas as experiências de aprendizagem formal vivenciadas pelos consultores em 

seus locais de trabalho. Em seguida, destacam-se os processos de aprendizagem informal 

experienciados pelos consultores nesses locais ao longo de sua trajetória profissional. 

Concluindo o item, são analisadas as aprendizagens consideradas significativas. 

 

 

5.1.  A aprendizagem formal vivenciada pelos consultores em seus locais de trabalho  

 

De acordo com as informações fornecidas pelos entrevistados, pode-se verificar a 

existência de treinamentos formais, promovidos pelas organizações que atuam no mercado de 

móveis planejados. Tais iniciativas tiveram início há aproximadamente dez anos, talvez em 

decorrência da não existência de cursos formais, em instituições de ensino, que visem 

habilitar as pessoas para o exercício da função de consultor comercial, conforme relatado 

anteriormente. Enquanto existem empresas que se preocupam em dar oportunidade de algum 

tipo de treinamento interno, outras não desenvolvem ações dessa natureza. 

As características dos treinamentos, como periodicidade, conteúdo e estrutura variam 

entre as empresas onde os consultores participantes deste estudo trabalharam. É preciso 

ressaltar, a partir dos resultados encontrados, que a aprendizagem da função de consultores 

comerciais ocorre, fundamentalmente, na prática do dia-a-dia, por meio das interações sociais, 

enquanto os indivíduos executam suas atividades diárias, como parte das rotinas de seus 

locais de trabalho. No entanto, identificou-se também a existência de alguns treinamentos, 

formalmente organizados com o intuito de promover a aprendizagem de determinados 

conteúdos de utilidade para o exercício da função, os quais serão descritos e analisados a 

seguir. 

Também foi possível verificar diferentes tipos de mecanismos de aprendizagem formal 

vivenciados pelos consultores: a) ações de treinamento patrocinadas e/ou desenvolvidas 

no âmbito da organização; b) palestras diversas indicadas pelas empresas empregadoras 

e c) cursos e/ou treinamentos buscados por iniciativa dos entrevistados. Como ilustrado 

na Figura 6. 
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Figura 6: Aprendizagem formal 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise dos dados. 
 

 

O Quadro 3 ilustra os tipos de treinamentos que os participantes da pesquisa relataram 

vivenciar ao longo de sua trajetória profissional, nas diferentes empresas nas quais 

trabalharam e trabalham. Ressalta-se que somente dois dos entrevistados procuraram cursos 

por iniciativa própria, fora do âmbito de sua organização. 

 Tipo de treinamento Márcia Rosa Pedro Augusto Ana 

Ações de treinamento no 

âmbito da organização 
X X X X X 

Palestras indicadas pela 

empresa X X X X X 
Cursos diversos buscados pelo 

funcionário   
X X 

 
 

Quadro 3: Mecanismos da aprendizagem formal 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados. 
 

A seguir serão descritas as iniciativas de aprendizagem formais encontradas. 
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5.1.1. Ações de treinamento patrocinadas e/ou desenvolvidas no âmbito da 

organização 

 

Tais ações assumem o formato de cursos que geralmente ocorrem no início da carreira, 

ou quando o entrevistado inicia seu trabalho em uma nova organização. Porém, durante a 

trajetória dos funcionários dentro da empresa, esses treinamentos são ministrados com o 

objetivo de atualizá-los sobre os novos produtos em linha, para tratar de questões de 

relacionamento de equipe e questões de mercado, entre outros. 

No início das atividades na empresa, os objetivos dos treinamentos são apresentar ao 

funcionário os produtos da empresa, os procedimentos internos e as características gerais da 

organização. Geralmente, são ministrados pelos funcionários mais antigos, que dominam o 

assunto em questão, ou por aqueles que detenham um grande conhecimento da empresa e dos 

processos internos.  

Das empresas nas quais os entrevistados trabalharam, somente três possuem a 

característica de fornecer um treinamento formal, a E3, a E4 e a E8. 

Quando Ana iniciou suas atividades na E8, ela vivenciou uma experiência nova, pois 

foi a primeira vez que ela teve um treinamento formal dentro de uma empresa. Esse 

treinamento lhe forneceu o conhecimento básico para atuar dentro da organização, como 

ilustrado no relato da entrevistada: 

  Excerto 1 
 

“Aí, foi a primeira vez na minha vida,  
que eu tive dois meses de treinamento na fábrica da E8 sobre produto. 
Foi muito bom conhecer todo o produto,  
como era montado o armário,  
como era projetado o armário,  
quais eram as opções de acabamento de armários,  
cozinhas e banheiros. 
Porque eles têm linha de banheiros,  
e tivemos também palestras para negociações,  
vídeos também do Fred (nome fictício),  
o que fazer e o que não fazer,  
o que não falar pro cliente nunca,  
tentar conhecer como é o cliente,  
se é um cliente pragmático,  
se é um cliente mais...  
esqueci o nome agora. 
São quatro tipo de clientes.  
E tentar identificar qual é.  
O pragmático ele vem  
e quer saber qual é o projeto,  
quanto custa  
e fechar. 
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Não adianta você contar historinha pra ele.  
Você precisa começar a identificar,  
como receber o cliente na loja...  
Então foi a primeira vez que eu tive um treinamento assim. 

Você acha que fez diferença esse treinamento? 
Não fez a diferença,  
mas vai ajudar muito,  
agregou muita coisa,  
fez diferença em produto.” 

 

Como relatado acima, mesmo Ana tendo passado por dois meses de treinamento, no 

início de suas atividades na E8, ela considera que esse treinamento agregou conhecimento em 

produto, porém o restante dos temas abordados, não agregou muito. 

No lançamento de novos produtos, as características desses cursos podem variar. As 

novas informações podem ser transmitidas por algum funcionário em uma reunião rápida, de 

uma hora ou duas, assim como podem envolver até uma visita à fábrica da empresa para um 

aprendizado mais significativo, que permita que o funcionário visualize e manuseie o produto 

a ser lançado. Abaixo, Pedro relata sua experiência quando a E4 lançou a linha de armários 

embutidos, pois até então, a E4 trabalhava somente com armários para cozinhas e áreas de 

serviço: 

     Excerto 2 

“Fiquei uma semana na fábrica...  
Uma semana direto...  
O dia inteiro na fábrica. 
Mostrando como fabricava,  
depois passam os filmes,  
os slides com o tipo de trilho...  
Aí, você via as portas,  
como que faz o projeto.  
Mas eu estou aprendendo. 
Fazem três anos que tem já armário!” 
 

Nesta ocasião, Pedro chegou a ficar uma semana na fábrica da E4 para que todos os 

detalhes do produto fossem apresentados aos consultores. Todos os detalhes de acabamento, 

de estrutura e de montagem foram informados para que o consultor pudesse desenvolver 

adequadamente os projetos para os clientes. 

Márcia comenta que há cursos fornecidos na E3 pela gerente de recursos humanos que 

não fazem sentido para os consultores. São reuniões onde são passados vídeos comprados no 

mercado, que muitas vezes não representam a realidade do setor de móveis planejados.  

Porém, a entrevistada comparece por uma questão política, mas para ela tais cursos não fazem 

sentido. Considera-os uma perda de tempo, como ilustrado no excerto abaixo: 
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  Excerto 3 
 

“Porque a gente tem muita coisa para fazer  
e ela vai ficar ali duas... 
três horas... 
mostrando aqueles vídeos lá de auto-ajuda,  
igual mandam para gente no email. 
A gente sabe que o dia-a-dia não é assim flores, sabe? 
Tem alguma coisa que sim,  
mas a maioria não...” 
 

Quanto aos treinamentos ministrados dentro da empresa, pelo setor de recursos 

humanos, Augusto, em conformidade à narrativa anterior, diz que a realidade diária de 

trabalho é diferente. Porém, para ele, mesmo esses treinamentos não ajudando muito, sempre 

se consegue absorver alguma coisa, que por meio da reflexão, pode ser aplicado em seu dia-a-

dia. 

Excerto 4 
 
“No dia-a-dia é completamente diferente. 
Ajuda nada 
Ajuda mais as palestras que a empresa proporciona 
As palestras de um olhar mais global, 
não específicos da E3. 
Pois, você acaba “pinçando” coisas do dia-a-dia  
que você pode trazer para sua realidade. 
Perda de tempo nunca é! 
Eu nunca acho treinamento perda de tempo. 
Eu acho que no caso do nosso RH  
poderia ser mais específico, 
mais elaborado dentro do nosso universo. 
Por ser uma solução doméstica.” 

 

Outra formatação dos treinamentos proporcionados aos consultores são os ministrados 

pelos fornecedores das empresas, tais como empresas de materiais sintéticos para tampos de 

bancadas e mesas, empresas de eletrodomésticos nacionais e importados, empresas de tampos 

e cubas em inox, entre outros. Para as empresas empregadoras, o objetivo é que seus 

funcionários estejam mais preparados para atender os clientes, como relatado pelos 

entrevistados. Já para os fornecedores, o objetivo é que os consultores conheçam seus 

produtos e os especifiquem adequadamente aos seus clientes. Esses cursos acontecem 

independentes da trajetória do funcionário na empresa, sua periodicidade está relacionada 

com os lançamentos de novos produtos, ou atualizações dos fornecedores. 

Pedro sempre gostou desses cursos, que o ajudaram a modificar sua visão sobre alguns 

produtos, bem como os benefícios destes. Ele relata que esses cursos o deixavam mais seguro 
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para atender o cliente, pois se sentia apto para indicar o melhor produto ao seu cliente, de 

acordo com sua necessidade do momento. 

 Excerto 5 
 
“Ajudam! 
Vai fornecedor,  
explica como que é,  
como que faz,  
então, 
isso na argumentação com o cliente ajuda,  
porque mostra que você tem conhecimento. 
Dá segurança!” 
 

Márcia, dentro deste mesmo contexto, também relatou que os treinamentos dados 

pelos fornecedores ajudam o consultor transformar sua visão sobre determinado produto. 

Além disso, todos os entrevistados relataram a importância de estarem atualizados com as 

novas tendências de mercado para um atendimento adequado ao cliente. 

Há treinamentos ministrados por consultores empresarias contratados, que visam 

aprimorar técnicas de vendas, relacionamento com os clientes, bem como noções de trabalho 

com indicadores e especificadores dos projetos dos clientes, ou seja, os profissionais de 

arquitetura e designer de interiores. Nesses treinamentos também são apresentadas técnicas de 

como abordar o cliente no primeiro atendimento, como captar as informações necessárias para 

que o projeto venha de acordo com as expectativas do cliente, favorecendo um futuro 

fechamento de contrato. 

Esses treinamentos, como os ministrados por fornecedores, acontecem independente 

da trajetória do funcionário na empresa, e estão relacionados com a necessidade da 

organização. 

No excerto seis, Pedro ilustra sua experiência com os treinamentos ministrados por um 

consultor empresarial, do mercado de decoração, ocorrido dentro da E4. Nesta oportunidade 

foram passadas informações necessárias para se trabalhar com os escritórios de arquitetura, 

como demonstrar o produto ao cliente, bem como extrair os detalhes relevantes para o 

desenvolvimento do projeto, durante o primeiro contato com o cliente. Isto serviu como forma 

de aprimorar o que ele já havia aprendido informalmente durante sua trajetória profissional. 
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 Excerto 6 
 

“Foi muito bom porque ele deu uma noção legal de trabalhar escritório de 
arquitetura. 
O tempo de duração nos escritórios,  
como funciona,  
deu uma noção, 
que a gente sabe,  
mas sabe no  inconsciente,  
quando traz para o consciente...  
Aí você conhece o sistema do showroom,  
o  sistema de “briefing”.  
Porque antigamente a gente ficava com vergonha de perguntar quanto o 
cara queria investir,  
aonde o cara foi,  
achava que era chato! 
Hoje já não. 
Isso ajuda a montar um projeto certo,  
acertar mais,  
ser mais assertivo,  
então isso ajudou muito!  
E eu gostei e tal,  
peguei e melhorei muito com isso...” 
 

Outro ponto relatado pelos entrevistados, é que esse tipo de treinamento dá segurança 

e técnica para aplicar o que eles haviam aprendido na prática das atividades diárias, atividades 

e procedimentos que muitas vezes aconteciam intuitivamente. Quando Pedro iniciou suas 

atividades na função não foi proporcionado a ele nenhum treinamento formal, foi por meio de 

sua relação com seus colegas e com o gerente que ele aprendeu as especificidades da função.  

O excerto sete ilustra sua experiência com esses treinamentos. 

  Excerto 7 
 

“Ah, eu fazia mais ou menos assim,  
mas não tinha muita noção né?  
Agora não! 
Eu tenho uma técnica. 
Você saber pegar o máximo de informação,  
pra poder montar um projeto mais assertivo... 
pra você conseguir vender...” 

 
Pedro aponta uma dificuldade nesses treinamentos, que foi a questão dos consultores 

serem mais teóricos do que práticos, pois no dia-a-dia, segundo o entrevistado, é um pouco 

diferente. Além disso, Augusto ressalta que geralmente os consultores empresariais, ao 

fornecerem treinamentos não conhecem as especificidades do mercado, como ilustrado no 

excerto 8, que nos mostra a importância de se criar um relacionamento com o cliente. De 

acordo com Augusto, muitas vezes os consultores empresariais não sabem como isto funciona 

nesse mercado, bem como sua importância no processo de vendas. 



83 
 

  Excerto 8 
 
“Você tem que gostar de todas essas fases!  
Se você não gosta de sentar e criar um relacionamento com o cliente... 
Que na hora em que o cliente entra na sua loja,  
se senta na mesa pra abrir uma pasta,  
antes de você perguntar onde que é a obra dele. 
Você tem que tentar criar um relacionamento com ele,  
pra quando ele voltar pra ver o projeto, 
ele já volta  
“aí Augusto, tudo bem?” 
Se você deixou de criar esse relacionamento, 
vai ter uma dificuldade maior. 
Quando ele vem ver o projeto já tem que estar com esse relacionamento 
criado.  

E isso é uma coisa que treinamento nenhum vai explicar pra você! 
Pois muita gente que treina... 
A maioria das pessoas que treina não sabem disso.” 
 

 

 

5.1.2. Palestras diversas indicadas pelas empresas empregadoras 

 

O objetivo dessas indicações pelas empresas empregadoras é o conhecimento 

adquirido possa apoiar a atividade diária do funcionário. A empresa, a partir da análise das 

necessidades de desenvolvimento do funcionário, indica uma palestra ou curso necessário 

para que determinada habilidade ou conhecimento seja adquirido. 

Ana coloca que até entrar na E3b, ela nunca tinha feito nenhum treinamento voltado 

para a área de vendas ou atendimento ao cliente, estas palestras a ajudaram muito, no 

desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades comerciais, como ilustrado abaixo no 

excerto nove. 

  Excerto 9 
 

“Na E3b é que a coisa mudou um pouco, 
porque tinha aquelas palestras dos palestrantes,  
do Marcos Paulo (nome fictício) 
que eu achei muito legal,  
visando qualidade,  
como vender,  
só esse tipo de coisa, 
nunca tive nada. 
Não foram nem cursos, 
foram palestras sobre venda, sobre qualidade. 
Foram coisas novas pra mim,  
que eu nunca tinha ouvido,  
eu gostava de fazer,  
sempre fiz todos os que eles me ofereceram,  
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que a E3 me ofereceu, 
anotava algumas frases também, 
que podia usar no momento de atender o cliente, 
e uso ainda. 
Uma das frases que eu ouvi uma vez e que eu uso até hoje 
“na hora que você comprou esse apartamento com esse padrão você já 
estipulou o padrão de móveis que você quer, não é?” 
Isso é muito legal! 
Então, frases assim. 
Então às vezes, 
como atender o cliente. 
A empresa inteira tem que atender bem o cliente, 
desde o porteiro, 
o manobrista,  
até o final, 
e isso às vezes não acontece, 
acontece só na parte de vendas. 
Então,  
acho que essas palestras só vieram a agregar, 
os filmes que a gente assistia, 
eu gostava sempre, 
gostava. 
Sempre tirava alguma frase de lá, 
eu tenho uma porção de frases anotadas. 

Você acha que esses videos te ajudavam? 
Acho que sim. 
Pra quem nunca teve nada... 
Eu acho que sempre é lucro, 
que foi aprendendo  
tudo na raça, 
e ouvindo, 
vendo...”  

 

 

 

5.1.3. Cursos e/ou treinamentos buscado por iniciativa dos entrevistados 

 

De acordo com os dados, buscam-se esses cursos e/ou treinamentos a partir de uma 

necessidade de aprendizado do funcionário, ou uma motivação interna de se aprender algo 

novo. Muitos desses cursos realizados pelos entrevistados abordam outros temas, além da 

parte técnica exigida pela função. O conteúdo buscado visa apoiar os consultores em questões 

de relacionamento interpessoal, gestão, marketing, entre outros.  

Dos cinco entrevistados, somente Pedro e Augusto mencionaram buscar esses cursos 

e/ou treinamentos para seu desenvolvimento profissional e pessoal. Augusto sempre fez essa 

busca para apoiar suas atividades diárias, como descrito abaixo: 
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  Excerto 10 
 

“Foi sozinho! 
Fui em busca... 
Fiz cursos,  
fiz vários cursos de gestão no SEBRAE,     
fiz um curso de gestor da ADV... 
E eu tive que aprender a lidar com isso, 
e fazendo curso era a maneira mais rápida de aprender... 
Cursos genéricos,  
curso de três meses,  
de dois meses,  
palestras,  
mas nada...  
Eu fiz administração de empresas, né? 
E isso também me ajudou um pouquinho.” 

 
 
 
 

5.2. A aprendizagem informal vivenciada pelos consultores em seus locais de 

trabalho 

 

A aprendizagem informal acontece naturalmente como parte do trabalho diário e 

envolve a busca de entendimento, conhecimento ou habilidades específicas. (ANTONELLO, 

2006; REARDON, 2004; BERG, CHYUNG, 2008). Todos os entrevistados relataram 

situações deste tipo de aprendizagem. Além disso, foi detectado que o desenvolvimento da 

função de consultor comercial ocorreu principalmente por meio dos processos informais.  

A partir dos resultados encontrados foi possível identificar que diferentes tipos de 

aprendizagem informal estavam presentes nos depoimentos dos entrevistados, sendo obtidas: 

a) nas atividades diárias; b) na interação com outras pessoas; c) por meio da liderança; 

d) de forma autodirigida; e) usando a reflexão; f) observando colegas de trabalho e g) 

por meio de erros.  

Vale ressaltar, que esses tipos de aprendizagens decorrentes de situações práticas de 

trabalho não aparecem de forma isolada. O esforço de separá-las faz parte da tarefa de análise 

desenvolvida pelo pesquisador. A Figura 7 ilustra a aprendizagem informal encontrada no 

ambiente organizacional dos consultores comerciais. 
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Figura 7: Aprendizagem informal 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise dos dados. 

 

O Quadro 4 ilustra os tipos de aprendizagem informal, encontrados nas entrevistas 

realizadas, bem como sua incidência entre os entrevistados. 

 

 

 Tipo de aprendizagem informal Márcia Rosa Pedro Augusto Ana 

Nas atividades diárias X X X X X 
Interação com outras pessoas X X X X X 
Liderança informal ou formal X X X X X 

Autodirigida X X X X X 
Reflexão X X X X X 

Observação X X 
 

X X 
Por meio dos erros 

 
X 

 
X 

 

     Quadro 4: Tipos de aprendizagem informal encontrados 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados. 

 



87 
 

5.2.1. Nas atividades diárias  

 

Esse tipo de aprendizagem se caracteriza por uma aprendizagem que acontece no dia-

a-dia, como parte das atividades desempenhadas pelos entrevistados em seus locais de 

trabalho. 

Rosa se lembra de quando iniciou suas atividades como consultora comercial. Ela não 

havia tido nenhum contato anterior com este tipo de trabalho, nem formação técnica que a 

pudesse ajudar. Contava apenas com sua habilidade para desenhar adquirida quando fez 

magistério, o que facilitou seu aprendizado da tarefa de elaboração de plantas. Assim, pode-se 

inferir que sua aprendizagem foi no dia-a-dia, embora com o acompanhamento/ajuda de um 

profissional mais experiente.  A pessoa que lhe ensinou, foi acompanhando seu desempenho 

no decorrer do desenvolvimento do trabalho, a partir das situações reais, vivenciadas 

diariamente. Conforme os projetos eram solicitados, Rosa e a projetista os desenvolviam 

juntas. Assim a entrevistada foi aprendendo, como mostrado no depoimento abaixo: 

  Excerto 11 
 

“Ela me ensinava por cada projeto que vinha,  
os primeiros ela fazia  
e depois eu falei “vou aprender”,  
Eu levei...  
Em dois meses eu fazia perspectivas maravilhosas, 
por que eu era boa de desenho.  

E foi aprendendo assim? 
Fui aprendendo assim,  
vendendo,  
sempre tive um relacionamento muito bom com os clientes  
e eu acho que isso é uma energia  
que você passa pela tua seriedade mesmo.” 
 

Outra situação representativa desse tipo de aprendizagem informal foi relatada por 

Márcia. Ela conta que, ao longo de suas atividades na loja da E3a, o mercado mudou, as 

características do shopping mudaram, bem como a combinação de lojas que compunham as 

opções dos clientes. Antigamente, o shopping possuía somente mais duas empresas de móveis 

para cozinha, as quais atingiam o mesmo público da E3a. Os valores eram equivalentes, 

podiam alterar em função de projeto e acabamento, porém eram empresas que atingiam o 

cliente com o mesmo potencial financeiro de compra. Com o tempo, essa característica 

mudou e, atualmente, o shopping possui, em torno de 20 lojas de móveis, que atingem 

clientes com poder de compra muito diferente. Clientes que possuem tanto residências de 

700m2, como clientes com apartamentos de 40m2.  
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Márcia relata que seu aprendizado para lidar com este novo cenário ocorreu durante a 

própria rotina de trabalho, tornando-a mais competente na tarefa de selecionar os clientes na 

loja. Não é possível que um consultor faça projetos para todos os clientes que entram em uma 

loja. Diariamente, entram clientes na loja que não possuem ideia sobre o preço do produto, 

então, se os consultores não selecionarem esses clientes haverá muito tempo de trabalho 

perdido. 

No excerto 12, Márcia comenta sobre seu primeiro atendimento na E3a, quando ela 

iniciou suas atividades. Já no excerto 13, ela nos mostra como procede atualmente. Desta 

forma, pode-se verificar a aprendizagem ocorrida ao longo de sua trajetória profissional, por 

meio da experiência diária. 

  Excerto 12 
 

“Eu não sabia direito,  
eu sabia o endereço,  
mas eu não sabia aonde era esse lugar aqui do lado da Zona norte. 
Aí eu vendi uma cozinha boa e uma lavanderia,  
depois que eu vim descobrir que era vizinho da Ema,  
até hoje em dia quando eu lembro eu penso 
“nossa eu acho que não teria ido lá nem medir”  
porque eu pensava  
“ah vou estar perdendo tempo!”  
Mas aí, eu fazia os projetos assim,  
e com o tempo fui aprendendo.” 
 
Excerto 13 
 
“Se a pessoa der abertura,  
você tem que dar ideia de preço.  
De quanto vai ficar,  
pra você ver se a pessoa para ou continua.  
“Olha sua cozinha vai ficar mais ou menos esse tanto”  
Eu vejo que até mesmo quando a gente dá a ideia de preço,  
a pessoa por ficar muito sem graça, 
ela pede para a gente fazer o projeto,  
porque ela ficou sem graça de falar:  
- Ah não! 
Ou então  
- Tá bom, obrigada não dá para mim!  
Tem uns que falam,  
Mas, tem outros que deixa a gente fazer... 
Só para sacanear.”  
 

Márcia relata, no excerto 14, outro exemplo de como a aprendizagem de 

procedimentos técnicos do trabalho, ocorreram com a experiência diária. A entrevistada relata 

uma situação que envolveu a questão das medições e conferência em obra. Segundo a 

entrevistada, inicialmente, ela ia sozinha, e depois ia o técnico responsável pela conferência 
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das obras, porém ela começou a ir direto com o técnico, com o objetivo de fazer mais rápido 

os processos de conferência. 

  Excerto 14 
 
“Não,  
assim quando precisa,  
e eu preciso ir sozinha,  
eu peço para alguém ir comigo. 
Se não,  
eu tenho que ir lá ver tudo,  
depois ele também tem que ir lá ver tudo.  
Então,  
já vamos juntos mesmo,  
para ver tudo,  
que aí ele já vê exatamente o que tem que fazer,  
já vê na hora.”  
 

Outro ponto ressaltado nas entrevistas é que a construção desse tipo de profissional 

acontece por meio da realização das tarefas cotidianas do trabalho, não importando qual seu 

grau de formação, se técnica ou acadêmica, para o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para o exercício profissional. Márcia, no excerto 15 ilustra esta característica do 

mercado. 

  Excerto 15 
 
“No dia-a-dia.  
Não tem vendedor que entra e que aprende na prática?  
No dia-a-dia?  
E fica tão bom quanto o outro que fez lá.  
Tanto é que depois que eu fiz o Liceu de Artes e Ofícios,  
que eu fui fazer na Belas Artes arquitetura,  
o curso de lá era muito fraco... 
Eu aprendi muita coisa na teoria, mas na prática mesmo a gente aprende 
trabalhando.  
É, tudo isso ajuda lá na hora do planejamento, mas falar mesmo com o 
cliente é na prática... 
de tudo isso o que sobra mesmo é a prática. 
Acho que todo curso que a gente faz serve também para conhecimentos 
gerais, 
mas nessa nossa profissão,  
é mesmo a prática. 
E essa parte de teoria você aprende no dia-a-dia,  
a fazer projeto, 
um ensina  
outro ensina... 
Mas aí eu fui aprendendo assim no dia-a-dia.” 
 

Pedro também comenta a importância da prática, da realização das atividades diárias, 

para que o indivíduo aprenda as questões técnicas que são necessárias ao exercício da 
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profissão. Ressalta que, como não há cursos formais voltados para a formação deste 

profissional, e porque cada projeto é único, cada cliente é único. E que cada cliente possui 

necessidades a serem atendidas diferentes um do outro, o consultor necessita desenvolver uma 

estrutura cognitiva que o permita avaliar qual a melhor situação para cada cliente. Esse 

conhecimento e essa estrutura são formados com a experiência ao longo da trajetória 

profissional do indivíduo, como ilustrado no excerto 16, onde Pedro relata como aprendeu a 

lidar com as expectativas do cliente, fazendo um projeto que seja viável financeiramente. Para 

Pedro, não adianta você fazer um projeto lindo que o cliente não pode pagar, cabendo ao 

consultor direcionar esse processo. 

  Excerto 16 
 

“É no dia-a-dia,  
que eu já tenho uma personalidade assim, 
mas a confiança que eu tenho lá,  
então eu deixo o cara a vontade,  
não deixo ele com vergonha  
e falo  
- Fala pra mim, me ajuda, eu quero vender pra você, mas você tem que me 
ajudar.  
- Você quer mesmo esse canto e o gaveteiro de canto, que é caro? 
- O senhor quer mesmo um corner? 
- “ah eu gosto”; 
- Mas por quê? Isso aqui tá dezoito pau 
aí ele  
“você é louco?” 
Aí eu falo:  
- Não, eu sei que o senhor pode pagar,  
mas você vai querer investir tudo isso num canto?  
- Não de jeito nenhum, põe um canto normal!  
Então,   
eu vou dirigindo,  
entendeu?  
Cada sentido,  
cada cliente... 
porque tem cliente que não quer saber,  
se você fizer uma coisa dessa você até ofende, né?  
Então tem que ter essa intuição,  
essa percepção né?  

E isso só com a experiência? 
Ah, lógico, né?  
Você vai pegando mais confiança,  
vai dominando mais,  
você vai repetindo isso toda hora a mesma coisa  
uma hora você tem que aprender.”  

 
Neste relato, pode-se perceber que para que uma venda seja bem sucedida, se faz 

necessário que o consultor crie um relacionamento com o cliente, é preciso que o cliente 
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confie no consultor, e que por meio desse relacionamento de confiança o consultor consiga 

captar as necessidades do cliente e transferi-las para o projeto.  

No depoimento de Augusto - excerto 17 - também está presente a ideia de que o 

aprendizado da habilidade de “como lidar com os clientes” se dá por meio das experiências 

vivenciadas, no dia-a-dia. 

  Excerto 17 
 

“Você tem que gostar de todas essas fases,  
se você não gosta de sentar  
e criar um relacionamento com o cliente,  
que na hora em que o cliente entra na sua loja,  
se senta na mesa pra abrir uma pasta,  
antes de você perguntar onde que é a obra dele,  
você tem que tentar criar um relacionamento com ele,  
pra quando ele voltar pra ver o projeto  
ele já volta.  
“aí Augustão, tudo bem, negão?”,  
Se você deixou de criar esse relacionamento  
vai ter uma dificuldade maior,  
quando ele vem ver o projeto já tem que estar com esse relacionamento 
criado.  

E isso é uma coisa que treinamento nenhum vai explicar pra você,  
que muita gente que treina,  
a maioria das pessoas que treina não sabem disso. 
Não porque não tem experiência,  
sabe a parte técnica  
mas não sabe...  
Como é que eu vou falar pra você, como que você tem que criar um 
relacionamento com um cliente?  
Eu posso te falar cinco tops técnicos,  
mas isso é uma coisa que vem de dentro,  
vem de você,  
da sua simpatia,  
vem de você gostar,  
vem de você ter que ver um pouco de comportamento...  
porque o cara é que nem a gente,  
você quando entra numa loja é a mesma coisa,  
você não gosta de entrar numa loja e criar um relacionamento com alguém? 
Puta, fica tudo mais fácil  
do que você ficar com aquela coisa gelada  
“pois não, em que posso ajudar, em que posso ser útil?”...  
Então, acho que isso é muito básico  
e é difícil treinar,  
isso é uma coisa que flui.” 
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5.2.2.  Nas interações com outras pessoas  

 
Neste ambiente profissional, foram narradas pelos entrevistados situações que 

mostraram que muito do que eles aprenderam, aconteceu por meio da interação com colegas 

de trabalho, clientes, fornecedores, parceiros e com os montadores dos móveis. Tais processos 

interativos, portanto, envolvem tanto os colegas que trabalham na mesma organização, como 

as pessoas que indiretamente fazem parte deste contexto de trabalho, permitindo que os 

indivíduos aprendam e compartilhem seus conhecimentos com diferentes atores. 

Rosa explica que a parte técnica ela aprendeu fora da empresa, por meio de seu 

relacionamento com parceiros, engenheiros e pedreiros. Foi a equipe das obras que passou as 

informações necessárias para o funcionamento de seu projeto, como mostra o depoimento 

abaixo: 

  Excerto 18 
 

“Os pontos tinha o departamento técnico,  
mas aí eu comecei a ficar muito assustada porque eu vendia demais,  
e eu tinha medo de depois instalar e dar erro.  
Mas eu estava me lixando pra empresa,  
eu me preocupava pelo cliente  
porque eles compravam em confiança mesmo.  
E aí comecei a ir muito em obra, 
e aí os engenheiros me ensinaram...  
Eu não aprendi assim dentro da empresa,  
eu aprendi na rua mesmo... 
Os pedreiros,  
engenheiros...  
Me explicavam tudo, tudo.  
Como que é essa espessura,  
eu lembro que na época a gente já fazia pras máquinas grandes o 
requadro...  
E nunca esqueço,  
um pedreiro que eu falei  
“mas precisava tanto entrar...”  
Que eu sabia que ia ficar feio a máquina ali,  
já sabia que a máquina ia ficar fora da pia e só tinha pia de 60cm... 
Não fazia granito maior,  
e aí eu falava pra ele 
- “Mas você não pode cavar?”  
E ele falou  
- “Mas dona, se eu cavar vai sair do outro lado.”  
E eu falei  
- “Mas não tem uma paredinha fininha?” 
E você sabe que tem, né?    
E ele fez com ferro e depois,  
que nem uma lajezinha,  
e ele fez a paredinha que eu precisava.  
E então isso foi muito gratificante,  
foi maravilhoso porque eu aprendi com esse povo mais simples mesmo. 
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Aí os mestres de obra me ensinavam como que fazia o gesso,  
a altura de um esgoto,  
o que eu precisava ter pra instalar um fogão,  
já tinha fogão de embutir,  
mas aí foi,  
foi,  
foi.  
E eu cheguei assim no meu limite mesmo de conhecimento,  
foi muito bom,  
eu não tive muita facilidade,  
eu aprendi muito apanhando.” 

 
Outra situação, vivenciada por Pedro, destaca o aprendizado desenvolvido por meio do 

relacionamento com clientes, principalmente com os arquitetos e decoradores dos clientes. Ele 

conta que aprendeu muito por meio de conversas informais, em visitas que fazia aos 

escritórios de arquitetura e decoração. Para o entrevistado este relacionamento é agradável, e 

com isso ele aprende elementos novos. 

  Excerto 19 
 

“Ah, eu gosto muito de conversar. 
Então, eu vou nos escritórios e converso,  
então aí o “cara” diz  
- “ Ah, eu fui para Milão”   
aí ele me mostra as fotos,  
o pessoal mandou muita gente para Milão na E4,  
você vê as tendências. 
Que nem,  
já saiu uma fórmica que estava lá em Milão,  
aí entra no site, 
tem que ir fazendo isso,  
é assim que eu vejo.” 
 

O papel dos colegas de trabalho se apresenta como fundamental, pois são os colegas 

que vão ensinando, passando as informações e detalhes sobre os móveis, sobre os 

procedimentos internos, dicas sobre atendimentos aos clientes, entre outros tipos de 

informações necessárias para o desenvolvimento do indivíduo na empresa, em que está 

iniciando suas atividades profissionais. 

Rosa relata, no excerto 20, que embora ela trabalhe nessa área há muitos anos, até 

hoje, considera que a interação com os colegas é muito importante para o aprendizado de 

novos itens e detalhes.  

  Excerto 20 
 

“Por exemplo,  
ele (colega de Rosa) fala  
-“Rosa você tem que vender,  
faz a LM agora pro cliente”.  
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Pronto gente,  
você perde dez minutos com ele...  
Que eu não fazia.  
Agora eu já pego a LM...  
eu mudei.  
Então,  
eu mudei aprendendo com esse pessoalzinho novo mesmo,  
que se eu vou fazer qualquer projeto,  
e isso é amadurecimento meu. 
Que agora a E3 está pedindo mais dados,  
eu já preencho a tela inteira,  
eu falo  
“me desculpe, eu não posso gerar o orçamento se eu não tenho a parte 
administrativa resolvida”,  
eu pego data de nascimento,  
CPF,  
RG,  
profissão,  
eu pego tudo do cliente.  
Quando eu vou tirar o contrato na tela do cliente eu já tenho tudo.” 

 

Pedro destaca que aprendeu muito com os montadores dos móveis. Como possuía o 

hábito de visitar as obras em montagem, os montadores passavam muitos detalhes, ou 

problemas que ocorriam durante a montagem dos móveis. Assim, muitos dos problemas de 

montagem que poderiam ser evitados e corrigidos previamente nos projetos. Ele aprendeu por 

meio desta interação, como mostrado no excerto 21:  

  Excerto 21 
 

“Eles me ligam  
eu vou nas obras perguntar o que é melhor para facilitar. 
Eu tava numa obra,  
fui descobrir que o pessoal não põe prateleira embaixo,  
aqui, aí eu coloco, né?  
Que aí tem que revestir no local,  
então perde tempo,  
tem que cortar fórmica,  
vai cola,  
vai tempo,  
então fica mais barato o orçamento,  
mas no final atrapalha a montagem.” 

 
Tanto Rosa quanto Pedro consideram que eles aprenderam muito por meio da 

interação com colegas mais novos. Ressaltam a importância de se estar aberto a esse 

aprendizado e a essa interação, pois consideram que os colegas mais novos possuem muito a 

agregar, como mostrado no excerto 22, fornecido por Rosa. 
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 Excerto 22  
 

“Eu aprendo tanto com o Rogério,  
o pessoal novo,  
mas, me ensina pra caramba,  
meu Deus do céu,  
eles tem uma outra cultura, 
é uma vida diferente da que eu tive. 
Minha vida era uma vida muito simples.  
E aí esse povo jovem,  
até os meus clientes mesmo,  
eu acho muito legal,  
eles te ensinam demais.  
E você tem que ter a cabeça aberta  
e tirar proveito desse ensinamento, né?  
Então,  
o Rogério, 
ele me ensina tanta coisa... 
Voltando, então...  
você tem que abrir a tua cabeça  
e pegar esse ensinamento  
que é uma vivência hoje do jovem.  
Quando eu falo que ele é exigente,  
que ele acessa a internet,  
ele sabe muito mais que você,  
do que eu sei,  
muito mais...  
Então eu tenho que tirar assim,  
pegar o lado positivo disso tudo  
e agregar valores pra mim.“ 

 
 

No início das atividades na E3b, Ana coloca que o departamento de projetos forneceu 

apoio no desenvolvimento de seu aprendizado. Porém, seus colegas da área de vendas 

apresentavam muita resistência a sua entrada na empresa, mas mesmo assim, esclareciam suas 

dúvidas, apresentavam a modulação, bem como os detalhes técnicos do produto. Vale 

ressaltar que modulação se refere a todos os tipos de armários disponíveis para a execução de 

um projeto, todas as medidas disponíveis, bem como todas as características de ferragens e 

acabamentos dos armários ou módulos. 

 Na E3, como não existe curso interno que prepare o consultor para o início de suas 

atividades na empresa, os entrevistados Márcia, Rosa, Pedro, Ana e Augusto tiveram apoio 

direto de seus colegas quando iniciaram suas atividades naquela empresa. A fala de Rosa, 

apresentada, no excerto 23, ilustra esta situação. 
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  Excerto 23 

 
“A Robertinha,  
a Roberta,  
que ela ficou como projetista,  
a Miriam me ensinava...  
O José Carlos também chegou a me ensinar. 
Nunca me esqueço,  
ele foi a primeira pessoa que pôs a mão encima da minha,  
pra mexer no mouse,  
porque eu não sabia.” 
 

Foi também por meio das interações informais com os outros consultores, que Ana 

passava aos colegas o que ela descobria, bem como por meio desta interação que ela ensinava 

aos colegas que entravam na empresa, as especificidades do produto da E3, como mostrado 

no excerto 24: 

  Excerto 24 
 

“O projeto sim, [...] 
e os vendedores respondiam,  
isso de responder,  
respondiam “como eu faço isso?  
Tem uma maneira mais fácil...?”,  
Inclusive coluna de forno pronta era muito cara,  
e então a gente montava a coluna  
e então isso pra gente era fácil. 
O projetista ajudava a gente também,  
ajudavam mas,  
também porque a gente perguntava...  
E eu ia descobrindo também  
“se eu fizer isso fica mais barato do que se eu fizer aquilo”... 

  Você passava isso pra eles? 
Às vezes,  
às vezes.  
Quando surgia o assunto eu falava. 
Também,  
quando entrava gente nova eu ensinava,  
porque não tinha ninguém pra ensinar,  
porque eles jogavam os vendedores lá.  
E então a última foi,  
a vendedora mais nova que está lá,  
e eu que ensinei tudo.  
E eles fizeram ficar encostada em mim  
pra ficar ouvindo como fazer,  
como negociar,  
o quê eu fazia.  
Só que foi um tempo curto,  
ela ficou comigo acho que uns dois meses  
e a coitadinha está jogada lá,  
ainda está vendendo meio no tapa,  
aprendendo por conta dela.” 
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5.2.3. Por meio de liderança 

 

Este item difere do anterior, por considerar alguma forma de demonstração, supervisão 

aplicada ou mentoring, como forma de compartilhar com os outros indivíduos informações 

que venham a facilitar a execução das tarefas. Neste item, há a figura de uma pessoa 

específica que, informalmente ou formalmente, se sente responsável por passar as 

informações a um novo colega. Diferentemente do item anterior, onde os colegas de trabalho 

se ajudam sem qualquer responsabilidade de passar determinado conhecimento, a 

aprendizagem se desenvolve naturalmente em conversas ocorridas durante o dia-a-dia. 

Augusto relata, no excerto apresentado abaixo, como seu colega de trabalho Otávio 

passou todas as informações necessárias, para que ele se adaptasse a uma nova forma de 

trabalho e a uma nova empresa. Segundo ele, Otávio tomou para si a responsabilidade de 

ensinar Augusto a trabalhar com o computador, assim como, apresentou as características do 

produto da E3c. 

  Excerto 25 
 

“Engraçado...  
Quem foi meu mestre quando eu entrei aqui na E3c.  
Quando eu entrei na E3c,  
os rapazes já estavam iniciando os trabalhos com computador.  
Tinha um primeiro programa,  
geração um do programa.  
E eu nunca tinha feito projeto no computador,  
nunca tinha visto isso,  
mesmo na E5,  
era tudo na mão,  
essa coisa de orçamento por computador era tudo uma coisa muito nova.  
E aí, mais uma vez o relacionamento da E9,  
o relacionamento da própria vida fez a diferença,  
meu mestre aqui foi o Otávio.  
O Otávio que lá atrás foi meu colega na E9,  
um pouco mais pra frente foi meu funcionário na E5,  
aliás mais de uma vez ele foi meu funcionário na E5,  
hoje ele estava me ensinando...  
Hoje era ele quem estava me ensinando  
numa boa,  
numa ótima!  
Ele me adotou,  
ele realmente me adotou  
“vem cá, vou te ensinar, vou te dar o caminho das pedras...”,  
Foi um grande cara.  
Aliás, eu tenho uma grande amizade com o Otávio,  
por isso,  
e por outras coisas.  
Foi assim... 
quem me treinou foi o Otávio, 
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mas o treinamento do Otávio foi o quê?Uma modulação?  
Foi assim  
tu,  
tu,  
tu  
tu...  
vou te ensinar a fazer projeto,  
porque naquela época a gente tinha o projetista que fazia o projeto pra 
gente, 
a gente entregava o projeto e...  
Isso é um dado interessante,  
nessa fase um, 
 eu raramente apresentava um projeto no computador,  
raramente.  
Primeiro que eu tinha um pouco de insegurança de ficar apresentando no 
computador e me perder no meio do caminho,  
e segundo que não era padrão.  
A gente tinha várias mesas aqui que apresentava o projeto impresso pro 
cliente. 
Hoje 100% é no computador,  
hoje você tem até seu note,  
que se não tiver computador na loja você vai apresentar no seu note,  
na casa do cliente e tal.” 
 

Aqui, é ressaltada a importância de colegas mais experientes ajudarem os novos na 

compreensão da cultura da empresa e nas tarefas específicas do trabalho. Tanto Márcia, como 

Pedro tiveram um profissional que forneceu apoio direto no início de suas atividades. No 

excerto 26, Pedro relata sua experiência no início de suas atividades no mercado de móveis 

planejados. 

  Excerto 26 
 

“Seu Dante sabia...  
Ele era aqueles vendedores que desenhava à mão,  
ele pintava quadro, sabe?  
Fazia aquelas perspectivas,  
aí ele foi me explicando,  
me ensinou à tirar medida,  
depois me ensinou a fazer projeto,  
e eu fui aprendendo...  
Eu vendia, o Seu Dante me ajudava a vender,  
elas me ajudavam a projetar  
aí eu fui aprendendo. 
tinha a Regina e ela me ajudava,  
ela era arquiteta...,  
Aí ela me ajudava a fazer projetos,  
eu aprendi a mexer com escala,  
abrir planta,  
aprendi a medir,  
e fui caminhando.  
O Seu Dante me ajudava nos fechamentos.” 
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Nas suas primeiras visitas aos escritórios de arquitetura o Sr. Dante foi fundamental, 

pois Pedro nunca tinha atuado junto a esses profissionais. Então o Sr. Dante acompanhava-o e 

informalmente e por observação Pedro aprendeu como atuar junto a esses profissionais. 

  Excerto 27 
 

“ A primeira vez eu fui com o Seu Dante,  
mas foi só no começo. 
Ia em um monte de lugar com ele.  
Aí eu ligava,  
Marcava,  
ia lá,  
levava o catálogo  
era muito mais fácil falar com um arquiteto,  
porque eles eram mais tranquilos,  
hoje em dia é muito corrido, né?” 

 

Quando Pedro começou suas atividades na E4, seus colegas também forneceram apoio 

direto. Portanto, tanto no início em um novo posto de trabalho, como no início em uma nova 

empresa, os colegas foram fundamentais para seu aprendizado. Para Pedro, mesmo que o 

profissional possua conhecimento técnico sobre o que é projetar armários, em cada empresa a 

modulação, os procedimentos técnicos e o sistema de montagem dos armários são diferentes. 

Isto torna necessária uma adequação do conhecimento prévio adquirido aos novos 

conhecimentos exigidos pela nova empresa. 

Excerto 28 
 

“É, negociava com ele  
Então,  
eu fui aprendendo. 
E depois ele foi para a E4,  
em 84,  
ele foi pra lá como vendedor,(Seu Dante)  
e ele me levou  
e eu fui com ele. 
Daí eu sai da E3,  
e entrei na E4.  
Era uma empresa que eu sempre me identifiquei com ela,  
eu sempre me dei bem lá,  
daí eu comecei. 
No início foi difícil,  
já haviam uns vendedores antigos,  
tinha o Augusto que me ensinou muito no começo.  
O Augusto fez uma cartilha pra mim 
porque como eu era um cara que tinha vindo do interior,  
eu não era um cara muito refinado,  
era meio “grossão“  
assim, né...  
E aí o Augusto era cheio de ser,  
o Augusto era fino, né! 
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Ele sempre gostou...  
Aí ele me ajudou né!  
Com: 
“fale baixo, no showroom, tenha bons modos, seja cortês,  
mostre aqui, ali”  
Aí ele me fez essa cartilhinha.” 
 

É importante destacar que, nesse mercado, mesmo o funcionário já tendo sido 

projetista e possuindo algum conhecimento técnico de produto, a área de vendas exige 

habilidades e competências diferentes. Nessa transição o papel dos colegas é muito importante 

para desenvolver o aprendizado necessário. Augusto, no excerto 29, relata sua transição da 

área de projetos para a área comercial, ilustrando o papel de seu gerente na ocasião em que 

iniciou suas atividades na área de vendas. 

  Excerto 29 
 

“Negociação... 
Eu tive um grande mestre que foi o Mário 
que na época era o gerente da E4,  
e ele que me ensinou tudo.  
Eu entrei lá ele falou:  
- “Vem cá, você tem futuro, mas vamos afinar isso daí,  
vamos começar aprendendo a se vestir”. 
Porque você como projetista,  
na E9 eles tinham um aventalzão branco que usava por cima,  
e a gente ia de calça jeans,  
e não sei o quê,  
mais à vontade.  
E de repente eu comecei a ir mais à vontade lá,  
e então ele me ensinou  
- “Tem que se vestir dessa maneira, é assim...  
o cliente tem que encontrar alguém dessa maneira...”.  
Quando eu entrei lá eu tinha até barba,  
tirei a barba e fiquei só com o bigode e tal,  
mudei a aparência,  
dei uma cortada melhor no cabelo e tal...  
E ele me ensinou realmente a pegar o cheque.  
Ele me ensinou porque o cliente compra,  
o que leva o cliente a comprar.  
Lógico que ele tem que gostar do produto  
mas acima de tudo ele tem que gostar de você,  
acima de tudo ele tem que confiar em você,  
senão não sai.  
Você pode estar vendendo ouro por preço de prata que não vai.  
Então foi o meu grande mestre, o Mário.” 
 

A interação informal acontece durante toda a trajetória profissional do indivíduo. Rosa 

comenta, no excerto 30, que mesmo atualmente, já madura na profissão, ela continua 

aprendendo com seus colegas seu trabalho, Hugo, seu colega na E3a, é um homem já com 

muita experiência de mercado, porém mais jovem em idade do que Rosa, e muito mais atento 
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aos procedimentos internos do que a entrevistada. Assim, sendo mais organizado que a 

entrevistada ele a orienta em muitas situações diárias, por se sentir “professor” de Rosa, como 

ela mesmo descreve.  

  Excerto 30 
 

“Você tem que pegar o Hugo  
que já é um pouco mais maduro,  
e que também já um pouco mais espertinho do que eu,  
eu aprendo. 
O Hugo de vez em quando  
ele fala que ele é meu professor,  
meu mestre,  
ele pega no meu pé pra caramba! 
Ele conversa numa boa. 
Eu sei que ele me ensina assim,  
o fato dele ficar me falando, 
me traz para a realidade,  
porque eu também não posso viajar tanto,  
é muito bom! 
Eu acho que as pessoas ensinam muito,  
esse “pessoalzinho” jovem,  
você aprende para caramba.  
E ninguém tem que ter resistência nisso,  
você tem que abrir caminho mesmo.” 

 
 
 
 

5.2.4. De forma autodirigida 

 

Neste item, pode-se perceber que muito do que os entrevistados aprenderam, foi por 

iniciativa própria de buscar o conhecimento. Aqui, o gatilho para a aprendizagem é a 

necessidade de aprender algo novo. Muitas vezes por uma nova solicitação de um cliente, 

outras pela própria necessidade de aperfeiçoamento ou atualização de algum conhecimento 

exigido pelo mercado. 

Um exemplo desse tipo de aprendizagem informal foi o de Rosa em relação ao 

computador. Segundo Rosa, quando ela entrou na E3a não sabia utilizar esta ferramenta de 

trabalho e a sua gerente na ocasião lhe forneceu o apoio de uma projetista para a elaboração 

de seus projetos iniciais. Mesmo assim, ela tinha que apresentar os projetos aos clientes, 

sendo necessário o mínimo de conhecimento da ferramenta, para que a apresentação fosse 

feita, mesmo que as alterações nos projetos fossem realizadas depois pelas projetistas. O 

relato abaixo mostra como Rosa venceu essa dificuldade, aprendendo a partir de seu próprio 

esforço. 
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  Excerto 31 
 

“E lá já tinha o programa X,  
e eu só sabia fazer à mão, 
e aí eu falei  
“quer saber, eu vou me treinar eu mesma.”  
Peguei a modulação,  
e em quatro projetos já estava sabendo tudo o que era aquilo.  
Eu não sabia pegar no mouse,  
eu não sabia fazer nada no computador,  
mas a Miriam era uma fofa e aí ela falou  
- “não, eu tenho projetista inicial e elas vão fazer o projeto pra você.” 
Mas, pra apresentar eu tinha que conhecer o que eu estava fazendo,  
e então todos eu fazia primeiro à mão  
e passava pras meninas o que eu queria e elas faziam...” 

 

Augusto ilustra, com o excerto 32, como que ele aprendeu a criar um relacionamento 

com o cliente.  

Excerto 32 
 
“Sozinho,  
sozinho...  
Nunca ninguém me ensinou isso:  
“olha bicho, é o seguinte, você tem que sorrir pro cliente, se o cliente sorrir 
pra você é porque...”,  
O cliente ia entrar  
e eu ia começar a gargalhar, kakakakaka...  
Isso é uma coisa que você vai aprendendo,  
você vai testando...  
Atender cliente é um laboratório, né...  
acho que aí você perguntou qual a diferença de um de tanto tempo,  
e de um novo.  
Acho que a diferença maior existe é nesse sentido de laboratório, porque 
você vai entendendo o funcionamento da coisa.” 
 

Muito dos conhecimentos que os consultores vão buscar, acontecem quando um 

cliente faz uma solicitação que exige um conhecimento que o consultor não possui. Nesse 

caso a busca pelo conhecimento se torna necessária visando o atendimento das expectativas 

da clientela. No excerto 33, Ana relata uma experiência, na E3b, na qual ela teve como gatilho 

uma solicitação do cliente. Esse conhecimento, a entrevistada buscava por iniciativa própria, 

por próprio interesse, sem o direcionamento de ninguém da empresa. 

  Excerto 33 
 
“Não, não dava.  
Às vezes o cliente falava alguma coisa,  
e eu ia pesquisar por minha conta,  
via revistas.  
Exposição anual de decoração que também é legal, 
que mostra o que há de mais moderno no momento. 
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Os sites da Feira de Milão... 
Porque eu buscava, eu que tinha interesse.  
Então, acho que isso faz diferença também,  
o pessoal é mais acomodado,  
não quer saber de nada.  
E fica fazendo aquele arroz com feijão  
e então, 
não encanta o cliente. 
Você precisa encantar o cliente!”  

 

Porém, quando Ana fez o curso na E8, a empresa já forneceu um direcionamento de 

onde buscar este conhecimento, servindo como facilitador para o exercício da aprendizagem 

autodirigida. Fato que até 2010, não havia acontecido em nenhuma empresa que a 

entrevistada havia trabalhado. Pois, faz parte do treinamento da E8, o fornecimento de fontes 

de pesquisas, que visam facilitar o processo de busca do conhecimento por parte dos 

consultores. 

  Excerto 34 
 

“Isso a gente teve lá na E8 também,  
no treinamento.  
Sites pra você visitar e conhecer o que está por aí,  
inclusive torneiras de banheiro.  
Imagine, eu nunca tive um treinamento de torneiras,  
de cubas de banheiro.  
E lá eles fizeram isso,  
sites italianos,  
torneiras magníficas.  
Porque o cliente chega pra você e fala  
“porque eu vou colocar determinada torneira”, 
e ele fala o nome,  
e você tem que saber o que ele está falando.  
Fazer cara de paisagem,  
“perfeita!  
Linda!” 
Se você não conhecer... 
Entendeu?” 
 

Outro ponto a ser ressaltado, é a iniciativa como fator que favorece a busca de 

determinado conhecimento por parte dos indivíduos. Nesse excerto, Ana mostra o fator 

iniciativa própria como motor para a busca do conhecimento.   

Excerto 35 
 

“Agora,  
eu sou uma pessoa muito curiosa  
e não fico esperando, 
se eu preciso de alguma coisa 
eu vou atrás.  
Que nem mexer no AutoCAD,  
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eu não sei mexer no AutoCAD  
mas, lá na E3c todo mundo que precisava de alguma coisa vinha perguntar 
pra mim.  
Por quê?  
Porque eu fuçava,  
perguntava,  
eu me virava  
e conseguia imprimir as plantas, né...  
Aí eu fui convidada a ir pra E3c,  
foi a mesma coisa...” 

 

 

 

5.2.5. Usando a reflexão 

 

Antes de discorrer a respeito das situações de aprendizagem informal que envolvem 

reflexão, é importante relembrar que Marsick e Watkins (1997) consideram a reflexão como a 

principal ferramenta para disparar o aprendizado por meio da experiência. Abaixo, estão 

destacadas situações que ilustram o papel da reflexão, no aprendizado dos consultores 

comerciais. 

Alguns consultores possuem a característica de refletirem após sua atuação junto aos 

clientes, ou após a ocorrência de erros. Augusto apresenta, no excerto 36, como ele insere a 

reflexão em suas atividades diárias, para pensar sobre seus resultados e sua atuação no 

atendimento ao cliente. Para o entrevistado a reflexão é fundamental, e ele a realiza de forma 

consciente. 

  Excerto 36 
 
“Sim,  
sim...  
É importante,  
é importante,  
isso é importante.  
Lógico que tem aquele caso que você sabe que perdeu  
porque você sabe que não era cliente mesmo,  
não tem jeito,  
não dá! 
Você não consegue vender uma Porsche 
pra quem tá a fim de comprar um Fusca,  
não tem jeito...  
Mas,  
quando você perde um caso que você poderia ter vendido,  
essa análise é fundamental. 
É uma autocrítica pra você,  
que às vezes nem é pra você,  
às vezes é pra empresa  
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mas, você tem que ter essa consciência,  
eu acho. 
Ou então,  
às vezes você perde por alguma deficiência sua,  
uma falha de atendimento seu,  
também acontece,  
todo mundo é factível de ter...  
Foi o atendimento,  
ou você demorou com o projeto,  
ou você não soube fazer,  
não deu pra fazer por motivos A, B ou C,  
não fez e aquele relacionamento inicial, 
e o outro profissional fez melhor esse relacionamento inicial.  
Isso conta, isso é metade da venda,  
esse relacionamento inicial que você faz na hora que você conheceu o 
cliente é metade da venda.[...] 
Você tem que refletir,  
plano B,  
eu não fiz o relacionamento,  
não consegui fazer,  
o cliente saiu sem a gente conseguir fechar o relacionamento.  
Eu vou ter aí três dias,  
quatro dias pra tentar alguma coisa desse relacionamento.  

  Isso você faz de forma consciente? 
Lógico, óbvio, é plano B 
você criou um clima e isso é super consciente,  
isso é plano B. 
isso é uma coisa que você vai aprendendo,  
você vai testando...  
Atender cliente é um laboratório, né...  
Acho que aí você perguntou qual a diferença de um de tanto tempo e de um 
novo:  
acho que a diferença maior que existe é nesse sentido de laboratório 
porque você vai entendendo o funcionamento da coisa. 
Já faz parte do atendimento essa coisa,  
então você tenta um jeito,  
tenta outro jeito,  
tenta outro...  
às vezes esse relacionamento vai aparecer no finalzinho da abertura da 
pasta.  
Sabe,  
você está ali  
“não consegui fazer um relacionamento com o cliente ainda...”, 
 às vezes você tem que mudar de assunto  
“é seu primeiro apartamento?  
É sua primeira propriedade?” 
 

No excerto 37, Augusto nos fala dos processos em que ele reflete posteriormente a 

ocorrência de um determinado evento. O entrevistado relata que ele sempre conversa muito 

com seus colegas sobre as situações vivenciadas diariamente na loja, porém, ressalta o papel 

da observação como fundamental, para apoiar seu processo reflexivo. 
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  Excerto 37 
 

“A gente sempre troca muita ideia,  
lógico,  
é importante,  
é muito importante a gente estar trocando ideia,  
mas a observação é fundamental. 
A observação,  
você observar o dia-a-dia,  
você observar o comportamento do cliente,  
você está observando o que o cliente fala...  
A partir do que um cliente fala,  
dois clientes falam,  
três clientes falam,  
você vai ter que começar a repensar o argumento  
por que mil outros clientes vão estar falando a mesma coisa. 

Você teve que aperfeiçoar os argumentos e incluir alguns argumentos novos? 
Acho que eu diria não mudar os argumentos,  
mas incluir argumentos novos,  
que antes no seu roteiro de apresentação de projeto,  
orçamento e negociação  
era uma coisa que falava por si.” 
 

Outro exemplo de reflexão, neste ambiente, acontece a partir da necessidade do 

indivíduo em analisar suas deficiências. Rosa, no início de sua atuação profissional, aprendeu 

muito reavaliando as situações originadas por erros. No excerto 38, Rosa comenta como este 

aprendizado ocorreu, e a forma com que refletiu em seu conhecimento técnico, necessário 

para minimizar qualquer problema para o cliente. Rosa antes do atendimento ao seu cliente 

vai à obra para analisar e refletir sobre pontos que podem apresentar problemas futuros, antes 

da apresentação do projeto ao cliente, com o objetivo de se preparar para orientá-lo. Como 

Rosa sabe que possui deficiência em seu conhecimento técnico, indo à obra, a visualização e 

reflexão sobre o projeto no ambiente é facilitada. 

  Excerto 38 
 

“Aí eu comecei a ficar esperta e nos outros...  
Aí comecei a ficar ligada  
“então cada aparelho tem que ter um ponto senão ele não vai funcionar”,  
e aí eu vivia nas obras. 
Se estava quebrando tudoa gente que passava o ponto de esgoto e tudo, né.  
Eu não tenho um problema com interpretação de projeto,  
eu não tenho uma peça que volta,  
nada errado.  
Nada,  
nada,  
nada...  
Minhas coisas erradas são até na ordem de fabricação, 
saiu pra fábrica não tem,  
eu nem esquento minha cabeça. 
Porque eu acompanho toda a obra.  
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Ontem eu fui num cliente,  
isso é muito legal  
e é importante saber, 
ele quer por uma side by side no Arboris,  
mas ele não quer por uma side by side com 73,  
daquela pequena,  
ele quer uma grande...   
Aí eu risquei no chão,  
65 entre a pia e a side  
e aí ele falou 
 - “Rosa, cabe uma de 90?”  
E eu falei:  
- “Cabe, você corta a guarnição da porta?”,  
- “Corto.”  
E isso é a diferença,  
é você ir lá na obra com o cliente  
e ver todos esses detalhes  
que ele poderia depois cismar,  
daqui na instalação  
e falar...” 

 

Por fim, um exemplo de reflexão que ocorre neste cenário, é o proveniente da 

interação e observação da atuação dos colegas. O excerto 39 ilustra como Márcia observa a 

forma com que um colega liga para seu cliente, convidando-o para vir à loja, e posteriormente 

mostra como ela reflete em sua atuação. 

  Excerto 39 
 

a gente aprende vendo os outros 
na verdade,  
um vendedor acaba aprendendo com outro.  
A gente aprende a ouvir o outro vendedor.  
Por menos experiência que tenha,  
ele tem alguma coisa de novo.  
Igual o Maurício quando ele liga para o cliente falando que o projeto dele 
está pronto,  
ele fala mesmo com emoção  
e ele fala  
- “E o seu projeto ficou tão lindo, maravilhoso. Olha todo mundo que passa 
que olha que quer copiar as ideias, para fazer em outro lugar. Olha você 
tem que vim ver que ficou muito bom”, 
Essas coisas...  
Eu falei “nossa olha, ele não vai ter problema para o cliente vim ver o 
projeto”  
Porque a gente tem umas situações,  
que os clientes na hora que estão atendendo eles estão tão entusiasmados e 
depois não vem ver o projeto,  
somem e não vem ver.  
Mas, eu sei que não é só comigo que acontece,  
é com todos deve ter lá também, né?  
Eu fico pensando  
“O que eu fiz de errado?  



108 
 

A pessoa parecia tão interessada, 
o projeto está pronto e ele não vem ver”  
Às vezes compra também em outro lugar sem vim ver.” 
 

O excerto 39 também elucida o item a seguir, mostrando o papel da observação na 

aprendizagem informal dos consultores comerciais de móveis planejados. 

 

 

5.2.6. Observando colegas de trabalho 

 

A observação foi um item de destaque nas entrevistas, pois os excertos mostram que 

muito do que os consultores aprenderam acontece por meio da observação da atuação de seus 

colegas, na observação dos clientes, e das próprias atitudes e reações. 

Por meio da observação, os consultores podem aprender tanto procedimentos simples, 

como procedimentos que podem transformar sua atuação profissional, bem como o sentido 

que dão para determinados procedimentos. A observação também parece fundamental ao 

desenvolvimento da habilidade de refletir, como verificado no item anterior. 

Rosa, no excerto 40, ilustra como o fato dela observar suas colegas trabalhando, na 

E3b a levou a refletir, e a transformar sua visão sobre o papel dos arquitetos e designer de 

interiores no resultado de vendas. 

  Excerto 40 
 

“Vendo as meninas só trabalhando com arquiteto,  
porque o Raul também estava se lixando,  
não está nem aí, né...  
Ele é um excelente administrador  
mas ele não é como a Joana,  
que fica junto...  
Ele não é.  
E aí eu fiquei lá e vi a Neusa,  
a Neusa com tanta planta,  
planta,  
planta...”  

 

Mas, aprender a trabalhar com estes profissionais, Rosa aprendeu mesmo na E3a, 

quando ela iniciou suas atividades junto a estes profissionais. 

  Excerto 41 
 

“Vendo as meninas,  
aquela paparicagem toda,  
o respeito a RT...  
Eu nunca liguei pra cliente se vinha com planta...  
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O arquiteto se lixa!  
Agora não,  
se eu vejo uma planta mais bem elaborada  
é por que tem um arquiteto....  
Vendo minhas amigas atendendo.  
Foi observando.  
É, e foi muito bom porque eu cresci.  
Só de observar.  
Quando eu voltei pra E3a que eu aprendi 
e aí quando eu vim pro Shopping 1,  
você vem mais fortalecida  
ainda porque você apanhou,  
e quando você apanha... 
e eu apanhei  
eu vim pra cá mais forte.”  

 

A observação se faz presente ao longo de toda trajetória profissional. No excerto 42, o 

entrevistado relata como a observação de seus colegas em situações reais de atendimento o 

ajudou no início de sua carreira. 

  Excerto 42 
 

“Agora, hoje acho que precisa ter um bom treinamento,  
eu nunca tive assim um bom treinamento. 
Nosso treinamento foi sempre de observação,  
desde o tempo da E9  
que a gente observava os melhores vendedores da E9  
em como eles vendiam,  
porque eles vendiam,  
qual era o diferencial deles. 
Muitas coisas que de repente uso até hoje  
o que eu vi a alguns anos na E9. 
Mas, por quê?  
Não existia um treinamento,  
não existia uma cartilha,  
não existia um curso pra se desenvolver profissionalmente,  
não existia.  
Então hoje acho que se o cara tem essa base técnica  
e se ele tem um bom treinamento  
e um bom acompanhamento nesse pós-treinamento  
não tem como não vender.” 

 
Ana relata suas experiências de aprendizagem por meio da observação, mesmo quando 

ela ainda era projetista. O fato dela, já naquela época, observar a atuação dos vendedores, 

facilitou seu aprendizado na transferência para a área comercial. 

  Excerto 43 
 
“Foi tudo assim,  
de ouvir os outros.  
Na E4 eu ouvia os vendedores,  
eu fazia o projeto  
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e às vezes eu passava lá,  
eu ouvia algum comentário que eles faziam... 
Mas ficava olhando,  
ficava ouvindo,  
esse tipo de coisa, 
aprendi assim.  
Não teve ninguém me ensinando:  
olha,  
você faz assim,  
assim,  
assim.  
Isso acho que não existe em nenhuma empresa.”  
 
 

 

5.2.7. Por meio dos erros 

 

Esta aprendizagem é baseada na ideia de que o aprendizado acontece por meio de se 

cometer e corrigir os erros. Gerber (2004) afirma que o ponto principal deste tipo de 

aprendizagem é perceber que houve o erro, para que novos erros não ocorram no futuro.  

Quando Rosa iniciou suas atividades na E1 ninguém explicou nada, ela foi direto para 

a loja atender os clientes. Seu contato com os projetos aconteceu de maneira imprevista, não 

programada e sem nenhum preparo prévio, somente foi fornecida uma breve explicação 

prévia do que era uma planta baixa, do que era necessário medir em uma obra, sem maiores 

detalhes. No excerto 44, Rosa relata como esta experiência inicial foi traumática, pois ela teve 

que aprender tudo no dia-a-dia e por meio dos erros. As pessoas não lhe forneciam 

explicações prévias, somente depois que os problemas e erros aconteciam. 

  Excerto 44 
 

“Mas, eu tinha problema de montagem pra caramba! 
Olha,  
eu nunca esqueço. 
Uma vez foram instalar um apartamento inteiro, 
o Sr. Eugênio ligou (isso foi no começo)  
ele falou  
- “Olha aqui, quando você for vender quarto, olha se tem viga de teto 
primeiro!” 
Assim, olha como que era.....  
Olha como que era,  
era na unha,  
- “E quando você for colocar uma geladeira,  
você tem que olhar se tem ponto de elétrica”.  
Meu Deus do Céu,  
eu nunca pensei nisso,  
o que tinha que ter atrás...[...]   
Aí eu comecei a ficar esperta e nos outros... 
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De fazer a coisa errada.  
E não tinha ninguém pra explicar,  
eu só tinha alguém  
que depois vinha e me puxava,  
e dava bronca,  
mas, foi até essa parte eu tirei disso um lado positivo  
que me ensinou  
e me deu base pro meu futuro mesmo.” 
 

Para Rosa, os erros cometidos no início da carreira, até hoje, têm efeitos na sua forma 

de trabalho. Rosa relatou que devido a sua insegurança, em seu início profissional, gerada 

pela quantidade de erros que cometeu, surgiu seu hábito de visitar todas as obras e conferir o 

projeto no local, apresentando aos clientes todos os detalhes, com o objetivo de minimizar a 

ocorrência de algum erro futuro. 
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5.3. Aprendizagem formal e informal: análise dos resultados  
 

 
Pode-se observar neste estudo, a existência de treinamentos formais rápidos e pouco 

estruturados com duração aproximada de duas horas, disponibilizados pelas organizações ou 

pelos fornecedores das organizações. Contudo, os participantes da pesquisa colocaram que 

este tipo de atividade é insuficiente para o aprendizado da função de consultores comerciais, 

pois muitas vezes, eles não vêem relação dos conteúdos tratados com a prática da atividade 

profissional diária. Muitas vezes, pelo motivo dos cursos serem ministrados por profissionais 

ou consultores empresariais não conhecedores das especificidades do setor de móveis e 

decoração. 

Porém, é importante destacar que os entrevistados estão no mercado há no mínimo 

vinte e seis anos, e os treinamentos citados começaram a ocorrer por volta de dez anos atrás, 

como exemplificado pelos excertos 1 e 7. Nas narrativas do percurso profissional, é possível 

dizer que as primeiras aprendizagens, se deram de maneira informal, durante o exercício da 

função, o que confirma a observação de Ellinger e Cseh (2007), de que a aprendizagem dos 

indivíduos, adultos, nos locais de trabalho possuem uma natureza informal. 

Marsick (2009) apresenta estudos que mostram que a aprendizagem formal e informal 

interagem de diferentes formas. Mesmo os treinamentos fornecendo conhecimento técnico 

sobre produto e técnicas de vendas, os entrevistados relataram que há aprendizagens que 

somente na prática das atividades diárias é possível se obter. Geralmente, esses cursos servem 

para construir um corpo de conhecimento que permite o indivíduo refletir durante suas 

atividades profissionais desenvolvidas no dia-a-dia, porém a aprendizagem se desenvolve 

informalmente, quando o indivíduo consegue aplicar este conhecimento. 

Além disso, como ressaltado na fala de Augusto, um fator que interfere na qualidade 

do treinamento é que os consultores empresariais, não são da área de decoração e não 

conhecem as especificidades do mercado de móveis planejados, tornando os treinamentos 

ministrados por eles muito genéricos, cabendo aos profissionais relacionar o exposto com 

suas atividades diárias, e com seu setor de atuação. Muito do conteúdo passado não faz 

sentido aos consultores comerciais. 

Um ponto não relevante para o aprendizado da função é a formação superior do 

funcionário. Dos cinco entrevistados, dois nunca fizeram nenhum curso associado à área, 

como arquitetura, engenharia ou designer de produto.  Mesmo os que fizeram, relataram que 

esse conhecimento prévio foi importante para se criar uma base para desenvolver os novos 

conhecimentos, porém caso eles não tivessem feito estes cursos não teriam deixado de 
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aprender a função, nem interferiria em seu resultado. Contudo, os consultores consideram 

que, se no início da carreira, tivessem tido algum treinamento formal sua aprendizagem 

poderia ter sido facilitada, mas sua aprendizagem continuaria ocorrendo a partir da prática, 

como as atividades de atendimento ao cliente, item fundamental para o exercício da função. A 

aprendizagem desse grupo de profissionais é favorecida quando ligada à ação, onde os 

indivíduos podem aplicar diretamente o conhecimento que eles adquiriram, de maneira 

informal ou formal, e assim, experienciar sua educação de forma significativa. 

Estes resultados permeiam a visão de Svensson, Ellström e Aberg (2004) e Svensson e 

Randle (2006), de que a aprendizagem informal necessita ser complementada pela 

aprendizagem formal, que ocorre dentro dos limites de instituições de ensino e das salas de 

aula, sendo que neste mercado as salas de aulas estão localizadas dentro das empresas. Neste 

sentido, é essencial a integração entre o aprendizado formal e informal na criação das 

condições para um aprendizado reflexivo. Quando os consultores possuem acesso a estes 

treinamentos, a aprendizagem informal fica facilitada por se haver uma construção prévia de 

determinado conhecimento, que os permite refletir em suas atividades diárias. 

Vale ressaltar, que mesmo as empresas fornecendo algum tipo de treinamento, eles 

ajudam mais a quem é novo na área dando um conhecimento que servirá de base para o início 

do desenvolvimento de suas atividades diárias, bem como para sua aprendizagem. Como 

ilustrado pela narrativa de Ana.  

Para os entrevistados, os treinamentos realizados dão sustentação e atualização 

técnica, em relação aos produtos e materiais a serem utilizados nos projetos, e indicados aos 

clientes. Porém, as especificidades da função como criar relacionamento com o cliente e 

negociação, foram aprendidas com o desenvolvimento das atividades diárias. 

Apoiando-se em Conlon (2004), é possível dizer que os sujeitos pesquisados 

aprenderam as tarefas necessárias para o desenvolvimento de sua função, por meio de 

estratégias pessoais, observação e interações sociais. Utilizando-se da aprendizagem informal 

para obter ajuda, informações ou suporte. Aprenderam também, comparando diferentes 

pontos de vista, por meio da interação com seus colegas e pela reflexão sobre os resultados 

obtidos com suas ações e pela reflexão na ação.  

Pode-se verificar ainda, que a aprendizagem por meio da observação, interação com os 

colegas, fornecedores e clientes; no desenvolvimento das atividades diárias, bem como a 

autodirigida ocorrem durante todas as fases da trajetória profissional do indivíduo. A 

aprendizagem por meio dos erros e da liderança puderam ser identificadas no início da 

carreira, ou quando o consultor ingressa em outra empresa, ou seja, a cada nova fase 
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profissional do indivíduo. Já a utilização da reflexão, ocorre somente quando o indivíduo já 

possui uma quantidade de conhecimento que lhe permite refletir sobre as atividades diárias. 

Como ilustrado pela Figura 8. 

                    
 
Figura 8: Aprendizagem informal e a trajetória profissional do indivíduo        
Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise dos dados. 
 

Cheetham e Chivers (2001) afirmam que a reflexão é percebida como sendo mais 

importante que a formação do indivíduo para o desenvolvimento da aprendizagem nos locais 

de trabalho. Essa ideia está presente nos achados desta pesquisa, pois independente da 

formação do consultor, a reflexão se apresentou como um fator fundamental para a 

aprendizagem da função estudada.  

A reflexão pode ser verificada, principalmente, quando o indivíduo avalia sua atuação 

durante o atendimento ao cliente e o resultado final deste atendimento. Tomando o trabalho de 

Schön (2000) como referência, pode-se inferir que para estes consultores, o conhecimento 

teórico não é essencial na prática profissional, pois os entrevistados aprendem quando 

resolvem as questões nas quais refletem. Independente da formação que os participantes 

tiveram antes do início de suas atividades na função, o conhecimento necessário ao exercício 

da mesma, desenvolveu-se durante a trajetória profissional, cabendo ao consultor buscar o 

conhecimento necessário para o exercício profissional. O segundo ponto da teoria que está 

pautado em como a reflexão se inicia, sendo esta, a parte mais importante segundo Høyrup 

(2006) “parar e pensar”, vem de acordo com a atuação profissional dos participantes do 

estudo, que muitas vezes, param e por meio da observação da atuação de seus colegas, 

reformulam sua forma de agir perante determinada situação de trabalho. Muitas vezes 
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também, os consultores param e refletem sobre seus resultados, após sua própria atuação junto 

ao cliente. 

Segundo Schön (2000) “reflexão na ação” pressupõe a busca de novas soluções e de 

novos caminhos. A partir desse processo é construído um repertório de novas experiências 

que podem ser mobilizadas pelos profissionais em serviço. Durante a reunião com o cliente, o 

consultor já vai avaliando as expressões e linguagens corporais do cliente, para que se 

necessário, mude sua estratégia antes do término da reunião. Como sugerido por Boud (1985, 

apud HØYRUP; 2006), esta situação ilustra que a reavaliação na ação, representa o elemento 

mais importante entre os componentes da reflexão. 

Høyrup (2006), Conlon (2004) destacam a importância dos sentimentos e emoções, 

para o processo de constituição da reflexão. Nesta pesquisa, os dados revelaram que as 

emoções se apresentam como forma de motivação para a busca de determinado 

conhecimento, visando suprir alguma necessidade e/ou exigência do mercado e/ou dos 

clientes. 

Ainda quanto à reflexão, o novo conhecimento pode ser a base para se planejar uma 

ação subsequente, a aprendizagem deve ser aplicada e testada, como ilustrado no excerto 36, 

por um dos participantes do estudo, que faz um “Plano B” e o testa diversas vezes junto ao 

cliente, com o objetivo de criar uma estratégia própria de atendimento.  

Quanto à aprendizagem por meio dos erros, pode-se verificar que ela ocorre, 

geralmente, no início da carreira do indivíduo, como já mencionado. Esse tipo de 

aprendizagem gera a reflexão sobre determinado incidente, e se inicia quando o indivíduo já 

possui conhecimentos suficientes que lhe permitam refletir sobre a questão vivenciada, 

mesmo no início da carreira. Como afirma Høyrup (2006) a reflexão implica na troca dos 

arcabouços conceituais dos indivíduos para que a aprendizagem se efetue. De acordo com 

Marsick e Watkins (1997), os erros não representam necessariamente um erro, antes eles 

significam a presença de erros. Os feedbacks sobre os erros podem ajudar as pessoas a 

aprenderem se elas estiverem motivadas a identificar as razões dos mesmos, como ilustrado 

pelo excerto 44, situação em que o feedback, dado pelo superior da entrevistada sobre os erros 

no projeto técnico do cliente, fez com que ela estivesse mais presente nas obras, aprendendo 

por meio da interação com os pedreiros e engenheiros. 

Dentre os fatores sugeridos por Marsick e Watkins (1997) que levam os participantes a 

reconhecerem e corrigirem seus erros, a proatividade dos entrevistados ao buscar seu 

aperfeiçoamento para minimizar problemas para a empresa e para os clientes, que se destacou 

como o fator principal. 
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De acordo com o estudo de Ellinger e Cseh (2007), baseado no modelo desenvolvido 

por Marsick e Watkins (2001), foi constatada nesta pesquisa a importância do papel dos 

indivíduos que atuam como facilitadores nos locais de trabalho. Muitas das situações de 

aprendizagem encontradas se deram por meio da interação com os colegas, fornecedores ou 

clientes, pois o aprendizado raramente ocorre isoladamente, e sim, por meio das interações 

sociais. Nesse grupo de profissionais, pode-se verificar que os entrevistados tiveram ao longo 

de sua carreira, o apoio de seus colegas para que o aprendizado se desenvolvesse, trabalhando 

ao lado de outros, atuando em tarefas desafiantes, e em conjunto com clientes, conforme 

colocado por Berg e Chyung (2008).  

No modelo proposto por Marsick e Watkins (2001), o gatilho que dispara a 

aprendizagem desses profissionais é a necessidade de se atualizarem, ou por uma solicitação 

feita por algum cliente, que exige a busca de um novo conhecimento ou informação. Os 

consultores, ao sentirem a necessidade de aquisição de algum conhecimento novo, seja ele 

exigido pelo mercado, ou pelo cliente, ou até mesmo, necessário para o exercício diário de 

suas atividades, como a inserção do computador como ferramenta de desenho, eles vão buscar 

esse conhecimento e esse novo aprendizado. 

Não foi possível destacar a aprendizagem incidental, definida por Marsick e Watkins 

(1997), que a define como amplamente não intencional, ou não planejada que resulta de 

outras atividades. Pois, todos os entrevistados ressaltaram um controle e consciência na busca 

do aprendizado, mesmo que informalmente, por meio da interação com colegas, fornecedores 

ou clientes.  

Em referência aos estudos nacionais sobre o tema, pode-se verificar que, como 

afirmado por Antonello (2004; 2005), a aprendizagem informal se mostra como a ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem dos indivíduos nos locais de trabalho. 

De acordo com Ribeiro, Borges-Andrade e Marciano (2005), nesta pesquisa também se pode 

verificar a motivação como forma de busca do aprendizado. Itens como aprender por meio das 

interações sociais, da observação e do desenvolvimento das atividades diárias também vêem 

de acordo com os achados nacionais. Porém, não foi destacada nesta pesquisa, por nenhum 

dos participantes, a prática de uma comunidade, como instrumento de aprendizagem nos 

locais de trabalho, como exposto por Nicolini (2009). 

No próximo item a aprendizagem será analisada no nível individual. Serão abordadas 

questões significativas, que levam o indivíduo a aprender os conhecimentos necessários para 

o exercício profissional, bem como a formação de sua estrutura cognitiva, que serve como 

base para a reflexão que ocorre nos locais de trabalho. 
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5.4. Aprendizagem significativa 

 

Tomando os trabalhos de David Ausubel como referência, a aprendizagem 

significativa foi verificada e constatada nos depoimentos dos profissionais entrevistados. É 

possível dizer que os consultores comerciais, aprenderam individualmente por meio da 

interação dos novos conceitos, com os conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva. A 

aprendizagem mecânica não foi identificada, pois para o exercício dessa profissão se faz 

necessário o uso da reflexão em cada atendimento e em cada projeto.  

As condições para que a aprendizagem seja significativa, neste ambiente profissional, 

pode ser identificada, ou seja, o aprendiz mostrou ter predisposição para aprender, bem como 

o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo. 

Tais resultados, expostos sumariamente, estão detalhados e descritos a seguir, 

apoiando-se em dois aspectos teóricos que segundo Ausubel, devem estar presentes para que a 

aprendizagem significativa aconteça: a) o aprendiz precisa ter predisposição para 

aprender e b) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo para o 

aprendiz. Apresenta-se também, a descrição de excertos que mostram a formação de novos 

subsunçores. 

 
 
 

5.4.1. O aprendiz precisa ter predisposição para aprender 

 

Como explicitado no referencial teórico, a aprendizagem significativa possui um 

caráter intencional por parte do aprendiz, sendo os significados contextuais adquiridos por 

meio da mediação pessoal e da linguagem, principalmente, da palavra. (MOREIRA; 2006). 

Em todos os depoimentos constatou-se essa predisposição para aprender, no entanto, aqui 

serão relatados os excertos que melhor ilustram esse aspecto. 

Rosa relatou que sua experiência na E3b foi de aprendizado, principalmente, no 

atendimento do designer de interiores ou do arquiteto, que são intermediários e formadores de 

opinião na decisão de compra junto ao cliente. Quando Rosa começou suas atividades na área, 

não atribuía sentido ao trabalho do arquiteto ou do designer. Dessa forma, ela não os 

respeitava, somente quando o trabalho desse tipo de profissional passou a fazer sentido para 

ela, que Rosa alterou seus conceitos. 
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  Excerto 45 
 

“Eu era uma pessoa que não entendia porque você tinha que ter um projeto 
de cozinha,  
quando eu fui trabalhar com cozinha,  
eu achava um absurdo! 
É, eu falava “mas Sr. Eugênio, por que tem projeto?” 
Na minha casa tinha um guarda-comida! 
Eu achava assim um fato surreal você ter que fazer um desenho pra 
guardar, 
uma novidade,  
é uma coisa fora do meu conhecimento,  
do meu entendimento de fazer projetos.  
Por isso que até achei que não gostava muito de arquiteto,  
porque aquilo era uma afronta à minha vida,  
não precisava disso pra viver. 
Não,  
não precisava. 
Pra quê toda essa frescura? 
Quando eu fui pra lá  
“estou ótima, vou vender pra caramba”,  
imagina,  
quebrei a cara.  
O que eu vendia eram os meus clientes aqui do shopping 1 
que iam me procurar,  
esses de carteira,  
um ou outro de lá eu vendia,  
mas lá não tem cliente,  
tem arquiteto,  
e arquiteto eu não respeitava  
“ah, tá se lixando”  
eu falava,  
“lá quero saber de arquiteto...”,  
não é assim,  
você sabe que não é.  
Então lá eu vi a importância do arquiteto.” 
 

Foi após esse período na E3b que Rosa mudou seus conceitos, pois viu a importância 

de se relacionar bem com esse tipo de profissional, para obter resultado de vendas. Ao 

observar suas colegas e os resultados que elas obtinham com a parceria desses profissionais, 

ela se abriu para um aprendizado significativo. 

O consultor comercial da área de móveis planejados reconhece, que quanto mais ele 

conhecer sobre todos os detalhes que compõem o projeto, mais fácil será conquistar a 

confiança do cliente e efetuar a venda. No excerto abaixo, Pedro relatou sua experiência em 

um treinamento realizado em uma empresa que comercializa eletrodomésticos, e sua atitude 

receptiva em relação a estes treinamentos, pois eles agregam valor ao processo de venda.  

Além disso, nesses treinamentos os consultores conseguem visualizar o produto, ter acesso 

aos catálogos e esclarecer dúvidas com os profissionais da empresa fornecedora. 
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  Excerto 46 
 

“Eles mostram os equipamentos, né?  
A geladeira,  
a 640,  
a side by side quarenta e oito polegadas,  
mostra como funciona,  
porque o cliente quando vê que você conhece mesmo,  
ele pega confiança.. 
Você sugere eletrodoméstico, entendeu?  
Ele pergunta o que é melhor, 
Fogão de piso?  
Cooktop?”  
Eu, depende do espaço da cozinha,  
eu gosto do Cooktop,  
eu gosto do forno é um dos melhores do mundo.  
Na cozinha eu setorizo  
a área de preparo,  
área de armazenamento. 
Eu leio os catálogos,  
eu vejo,  
sei como fazer instalação.” 
 

Ao longo da trajetória profissional do grupo estudado, os relatos mostraram que houve 

uma transformação no sentido que eles davam a sua atuação profissional. Quando o grupo 

iniciou suas atividades no mercado de móveis, a função era denominada como vendas, ou 

vendedores, atualmente sua função é denominada como consultores comerciais. Esta 

transformação ocorreu devido às novas exigências do mercado, o qual exige atualmente um 

alto grau de sofisticação dos conhecimentos necessários para o exercício profissional. Pedro, 

nos excertos 47 e 48, relatam os conhecimentos que teve que adquirir ao longo de sua 

trajetória profissional, e como o fato dele gostar da função facilitou seu aprendizado para a 

transformação de vendedor para consultor. Esse processo o motivou a buscar novos 

conhecimentos. 

  Excerto 47 
 

“Ah,  
eu sempre gostei de experiência, né! 
Leio bastante  
eu gosto de ler...  
Eu leio psicologia,  
livro de venda,  
um monte de coisa. 
Eu gosto de ser vendedor,  
eu não tenho vergonha,  
eu gosto mesmo,  
eu acho bacana...  
hoje é consultor, né!” 
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Excerto 48 
 
“Porque eu vou perguntar,  
porque se eu não for perguntar  
também ninguém fala nada,  
fica só xingando  
falando besteira  
mas não fala o que é, né! 
Eu gosto de obra de todo o sistema,  
então isso tudo ajuda,  
quanto mais informação tiver,  
quanto mais você ouvir, entendeu?  
Mais fácil fica pra vender. “ 
 

Vale ressaltar, que a motivação pode ser trabalhada internamente pelo indivíduo. 

Augusto, no excerto abaixo, apresenta a interação que acontece ao longo das atividades 

diárias, ressaltando que é responsabilidade do indivíduo buscar esses novos conhecimentos. 

  Excerto 49 
 

“Vai introduzir no seu conceito; 
seu conceito  
é uma coisa que está sempre mudando,  
aliás  
não pode mesmo ficar parado,  
ele tem sempre que estar mudando, 
porque o tempo muda,  
o cliente muda,  
o jeito muda.   
E então  
você tem que ir acrescentando  
e moldando.  
Mas também ninguém fala pra você que você tem que fazer isso,  
isso é instinto,  
isso é você estar sempre ligado a sua volta,  
no que está acontecendo a sua volta, sabe! 
De repente o concorrente lançou algo novo  
e você vai ter que saber lidar com essa falta,  
que você não tem esse negócio novo.” 
 

Somente quando algo faz sentido para o indivíduo, ele absorve o aprendizado. Ana 

relata sua experiência de ter que retornar a desenhar no papel, depois de anos desenhando no 

computador. Esta solicitação veio enquanto ela fazia o curso ao entrar na E8. Ela não entendia 

o porquê, não fazia sentido para a entrevistada. Para Ana, o computador era mais ágil e ela já 

tinha experiência com essa ferramenta, porém quando ela iniciou suas atividades na loja, ela 

mudou sua posição, pois a quantidade de projetos fez com ela entendesse que passar um 

desenho feito à mão para as projetistas deixava seu trabalho mais rápido. Antes, ela havia 

somente acatado uma ordem. 
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  Excerto 50 
 
“E como que foi? Você voltar do computador para o papel? 

Foi horrível! 
Foi horrível! 
Porque lá na fábrica a gente aprendeu inclusive,  
a gente fala fábrica mas, não é na fábrica,  
são umas salas de treinamento que tem na fábrica,  
a gente aprendeu inclusive a projetar.  
Olha só,  
eu nunca tive a aula de projeto que nós tivemos lá,  
ensinar desde o zero até o 2020. 
Ensinaram tudo,  
abrir alvenaria, 
como editar parede,  
como adicionar a janela,  
a porta,  
como colocar o armário...  
Ensinaram tudo!  
Inclusive como decorar um projeto.  
Mostraram projetos de nunca fazer,  
porque estavam horrorosos,  
muita textura na parede,  
muita cor,  
muita coisa enchendo  
e o armário você mal via. 
Imagens escuras...  
Ensinaram do zero,  
tanto que pra mim era até chato  
porque eu já sabia fazer,  
mas eles falavam pra mim 
-“não faça na frente, acompanhe o passo a passo”,  
e aí eu tinha que fazer.  
E aí esse negócio de riscar no papel  
eu falei: 
- “A gente está voltando pra trás.” 
Eles falaram  
- “Ana, aprende a fazer no papel, volta pra trás um pouco porque na loja 
você não vai ter tempo de fazer” 
Porque na E8 é o pacote inteiro,  
são todos os armários,  
são estantes,  
são home office,  
home theater,  
são banheiros...  
É a casa inteira,  
você não tem tempo de fazer tudo. 
Então o ideal é riscar e dar para o projetista fazer.  
E eu já estou vendo que é assim mesmo,  
não está dando tempo,  
então, 
eu tenho que de repente, voltar um pouquinho pra trás. “ 
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5.4.2. O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo  

 

Para que a aprendizagem significativa se efetue, o material tem que ser lógico e 

psicologicamente significativo. O significado lógico depende somente da natureza do 

conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Para 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), esse material permitirá que o símbolo ou um grupo de 

símbolos ideacionalmente equivalentes se relacionem à estrutura cognitiva do aprendiz, sem 

qualquer alteração resultante do significado. 

No excerto abaixo, Augusto relata sobre o início de seu aprendizado. Ele mostra a 

importância de um material de aprendizagem potencialmente significativo, um material que 

ilustre as explicações dadas, e que esteja disponível para consulta. 

  Excerto 51 
 

“Marta,  
essa pessoa que me contratou foi a pessoa que me treinou.  
Então, eu aprendi a projetar cozinhas;  
ela era muito capaz nesse treinamento 
porque além dela ensinar o porquê das coisas,  
foi lá que a primeira vez que eu escutei falar do tal do triângulo  
que você tem que ter na compreensão do projeto da cozinha. 
Geladeira,  
fogão  
e armazenamentos  
e tal... 
A gente tinha um monte de apostilas na época,  
uma literatura...  
Inclusive muita coisa importada,  
muita foto,  
de muita ilustração  
pra você ver o que era projetar cozinha.” 
 

Outro ponto levantado por Augusto foi o fato de o material fornecer apoio no exercício 

de suas atividades: tanto os vídeos que eram passados na fábrica, como as reuniões que 

tinham como objetivo apresentar um novo lançamento. O entrevistado utilizava esse material 

como fonte de pesquisa para o desenvolvimento dos projetos, buscando ideias e inspirações. 

Além disso, esse material o mantinha atualizado com as tendências do mercado de decoração, 

nacional e internacional. 

  Excerto 52 
 

“Ajudava bastante,  
na hora de projetar,  
você ter esse conhecimento ilustrado da coisa...  
Muitas vezes,  
a gente estava com uma mega duma cozinha  
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e pra projetar ela  
a gente ia buscar alguma coisa nessa literatura. 
Te ajudava a enxergar melhor o ambiente, sabe?  
De repente uma ilha aqui fica legal,  
mas vamos fazer uma ilha com um detalhe assim...  
Olha, esse arquiteto na França fez um negócio bem legal,  
que sai uma ilha aqui...  
Então,  
a gente tinha esse universo pra pesquisar.  
E fora isso tinha muito audiovisual também. 
A gente tinha...  
A gente ia pra fábrica,  
todo lançamento que a E9 fazia,  
o Paulo fazia questão de fazer uma reunião na fábrica.  
Então tinha uma área de laboratório na fábrica  
onde eram apresentados os produtos pra todo mundo,  
dois,  
três meses antes de lançar. 
Era lançamento de fábrica mesmo  
e não lançamento de venda,  
pra centrar ali,  
pra fazer eventuais correções.  
Todo mundo participava muito  
e como eu estava te falando no início da conversa,  
esse grande líder que era o Paulo,  
ele sabia motivar todo mundo.”  
 

Márcia contou como foi sua experiência quando ela mudou para a segunda empresa 

em que trabalhou. Na primeira empresa, a E1, ela vendia armários em compensado, e na E2 

os armários eram confeccionados em aglomerado, material considerado inferior ao 

compensado. Márcia conta que teve muita dificuldade no início, pois ela mesma não 

acreditava no aglomerado. Então como ela poderia convencer o cliente? O que fez com que 

ela mudasse seus conceitos foi um treinamento que participou na E2, focado nas diferenças e 

especificidades de cada produto. 

  Excerto 53 
 
“Eles passavam de como o cliente era,  
como que tinha que atender,  
demonstrar o produto,  
como era,  
as qualidades. 
Porque o que a gente mais falava na  E1 era do material,  
que era o compensado,  
tanto é  
que depois que eu fui trabalhar na E2,  
como eu nunca tinha trabalhado com aglomerado,  
pra mim foi um “choque” ! 
Porque eu mesma não acreditava e falava: 
“como é que eu vou vender isso aqui?”  
Aí nesses cursos eles explicavam como era feito o aglomerado,  
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as partículas,  
como era feito o MDF. 
Já tinha palestra também na fábrica de corrediças,  
já tinham mais explicações de como era feito o produto,  
como eram os encaixes 
e tudo,  
e para mim foi bom  
porque eu mesma  
não acreditava no aglomerado. 

E você acha que o curso fez você mudar sua visão sobre a qualidade do  
  aglomerado? 

É sim. 
os cursos ajudam porque você vê como é o processo do material,  
como é que é feito fixação,  
para você passar isso para a pessoa.  
Muito embora tem os clientes que não aceitam ainda até hoje,  
tem uns que querem o MDF  
e não querem o aglomerado  
ou que querem fazer tudo compensado mesmo. 
Compensado era mais fácil porque todo mundo acreditava,  
eu não tinha que ficar explicando,  
ficar tendo que convencer a pessoa.”  

 

Seguindo esse exemplo, há uma situação diferente que foi utilizada para ilustrar, como 

a mesma situação pode apresentar resultados diferentes, não favorecendo, assim a ocorrência 

de uma aprendizagem significativa. Pedro, ao mudar de empresa, não se adaptou aos novos 

produtos, nem processos. Ele não conseguiu entender os clientes daquela loja, o que eles 

queriam e como tinha que trabalhar com eles. Quanto ao produto, Pedro apresentou 

resistência ao aglomerado. Na E4, Pedro vendia armários em compensado, como Márcia no 

exemplo acima, porém ele não conseguiu vender o aglomerado aos novos clientes, não 

ocorreu uma aprendizagem significativa como houve com Márcia quando ela entrou na E2. 

As empresas foram outras, mas o problema foi o mesmo, a adaptação ao novo produto a ser 

vendido. Para que esta aprendizagem se efetuasse, Pedro teria que ter mudado o significado 

que ele dava ao aglomerado, e neste processo de mudança o entrevistado não teve nenhum 

material significativo para lhe apoiar, bem como não estava motivado a aprender as 

características do produto daquela empresa. 

  Excerto 54 
 
“Lá na E3c,  
que hoje eu percebo. 
Na época acho que eu não percebi muito,  
era uma venda mais rápida.  
Você tem que pegar a pessoa  
e já tentar vender fazer projeto na hora, né! 
Mostrar no computador,  
mudar,  
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ajustar...  
Como você fazia e como aquele menino, o Fernando,  
eu lembro que vocês vendiam bem lá.  
Porque tinha essa ferramenta que eu não tinha,  
porque na E4 é assim até hoje, a gente não gosta de fazer modificação na 
hora, 
é uma coisa mais lenta, né! 
Foi difícil,  
eu não me adaptei muito  
porque era shopping, eram clientes diferentes  
era um negócio mais rápido, né! 
Na época ainda não mexia nada com computador  
hoje eu já mexo, né! 
Senti sim,  
fora isso estranhei muito o tipo de produto  
o tipo de cliente  
e eu tava numa fase meio difícil  
eu tava arrependido de ter saído da E4... 
Eu tava meio chateado  
e era muito corrido lá  
e aí eu tava meio chateado.” 
 

No mercado de móveis é necessário que o consultor acredite no que ele vende, pois se 

o que está indicando ao seu cliente não for significativo, ele não conseguirá mostrar os 

benefícios do produto. Por esse motivo, que os fornecedores dão cursos aos consultores, com 

o objetivo de mudar significativamente a visão que eles possuem de determinado produto. 

Pedro relatou como que um treinamento ministrado por um fornecedor mudou sua opinião 

sobre um determinado produto. Esse treinamento foi realizado por uma empresa que trabalha 

com tampos em aço inox, o qual possui um alto valor agregado, e que não fazia sentido para o 

entrevistado. Pedro achava esses tampos “caros”, e após o treinamento seu conceito mudou, 

foi só quando ele viu todo o processo de fabricação que alterou sua visão sobre o produto. 

  Excerto 55 
 

“A Tinox (nome fictício) é cara,  
mas eu fui lá esses dias  
e não achei mais cara. 
Porque aquilo é difícil,  
tudo sob medida,  
lixadinho,  
é uma maravilha!   
Muda, o que acontece... 
Você começa a acreditar, né! 
Que eu só vendo o que a gente compra,  
só o que a gente acredita, né!  
Então,  
tudo que é informação e cursos,  
tudo vai agregando, né! 
Para a pessoa ter uma linha de argumentação bacana.  
Eu não sei,  
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eu acho.  
E a pessoa que vende tem que estar sempre se atualizando também,  
porque lá a gente é obrigado a ir à mostras de decoração,  
dá convite,  
tudo que é mostra a gente tem que ir,  
Exposição.” 
 

Pedro também relata sua experiência na E4, no lançamento de novos produtos. No 

excerto 56, comenta sobre o lançamento e venda de armários embutidos, pois até então, a E4 

vendia somente armários para cozinha e lavanderias. Esses treinamentos, geralmente 

acontecem na fábrica em Florianópolis, e como material de apoio são utilizados vídeos, 

protótipos dos armários e material que fornece dados técnicos sobre os produtos. 

  Excerto 56 
 

“Fiquei uma semana na fábrica...  
Uma semana direto...  
O dia inteiro na fábrica,  
mostrando como fabricava depois passam os filmes,  
os slides com o tipo de trilho.  
Aí você via as portas 
como que faz o projeto.  
Mas eu estou aprendendo,  
fazem três anos que tem já armário. 
Eu não domino não o armário  
que eu nem tô vendendo,  
as meninas já tão vendendo lá. 
Eu quero que tenha na loja,  
eu quero dominar se não  
eu prefiro não vender . 
Esse que é o meu problema  
eu quero dominar a coisa!” 
 

 

 

5.4.3 Formação de novos subsunçores 

 

No referencial teórico foi exposto que a aprendizagem é considerada significativa 

quando uma nova informação adquire significados para o aprendiz, por meio de uma espécie 

de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo. Esses 

aspectos relevantes da estrutura cognitiva, que servem de base para a nova informação, são os 

subsunçores, ou seja, esses conhecimentos prévios que se modificam em função da 

ancoragem, sua formação ocorre por meio da interação com novos conceitos. Novos 

subsunçores vão se formando, e vão interagindo entre si. O processo é dinâmico; o 

conhecimento vai sendo construído (MOREIRA, 1988).  
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Sendo assim, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação se ancora 

em subsunçores relevantes e preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende. O 

armazenamento de informações na mente humana é altamente organizado, formando uma 

hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos do conhecimento são relacionados e 

assimilados a conceitos e proposições mais gerais, mais inclusivos.  

Dessa forma, destacam-se abaixo os excertos nos quais foi possível detectar a 

importância destes conhecimentos anteriores, para que haja a futura interação com o novo 

conhecimento, formando assim, os novos subsunçores. 

A dificuldade de aprendizado de pessoas que nunca haviam tido contato com o 

mercado, pode ser ilustrada a partir da participação de Ana, no treinamento da E8. O excerto, 

abaixo, mostra a aprendizagem mecânica de seus colegas devido a não existência de um 

conhecimento prévio que sustentasse as novas informações. Contudo, para Ana que já está no 

mercado há muito tempo foi mais fácil, ela já conhecia os conceitos, foi apenas uma questão 

de reorganizá-los. 

  Excerto 57 
 
“Por exemplo,  
eles ensinaram qual a melhor distribuição pra armários numa cozinha.  
Então,  
normalmente a gente já sabe,  
o fogão está sempre próximo da área de serviço  
porque é uma coisa mais suja.  
E então vai pra área de serviço. 
Embaixo de janela normalmente está a dona pia  
e no lado oposto fazendo o tal do triângulo  
está a geladeira,  
as armazenagem,  
os fornos.  
Então isso pra mim é óbvio  
e também por ser dona de casa isso daí também,  
você tem mais noção,  
porque mulher tem noção de distribuição,  
o que é melhor pra você trabalhar na sua cozinha.  
Então, 
essas pessoas que não tinham ideia nenhuma começaram a ver outro 
mundo.  
Então,  
como era muita informação,  
como projetar,  
qual é a altura das coisas,  
onde esta o fogão...  
Então,  
acho que complica um pouco pra eles,  
eu como já tinha aprendido,  
é mais fácil,  
já estou há muito tempo nessa área...  
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Ajuda bastante.  
A gente via pessoal lá  
quem não era da área,  
nunca foi da área,  
perdido completamente.  
Tanto que eles começaram a ver,  
aqui na loja agora,  
uma das vendedoras que começou  
e ela está comigo aqui,  
ela veio perguntar pra mim.  
Eu vi pessoas perdidas lá no curso,  
eu ajudava também.  
Eles falavam  
-“Ana, como faz isso?”,  
eu falava  
- “faz assim e assado”;  
hoje, essa semana,  
começou uma outra vendedora  
que fez curso comigo também  
e ela já falou ontem pra mim  
que a hora que ela entrar pra vendas  
ela vai me usar muito pra fazer o projeto,  
que ela não lembra nada de cozinhas. 
E nós tivemos o curso lá, né!  
É que pra leigo é muita informação,  
é muita coisa,  
é muita apostila.  
A gente fazia prova toda a semana lá. 
Pra quem não sabe nada,  
com certeza é super difícil.” 

 

Ter uma base de conhecimentos sobre as necessidades técnicas da função favorece o 

aprendizado das características do produto de uma nova empresa, na qual o indivíduo venha a 

trabalhar, bem como a motivação para aprender. No excerto, abaixo, Augusto relata como a 

existência de conhecimentos anteriores facilitaram seu aprendizado ao entrar na E3c. 

  Excerto 58 
 

“Quando você conhece,  
o produto de uma loja pra outra não muda muito  
e você sabe disso,  
mas, quando você conhece o conceito da coisa tudo fica mais fácil.  
É duro quando você está acostumada a vender roupa  
e vai vender cozinha,  
aí é difícil! 
Mas quando você já conhece o conceito,  
você conhece como é fabricado,  
você tem essa formação sua...  
O projeto é uma questão de aprender a modulação,  
aprender o que tem de produto,  
aprender o que tem de modulação,  
o que tem de acessório  
e então,  
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fica tudo mais fácil.  
E lógico que eu tive também que ter uma vontade de aprender muito grande, 
eu sabia que isso era fundamental, 
pra eu poder seguir sozinho.  
E então,  
foi aquela coisa,  
quinze horas por dia,  
muita dedicação.” 
    

Os conceitos vão sendo construídos ao longo da trajetória profissional do indivíduo. É 

no exercício diário de suas atividades, muitas vezes pela observação e reflexão sobre 

determinada situação, que o indivíduo reorganiza seus conceitos e forma novos subsunçores. 

Portanto, essa interação de subsunçores ocorre por meio de uma base de conhecimentos 

anteriormente formados, que permite que os novos conhecimentos sejam assimilados, devido 

essa interação entre os dois conhecimentos. No excerto abaixo, Augusto destaca essa 

formação ao longo de sua trajetória profissional. 

 
  Excerto 59 

 
“Você quando tem a sua formação feita por você num determinado 
mercado, 
você vai montando os conceitos da sua formação, 
todos esses conceitos  
você vai construindo,  
conceito por conceito,  
conceito por conceito!  
E vai formando esses conceitos  
e vai alterando...  
Vai alterando esses conceitos  
no decorrer da sua vida profissional,  
muitas vezes, por observação.  
É, você observar um colega fazer um negócio  
e você fala  
“legal essa atitude que ele teve, legal essas palavras que ele usou!”,  
Você vai encaixar isso nos seus conceitos já formados,  
você vai alterar esse conceito,  
vai encaixar essa nova soluçãozinha.” 
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5.4.4 Aprendizagem significativa: análise dos resultados 
 

 
 
Neste trabalho, vale ressaltar que a aprendizagem significativa foi analisada em 

situações de aprendizagem que ocorreram dentro do ambiente profissional ao longo da 

trajetória da carreira do indivíduo. Mesmo havendo excertos que evidenciam situações de 

treinamentos ministrados nas empresas, muitos são realizados como uma conversa informal, 

onde os parceiros, fornecedores, ou consultores apresentam os conceitos a serem discutidos 

entre os participantes. Como material de apoio foi considerado para a análise apostilas, vídeos 

e protótipos utilizados, e apresentados nesses treinamentos. 

Na teoria da aprendizagem significativa, cabe ao aprendiz a tarefa de relacionar de 

forma não arbitrária e substantiva, uma nova informação a outras com as quais o aprendiz já 

esteja familiarizado. Pode-se verificar que a predisposição em aprender aparece como 

essencial nos relatos, deste grupo de profissionais, para que a aprendizagem se efetue. Os 

consultores precisam estar dispostos a aprender, e o material precisa ser significativo para 

servir de apoio ao aprendizado. Os novos conceitos precisam ser apresentados de forma que 

façam sentido para que o consultor o absorva, fazendo a interação com os subsunçores já 

existentes.  

Quanto ao tipo de aprendizagem significativa, verificou-se a existência de uma 

aprendizagem por formação de conceitos, no início da carreira, quando os conhecimentos são 

inteiramente novos para os indivíduos. Como evidenciado por Ausubel (2000), essa 

aprendizagem pode ocorrer em adultos expostos a um conjunto de situações inteiramente 

novo.  

A aprendizagem proposicional foi detectada na maioria dos excertos analisados. As 

proposições são construídas a partir de conceitos, mas seus significados vão além dos 

significados dos conceitos. Segundo Moreira e Masini (2006), neste tipo de aprendizagem a 

tarefa não é aprender significativamente o que palavras isoladas ou combinadas representam, 

e sim, aprender o significado de ideias expressas em forma de proposições. Neste tipo de 

aprendizagem é possível promover uma compreensão sobre uma proposição por meio de 

conceitos mais ou menos abstratos. 

Quanto à forma de interação dos subsunçores, a combinatória é a mais representativa. 

Este tipo de interação acontece quando a informação nova não é suficientemente ampla para 

absorver os subsunçores, mas em contrapartida é muito abrangente para ser absorvida por 

estes. Dessa forma, a nova informação interage com um conhecimento prévio mais amplo do 
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sujeito em certo campo de conhecimento, não somente com subsunçores específicos. Este tipo 

de aprendizagem significativa pode ser encontrado no excerto 59, no qual o entrevistado 

descreve a transformação que os conceitos vão tendo ao longo do tempo. Não foi verificado 

esse tipo de interação no início da carreira de entrevistados que não possuíam cursos 

anteriores, como decoração de interiores, edificações, desenho industrial ou arquitetura. 

Porém, ao longo do desenvolvimento profissional é possível detectar essa interação com um 

corpo de conhecimento, e não somente com um conceito específico. 

Márcia relatou que os cursos formais que ela fez, anterior ao seu início na função, 

somente serviram para formar uma estrutura, na qual seu aprendizado futuro foi desenvolvido. 

Estes cursos de decoração de interiores e de arquitetura facilitaram seu aprendizado, por 

abordar temas como desenho técnico e artístico, revestimentos, elétrica, hidráulica, bem como 

uma matéria que abordava a marcenaria em geral, dando suporte de como executar e projetar 

a estrutura de móveis. Dessa forma, criou-se uma estrutura cognitiva base, que permitiu a 

interação entre os subsunçores, favorecendo assim, o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa. 

Quanto à aprendizagem mecânica, identificou-se apenas uma situação, quando Ana 

relatou que recentemente ao fazer o curso interno ministrado pela E8, os indivíduos que não 

estavam familiarizados com a função tiveram muita dificuldade ao armazenar e relacionar os 

conceitos dados. As situações apresentadas não faziam sentido aos participantes do curso, que 

não possuíam uma estrutura cognitiva que servisse de base para a aquisição e interação dos 

novos conhecimentos. Isto está de acordo com a teoria de Ausubel (2000), que diz que o 

conhecimento adquirido mecanicamente possui um menor tempo de armazenamento, pois no 

relato foi possível perceber que, futuramente, a entrevistada teria que repetir as informações 

dadas aos seus novos colegas na área em situações reais de exercício da função. 

De acordo com Merriam e Caffarella (1999), a teoria da aprendizagem significativa 

procura explicar o aprendizado que acontece por meio da experiência, como um processo 

cognitivo. Os excertos possibilitaram o destaque de situações em que os consultores 

aprenderam por meio da experiência, ao relacionarem os novos conhecimentos aos já 

existentes em sua estrutura cognitiva. 

Quanto aos fatores facilitadores da aprendizagem significativa propostos por Moreira 

(2008), a diferenciação progressiva e os organizadores prévios não puderam ser verificados 

por não ter sido possível o acompanhamento de algum treinamento presencialmente. A 

linguagem e a negociação de significados, nesta pesquisa se apresentaram como os principais 

recursos facilitadores, pois muito do que os consultores aprenderam ocorreu informalmente 
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por meio das interações sociais, situações em que a linguagem apresenta um papel crucial. Por 

fim, os mapas conceituais e os diagramas V não foram citados por nenhum dos participantes 

do estudo. 

Um aspecto que se destacou, em todas as entrevistas, foi o fato dos consultores 

comerciais não conseguirem indicar algo aos seus clientes sem que isso seja significativo para 

eles. Nos excertos 53 e 54, encontram-se duas situações opostas, que mostram como a 

aprendizagem significativa alterou completamente o resultado. Na primeira situação, a 

entrevistada aprendeu significativamente sobre o material a ser vendido ao cliente, pois até a 

ocorrência do treinamento ela estava com dificuldades de venda, por não acreditar no produto. 

Já na segunda situação, o entrevistado não conseguiu absorver significativamente as 

propriedades do produto a ser vendido, levando-o a resultados insatisfatórios de venda, e 

posteriormente à saída da empresa. 

É importante que o consultor acredite no material que ele está indicando ou no projeto 

que executou. É necessário explicitar os motivos pelos quais determinadas posições foram 

escolhidas no projeto em detrimento de outras, para que o cliente crie confiança no consultor 

e escolha o projeto proposto. Assim, a aprendizagem significativa se faz necessária, para 

servir de base para uma futura reflexão a cada cliente, e a cada novo projeto. Para isso, o 

consultor precisa ter a habilidade de reorganizar os conceitos já existentes em sua estrutura 

cognitiva. Segundo Ausubel (2000), na aprendizagem significativa o conhecimento é 

armazenado por um período maior e aumenta a capacidade de aprender novos conteúdos, 

mesmo se a informação original for esquecida, pois facilita a reaprendizagem de um 

conhecimento previamente adquirido, caso haja algum esquecimento. 

Nesta pesquisa, foi destacado o papel dos processos mentais no desenvolvimento do 

conhecimento, baseado no sentido que os participantes deram ao seu aprendizado, e aos 

significados que eles atribuíram aos novos conhecimentos apresentados durante sua trajetória 

profissional.  

Por fim, a aprendizagem significativa pode ser considerada como um fator importante 

para apoiar a reflexão nos locais de trabalho. Pois, como afirma Høyrup (2006), a reflexão é 

concebida como um processo de intervenção que constitui o elo entre experiências, incluindo 

tanto elementos comportamentais, ideias e sentimentos, quanto novas perspectivas em relação 

a tais experiências, compromisso e prontidão para a ação. Dessa forma, a aprendizagem 

significativa serve de base para a formação de uma estrutura cognitiva, que permite o 

indivíduo armazenar, buscar informações e conhecimentos que são necessários para que a 



133 
 

reflexão se desenvolva. A aprendizagem significativa pode, então, ser considerada como uma 

base para a aprendizagem que ocorre nos locais de trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta seção são comentados os principais resultados do estudo, assim como retomados 

os pontos chave necessários para responder à questão da pesquisa e o alcance dos objetivos 

propostos. Por fim, são apresentadas as limitações do estudo e recomendações para novas 

pesquisas. 

 

 

 6.1. Como os consultores comerciais aprendem em seus locais de trabalho 
 

 

Esta pesquisa proporcionou o conhecimento de como os consultores comerciais da 

área de móveis planejados aprenderam e aprendem suas funções. Buscou-se compreender essa 

aprendizagem a partir da combinação entre a teoria da aprendizagem significativa, no nível 

individual, e os elementos do campo de estudos denominado workplace learning, no nível 

coletivo. A aprendizagem foi entendida como uma construção social, algo que emerge das 

interações sociais e que pode ser vista como uma lente pela qual a vida e o trabalho 

organizacionais são interpretados. 

A Teoria de David Ausubel surge como uma nova proposta de análise da 

aprendizagem individual nos locais de trabalho, que ultrapassa a adoção do uso de mapas 

conceituais. No nível coletivo, a perspectiva da aprendizagem nos locais de trabalho é 

embasada na educação de adultos. Este é um conceito difícil de ser definido por englobar 

diferentes atividades que vão além do ambiente organizacional. Considerou-se o conceito de 

Elkjaer, Høyrup e Pedersen (2010), que reconheceram a aprendizagem como proveniente das 

interações sociais nos locais de trabalho, bem como aquela que ocorre enquanto os indivíduos 

executam suas atividades diárias, como parte da rotina nas organizações. 

O estudo permitiu a identificação das trajetórias profissionais dos entrevistados e o 

desenvolvimento de sua aprendizagem ao longo das mesmas. Pode-se notar que tanto no 

início de suas carreiras, como na maturidade profissional a aprendizagem informal aparece 

como a principal forma de aprendizagem desenvolvida por este grupo. Com base para a 

aprendizagem informal ao longo do percurso profissional, pode ser constatada a 

aprendizagem significativa em todas as etapas, sustentando a aprendizagem no nível 

individual.  Neste estudo, foram identificados sete tipos principais de aprendizagem informal. 

A forma de aprendizagem mais recorrente, nesta pesquisa, foi por meio do 

desenvolvimento das atividades diárias. Compreende a aprendizagem que ocorre durante o 
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desenvolvimento das atividades diárias do indivíduo, ou seja, a aprendizagem informal 

decorrente das experiências que são praticadas pelos indivíduos em seus trabalhos (GERBER, 

1995).  

Outro tipo de aprendizagem que se apresentou de várias formas foi a aprendizagem 

oriunda das interações sociais e do uso da liderança. Estes dois itens diferem entre si, como 

classificado por Gerber (1995), por apresentarem diferenças entre o motivo que sustenta as 

relações interpessoais. Quanto ao item interações sociais, o autor destaca que os 

trabalhadores aprendem ao atuarem dentro de equipes ou grupos. Assim, durante a execução 

de suas tarefas compartilham seus conhecimentos e aprendem individualmente por meio de 

seu trabalho (GERBER, 1995). Já ao referir-se a liderança informal ou formal, a enfase está 

na aprendizagem que se constrói a partir de uma relação que envolve alguma forma de 

demonstração, supervisão aplicada ou mentoring, num esforço deliberado de compartilhar 

com os outros indivíduos informações que facilitem a execução das tarefas (GERBER, 1995). 

No item liderança, o indivíduo sente-se responsável por facilitar o aprendizado do outro, 

diferentemente das interações sociais, em que a aprendizagem pode ocorrer por meio de 

conversas ao longo do dia, sem qualquer relação de mentoring ou supervisão. Assim, a 

aprendizagem por meio de interações sociais pode ser verificada em experiências com 

colegas, fornecedores e clientes.  

A necessidade de um ambiente organizacional que favoreça a interação social é 

destacada. Desta forma, criar conscientemente um ambiente que favoreça a interação e troca 

de experiências entre os colegas de trabalho poderá facilitar a aprendizagem deste grupo de 

profissionais.  

Nas atividades de aprendizagem autodirigida o indivíduo busca seu próprio 

aprendizado e desenvolvimento. Tais experiências podem incluir soluções para uma 

necessidade urgente ou, até mesmo, pode haver deliberadamente o planejamento de 

experiências de natureza pessoal onde a automotivação esteja embutida. 

A reflexão também aparece como um dos itens de aprendizagem informal que foram 

encontrados no estudo com os consultores comerciais. Por meio do conhecimento sobre 

situações anteriores, o indivíduo se torna capaz de refletir e planejar uma ação futura 

(GERBER, 1995). Aqui, a experiência é o elemento chave, sendo a reflexão a principal 

ferramenta para disparar o aprendizado por meio da experiência (MARSICK; WATKINS, 

1997). Segundo Schön (2000), a partir do processo de reflexão é construído um repertório de 

novas experiências que podem ser mobilizadas pelos profissionais em serviço. Para isso, os 
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indivíduos usam tanto o conhecimento teórico, como o conhecimento tácito como recursos 

básicos para a ação (HØYRUP; 2006). 

Retornar para experimentação pode ser considerado como um aspecto importante da 

aprendizagem, pois é possível que os indivíduos tenham falsas percepções, falsas implicações 

e consequentemente falso aprendizado. Os entrevistados geralmente retornam para avaliar os 

resultados nas vendas. Neste momento, os indivíduos refletem sobre seus resultados buscando 

entender quais ações facilitaram ou dificultaram o fechamento de um contrato ao comparar 

situações e/ou ações anteriores. 

Outra forma verificada de reflexão é a que acontece durante o desenvolvimento da 

atividade profissional. Schön (2000) pressupõe a busca de novas soluções e de novos 

caminhos que podem ser mobilizadas pelos profissionais em serviço, classificada como 

“reflexão na ação”.  O consultor reflete não somente após a atividade, mas também durante o 

atendimento ao cliente, pois assim, ele poderá alterar a linha de conduta do atendimento, caso 

o resultado não esteja caminhando para o esperado. É necessário, por exemplo, que o 

consultor esteja atento se o cliente está gostando do projeto ou se o valor do projeto está 

adequado, para que se for conveniente, ele possa indicar outra solução antes do término da 

reunião.  

A observação foi outro item destacado por quatro dos cinco entrevistados. Os 

consultores colocaram a observação como uma estratégia para se desenvolverem, pois assim 

podem analisar suas ações e refletir sobre seus resultados, por meio da comparação de sua 

atuação com a de outros colegas. 

Cometendo erros os indivíduos encontraram oportunidades de aprendizagem dentro 

do ambiente organizacional. A principal questão neste tipo de aprendizagem, segundo Gerber 

(1995), é que os indivíduos reconhecem a ocorrência de um erro que não pode ser repetido 

futuramente. Com esta experiência os indivíduos aprendem tanto os detalhes técnicos sobre os 

projetos e produtos, como a maneira de se relacionar e negociar com clientes. 

Segundo Marsick e Watkins (1997), a aprendizagem pode ser catalisada por fatores 

que facilitam e/ou dificultam o processo de aprender. Embora a identificação de tais fatores 

não estivesse proposta nos objetivos da pesquisa eles foram detectados ao longo das narrativas 

dos entrevistados e serão aqui comentados. 

Dentre eles destaca-se a relevância de um canal de comunicação adequado, entre os 

funcionários e a empresa. Existe uma falta de atenção por parte da empresa que, de acordo 

com os funcionários, dificulta a aprendizagem.  Nesse caso a própria empresa pode ser um 

fator que gera dificuldade na aprendizagem. Porém, quando a empresa escuta seus 
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funcionários e proporciona a interação dos indivíduos, a aprendizagem de novos processos ou 

a aquisição de novos conhecimentos é favorecida. Segundo Marsick e Watkins (1997), a 

organização deve criar um sistema de suporte que encoraje todos os indivíduos a crescerem. 

No grupo estudado se faz relevante a interação com profissionais de vários setores, não 

somente entre os consultores, pois estes aprendem também com os projetistas e montadores, 

por exemplo. 

O fator motivacional também se destacou como fundamental em todas as etapas do 

processo de aprendizagem. Tanto no nível individual como no nível coletivo, este aspecto foi 

propulsor na busca de novos conhecimentos.  

As emoções também possuem seu papel no processo de aprendizado nesse ambiente 

profissional, identificando-se que nas ocasiões em que os funcionários não estavam bem 

emocionalmente o aprendizado ficou prejudicado. Outro ponto destacado foi a predisposição 

dos funcionários para ensinar novos colegas que entram na empresa. Considerando-se que 

muito do que se aprende informalmente acontece via interação com os colegas, essa 

predisposição e disponibilidade dos mais antigos é essencial.  

Os sentimentos e emoções podem também, segundo Høyrup (2006) e Conlon (2004), 

estarem presentes facilitando ou dificultando o processo de reflexão. No caso de uma das 

entrevistadas as emoções foram seu principal gatilho para a aprendizagem. A primeira 

experiência de Rosa na função foi traumática, e possui impacto até hoje em sua atuação 

profissional. Devido ao fato dela se preocupar e criar um forte relacionamento com seus 

clientes, ela também acaba gerando uma preocupação excessiva em estar sempre atualizada 

para minimizar qualquer problema para o cliente. Pode-se então entender que esse 

comprometimento com cliente constitui-se num dos facilitadores da aprendizagem para estes 

consultores. 

Por fim, a resistência dos colegas mais antigos à chegada dos mais novos pôde ser 

observada nas narrativas de todos os consultores, com exceção de Augusto, que foi o único a 

relatar que não sofreu essa resistência no início de suas atividades em uma nova empresa. 

Portanto, aprender a lidar com a resistência dos colegas se apresentou como fator essencial 

para a função. Este aprendizado ocorreu durante o desenvolvimento das atividades 

profissionais no dia-a-dia dos entrevistados, que foram desenvolvendo maneiras de lidar com 

esta questão, testando-as na prática. 

É relevante que todos os entrevistados ressaltaram a importância de gostar da função, 

para seu aprendizado ao longo de suas trajetórias profissionais. Esta função exige do 

indivíduo uma atualização constante, resultando em um período longo para se aprender todas 
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as especificidades desse trabalho, sendo assim o não gostar pode dificultar o processo de 

aprendizado da profissão.   

A necessidade como gatilho para a aprendizagem, segundo o modelo proposto por 

Marsick e Watkins (2001), dispara a aprendizagem destes profissionais. Os consultores 

buscam por iniciativa própria o conhecimento necessário para o exercício diário de suas 

atividades. Muitas vezes, durante o atendimento ao cliente surge uma nova solicitação ou um 

novo equipamento que exige a atualização do consultor para um atendimento adequado. 

Quanto à aprendizagem formal se pode perceber que é mais representativa no início da 

trajetória profissional do indivíduo, ou no início de suas atividades em uma nova organização. 

A aprendizagem formal foi classificada em três grupos. 

As ações no âmbito das organizações abrangem treinamentos ministrados pelos 

próprios funcionários da organização, por consultores externos ou por fornecedores 

convidados que visam atualizar os consultores de seus produtos.  

Os treinamentos oferecidos pelos profissionais do departamento de recursos humanos 

da empresa, e os treinamentos dados por consultores externos, não foram significativos para 

três dos cinco participantes da pesquisa. Três dos entrevistados que participaram destas 

experiências nas organizações em que trabalharam, relataram que não foram significativos. 

Geralmente os entrevistados comparecem a esses treinamentos por uma questão política, mas 

segundo eles são perda de tempo, pois a realidade diária de trabalho é diferente da 

apresentada. Somente um dos entrevistados que teve acesso a esses treinamentos disse que, 

mesmo que esses cursos não tenham ajudado muito, ele sempre conseguiu absorver alguma 

coisa, que por meio da reflexão ele conseguiu transferir o aprendizado para seu dia-a-dia no 

trabalho. 

Pode ser notado nas entrevistas que os consultores comerciais reconhecem a 

contribuição dos treinamentos dados pelos fornecedores, ou visitas feitas às fabricas, para 

visualização completa do material a ser indicado para o cliente, ajudando-os a modificarem ou 

atualizarem seus conhecimentos significativamente. Estas visitas facilitam a visualização do 

produto ou de determinados detalhes que podem interferir no resultado final do projeto do 

cliente. 

Por consequência, o que parece ser necessário são as oportunidades de ensino dentro 

das próprias organizações que forneçam apoio ao desenvolvimento dos conhecimentos 

necessários aos indivíduos para o exercício da função. Porém esses treinamentos devem ser 

ministrados por profissionais que conheçam o mercado e concorrentes da empresa em 

questão, ou seja, que possuam experiência profissional na área, para que o curso e/ou 
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Figura 9: Relação entre a aprendizagem significativa, formal e informal
Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise dos dados.
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Pode-se verificar que a ocorrência ou não da aprendizagem significativa, pode mudar 

o resultado de uma ação. Os consultores comerciais não conseguem indicar algo aos seus 

clientes sem que isso seja significativo para eles mesmos. Eles precisam gostar e acreditar no 

produto que vendem ou indicam aos seus clientes, para que se sintam seguros e confiantes em 

suas argumentações, e assim influenciá-los em sua decisão de compra.  

A aprendizagem significativa também se faz necessária por servir de base para uma 

futura reflexão a cada cliente e a cada novo projeto. O consultor precisa ter a habilidade de 

reorganizar os conceitos já existentes em sua estrutura cognitiva. Como Ausubel (2000) 

explica, na aprendizagem significativa o conhecimento é armazenado por um período maior, 

aumentando a capacidade de se aprender novos conteúdos. Sendo assim, a aprendizagem 

significativa pode ser considerada como um fator importante para apoiar a reflexão nos locais 

de trabalho. Høyrup (2006) afirma que a reflexão é concebida como um processo de 

intervenção que constitui o elo entre experiências, incluindo tanto elementos 

comportamentais, ideias e sentimentos, quanto novas perspectivas em relação a tais 

experiências, compromisso e prontidão para a ação.  

Outro ponto do impacto da aprendizagem significativa nos locais de trabalho diz 

respeito ao fato de poder influenciar até na escolha da organização, na qual o entrevistado irá 

trabalhar. O consultor irá buscar a organização em que ele acredite conseguir aprender os 

conceitos necessários para o exercício de suas atividades, para isto ele precisa gostar e 

acreditar no produto a ser vendido. 

A aprendizagem significativa surge então como base para a formação de uma estrutura 

cognitiva que permita o individuo armazenar e buscar as informações e conhecimentos 

necessários ao exercício de suas atividades profissionais, de forma reflexiva.   

De acordo com Ellinger e Cseh, (2007), quando os indivíduos são convidados a 

trabalhar em colaboração com outros para desenvolver novas soluções, resultados mais 

criativos são encontrados. No âmbito desta pesquisa, mesmo os indivíduos sendo 

responsáveis pelo seu próprio resultado e aprendizado, o resultado positivo é favorecido 

quando o ambiente favorece a troca de experiências entre os consultores comerciais. Muitas 

vezes o que torna algo significativo para o indivíduo não é o curso ou material que ele recebe, 

mas sim, a explicação de um colega que já viveu a experiência, ou que já trabalhou com 

determinado produto. Esta interação faz com que um indivíduo consiga visualizar a teoria na 

prática, a partir de exemplos ou situações vivenciadas por seus colegas. 

A Figura 10 procura ilustrar o conjunto de processos envolvidos na aprendizagem dos 

consultores comerciais destacando que ela envolve: a aprendizagem formal e a aprendizagem 
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informal, no nível coletivo; a aprendizagem significativa, no nível individual; e o ambiente de 

trabalho deste grupo de indivíduos, como fator de suporte à aprendizagem que ocorre nos 

locais de trabalho. 

 
 
 
 

 
 
Figura 10: Estrutura da aprendizagem dos consultores comerciais 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir da análise dos dados. 
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 6.2. Sugestões para novas pesquisas 
 

 

Aqui serão apresentadas três sugestões para novas pesquisas. A primeira é a 

comparação dos dados encontrados sobre a aprendizagem nestes locais de trabalho, com 

profissionais novos no mercado. Durante a trajetória de vida dos profissionais entrevistados 

houve grande alteração no setor e nas organizações que comercializam móveis planejados. 

Assim, estudar os novos profissionais que atuam nesta função, para observar se algumas das 

características encontradas nesta pesquisa serão mantidas ou não, pode ser interessante. 

A segunda sugestão abrange o estudo das culturas dessas organizações. O escopo de 

uma nova pesquisa seria estudar como a cultura organizacional impacta na aprendizagem dos 

indivíduos desse mercado, supondo-se que o mercado de decorações possui características 

específicas deste ramo de negócios.  

Por fim, a terceira sugestão é a comparação dos resultados encontrados com outros 

consultores comerciais de outras lojas de decoração. Seria interessante verificar se os 

consultores comerciais de móveis planejados se comportam da mesma forma que os 

consultores comerciais de outras lojas do setor, com relação a sua maneira de aprender as 

especificidades exigidas pela profissão. 
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APÊNICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

A – Introdução 

 

Identificação 

 

1.1. Nome completo, local e data de nascimento. 

1.2. Tempo de serviço na área de móveis planejados. 

 

1. Infância e juventude: Você poderia me contar sobre sua infância e juventude? 

 

Itens a serem considerados como pano de fundo a pergunta acima: 

1.1. Como era sua família. 

1.2. Onde você morou durante a infância. 

1.3. O que foi marcante/importante na sua infância. 

 

2. Escola/ estudos na infância e juventude: Como foi o desenvolvimento de seus estudos, 

da infância e até a universidade? 

 

Itens a serem considerados como pano de fundo a pergunta acima: 

2.1. Como foi sua primeira escola. 

2.2. Como eram seus professores. 

2.3. Aonde você fez o colegial e se foi normal ou técnico. 

2.4. Fez cursinho preparatório para a universidade. 

2.5. Como foi a escolha do curso superior/ técnico a ser cursado. 

2.6. Se a família teve alguma influência na escolha do curso. 

 

3. Casamento e Constituição da família: Você é casado, me fale sobre sua família? 

 

Itens a serem considerados como pano de fundo a pergunta acima: 

3.1. É casado. 

3.2. Possui filhos. 

3.3. Qual a idade deles. 

3.4. Profissão dos filhos e de seu parceiro(a). 
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B- Desenvolvimento 

 

4. Atuação do entrevistado antes de entrar na área: Você trabalhou em outras 

empresas antes de entrar na área de móveis? Como foi esta experiência? 

 

Itens a serem considerados como pano de fundo a pergunta acima: 

1.1. O que fazia antes de trabalhar na área e quais empresas trabalhou . 

1.2. Quais eram suas funções. 

1.3. O que lhe fez mudar de área (caso o entrevistado tenha trabalhado em outra área antes 

de trabalhar com móveis planejados) e como e quando isso aconteceu. 

1.4. Alguém teve alguma influência na decisão. 

1.5. Se já conhecia a área de móveis planejados, ou foi por acaso. 

1.6. Se fez algum curso antes de entrar para a área de móveis planejados. 

1.7. Como foi essa experiência de mudar de área/profissão, caso o entrevistado tenha 

mudado de área. 

1.8. Se teve a ajuda de alguém. 

 

5. Empresas que trabalhou na área: Qual era a empresa e como eram seus produtos? 

Você pode me contar quais eram suas funções, como era o relacionamento entre as 

pessoas, e como foi seu aprendizado? 

 

Itens a serem considerados como pano de fundo a pergunta acima: 

5.1. Qual público ela atingia. 

5.2. Quais eram suas funções, quando entrou na empresa. 

5.3. Como foi o aprendizado da(s) função(s). 

5.4. Havia algum treinamento inicial formal. 

5.5. Se teve alguém que lhe fornecesse apoio direto. 

5.6. Como que esta organização recebia os funcionários novos. 

5.7. Como eram as relações pessoais. 

5.8. O que foi mais significativo para o entrevistado nesta empresa, em termos de 

aprendizado da função. 

OBS: Fazer esta pergunta, para todas as empresas que o entrevistado trabalhou na área de 

móveis. 
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6. Empresa atual: Qual é a empresa e como são seus produtos? Você pode me contar 

quais são suas funções, como é o relacionamento entre as pessoas, e como foi seu 

aprendizado? 

 

Itens a serem considerados como pano de fundo a pergunta acima: 

6.1. Qual público ela atinge. 

6.2. Quais eram suas funções, quando entrou na empresa. 

6.3. Como foi o aprendizado desta(s) função(s). 

6.4. Houve algum treinamento inicial formal. 

6.5. Se houve alguém que lhe fornecesse apoio direto. 

6.6. Como que esta organização recebe os funcionários novos. 

6.7. Como são as relações pessoais. 

6.8. Se suas funções mudaram desde sua admissão na organização. 

6.9. O que mudou nesta organização deste que o entrevistado entrou. 

6.10.  Houve algo que o entrevistado teve que aprender recentemente. 

6.11.  A empresa fornece cursos de aperfeiçoamento, como o entrevistado os vê. 

6.12.  O que foi significativo para o entrevistado nesta empresa, em termos de aprendizado 

da função. 

 

C- Finalização: Perguntas finais 

 

1. Quais pontos são diferentes de quando você começou a trabalhar na área? Em quais 

aspectos? O que é mais significativo hoje pra você? 

2. O que é preciso para ser um bom profissional na área? 

3. O que você colocaria como diferencial para o profissional desta área? 

4. O que você acha que pode facilitar/ dificultar seu aprendizado, dentro deste tipo de 

organização? 

5. Você quer colocar mais alguma coisa, ou de ressaltar algo? 
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APÊNDICE B - CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS  

 

O projeto de pesquisa “Aprendizagem informal nos locais de trabalho” se propõe a 

estudar a trajetória de aprendizagem que ocorre nos locais de trabalho, de consultores 

comerciais de móveis planejados que aprendem – individual e coletivamente - os 

processos de trabalho necessários ao exercício de suas tarefas profissionais. Os dados 

para o estudo serão coletados através da realização de entrevistas junto aos profissionais que 

atuam na área. 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 a 

professora-pesquisadora Arilda S. Godoy, 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. 

 

 

________________________________________________ 

Pesquisador – Flavia Mardegan 

 

 

__________________________________________________________ 

Orientadora – Arilda S. Godoy 

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  
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APÊNDICE C - 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 

 

 

 

 

  


