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RESUMO 

 

O contexto global e competitivo faz com que as organizações tenham a expectativa de que a 

aprendizagem e a criação de conhecimento aconteçam de maneira contínua e que os 

trabalhadores compartilhem o que sabem com seus pares, no grupo e por toda a organização. 

Nesse sentido, a aprendizagem informal que está integrada ao cotidiano das pessoas no 

trabalho, ganha importância no âmbito organizacional e acadêmico. Assim, o objetivo dessa 

pesquisa é identificar e analisar os fatores que influenciam a aprendizagem informal de uma 

equipe de vendas. A pesquisa utilizou-se da abordagem quantitativa e a coleta dos dados foi 

realizada através de questionário eletrônico. Os resultados indicam que as pessoas utilizam a 

aprendizagem informal quando buscam aprender alguma coisa nova no ambiente de trabalho. 

Revelam que os fatores ambientais (inibidores) não estão impactando o engajamento dessa 

equipe em atividades de aprendizagem informal e que as características pessoais 

(facilitadores), por outro lado, exercem a função de motivador para a aprendizagem. Foram 

feitas, ainda, comparações entre os resultados encontrados da equipe de vendas com pesquisas 

junto à professores, profissionais de recursos humanos e também de tecnologia da 

informação, indicando que não há diferenças significativas entre esses grupos de 

profissionais. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Individual. Aprendizagem Informal.  Aprendizagem no Setor 

de Vendas. 
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ABSTRACT 

 
 
The global and competitive context lead the organizations to have the expectation that 

learning and the creation of knowledge take place continuously and to believe that their 

workers are to share what they know with their coworkers in the group and throughout the 

organization. In this sense, informal learning that is integrated into the daily lives of people at 

work, gain importance in the organizational and academic scenery. Therefore the objective of 

this research is to identify and analyze the factors that influence informal learning in a sales 

team. The methodology used was quantitative and the data were collected using online 

survey. The results indicate that people use informal learning as they seek to learn something 

new in the workplace. They reveal that environmental factors (inhibitors) are not impacting 

the engagement of the staff in informal learning activities and personal characteristics 

(facilitators) on the other hand, play the role of motivator for learning. Comparisons were also 

made between the sales team results and research with teachers, human resource professionals 

as well as information technology specialists, indicating no significant differences among 

these groups of professionals. 

 

Keywords: Individual Learning. Informal Learning. Learning in the Sales Sector.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente de trabalho e as organizações têm demandado das pessoas que elas 

aprendam com mais rapidez e a cada dia melhor, se moldando, desta forma, as necessidades 

do contexto global. Por outro lado, as empresas também estão mudando para se ajustar a um 

ambiente global e competitivo de negócios (CONLON, 2004).  

As empresas enxergam na aprendizagem um meio de gerar vantagem estratégica 

competitiva, fazendo com que elas também se esforcem para mudar suas culturas e seus 

processos de trabalho, de modo que o conhecimento que as pessoas detêm seja aproveitado no 

âmbito do grupo e na organização (MARSICK; WATKINS, 1999).  

A expectativa dessas organizações é que a aprendizagem e a criação de conhecimento 

aconteçam de maneira contínua e que os trabalhadores compartilhem o que sabem e 

promovam a aprendizagem em grupo e por toda a organização (MARSICK; WATKINS, 

2003). 

De acordo como Fleury e Fleury (2003), para uma empresa ser competitiva é preciso 

compreender como se articulam competência essencial e estratégia empresarial. Na avaliação 

desses autores, para a empresa desenvolver a competência essencial de longo prazo é 

necessário um processo sistemático de aprendizagem e inovação organizacional.  

O aprendizado coletivo na organização é representado pelas competências essenciais, 

especialmente, a coordenação das diversas habilidades de produção e a integração das 

múltiplas correntes de tecnologias que envolvem muitas pessoas de diversos níveis de todas as 

funções (PRAHALAD; HAMEL, 2000). 

Logo, o que as empresas buscam é reverter o aprendizado individual em benefício 

organizacional para que, assim, se mantenham competitivas no mercado. Nesse sentido, a 

aprendizagem informal, conforme Conlon (2004), pode contribuir para esse contexto 

competitivo, global e de mudança. 

As pessoas aprendem de diferentes maneiras e muitas vezes por meio da interação 

social e em grupos (MARSICK, 2009). Contudo, outros aspectos também se mostram 

importantes e fundamentais no processo de aprendizagem das pessoas. Um exemplo é que 

atualmente, elas estão mais informadas e alcançaram um melhor nível de educação formal, 

tendo, inclusive, muito mais acesso à escola. E com o advento da tecnologia, a informação 

está amplamente acessível e distribuída entre os diferentes níveis, culturas e países, reduzindo 

assim, as barreiras para a aprendizagem.  
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Merriam et al. (2007) destaca que quando se pensa em compreender e facilitar o 

processo de aprendizagem é fundamental saber: quem é o trabalhador (aluno adulto); como o 

contexto social impacta sua aprendizagem; por que este trabalhador está envolvido em 

atividades de aprendizagem; como ele aprende; e, ainda, como o envelhecimento afeta a 

capacidade dessas pessoas aprenderem. 

A aprendizagem, como destacam Antonello e Godoy (2009), não pode ser considerada 

apenas como um processo individual, mas compreendida por emergir de relações e interações 

entre pessoas. A aprendizagem deve ser entendida como um fenômeno interpessoal. E, como 

processo, pode ser estudada a partir dos níveis individual, grupal e/ou organizacional. As 

pessoas interagem com o ambiente em função de seu contexto biográfico que, por sua vez, 

resulta do modo como, dentre outras coisas, elas estabeleceram suas interações com outras 

pessoas. O contexto biográfico envolve a personalidade formada em circunstâncias sociais 

que incluem experiências, relações com outros indivíduos, grupos, instituições e o ambiente 

físico, humano, natural e artificial (CORNBLETH, 1991). Toda a experiência vivida contribui 

para a aprendizagem no trabalho e no desenvolvimento de capacidades, no exercitar do 

julgamento e no pensar criativamente (MCLEOD, 2001).  

É importante também pontuar que, embora a aprendizagem pelos indivíduos seja 

necessária para a organização mudar, ela, por si só, não é suficiente. Quando os indivíduos 

aumentam sua capacidade para aprender, eles podem, coletivamente, melhorar a capacidade 

geral da organização em aprender. Por outro lado, a organização precisa estar receptiva em 

usar essa aprendizagem e colocar em prática os mecanismos adequados, permitindo apoiar e 

recompensar a utilização do que está sendo aprendido. Assim, no nível organizacional a 

aprendizagem pode ocorrer pela experiência coletiva (MARSICK; WATKINS, 2003). 

Nesse sentido, e no âmbito da dimensão da aprendizagem organizacional, é que essa 

pesquisa toma forma e procura explorar e focar a aprendizagem informal. Contudo, mesmo 

entendendo que não é uma tarefa simples isolar os processos de aprendizagens nas 

organizações, esse trabalho busca estar restrito à perspectiva individual, tomando como 

referência o que explica Antonello (2005), ao dizer que a aprendizagem organizacional ocorre 

apenas a partir das pessoas, quando essas compartilham conhecimento entre si. Desta forma, 

essa pesquisa está centrada no tema da aprendizagem informal, no nível individual. 

A aprendizagem informal não é um formato de aprendizagem novo, mas a busca por 

sua compreensão tem despertado o interesse de muitas organizações. As empresas começam a 

questionar os benefícios de um sistema de treinamento padronizado e formal que, 
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normalmente, é desenhado para extrair o conhecimento especializado de algumas pessoas e 

garantir que ele seja adotado como prática por todos (MARSICK, 2009).  

Prova disso, é que há um desalinhamento entre o orçamento destinado à aprendizagem 

formal e a percepção que executivos de recursos humanos têm em relação aos resultados dos 

programas formais em comparação com os resultados das ações de aprendizagem informal 

(BERSIN, 2009).  

De acordo com pesquisa realiza (BERSIN, 2009), enquanto dois terços do orçamento 

em treinamento são investidos nos cursos formais, 64% dos executivos pesquisados dizem 

acreditar que as abordagens de aprendizagem informal podem trazer melhores resultados para 

o negócio da empresa em que trabalham.  

É o que revela também Marsick (2009), quando afirma que organizações têm 

questionado os esforços organizacionais e os investimentos alocados na aprendizagem formal, 

bem como seus resultados e a relação com a aprendizagem informal. Por outro lado, a autora 

aponta que essas empresas também classificam a aprendizagem informal como um processo 

de difícil padronização, sistematização e avaliação.  

A importância da aprendizagem informal se reflete ainda em pesquisa realizada em 

2008 pela American Society for Training and Development (ASTD), em parceria com o 

Institute for Corporate Productivity (i4cp), que contou com 1104 respondentes de vários 

segmentos, sendo que 522 disseram trabalhar em empresas globais e multinacionais. A 

pesquisa tinha o objetivo de auxiliar os profissionais que trabalham com a temática a obter 

insights sobre como a aprendizagem informal funciona e em como aprimorar sua efetividade 

nas organizações (ASTD, 2008). 

De acordo com a pesquisa, as análises dos resultados, conjuntamente com a revisão da 

literatura, propiciaram algumas descobertas importantes, como:  
• A aprendizagem informal já tem forte presença em muitas das organizações e 

espera-se um aumento da sua participação;  
• A aprendizagem informal contribui para melhorar o desempenho de indivíduos 

e organizações;  
• Apesar da constatação de haver relação entre aprendizagem informal e melhoria 

de desempenho, muito pouco do orçamento para treinamento é dedicado à 
aprendizagem informal;  

• Esforços para medir a aprendizagem informal podem levar à melhoria do 
desempenho mercadológico;  

• A cultura organizacional é crucial para a incorporação da aprendizagem 
informal; 

• As empresas estão perdendo oportunidades em aprendizagem informal, 
principalmente em relação ao seu uso e no modo como deveriam compartilhar 
conhecimento; 

• Muitas empresas já se utilizam da aprendizagem informal para ajudar os 
funcionários a entender como fazer as coisas do ponto de vista de processo; 
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• E-mail e intranet são as ferramentas de aprendizagem informal de uso mais 
comum. Outras são menos utilizadas, como orientação individual, mas também 
consideradas importantes para a aprendizagem informal (ASTD, 2008, p. 4-5, 
tradução nossa). 
  

Na medida em que as organizações estão mudando para se adaptarem ao ambiente de 

negócios competitivos globais (CONLON, 2004) também reconhecem que a aprendizagem 

informal pode ser vista como vital no crescimento da produtividade (MALCOLM et al., 

2003), tornando-as mais competitivas.  

As ações de aprendizagem informal – motivadas, principalmente, por meio de contatos 

interpessoais entre pares, colegas e chefes – maximizam os resultados no ambiente de 

trabalho e passam a ser mais valorizadas no contexto das organizações, permitindo, inclusive, 

a aquisição de novas competências (COELHO JUNIOR; BORGES-ANDRADE, 2008). 

Portanto, considerando a importância que a aprendizagem informal vem ganhando no 

contexto acadêmico e organizacional e que embora as práticas informais nas organizações 

tenham sido apontadas como facilitadoras da aprendizagem organizacional, conforme 

identificaram Antonello e Godoy (2009) nos estudos nacionais, ainda existem poucos 

trabalhos que examinam essa temática.  

Desse modo, visando apresentar uma contribuição à compreensão dessa temática, a 

pesquisa aqui relatada busca responder a seguinte questão: Que fatores influenciam a 

aprendizagem informal de uma equipe de vendas?  

O objetivo geral dessa dissertação é, portanto, identificar, medir e analisar os fatores 

que influenciam a aprendizagem informal de uma equipe de vendas, examinando os aspectos 

capazes de facilitar ou dificultar esta aprendizagem.  

A justificativa pela escolha da equipe de vendas para realização do campo de pesquisa 

para esse estudo está baseada em dois aspectos principais.  

O primeiro é a própria formação de vendedor. Pois, de modo geral, ela não se dá pelas 

vias educacionais formais. No Brasil, como na maioria dos países, não há um curso superior 

de vendas ou mesmo de nível técnico (ensino médio). Normalmente, uma pessoa que tem a 

oportunidade de iniciar uma carreira em vendas muito provavelmente terá que começar com o 

apoio de vendedores mais experientes – ou seja – de modo informal. O que se pode perceber é 

que existem cursos e treinamentos formais de curta duração, focados em técnicas de vendas 

ou em conhecimento de produto. 

 Os profissionais de vendas normalmente são escolhidos a partir de um perfil pautado 

em características pessoais. Muitos tendem a migrar de áreas técnicas, outros tantos iniciam a 

atividade por mero acaso ou, ainda, devido à falta de opção na escolha de carreiras tidas como 
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mais tradicionais. Portanto, o aprendizado do vendedor quase sempre se dá de modo contrário 

à chamada educação formal.  

O segundo aspecto, que também reforça a escolha da equipe de vendas, é que no 

levantamento realizado para essa pesquisa, que visava identificar e analisar o que tem sido 

pesquisado em aprendizagem informal no período entre 1998 a 2009, não se encontraram 

estudos relacionados à profissionais de vendas. 

Tendo em vista atingir o objetivo geral dessa pesquisa, essa dissertação trabalhou os 

fundamentos teóricos em aprendizagem informal, buscando identificar seus principais 

conceitos e, organizando-os para que possam dar sustentação à questão de pesquisa. Dentro 

do referencial teórico foi realizada uma ampla busca em bases de dados nacional e 

internacional, que se propôs a identificar e mapear os estudos empíricos em aprendizagem 

informal nos últimos anos, examinando os aspectos descritivos e analíticos dos mesmos. O 

processo de vendas, a formação e o desenvolvimento de equipes de vendas também se 

constituem em tópicos desse estudo. 

Ainda sobre o campo de pesquisa, foram consideradas a oportunidade e a viabilidade 

em conduzir o estudo no segmento educacional. Desta forma, a pesquisa se deu na instituição 

educacional Senac São Paulo, junto à equipe de vendas da área corporativa, que  assim como 

a própria organização, estão apresentadas nesse trabalho.  

Os procedimentos metodológicos adotados são descritos de maneira a fundamentar a 

opção pela metodologia escolhida, que estão pautados na abordagem quantitativa, utilizando-

se de um instrumento de pesquisa – questionário –, para então, organizar os dados obtidos e 

analisá-los pelas técnicas de estatística descritiva e pela análise de correlação. Foi ainda 

realizada análise comparativa entre os resultados obtidos nesse estudo junto às pesquisas que 

utilizaram o mesmo instrumento com outros profissionais: de recursos humanos, tecnologia 

da informação e professores de rede pública de ensino americana.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais, limitações e recomendações para 

novos estudos em aprendizagem informal. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como referenciais teóricos para esse estudo são abordados os principais conceitos 

sobre a aprendizagem informal, tratando de questões relacionadas ao ambiente de trabalho e 

dos fatores facilitadores e/ou inibidores dessa aprendizagem.  

A realização de pesquisa bibliográfica a partir de estudos empíricos também faz parte 

desse referencial. A ideia é identificar os principais trabalhos realizados sobre a aprendizagem 

informal entre 1998 a 2009 e analisá-los.  

Os conceitos relacionados ao processo de vendas, à formação e o desenvolvimento de 

vendedores também são apresentados nessa seção.  

  

 

2.1 APRENDIZAGEM INFORMAL 

 

O objetivo dessa seção é explorar, de modo mais amplo, o conceito de aprendizagem 

informal no âmbito da aprendizagem adulta para então conduzir o estudo ao entendimento da 

aprendizagem informal no ambiente de trabalho, que é foco dessa pesquisa. 

 

 

2.1.1 O Conceito de Aprendizagem Informal 

 

Reischmann (1986) descreve a aprendizagem adulta não intencional como 

aprendizagem ‘en passant’, aqui traduzida como aprendizagem ‘de passagem’, que ocorre ao 

acaso, de forma rápida e passageira. Nesse sentido, ela é caracterizada como um evento em 

que o propósito principal não é aprendizagem e, sim, o desdobramento de ações que 

acontecem no decorrer da vida cotidiana. A aprendizagem ‘en passant’ pode levar à 

aprendizagem intencional, contudo, as consequências dessa aprendizagem nem sempre são 

programadas. Ela é integrada, holística, não compulsória e individualizada.  

E, desse modo, estabelecida com base em aprendizagens prévias, pode até promover a 

aprendizagem intencional, quando identificada retrospectivamente, isto é, pelo processo de 

reflexão sobre as ações passadas. 

D´Amélio (2007) ressalta que a aprendizagem se inicia no nascimento e se estende ao 

longo de toda vida. Trata-se de um fenômeno intrínseco ao ser humano e está associado à 
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interação com o ambiente. Considera, para tanto, os vários papéis que o indivíduo 

desempenha na vida, ou seja, na família, na escola, no trabalho e nos grupos sociais.  

De acordo com Conlon (2004), a aprendizagem não ocorre efetivamente sem uma 

aprendizagem individual prévia, sem bases que combinem a educação vinda da escola formal 

e as experiências informais de cada um. Para o autor, o que se pode notar é que há uma busca 

por enfatizar muito mais a aprendizagem informal e tácita como a principal responsável pelo 

impacto no desempenho do trabalho do que a própria aprendizagem formal. 

Marsick e Watkins (2001) acreditam que a aprendizagem informal e incidental é o 

coração da educação de adultos, tendo em vista que seu foco está centrado no aprendiz e nas 

lições que podem ser absorvidas a partir da experiência de vida individual. Ao mesmo tempo, 

essa é uma aprendizagem que pode ocorrer em qualquer lugar, bastando às pessoas terem 

necessidades, motivações e oportunidades. 

Muito embora Malcolm et al. (2003) digam que não existe consenso na literatura em 

relação aos conceitos de aprendizagem formal, não formal e informal, de modo geral, os 

termos informal e não formal aparecem intercambiados e utilizados, principalmente, em 

oposição ao sistema de educação formal. 

Merriam et al. (2007) buscando uma melhor compreensão para esses termos e com o 

propósito de categorizar a aprendizagem formal, a não formal e a informal propõe uma 

conceituação para cada termo. Assim, no caso da aprendizagem formal, ela é descrita como 

altamente institucionalizada, burocrática, guiada por currículo e reconhecida por processos 

avaliativos que geram diplomas ou certificados.  

A aprendizagem não formal é entendida pelas oportunidades locais e de base 

comunitária, como os programas oferecidos por museus, livrarias, clubes sociais, 

organizações civis e religiosas e, a mídia de massa (televisão, rádio, internet), que nesse caso 

também cumpre uma função de entrega não formal (MERRIAM et al., 2007).  

Aprendizagem não formal é também associada com programas de desenvolvimento e 

investimento internacional, estruturados para melhorar as condições de vida das pessoas em 

países em desenvolvimento. Normalmente são projetos comunitários financiados por 

organizações não governamentais e agências voluntárias privadas. Esses projetos têm como 

característica serem programas curtos, voluntários, com poucos pré-requisitos e que, 

geralmente, apresentam um currículo e um facilitador. Razão pela qual a aprendizagem não 

formal tem sido utilizada para descrever oportunidades de aprendizagem organizadas fora do 

sistema de educação formal (MERRIAM et al., 2007). 
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Em relação à aprendizagem informal, Merriam et al. (2007) a suborganiza em três 

categorias: aprendizagem autodidata ou autodirigida, aprendizagem incidental e aprendizagem 

tácita ou de socialização. Sendo que as diferenças entre as três categorias se dão em relação à 

intencionalidade e a consciência no momento da experiência de aprendizagem. Por exemplo, 

a aprendizagem autodidata é intencional e consciente.  

Já a aprendizagem incidental, como também descreve Marsick e Watkins (1990), é um 

subproduto acidental de alguma ação, ou seja, de uma experiência em que as pessoas tendem 

a tomar consciência de que algum aprendizado ocorreu após o acontecimento de algum 

evento.  No caso da aprendizagem tácita ou de socialização, assim como na aprendizagem 

incidental, não é intencional e é inconsciente. Nela, os indivíduos podem tomar consciência 

futura dessa aprendizagem por meio do reconhecimento retrospectivo.  

O termo informal, utilizado para se referir a uma das maneiras de aprendizagem, 

somente toma forma a partir do trabalho de Knowles (1980), que é considerado o pai da 

andragogia, quando publica seu estudo Informal Adult Education. Knowles (1980) propõe 

diferenciar a educação adulta da fase escolar pré-adulta. O conceito europeu para andragogia, 

conforme Merriam et al. (2007), significa a arte e a ciência para ajudar adultos a aprender, 

contrastando com a pedagogia que é a arte e a ciência para ajudar crianças a aprender.  

Garrik (1998) destaca que a aprendizagem informal é de longe a mais predominante 

forma de aprendizagem adulta. Sendo ainda chamada de aprendizagem cotidiana porque 

acontece no contexto privado da vida diária das pessoas, seja fora ou dentro das organizações. 

Ainda segundo o autor, a aprendizagem informal é muitas vezes tratada como uma categoria 

residual para descrever qualquer tipo de aprendizagem que não ocorre dentro de um programa 

ou evento formal de aprendizagem organizado. No entanto, o autor ressalta que essa definição 

tão abrangente não é muito útil, tendo em vista que a maior parte da aprendizagem humana 

não ocorre em contextos formais.  

A aprendizagem informal para Coombs (1985), Illeris (2004) e Merriam et al. (2007) é 

de natureza não estruturada e espontânea, acontecendo, diariamente, em casa, na vizinhança, 

na escola, no ambiente de trabalho, no mercado, em livrarias, museus e ainda por intermédio 

de veículos de comunicação de massa, como rádio, televisão e internet. Uma das 

características da aprendizagem informal é estar integrada às atividades das pessoas no 

trabalho, em casa e na comunidade, fazendo com que ela seja de difícil reconhecimento e se 

mesclando às ações cotidianas praticadas por grupos ou indivíduos.  

Outro aspecto que reforça essa percepção, segundo esses autores, é o fato de que a 

aprendizagem informal não está, normalmente, sob um patrocínio institucional. Desta forma, 
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as pessoas não a classificam como uma modalidade de aprendizagem, uma vez que está 

incorporada ao cotidiano delas.  

Porém, estudos relacionados à aprendizagem informal com adultos, sobre as ações de 

iniciativa própria (autodidata/autodirigida), relevam que mais de 90% das pessoas estão 

comprometidas com centenas de horas em aprendizagem informal e que grande parte dessas 

horas, cerca de 70%, se dá no ambiente de trabalho (MERRIAM et al., 2007).  

Por isso, Malcolm et al. (2003) enfatizam que o reconhecimento e a valorização da 

aprendizagem informal são vistos como vital para a melhoria da construção social e do 

aumento da produtividade econômica, reforçando o interesse das organizações sobre essa 

modalidade de aprendizagem.  

De acordo com Eraut (2004), o uso do termo aprendizagem informal, que tem sido 

muito utilizado no contexto da educação adulta, fornece um contraste simples à aprendizagem 

e ao treinamento formal, sugerindo flexibilidade e liberdade ao aprendiz. De modo que na 

aprendizagem informal, embora se reconheça a significância social da aprendizagem em 

grupo, implica principalmente, um espaço importante para ação individual. O autor revela, 

ainda, que boa parte da aprendizagem no ambiente de trabalho é, em si mesma, informal, 

envolvendo a combinação de aprendizagens pelos pares e pela experiência.  

Eraut (2004) ainda define a aprendizagem informal como a aprendizagem que vem 

mais próxima da extremidade informal de um contínuo, do que da extremidade formal. As 

características da extremidade informal do contínuo incluem aprendizagem implícita não 

intencionada, de oportunidade, não estruturada e pela ausência de um professor.  

Não é possível simplesmente criar uma separação entre aprendizagem formal e 

informal, pois existem elementos significativos de aprendizagem formal em situações 

informais e elementos de informalidade em situações formais. Nesse sentido, há uma inter-

relação indissolúvel nas duas situações de aprendizagem (MALCOLM et al., 2003; 

ANTONELLO, 2005).  

De acordo com Antonello (2005), há uma visão dominante na literatura que busca 

identificar atributos e características que possam separar radicalmente a aprendizagem formal 

da informal. Destacando-se duas dimensões. A primeira dimensão é a informal, situação em 

que a aprendizagem se dá por práticas presentes no cotidiano, pelo conhecimento horizontal e 

ocorrendo em espaços não educacionais. A segunda dimensão é a formal, na qual a 

aprendizagem é individual, o conhecimento vertical e intencional, acontecendo dentro de 

estabelecimento de ensino e em sala de aulas.  
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Contudo, para Antonello (2005), essa é uma visão equivocada e destaca que o mais 

importante é identificar e proporcionar a integração da aprendizagem informal com a formal, 

de modo que elas possam colaborar para a aprendizagem das pessoas. 

 Antonello (2005) ainda considera que não é possível definir tipos ideais separados de 

aprendizagem formal e informal que sustentem essa divisão. Para autora é possível dizer que 

todas as situações de aprendizagem contêm atributos de formalidade e informalidade, mas, a 

natureza e o equilíbrio entre elas variam significativamente de situação a situação. Portanto, 

desde que a aprendizagem informal seja considerada um processo que acontece naturalmente 

como parte do trabalho diário das pessoas, eventos de treinamento podem também ser 

considerados espaços típicos de aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

Para Antonello (2005), isso não significa que a aprendizagem é a mesma em todas as 

situações, principalmente quando se refere à aprendizagem clássica nas instituições de ensino 

em relação à que se dá no ambiente de trabalho. O que a autora procura é evidenciar que não é 

adequado classificar a aprendizagem de modo estanque em formal, informal e não formal, 

sem compreender seu inter-relacionamento. Por outro lado, ela também não defende que o uso 

desses termos seja inadequado, recomendando a importância de se identificar a natureza e o 

objetivo pelos quais os pesquisadores estão utilizando cada termo. 

Malcolm et al. (2003) adotam algumas premissas como perspectiva de análise para 

entender a informalidade e formalidade. Primeiro, deve-se evitar a afirmação de que existe um 

tipo de aprendizagem – formal ou informal – que possa ser superior uma em relação à outra. 

Segundo, também não se deve supor que as diferentes teorias de aprendizagem só se aplicam 

exclusivamente à aprendizagem informal ou à formal. E por último é necessário considerar os 

aspectos do contexto no qual ela ocorre e também analisar sua natureza diante as diversas 

situações do cotidiano das pessoas. 

Essa relação intrínseca entre a aprendizagem formal e informal também foi ressaltada 

por Marsick (2009), que a partir da análise de estudos nesse campo, organizou um panorama 

que busca unificar os diversos conceitos sobre o tema. O objetivo da autora foi o de 

estabelecer premissas sobre esses conceitos e que possam apoiar a teoria, a pesquisa e a 

prática em relação à aprendizagem informal, as quais são apresentadas a seguir: 
• A aprendizagem informal é sempre definida em contraste a aprendizagem formal, 

contudo, elas interagem entre si de maneira importante; 
• A aprendizagem informal pode ser estudada pela análise de processos e atividades de 

aprendizagem. Contudo, os resultados dependem de um leque mais amplo de outros 
fatores individuais, de grupo, de comunidade, das organizações e da sociedade; 

• É difícil relacionar a aprendizagem informal diretamente a resultados, mas, algumas 
conexões podem ser identificadas e avaliadas; 
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• Os indivíduos levam suas características próprias e pessoais quando vão realizar 
qualquer tarefa de aprendizagem. Portanto, a escolha das estratégias e das 
abordagens é sempre mediada por crenças, valores e histórias; 

• O contexto afeta a aprendizagem de práticas e as escolhas das pessoas, incluindo 
situações de aprendizagem (recursos e influências do ambiente); 

• Os relacionamentos são chaves para construção de comunidades de aprendizagem 
informal e para o engajamento das pessoas; 

• Fatores organizacionais (liderança, estrutura, cultura, sistemas e práticas, incentivos e 
recompensas) influenciam o clima para a aprendizagem e podem ser fáceis de 
manipular. Pois, a aprendizagem informal é dependente de variáveis individuais ou 
mesmo das próprias atividades de aprendizagem; 

• A gestão do conhecimento (baseada em pessoas e em tecnologia), pode se tornar uma 
importante conexão entre a aprendizagem informal individual e o acesso de um 
grupo maior de pessoas às ideias e informações (MARSICK, 2009, p. 273, tradução 
nossa). 
 

As diferenças entre os processos formais e informais de aprendizagem nas 

organizações não são necessariamente claros. Elas são mais evidentes em áreas de controle, 

localização física e de previsão de resultados de aprendizagem (MACNEIL, 2001). Para Kasl 

et al. (1996), um processo informal de aprendizagem eficaz é aquele que permite aos 

membros da equipe fazer a transição de um estado individual para a aprendizagem 

compartilhada coletivamente entre os membros da equipe. Assim, o benefício é um processo 

de aprendizagem comum e habitual e que pode então ser transformado em conhecimento 

compartilhado para apoiar a aprendizagem organizacional. 

Para maximizar a integração entre a aprendizagem individual e organizacional é 

preciso que haja algum mecanismo para comunicar modelos mentais em toda a organização e 

que possam superar o problema de aprendizagem fragmentada e, em muitas vezes, ineficaz 

entre os indivíduos (MACNEIL, 2001). Assim sendo, a maneira pela qual a empresa 

recompensa ou pune o comportamento das pessoas, pode exercer forte influência em reforçar 

ou dificultar a aprendizagem individual e também prejudicar ou atrapalhar a incorporação 

dessa aprendizagem pela organização (ELLINGER; BOSTROM, 1999). 

A aprendizagem informal ainda pode ser caracterizada, de acordo com Marsick e 

Volpe (1999), como integrada à rotina diária e que é ativada por um evento externo ou 

interno. Segundo os autores, ela é casual e não muito consciente – ou seja – um processo 

indutivo de reflexão e ação, conectado à aprendizagem dos outros.  

O modelo de aprendizagem informal e incidental, Figura 1 (CSEH; WATKINS; 

MARSICK, 1999), inicialmente idealizado por Marsick e Watkins (1990), foi desenvolvido 

com base nos estudos e pensamentos de Dewey (1938), Argyris e Schõn (1978) e Mezirow 

(1991). Esse modelo tem como propósito ilustrar os elementos envolvidos na aprendizagem 
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informal e incidental no âmbito do indivíduo, contudo situada ao contexto do grupo e da 

organização. 

No modelo, o processo de observação e reflexão está inter-relacionado por meio das 

fases diferentes. A aprendizagem varia em função da situação na qual as pessoas se 

encontram. Conforme elas se movem em torno do ciclo solução-problema, se deparam com 

crenças, valores, concepções, fatores do ambiente e, resultados que podem ser ou não 

planejados, contribuindo para ajustar sua compreensão em relação ao contexto e a forma 

como agir. 

 

 
Figura 1: Modelo de aprendizagem informal e incidental 
Fonte: Marsick e Watkins (2001, p. 29, tradução nossa) 

 

O círculo no centro do Modelo representa a convicção de que a aprendizagem nasce 

de encontros diários enquanto as pessoas trabalham e vivem em um determinado contexto. 

Uma nova experiência de vida pode oferecer um desafio, um problema a ser resolvido ou uma 

visão de um estado futuro. O círculo exterior representa o contexto no qual a experiência 

ocorre. Sendo que esse contexto (pessoal, de negócios, social e cultural) desempenha um 

papel chave, afetando e influenciando a maneira pela qual as pessoas interpretam uma 

situação, fazem escolhas, tomam decisões, optam por determinadas ações e escolhem as 

próprias abordagens de aprendizagem (MARSICK; WATKINS, 2001).  
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Esse modelo permite às pessoas, a partir de múltiplos fluxos, refletirem e encontrarem 

sentido nas situações com as quais se deparam, inclusive a partir de entendimentos anteriores. 

O modelo é organizado em um círculo, mas as etapas não são lineares e nem necessariamente 

sequenciais. A aprendizagem começa com algum tipo de evento, quase sempre uma surpresa, 

a partir de um estímulo interno ou externo, ou seja, sinais de insatisfação com as formas atuais 

de pensar ou ser (MARSICK; WATKINS, 2001).  

Pelo modelo, as pessoas comparam uma nova situação com experiências prévias, 

identificam similaridades ou diferenças e se utilizam da interpretação para dar sentido ao novo 

desafio, permitindo refinar o diagnóstico pela interpretação do contexto e propiciando a 

escolha de ações alternativas. Desta forma, uma vez que a ação é realizada, ou seja, uma 

solução é produzida, as pessoas podem avaliar os resultados e decidir se eles correspondem ou 

não aos objetivos pretendidos. Essa etapa de julgamento dos resultados permite refinar 

ensinamentos e usar as lições aprendidas no planejamento de ações futuras (MARSICK; 

WATKINS, 2001).  

Para Marsick e Watkins (1997), a aprendizagem informal e incidental é única para 

cada indivíduo. Ela raramente é consciente ou analisada criticamente, ficando sujeita a ser mal 

interpretada e podendo levar facilmente a erros surpreendentes, sejam eles positivos ou 

negativos. Inúmeros fatores podem tornar o reconhecimento de erros – bem como sua 

correção – muito difícil. Reagir em relação aos erros pode ajudar as pessoas a aprender, desde 

que busquem identificar a razão pelo quais eles acontecem e utilizem essa circunstância para 

refletir e compreender seu próprio processo de aprendizagem.  

Geralmente, os membros das equipes realizam suas tarefas inadequadamente por conta 

de diferentes percepções não compartilhadas. Essa situação faz com que as pessoas aprendam 

por força das consequências, muitas vezes equivocadas, de suas ações. Tudo isso, diga-se, na 

medida em que essas consequências se tornam tão evidentes a ponto de já não ser possível 

ficar indiferente a elas. Outro aspecto que faz com que as pessoas reflitam e que é 

fundamental para quebrar um ciclo vicioso de erros e possibilitar aprendizagem são as 

informações e avaliações que vem de fora da equipe, ou seja, as observações efetivas 

advindas de uma perspectiva exterior (MARSICK; WATKINS, 1997). 

As autoras também destacam que as pessoas compartilham normas, cultura e 

significados que são, então, reforçados mutuamente para que cada uma não possa facilmente 

reconhecer outros possíveis significados para além dos que o grupo elege. A percepção 

individual do ambiente pelas pessoas dá significado à experiência. Assim, o contexto 
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organizacional torna-se um mediador poderoso na aprendizagem do indivíduo (MARSICK; 

WATKINS, 1997). 

Logo, neste contexto, os indivíduos acabam aceitando a aprendizagem informal pelo 

simples fato de que ela ocorre naturalmente. Porém, Marsick e Watkins (1997) ressaltam que  

é preciso questionar essa perspectiva, pois quando os aprendizes não analisam suas 

interpretações, as falsas suposições referendadas pelo grupo podem levar a conclusões 

imprecisas e entendimentos errados.  

 Para Marsick e Watkins (1997), a aprendizagem informal pode ser planejada. Por 

outro lado, também engloba situações de aprendizagem que não são programadas ou 

esperadas, visto que elas são reflexos do ambiente em que estão inseridas. Já a aprendizagem 

incidental é inesperada por definição. As organizações normalmente e, de maneira até certo 

ponto inconsciente, impõem limites para a aprendizagem informal, especialmente quando 

algumas questões desafiam visões preestabelecidas de como são e/ou devem ser conduzidas 

as coisas no ambiente de trabalho. Este aspecto torna difícil traduzir novas percepções em 

novos comportamentos, porque as pessoas estão cercadas por sistemas sociais que esperam 

que elas ajam de acordo com o status quo vigente. Nesse sentido, pode-se ter uma 

reintegração mais cognitiva do que comportamental. 

 Não importa se a aprendizagem é provocada por eventos ou por outras pessoas, pois o 

processo é similar e envolve várias etapas, tais como a necessidade dos aprendizes proativos 

se manterem abertos para sistemas alternativos na resolução de um problema, procurando 

explicações contrárias, adotando novos comportamentos, atitudes de experimentação e agindo 

sobre o processo para seu próprio desenvolvimento (MARSICK; WATKINS, 1997).   

Para Marsick e Watkins (1997), também é relevante o papel da reflexão, primeiro 

recurso capaz de provocar a aprendizagem pela experiência. A reflexão disciplinada, ou seja, 

de modo contínuo, desafia hipóteses e maneiras confortáveis de pensar, levando ao 

aprofundamento da aprendizagem. Por isso, as percepções isoladas não são suficientes, sendo 

necessário criar um sistema de apoio que encoraje as pessoas a crescerem e a aceitarem que os 

indivíduos que mudam podem promover a geração e a retenção de novos comportamentos.  

Nessa perspectiva, a aprendizagem informal pode incluir desaprender velhas práticas 

já arraigadas pelas pessoas e comportamentos que, normalmente, têm consequências 

negativas para elas. Outras estratégias de aprendizagem informal também podem incluir ou 

envolver aconselhamento, orientação, redes sociais de trabalho, facilitação da liderança, 

aspectos inter-relacionados das equipes, características pessoais e capacidades individuais 

(CONLON, 2004). 
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Por isso, muito embora o fortalecimento do grupo se mostre importante como 

referência para os processos de aprendizagem informal, ele também pode agir, em algumas 

situações, como um inibidor de comportamentos inovadores e fora do padrão. Desta forma, é 

fundamental que as organizações criem ambientes de trabalho em que o indivíduo perceba 

que há espaço para a crítica e a reflexão, valorizando, assim, pensamentos discordantes em 

relação aos já estabelecidos (MARSICK; WATKINS, 1997). 

A aprendizagem incidental não envolve, necessariamente, reflexão. Sua principal 

característica é advir como elemento surpresa, uma vez que o indivíduo somente toma 

consciência de que algo está ocorrendo ao desempenhar uma atividade no processo de 

trabalho. Em relação à aprendizagem informal, seu valor para a construção do significado no 

processo de reflexão e, portanto, na aprendizagem, está relacionado ao contexto. Quando os 

conhecimentos são adquiridos em ambientes sociais concretos, resultantes em sua maior parte 

da participação em comunidades de prática e no ambiente de trabalho, existe um ganho na 

qualidade da aprendizagem, pois ultrapassam o limite apenas relacional do indivíduo no grupo 

(ANTONELLO, 2006).   

Ainda em relação à aprendizagem vinda da experiência, Larson (1991) diz que ela 

frequentemente ocorre quando o indivíduo se depara com um evento ou situação que é 

reconhecida como desconcertante ou não rotineira. Nesse sentido, o aprender pela prática e 

pela interação são aspectos relevantes e evidenciam a importância de processos informais de 

aprendizagem no dia-a-dia de trabalho (CAMILLIS; ANTONELLO, 2009).  

Para Eraut (2004), há uma distinção entre experiência e aprendizagem vinda da 

experiência. O autor diz que quando se refere a uma experiência, provavelmente se pensa 

sobre um episódio em particular ou um incidente, mas, quando se fala sobre o que tem sido 

aprendido da experiência, possivelmente, está se referindo a toda aprendizagem acumulada de 

uma séria de episódios.  

Ainda de acordo com Eraut (2004), as pessoas podem avaliar as situações/episódios 

quase que instantaneamente pelo padrão de reconhecimento e menos pela comparação 

intuitiva de uma situação ou mais deliberadamente pelo uso da reflexão e análise. O 

entendimento intuitivo vem da agregação acumulada na memória e da percepção de muitos 

episódios prévios (ERAUT, 2004). 

Para Antonello (2006), a aprendizagem, independentemente de sua forma ou processo, 

frequência, intencionalidade e constância, designa ao indivíduo e aos grupos, a oportunidade 

de vivenciar ou experimentar algum tipo de situação ou problema, que implica em ação. A 

aprendizagem na ação é muito mais do que simplesmente acumular experiência, pois nem 
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toda experiência é geradora de aprendizagem, principalmente quando está ausente de 

significado e propósito. Do ponto de vista organizacional, ao instituir espaços para a 

aprendizagem coletiva, tendo por base propósitos definidos e que possibilitem compartilhar 

experiências e vivências pelo indivíduo, o que se busca é gerar uma maneira de proporcionar 

a aprendizagem informal reflexiva e com significado. 

 

 

2.1.2 A Aprendizagem Informal no Ambiente de Trabalho 

 

Normalmente, os aprendizes combinam recursos em seu ambiente natural com os 

fornecidos pelas instituições, com os materiais educacionais e com as pessoas que podem 

assisti-las em sua aprendizagem. O que tem se tornado evidente é que esse tipo de 

aprendizagem não significa necessariamente uma aprendizagem isolada, que é o principal 

mito sobre aprendizagem autodidata (BROCKETT, 1994). Os adultos se utilizam muitas 

vezes de outras pessoas, inclusive grupos, sendo eles apoiados ou não por instituições para, 

preferencialmente, ir à busca de sua aprendizagem autodidata.  

Em aprendizagem informal, quando se busca identificá-la e avaliá-la, é fundamental 

considerar a sua natureza contextual e o ambiente a qual ela se relaciona. Essa perspectiva 

implica em valorizar não apenas o lado relacional do indivíduo no grupo, mas, sobretudo, a 

qualidade da aprendizagem. Nesse sentido, aprender em termos individuais significa adquirir 

competências de desempenho por envolvimento num processo contínuo de aprendizagem. 

Assim, a aprendizagem não é apenas um modus operandi de reprodução, mas também de 

reformulação, renovação e reflexão do e sobre o conhecimento e das competências inerentes 

ao contexto do trabalho (ANTONELLO, 2005). 

A aprendizagem no contexto de trabalho normalmente ocorre de maneira não 

planejada, ela é tácita, não linear e é descoberta ao acaso e à medida que as pessoas estão 

preocupadas com o entendimento e a interpretação do ambiente de mudanças. A 

aprendizagem informal é modelada pelas emoções dos indivíduos, que podem reagir de modo 

diferente em cada circunstância. Eles se utilizam da aprendizagem informal para obter ajuda, 

informação e apoio. Portanto, quando as pessoas aprendem por pontos de vista alternativos, 

ganham capacidade para dar melhores respostas e consideram formas alternativas de pensar e 

de se comportar. Nesse sentido, as pessoas refletem sobre o processo de aprendizagem, 

avaliando os resultados da experiência e escolhendo onde colocar a atenção (CONLON, 

2004).  
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 De acordo com Antonello (2005), o contexto no qual as pessoas estão inseridas é uma 

complexa trama de referências que, no longo prazo, pode auxiliar a configurar o saber dos 

indivíduos e, em igual tempo, determinar uma arquitetura social para este saber. É importante 

dizer que as práticas no cotidiano do ambiente de trabalho também contribuem para a 

aprendizagem de competências profissionais. Por isso, o processo de compartilhar modelos 

mentais é fundamental, pois valoriza a aprendizagem na ação e a experiência no processo de 

conversão e criação de conhecimento, bem como na formação de competências transversais, 

baseadas na indagação, reflexão e diálogo.  

A aprendizagem informal pode ser encorajada e apoiada no ambiente de trabalho sem, 

necessariamente, ser obrigatória aos funcionários ou baseada em pesquisas internas (na 

organização) para desenvolver treinamentos estruturados e formais, que nem sempre são 

adequados, exceto nos casos de programas normativos, sobre procedimentos legais e técnicos 

(CONLON, 2004).  

Conlon (2004) apresenta o exemplo de um novo funcionário contratado para ser 

representante comercial em uma grande empresa. Provavelmente, esse novo funcionário 

precisará de treinamento formal sobre os produtos a serem vendidos e a respeito das políticas 

e normas da empresa. Porém, quando se referir a atitudes e comportamentos no ambiente 

trabalho e detalhes minuciosos da atividade no campo, os treinamentos formais poderão 

atrapalhar a produtividade e ainda gerar custos desnecessários.  

Desta forma, raramente, treinamentos formais serão utilizados para que novos 

representantes comerciais compreendam melhor o trabalho na prática. Segundo Conlon 

(2004), esse tipo de aprendizagem deve vir da conversa com clientes, pares ou simplesmente 

pela ação rotineira do cotidiano, quando emergem as melhores práticas da experiência 

aprendida.  

A pesquisa da ASTD, que também tinha como propósito encorajar e alavancar a 

aprendizagem informal pelas organizações, identificou ações que podem propiciar às pessoas 

um ambiente de trabalho que facilite essa modalidade de aprendizagem nas empresas, como: 
• Usar a aprendizagem informal para reforçar a aprendizagem formal, tendo em 

vista serem estratégias complementares; 
• Ter certeza que a cultura organizacional apoia a aprendizagem informal; 
• Alocar orçamento específico para a aprendizagem informal; 
• Encorajar a conversação e a narrativa (contar histórias) em múltiplos canais de 

comunicação; 
• Usar ferramentas de alta e baixa tecnologia para desenvolver a aprendizagem 

informal, criando condições para capturar e compartilhar conhecimento, como 
outros fatores do ambiente de trabalho; 

• Apoiar a orientação (coaching) individual e o aconselhamento (mentoring) 
voluntário; 
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• Tentar medir a aprendizagem informal, contudo preocupando-se para que essa 
ação (medir) não venha a impedir ou constranger a aprendizagem informal 
(ASTD, 2008, p. 49, tradução nossa). 
 

A pesquisa ainda apontou que, para serem efetivas, as estratégias de aprendizagem 

informal precisam ser consideradas para orientar novos trabalhadores, comunicar valores 

organizacionais, demonstrar às pessoas como o trabalho deve ser feito, compartilhar as 

melhores práticas e lições aprendidas, apresentar aos funcionários como acessar tipos 

específicos de informações, desenvolver habilidades gerais do negócio e reforçar as 

habilidades de comunicação dos gerentes (ASTD, 2008). 

 

 

2.1.3 Fatores Facilitadores e/ou Inibidores da Aprendizagem Informal 

 

Em relação aos fatores que afetam a aprendizagem no trabalho e o engajamento das 

pessoas nas atividades de aprendizagem informal, de modo mais geral, ao analisar a literatura 

sobre esses fatores, sejam eles considerados como facilitadores ou inibidores, destaca-se que 

esses fatores também são afetados pelo ambiente organizacional e podem funcionar de modo 

invertido e/ou inter-relacionado, agindo ora como um facilitador, ora como um inibidor.  

Essa característica dúbia dos fatores que afetam a aprendizagem informal no trabalho 

é analisada no estudo de Camillis e Antonello (2009) quando esclarecem que os mesmos 

fatores facilitadores do processo de aprendizagem, podem, também, se tornar inibidores desse 

mesmo processo, dificultando ou oportunizando a aprendizagem. Por isso, conhecer as 

estratégias da empresa é um norteador para o processo de aprendizagem. 

Camillis e Antonello (2009) acrescentam, ainda, que os fatores inibidores da 

aprendizagem estão mais relacionados à organização do que aos indivíduos. Por isso, tendo 

em vista a natureza da ocorrência da aprendizagem ser de tensão e de conflito, se 

manifestando pela interação das pessoas ao ambiente e envolvendo experiências concretas, 

observação e reflexão, a aprendizagem é caracterizada como um processo contínuo, vivo e 

não como um produto de uma equação puramente racional. 

 Nesse estudo, que buscava identificar e analisar os processos de aprendizagem no 

local de trabalho de indivíduos que não exercem função gerencial, Camillis e Antonello 

(2009) identificaram fatores relacionados à organização, aos indivíduos e situacionais, que na 

percepção dos pesquisados, facilitam, oportunizam e dificultam o processo de aprendizagem.  
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Em relação aos fatores facilitadores, Camillis e Antonello (2009) identificaram o: 

conhecimento; características pessoais; reflexão e autoanálise; tempo; rotinas organizacionais; 

disponibilidade; acesso a recursos e informação; estrutura no local de trabalho; ampliação do 

espaço ocupacional; políticas e ações da área de recursos humanos; feedback; coaching; 

autonomia; escuta; interação; experiências traumáticas.  

Camillis e Antonello (2009) também identificaram como inibidores e obstáculos da 

aprendizagem a: falta de experiência; falta de conhecimento; estrutura no local de trabalho; 

sobrecarga de trabalho; escassez de tempo; não compartilhar conhecimento; pouca interação 

entre as pessoas; sentimento de insegurança; resistência à mudança; disponibilidade de acesso 

a recursos e informações.  

De acordo como Lohman (2005), a capacidade ou o desejo dos seres humanos de se 

engajarem e se comprometerem em atividades de aprendizagem informal no trabalho podem 

ser influenciados pelos desafios do ambiente profissional a que estão expostos. Da mesma 

forma, eles são impactados pela disponibilidade de recursos externos (fatores do ambiente de 

trabalho) e pelos recursos internos (características pessoais), que podem ser requeridos para 

ajudar no cotidiano dos indivíduos. Esse entendimento demonstra que é preciso conhecer mais 

sobre os tipos de atividades de aprendizagem informal específicas nas quais os profissionais 

se engajam e, também em relação às fatores do ambiente de trabalho. Assim, como, é 

fundamental saber sobre os trabalhadores que promovem ou inibem o compromisso nessas 

atividades. 

Para Eraut (2004), os fatores que afetam a aprendizagem no ambiente de trabalho 

podem ser organizados por fatores de aprendizagem e fatores do contexto. O primeiro 

apresenta uma relação balanceada entre: desafio e valores do trabalho; feedback e suporte; 

confiança e compromisso. Já em relação aos fatores do contexto, o autor considera: alocação e 

estruturação do trabalho; encontros e relacionamentos com pessoas do trabalho; expectativas 

em relação ao papel pessoal no desempenho e no progresso da aprendizagem.   

Ainda conforme Eraut (2004), as aprendizagens no trabalho podem ser facilitadas ou 

constrangidas pela própria organização e a alocação do trabalho e, na mesma medida, pelos 

relacionamentos e o clima social do ambiente profissional. Nesse contexto, o autor entende 

que o papel informal dos gestores é provavelmente mais importante do que sua atuação no 

âmbito formal. Para Eraut (2004), a aprendizagem dos colaboradores da empresa é fortemente 

afetada pela personalidade e habilidades interpessoais do gestor e por sua orientação em 

relação à aprendizagem. 
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Ainda que a abordagem para o desenvolvimento dos gestores normalmente reforce a 

motivação, a produtividade e a avaliação, Eraut (2004) enfatiza a importância do papel do 

gestor na promoção da aprendizagem informal no trabalho. Principalmente, quando uma 

organização se revela – mesmo que minimamente – atenta ao apoio e ao suporte da 

aprendizagem das pessoas, na alocação e na organização do trabalho e na criação de um clima 

organizacional que propicie a aprendizagem informal aos seus colaboradores.  

A tarefa dos gestores nessas condições é ajudar os indivíduos autodidatas a serem mais 

produtivos em seus processos de aprendizagem. Porém, quando a aprendizagem não é 

intencional, os gestores têm por tarefa adicional lidar com as emoções geradas por surpresas 

não desejadas – frustrações – devendo agir eticamente, no sentido de prestar total apoio as 

pessoas. Além disso, é responsabilidade também do gestor, não permitir o desenvolvimento 

de ambientes que atuem como inibidores de um pensar individual divergente do grupo e/ou 

que vá de encontro às orientações explícitas ou implícitas das organizações (MARSICK; 

WATKINS, 1997).  

A intencionalidade, a consciência, a pró-atividade e a reflexão crítica devem ser 

motivadores para aprendizagem informal (MARSICK; WATKINS, 1990). Pois, ainda 

segundo Marsick e Watkins (1999), quando um indivíduo está absorvido por uma situação 

que possibilita aprendizagem, se relacionando de modo positivo com o seu trabalho, pode 

liberar uma energia incrível, contribuindo para a melhoria do ambiente profissional. Em geral, 

essas pessoas contagiam positivamente os colegas à sua volta e também beneficiam 

sobremaneira a própria organização.  

A reflexão crítica sobre as crenças e conhecimento tácito superficial, somados ao 

estímulo à pró-atividade do aprendiz para identificar caminhos que gerem novas habilidades, 

e o capacite a implantar ideias e projetos, potencializa sua autonomia, iniciativa e criatividade. 

Portanto, essas são condições que podem auxiliar a aprendizagem informal e incidental, que, 

por sinal pode acontecer sem grandes necessidades de facilitação e estruturação (MARSICK; 

WATKINS, 2001). 

As condições, os facilitadores e mesmo os inibidores são aspectos fundamentais para 

planejar um ambiente de trabalho propício à aprendizagem informal e, mesmo que ela não 

possa ser explicitamente estruturada, o reconhecimento da melhoria dos serviços e processos 

permitirá que a organização use e compartilhe os conhecimentos dos membros de sua equipe. 

O que faz com que o papel de facilitação do gestor torne-se, como já observado, essencial 

para a aprendizagem informal (MACNEIL, 2001). 
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2.1.4 A Concepção de Aprendizagem Informal Orientadora deste Trabalho 

 

Naturalmente, como é possível observar na revisão da literatura, não existe consenso a 

respeito de uma única definição para a aprendizagem informal no trabalho e sim visões 

complementares. Assim, a escolha de uma definição, ou de um conjunto de definições e 

conceitos, deve estar amparada na relação com a pesquisa. Não obstante haver na literatura 

diversas outras definições para aprendizagem informal, nota-se que Marsick e Watkins (1990) 

são autores que têm influenciado muitos estudos nessa área, demonstrando a relevância de 

suas pesquisas para o tema.  

Desta forma, essa pesquisa adota como base referencial para esse estudo, a definição 

dessas autoras, que utilizam o contraste com a aprendizagem formal (tipicamente patrocinada 

por instituições, baseada em sala de aula e altamente estruturada) para definir a aprendizagem 

informal: 
Uma categoria que inclui a aprendizagem incidental, podendo ocorrer em 
instituições, mas não é normalmente baseada em sala de aula ou altamente 
estruturada e o seu controle está nas mãos do aprendiz. Aprendizagem incidental, 
uma subcategoria da aprendizagem informal é definida como um subproduto de 
algumas outras atividades, tais como realização de tarefas, interação interpessoal, 
percepção da cultura organizacional, experimentação, tentativa e erro ou ainda 
aprendizagem formal. A aprendizagem informal pode ser encorajada 
deliberadamente por uma organização ou acontecer apesar de um ambiente que não 
estimule a aprendizagem. Por outro lado, a aprendizagem incidental quase sempre 
acontece, embora as pessoas nem sempre estejam conscientes desse processo de 
aprendizagem (MARSICK; WATKINS, 1990, p. 12, tradução nossa). 
 

Marsick (2003) aponta também que uma das dificuldades em medir a aprendizagem 

informal é que ela é parte da natureza da própria aprendizagem. E como ela nem sempre é 

consciente, sendo, geralmente, tácita, não intencional e não planejada, é difícil, quando da 

realização de atividades no ambiente de trabalho, determinar o que é aprendizagem e o que é 

o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos existentes.  

Segundo Marsick (2003), como a aprendizagem informal está integrada às atividades 

do trabalho, mesmo quando ela é intencional, a tarefa de pesquisar e medir se torna ainda 

mais difícil. Autora ainda acrescenta que sem instrumentos e medidas de aprendizagem – 

qualitativos e/ou quantitativos –, continuará a haver limites para o avanço no campo do 

conhecimento sobre aprendizagem informal. 

Nesse sentido, nota-se que estudos empíricos, como os de Van Woerkom et al. (2002) 

e Kwakman (2003) têm ajudado a desenvolver a compreensão sobre os fatores que 

influenciam o engajamento no processo de aprendizagem informal no ambiente de trabalho.  
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Contudo, como aponta Lohman (2005), poucos estudos têm investigado a maneira e o 

nível pela qual algumas características específicas dos trabalhadores e os fatores do ambiente 

de trabalho influenciam a participação em certos tipos de atividades de aprendizagem 

informal. Desta forma, utilizando-se como referência os trabalhos de Lohman (2005, 2006, 

2009), principalmente, a partir da adoção e adequação do instrumento de pesquisa – 

questionário – desenvolvido pelo autor é que essa pesquisa buscará identificar, medir e 

analisar os fatores que influenciam a aprendizagem informal de uma equipe de vendas, a 

partir da perspectiva individual. 

 

 

2.2 APRENDIZAGEM INFORMAL: PESQUISAS REALIZADAS NO PERÍODO 1998-

2009 

  

A ideia de que a realização da pesquisa científica envolve uma etapa de identificação e 

síntese do que foi produzido em estudos anteriores sobre o tema já está bem estabelecida. Para 

o cumprimento dessa tarefa, faz-se então, uma busca da literatura relevante no campo objeto 

de estudo e organiza-se um sumário dos principais resultados e conclusões desse conjunto de 

trabalhos.  

Naturalmente, não se pretende com essa etapa – levantamento e análise do que tem 

sido pesquisado – tecer conclusões definitivas, muito menos há a pretensão de que seja 

possível incorporar todos os estudos produzidos sobre a Aprendizagem Informal. Nosso 

objetivo está ajustado ao contexto e aos limites dessa dissertação, que tem como perspectiva 

propiciar a compreensão sobre os objetivos destacados pelos pesquisadores em relação aos 

principais resultados dos trabalhos, identificados no período entre 1998 a 2009 (Apêndice A).  

É importante mencionar que a pesquisa procurou identificar e catalogar apenas os 

estudos empíricos que buscavam tratar diretamente do processo de aprendizagem informal. 

Nesse sentido, aqueles estudos que de modo geral trabalham com aspectos relacionados à 

aprendizagem no ambiente de trabalho, mas, que o foco não é o definido por essa pesquisa 

(aprendizagem informal), como por exemplo, aprendizagem experiencial, comunidades de 

prática, aprendizagem situada e aprendizagem na ação, não foram consideradas para compor o 

quadro dos estudos e análise aqui apresentado. 

 A composição do quadro para análise foi realizada a partir da identificação de estudos 

tanto no âmbito internacional, como no nacional. Para os estudos internacionais, optou-se por 

utilizar a base de dados ProQuest, por entender que essa representa uma fonte confiável e 
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ampla. Em relação aos estudos nacionais, foram utilizadas buscas no site da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e no site da Google 

Acadêmico na internet. Ao todo foram catalogados 37 estudos, sendo 23 internacionais e 14 

nacionais. Foram feitas análises descritivas de indicadores gerais e outras de abordagem mais 

analítica, a partir dos objetivos declarados e os principais resultados destacados. 

A seguir são apresentadas e analisadas questões de caráter mais quantitativas como:  

evolução das publicações; método de pesquisa empregado; autores de aprendizagem informal; 

fonte e origem. Em relação à análise qualitativa, foram trabalhados: tema; objetivo; principais 

resultados. 

 

 

2.2.1 Evolução das publicações 

 

No Gráfico 1, nota-se uma evolução em relação às publicações sobre a aprendizagem 

informal, sendo possível observar alguns aspectos relevantes no período analisado (1998 a 

2009). Em 2000 não se identificou estudos que focassem o tema aprendizagem informal.  

 

 
Gráfico 1: Evolução anual de estudos publicados sobre Aprendizagem Informal 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No ano de 2004, observa-se o maior número de publicações, contando com 7 estudos. 

Na média, foram identificados 3,4 estudos por ano, sendo que em 2008 e 2009 foram 

registrados 5 trabalhos em cada ano. É possível observar, inclusive, uma curva ascendente em 

direção a publicação de estudos, o que pode denotar que o tema aprendizagem informal vem 

ganhando importância no campo da aprendizagem organizacional. 
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2.2.2 Método de pesquisa empregado 

 

A predominância dos estudos está amparada pela preferência dos pesquisadores por 

métodos qualitativos (17), composto por 46% das publicações. Ressalta-se que as principais 

estratégias adotadas nas pesquisas são entrevistas (10) e estudos de caso (4). Os métodos 

quantitativos (14) aparecem como uma segunda escolha, representando 38% dos estudos. 

Nesse caso, a estratégia concentra em sua totalidade a utilização de questionário do tipo 

survey. A abordagem multi-método (6), que trabalha conjuntamente métodos qualitativos e 

quantitativos, aparece com uma terceira opção, com 16% dos estudos realizados. Nesse último 

caso, observa-se que a estratégia é composta por questionários – surveys – e entrevistas. 

 

 

2.2.3 Autores de Aprendizagem Informal 

 

Conforme Quadro 1, ao analisar os estudos empíricos, no sentido de identificar os 

principais autores utilizados nessas pesquisas para definir a aprendizagem informal, foram 

encontradas mais de 37 citações diferentes. Contudo, é possível observar a existência de certa 

concentração em alguns autores como principais referências empregadas nos estudos para 

definir a aprendizagem informal. Marsick e Watkins, Livingstone e Lohman são os autores 

mais citados, representando juntos 36% do total de referências bibliográficas. 
Autor Frequência Autor Frequência
Marsick e Watkins (1990, 1992, 1997, 2001); 
Watkins e Marsick (1992) 10

Eraut et al. (1998)
1

Livingstone (1999, 2000, 2001, 2003) 8 Garrick (1998) 1

Lohman (2000, 2005, 2006) 5 Gerber et al. (1995) 1
Cofer (2000) 3 Hodkinson, et all. (2003) 1

Abbad e Borges-Andrade (2003, 2004) 2 Karasek e Theorell (2005) 1

Day (1998) 2 Kremer (2005) 1
Marsick e Volpe (1999) 2 Malcom et al. (2003) 1
Marsick et al. (1999) 2 Matos e Ipiranga (2004) 1
Sonnentag et al. (2004) 2 Merriam, Caffarela e Baumgartner (2007) 1

Antonello (2006) 1 Pantoja e Borges-Andrade (2004) 1
Birdthistle (2006) 1 Pozo (2002) 1
Boud e Middleton (2003) 1 Reardon (2005) 1
Boud et al. (1993) 1 Reber (1993) 1
Brookfield (1986) 1 Ribeiro, Borges-Andrade e Marciano (2005) 1
Burgoyne e Reynolds (1997) 1 Simpson (2006) 1
Conlon (2004) 1 Slater (2004) 1
Cross (2007) 1 Taris e Kompier (2005) 1

Cseh (1998) 1 Wain (1987) 1
Eraut (2004) 1 1  
Quadro 1: Autores referência em Aprendizagem Informal 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.2.4 Fonte e Origem 

 

Destaque para o periódico internacional Journal of Workplace Learning (12), onde 

foram encontrados 32% dos estudos. Em relação às publicações de âmbito nacional, o 

Encontro Nacional da ANPAD (11) aparece como um espaço importante para debates e 

reflexões sobre o tema, com 30% dos estudos brasileiros encontrados nesse levantamento. 

Juntos, os dois foram responsáveis por 23 publicações relativas à aprendizagem informal, 

correspondendo a 62% dos trabalhos identificados e catalogados nessa busca.  

 
Fonte Frequência Origem
Journal of Workplace Learning 12 Internacional
Encontro Nacional Anpad 11 Nacional
Human Resource Development Quartely 2 Internacional
Journal of European Industrial Training 2 Internacional
Revista Aletheia 1 Nacional
Centre for the Study of Education and Work, OISE 1 Internacional
Information Technology, Learning and Performance Journal 1 Internacional
Journal of Managerial Psychology 1 Internacional
Organizacijo Vadyba: Sisteminiai Tyrimai 1 Internacional
Revista de Administração Contemporânea (RAC-Eletrônica) 1 Nacional
Relations Industrielles 1 Internacional
Revista Alcance 1 Nacional
Studies in Continuing Education 1 Internacional
The Journal of Psychology 1 Internacional  
Quadro 2: Fonte e Origem dos estudos publicados em Aprendizagem Informal 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

2.2.5 Tema, Objetivo e Principais Resultados 

 

Para essa análise foram priorizados os principais temas relacionados à aprendizagem 

informal que, juntos, perfazem 65% de todos os estudos publicados, sendo eles: Fatores que 

influenciam a aprendizagem informal; Gestores; Político/Social; Práticas e Processo; 

Instrumento de medida. Observa-se que esse é um arranjo organizado pelo autor dessa 

dissertação, não tendo sido essa a forma encontrada nos estudos catalogados. Importante dizer 

que dada à organização proposta, alguns estudos poderiam ser classificados em mais de um 

tema. Porém, de acordo com os objetivos e ênfases da proposta de trabalho, optou-se por 

manter apenas um dos temas, comumente o mais coerente com o foco principal de 

dissertação. 
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2.2.5.1 Fatores que Influenciam a Aprendizagem Informal 

 

Os estudos que abordam esse tema (LOHMAN, 2005, 2006, 2009), (HICKS et al., 

2007), (ELLINGER; CSEH, 2007) e (BERG; CHYUNG, 2008)  têm como principal objetivo 

relacionar atividades ou estratégias de aprendizagem a fatores capazes de inibir e/ou facilitar a 

aprendizagem informal no ambiente de trabalho.  

Em seus estudos, Lohman (2005, 2006, 2009) revela que profissionais de recursos 

humanos e de tecnologia da informação se utilizam mais de atividades independentes da 

aprendizagem informal, enquanto professores dão preferência pelas atividades mais 

interativas. Em relação aos inibidores do ambiente, a falta de tempo e a falta de proximidade 

com as áreas dos colegas, aparecem como fator comum entre os três grupos de profissionais. 

Ainda em relação a outros fatores que inibem a aprendizagem informal, a insuficiência de 

recursos é o que se destaca no caso dos professores. Para os profissionais de recursos 

humanos, a pesquisa ressalta a falta de suporte da cultura organizacional, a falta de vontade 

dos outros e a falta de acesso a especialistas, como fatores inibidores. Em relação aos 

profissionais de tecnologia da informação, a falta de apoio da cultura organizacional, a 

inacessibilidade das pessoas, a falta de equipamentos/tecnologia e, a falta de espaço para 

trabalho e reuniões são destacados como inibidores.  

As pesquisas de Lohman (2005, 2006, 2009) apontam ainda que a iniciativa, auto-

eficácia, gostar de aprender, personalidade afetiva e interesse na profissão são as 

características pessoais que mais motivam os três grupos de profissionais, facilitando, assim, o 

processo de aprendizagem informal. Os professores e os profissionais de recursos humanos 

também consideram o compromisso com o desenvolvimento profissional e a personalidade 

sociável como mais duas características pessoais motivadoras. Já para os profissionais de 

tecnologia da informação, a integridade, a ética na equipe de trabalho, a curiosidade e a mente 

aberta são outras características pessoais que também contribuem para a aprendizagem 

informal desse grupo.  

Hicks et al. (2007) identificaram que, embora os contadores usem uma variedade de 

estratégias de aprendizagem formal e informal, eles dão mais importância às estratégias 

informais. Acrescente-se, ainda, o fato de existirem variações nas estratégias, nas barreiras e 

nos facilitadores em função do nível profissional. Exemplo disso são estagiários que fazem 

mais uso do e-learning do que gerentes ou sócios. 

Ellinger e Cseh (2007), na pesquisa que buscava explorar os fatores que auxiliam a 

aprendizagem entre pares, chamam a atenção para a importância da liderança e da gestão, 
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tendo em vista o papel que os líderes e gerentes têm na criação de ambientes organizacionais 

propícios à promoção da aprendizagem. 

Berg e Chyung (2008) apresentam uma lista de características pessoais e fatores 

ambientais percebidas pelos trabalhadores que influenciam seu engajamento na aprendizagem 

informal. São elas: interesse na área profissional, acesso a computadores, personalidade, 

capacidade profissional, relacionamento com colegas, satisfação no trabalho, automotivação, 

ambiente favorável ao desenvolvimento da carreira, proximidade física e recompensa 

monetária. Os pesquisadores atestam não ter encontrado correlação significativa entre o 

engajamento na aprendizagem informal e a presença de características de ‘organizações que 

aprendem’. Eles também identificaram que trabalhadores mais experientes tendem a ser mais 

engajados em aprendizagem informal, acrescentando que os níveis de educação e idade não 

impactam o engajamento na aprendizagem informal. 

 

 

2.2.5.2 Gestores 

 

As pesquisas de Silva e Moraes (2002), Moraes e Silva (2004) e Leite et al. (2006) 

abordam a maneira como gerentes aprendem informalmente no ambiente de trabalho. Para 

Moraes e Silva (2004), a aprendizagem gerencial é, muito mais do que um produto da 

transferência do conhecimento, um processo que transcende à classificação formal e informal, 

não se restringindo ao domínio instrumental de conhecimento.  

A aprendizagem gerencial é influenciada pelo contexto organizacional e social, 

ocorrendo devido às mudanças de consciência. De acordo com Leite et al. (2006), os gerentes 

aprendem suas habilidades gerenciais com as experiências que vivenciam, não somente 

aquelas que por algum motivo foram marcantes, mas também por meio de atividades 

corriqueiras, como observação e aprendizagem por tentativa e erro.  

Nessa perspectiva, foi identificado que os gestores tendem a privilegiar a ação em 

detrimento da reflexão, o que pode trazer como consequência o comprometimento em relação 

à inovação e à criatividade, quando da busca de alternativas para a solução de problemas. 

Silva e Moraes (2002), que pesquisaram o processo de aprendizagem das competências 

gerenciais de professores que assumiram cargos de direção, descobriram que esses 

profissionais aprenderam como gerir por meio da aprendizagem informal, autodirecionada, no 

trabalho, formando redes de aprendizagem por experiência e ação e, principalmente, na 

interação social.  
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Nesse processo, o aprendizado não é somente individual, mas, obedece também a 

particularidades inerentes à formação escolar, às experiências, às características pessoais de 

cada educador e a influência do contexto cultural. Os autores também identificaram diferenças 

de gênero, principalmente, na aprendizagem das professoras em relação à dos professores, 

bem como em referência às cobranças que as professoras recebem. 

Agashe e Bratton (2001) procuraram explorar a relação líder e seguidor no contexto de 

uma ‘organização que aprende’, confirmando a presença dos três papéis de liderança de Senge 

(1990), - designer, steward, teacher - como facilitadores da aprendizagem. Os autores, a partir 

dessa pesquisa, também propõem que as organizações deveriam refletir mais e, de modo 

crítico, sobre o padrão das atividades líder-seguidor, procurando verificar se esse modelo tem 

como estratégica a aprendizagem contínua. 

 

 

2.2.5.3 Político/Social 

 

O tema político/social foi identificado a partir dos estudos de Livingstone (2001, 

2003), Livingstone e Stowe (2007) e Livingstone e Raykov (2008) que abordaram as questões 

relativas à aprendizagem informal do trabalhador canadense.  

Livingstone (2001) sugere que quanto maior o controle do uso do tempo de trabalho 

pelo trabalhador, maior a probabilidade de que ele tenha tempo para se dedicar a algumas 

formas de aprendizagem intencional. O autor identificou ainda que, embora exista uma 

cultura de aprendizagem contínua na força de trabalho, ela não é suficientemente reconhecida 

na concepção de muitos locais de trabalho remunerado (LIVINGSTONE, 2003).  

Para Livingstone e Stowe (2007), alguns indicadores apontam que a contínua falta de 

participação em cursos formais pode estar associada ao declínio na participação de 

aprendizagem informal relacionada ao trabalho. De acordo com a pesquisa, a educação formal 

(cursos) e a aprendizagem informal são vistas como complementares pelos respondentes. De 

acordo com os autores, mesmo que as pessoas não estejam fazendo cursos formais de 

educação de adultos, estão mais propensas a participar de atividades de aprendizagem 

informal relacionada ao trabalho de modo contínuo.  

Livingstone e Raykov (2008) encontraram em seus estudos que a autoridade delegada 

no ambiente de trabalho tem tantos efeitos positivos na educação formal de adultos como em 

alguns temas de aprendizagem informal. Os autores identificaram, também, que a autoridade 
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não está relacionada à sindicalização e tem efeito positivo sobre a aprendizagem intencional 

dos trabalhadores. 

 

 
2.2.5.4 Práticas e Processos 

 

Analisar as práticas, processos e o modo como as pessoas aprendem – a partir delas é 

por elas – é o foco de alguns trabalhos encontrados nesse levantamento. Livingstone (1999), 

que realizou em 1998, uma pesquisa de larga escala sobre as atividades de aprendizagem 

informal dos adultos canadenses, descobriu que os adultos estão cada vez mais utilizando uma 

grande parcela de seu tempo em atividades de aprendizagem e, que muito desse tempo, é 

dedicado à aprendizagem informal.  

Na pesquisa realizada por Cheetham e Chivers (2001), para entender como as pessoas 

se tornam competentes, os autores descobriram que boa parte da aprendizagem requerida para 

atingir competência profissional plena, na verdade, acontece após o término da aprendizagem 

formal, o que demonstra a importância crítica da aprendizagem informal. Alertam, no entanto, 

que não há como deduzir dos resultados de sua pesquisa que os programas de 

desenvolvimento profissional formal não têm nenhuma contribuição importante para o 

processo de aprendizagem.  

Os autores descobriram ainda, que diferentes indivíduos encontram variados tipos de 

experiência formativa, requerendo precaução em relação a métodos prescritivos chamados de 

‘melhores práticas’. 

Bitencourt e Souza (2003), em pesquisa que procurou discutir o desenvolvimento da 

aprendizagem organizacional, relatam que a comunicação, a interação e a relação com 

atividades são elementos fundamentais na construção de práticas de aprendizagem nas 

organizações. Os autores destacam que é necessário equilibrar as práticas formais e informais 

e procurar estimular tanto o desenvolvimento do conhecimento tácito como a sistematização 

de experiências e de resultados que dependem das vivências e da cultura organizacional.  

Matos e Ipiranga (2004), que tinham como objetivo compreender como ocorrem os 

processos de aprendizagem organizacional pela análise das práticas, relataram em sua 

pesquisa que o conhecimento e aprendizagem na organização se desenvolvem de maneira 

formal e informal. Expõem, também, que a aprendizagem, que está intrinsecamente associada 

à ação individual e/ou coletiva, é potencializada na medida em que ocorrem os processos 
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interativos e sociais. Segundo os autores, o relacionamento entre pessoas e grupos acontece no 

contexto das práticas informais por meio de determinadas arquiteturas sociais.  

Garrick (1998), em um dos primeiros estudos empíricos identificados nesse 

levantamento, esclarece que os profissionais de recursos humanos precisam acompanhar a 

extensão da aprendizagem informal, construída discursivamente em contextos particulares de 

trabalho. Da mesma maneira, devem entender as complexidades que levam ao desempenho, 

bem como fazer com que os colaboradores se tornem conscientes da importância da 

aprendizagem informal. O autor explica, ainda, que esse tipo específico de aprendizagem é 

inseparável da relação dialética entre o social e o indivíduo. Garrick (1998) enfatiza, também, 

a importância das implicações relacionadas às questões como poder e emoções, pelas quais a 

aprendizagem informal é construída e pautada, principalmente, sob discursos dominantes nos 

ambientes de trabalho.  

Eraut (2004) evidencia que a aprendizagem no ambiente profissional é tanto facilitada 

como constrangida pela própria organização, clima e relacionamentos no local de trabalho. 

Em muitas empresas, as implicações práticas para fortalecer a aprendizagem informal no 

desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas dos empregados ainda não são 

amplamente compreendidas. Desta forma, o papel informal do gestor é provavelmente o mais 

importante para a aprendizagem das pessoas do que sua atuação no âmbito formal 

propriamente dito.  

Nessa situação, a aprendizagem é fortemente afetada pela personalidade, habilidades 

interpessoais e orientação de aprendizagem de seus gerentes. Eraut (2004) salienta ainda, que 

no desenvolvimento gerencial, pouca atenção é dada ao apoio da aprendizagem dos 

subordinados, à alocação e organização do trabalho e à criação de um clima que promova a 

aprendizagem informal.   

Identificar e analisar os processos e as práticas de aprendizagem no ambiente de 

trabalho, de profissionais que não exercem função gerencial, foi a pesquisa realizada por 

Camillis e Antonello (2009). O estudo demonstrou a relevância da interação social, do 

aprender pela prática e do contexto organizacional. Na pesquisa, todos os participantes 

ressaltaram a importância dos processos informais de aprendizagem. Eles também revelaram 

que os momentos de reflexão se dão após a vivência de uma situação, que normalmente, 

ocorre fora da organização, uma vez que o tempo é escasso no ambiente de trabalho.  

Como facilitadores do processo de aprendizagem, Camillis e Antonello (2009) 

identificaram um importante conjunto de fatores interdependentes, aliado à motivação, à 

iniciativa para aprender e ao conhecimento das estratégias gerais da empresa como um 
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norteador para a aprendizagem. Em relação aos obstáculos ao processo de aprendizagem, as 

autoras encontraram que eles estão mais vinculados à organização do que aos indivíduos. 

 

 
2.2.5.5 Instrumento de Medida 

 

Com o objetivo de construir e validar um instrumento de avaliação de suporte à 

aprendizagem, Coelho-Junior e Abbad (2004) obtiveram resultados positivos em sua 

pesquisa. A escala de suporte mostrou-se confiável e válida, permitindo a investigação de 

questões relacionadas à aprendizagem no trabalho. Como resultado da pesquisa, foi apontado 

que opiniões desfavoráveis dos funcionários acerca da falta de suporte à aprendizagem 

envolvem percepções de um ambiente pouco estimulante à aquisição, à retenção e à aplicação 

de novas habilidades no trabalho. Contudo, os autores observam que é importante investigar o 

quanto o ambiente, principalmente em relação ao apoio de pares e chefias, pode estimular a 

aprendizagem, a inovação e a experimentação em outros contextos organizacionais. A mesma 

escala de suporte à aprendizagem foi validada por Coelho-Junior e Borges-Andrade (2008) 

em um contexto organizacional distinto de sua validação original, confirmando sua precisão, 

generalidade e fidedignidade.  

Brandão e Borges-Andrade (2009) desenvolveram e validaram uma escala de medida 

de estratégias de aprendizagem no trabalho, identificando as abordagens aplicadas por 

gestores de um banco público, para aprender informalmente no local de trabalho. Os 

resultados revelaram 26 práticas utilizadas, agrupadas em cinco tópicos: reflexão extrínseca e 

intrínseca; busca de ajuda interpessoal; procura de ajuda em material escrito; reprodução e 

aplicação prática. As estratégias de aprendizagem mais empregadas pelos gestores são a 

procura de ajuda interpessoal e a reflexão extrínseca e intrínseca e, a menos utilizada, é a de 

reprodução. 

Na literatura internacional destaca-se o instrumento construído por Lohman (2005, 

2006, 2009) que, por ter sido escolhido para ser utilizado na pesquisa de campo realizada 

nesta dissertação, será objeto de análise nas seções referentes à metodologia e aos resultados, 

onde serão comparados os principais resultados encontrados por Lohman (2005, 2006, 2009) 

com os desse estudo. Ainda sobre os estudos desse autor, uma síntese já foi exposta no item 

2.2.5.1 Fatores que influenciam a aprendizagem informal. 
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2.3 VENDAS 

 

O objetivo dessa seção é apresentar alguns conceitos sobre a função do vendedor, o 

processo de vendas e, também, a respeito da formação e do desenvolvimento de equipes de 

vendas. 

 

 

2.3.1 O vendedor e o processo de vendas 

 

O processo de vendas pode ser definido, de modo geral, como uma operação única, 

com entregas de bens ou serviços, pela troca por dinheiro ou seu equivalente (LAMBERT et 

al., 2009). O processo tradicional de vendas envolve prospectar, preparar, apresentar e fechar 

negócios (THULL, 2007).  

Para Kotler (1998), a venda funciona como um elo entre a empresa e os seus clientes. 

O vendedor, por sua vez, simboliza a empresa para muitos de seus clientes, exercendo papel 

importante ao trazer para sua organização informações valiosas sobre os clientes. Por isso, as 

empresas precisam empenhar-se ao máximo para planejar sua força de vendas, ou seja, 

desenvolver objetivos, estratégias e definir uma estrutura e sua remuneração.  

Ainda de acordo com Kotler (2003), no passado, o bom vendedor era alguém capaz de 

transmitir a ideia de valor do produto. Contudo, à medida que os produtos se tornam mais 

semelhantes, os vendedores que competem entre si, acabam transmitindo basicamente a 

mesma mensagem. De acordo com o autor, o perfil esperado de um vendedor é o de um 

profissional capaz de criar valor, contribuindo tanto para a empresa obter lucro e solidificar a 

marca do seu produto, quanto para que os clientes ganhem e economizem mais seus recursos.  

Para Kotler (2003), os vendedores deveriam evoluir de persuasores para consultores. 

Esse novo papel do vendedor deve incorporar a forma de assistência especializada ao cliente, 

que proponha soluções para um problema difícil ou mesmo oriente o cliente a mudar todo o 

modelo de negócios. Visão essa, que é reforçada por Thull (2007), ao afirmar que a 

capacidade do vendedor de criar e agregar valor, para o cliente e para própria empresa, é 

fundamental para o desenvolvimento próspero do negócio empresa-cliente.  

Thull (2007) explicita que, para sobreviver, uma empresa precisa recrutar e treinar 

profissionais de vendas capazes de compreender as situações complexas enfrentadas pelo 

cliente. Adaptar as soluções complexas oferecidas pela empresa onde trabalham e administrar 
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as relações complexas, segundo o autor, são necessárias para conseguir fazer com que esse 

processo funcione adequadamente. 

Para Rackham e De Vincentis (2007), a noção de que ‘venda é venda’ reflete uma 

noção amplamente aceita de que existe um conjunto de procedimentos básicos que se 

aplicam, mais ou menos, a todas as situações de vendas. Seja quando se referem às 

características de sucesso da força de vendas: inteligentes; agressivas e expansivas; 

autoconfiantes; capazes de identificar necessidades dos clientes de forma natural; apresentar 

benefícios do produto; possuir habilidade de lidar com clientes. Ou em relação às 

características deficientes da força de vendas: anotadores de pedido que não sabem vender 

benefícios; não conhecer os produtos para compará-los em relação à concorrência. 

 Porém, a visão ‘tamanho único’ das vendas já está superada e a questão que se 

apresenta com uma verdade e parece estar valendo para as forças de venda é que elas deverão 

criar valor para os clientes. E, muito embora Rackham e De Vincentis (2007) digam que é 

possível, teoricamente, agregar valor a todas as etapas do processo de vendas, na prática, o 

valor existe apenas quando o cliente o percebe. 

O processo de vendas, de acordo com Rackham e De Vincentis (2007), pode ser 

transacional, consultivo ou de venda empreendedora. Em venda transacional, os compradores 

já dispõem de um perfeito entendimento de suas necessidades e estão bem informados acerca 

dos produtos e serviços que pretendem comprar. Na venda transacional, os compradores 

sabem exatamente qual o grau de ajuste necessário entre a sua necessidade e as opções 

disponíveis do produto.  

Na venda consultiva, por sua vez, os compradores não entram no processo sabendo o 

suficiente para tomar uma decisão confortável. Seja porque têm um entendimento incompleto 

do produto ou porque talvez não tenham definido com clareza seus problemas, necessidades e 

dúvidas. O processo de venda empreendedora, por sua vez, exige que os interesses 

estratégicos do cliente e do fornecedor estejam alinhados e, que haja oportunidade para criar 

valor significativo para as duas partes. Geralmente são interações ‘função com função’, como 

por exemplo, o trabalho conjunto dos departamentos de pesquisa do fornecedor com o do 

comprador (RACKHAM; DE VINCENTIS, 2007). 

Thull (2007) apresenta o conceito de vendas complexas que são, basicamente, 

transações entre empresas privadas ou junto aos órgãos de governo. Segundo o autor, essas 

transações envolvem pessoas com perfis distintos, com perspectivas diferentes e, em muitas 

das vezes abarca variadas fronteiras culturais e geográficas. O ciclo de uma venda complexa 
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pode durar de dias a anos e, também, há a necessidade de se tomar inúmeras decisões junto 

aos vários níveis da empresa.  

As decisões nas vendas complexas envolvem longos ciclos de trabalho e são tomadas 

por profissionais situados em níveis distintos de poder. Vendas complexas incluem situações 

delicadas, pois como são soluções melhor elaboradas e, de alto valor financeiro, elas são 

difíceis de serem compreendidas, avaliadas e implamentadas pelo cliente (THULL, 2007). 

Romeo (2008), dentro do conceito de vendas complexas, preconiza que ela deve ser 

encarada como um processo. De acordo com o autor, processos são atividades sequenciais, 

predeterminadas, sistematizadas e repetíveis, que visam transformar uma coisa em outra, com 

mais eficácia.  

Na opinião de Romeo (2008), processos devem ser vistos como mapas que orientam 

as atividades durante o ciclo de venda e não como algo que pode engessar essa atividade. Para 

o autor, no processo de vendas, o objetivo é transformar os esforços de vendas em resultados 

mais eficientes. Assim, o propósito é aumentar as receitas, melhorar lucros e reduzir os custos 

de venda da organização.  

Nesse sentido, implantar processos de vendas significa apoiar a equipe em relação às 

suas habilidades e a seus comportamentos, bem como, na identificação de oportunidades, em 

contatos diários e, na estratégia usada para conduzir, fechar um negócio e no relacionamento 

cotidiano com os clientes. 

A falta de consistência na abordagem comercial cria uma grande variedade de 

problemas para as organizações, sugerindo algumas diretrizes que podem ser seguidas para 

transformar vendas em um processo formal dentro das empresas: 
• Basear o processo de vendas no comportamento mental de compra dos clientes 

e não na burocracia interna da empresa. Os profissionais de vendas devem 
compreender os princípios psicológicos presentes em todo processo de compra, 
mantendo-os alinhados às preocupações e a forma de pensar dos clientes; 

• Alinhar o discurso sobre quem é a empresa junto aos vendedores, certificando-
se que eles estão passando a mensagem certa em relação ao valor que a empresa 
gera por seus produtos e serviços; 

• Construir questões de qualificação, desenvolvendo hipóteses que tornem mais 
fácil aos profissionais de vendas manterem os clientes focados no que eles 
necessitam e no valor inerente dos produtos e serviços que estão sendo 
oferecidos; 

• Selecionar diferenciais básicos dos produtos e serviços, pois a decisão de 
compra é um processo de diferenciação entre ofertas; 

• Estruturar uma abordagem padrão para a condução e o planejamento das 
reuniões com potenciais clientes; 

• Definir uma sequência de etapas de vendas, de modo que essa sequência será a 
base fundamental do processo de vendas; 

• Padronizar a linguagem de vendas na organização, pois quando os profissionais 
de venda emitem a mesma mensagem, a comunicação será mais ágil e as 
informações mais precisas;  
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• Tornar o departamento de marketing comprometido em construir abordagens 
úteis para a área comercial; 

• Utilizar indicadores que permitam analisar e planejar os esforços necessários 
para se atingir as metas; 

• Utilizar ferramentas que permitam aos vendedores controlar os contatos com 
clientes, o processo de avaliação das ofertas, o retorno dos investimentos do 
cliente e a preparação de propostas comerciais (ROMEO, 2010).  

 

Romeo (2010) ressalta que, por meio de processos, a empresa desenvolve uma 

compreensão mais aprofundada daquilo sobre as orientações que todos devem seguir, para 

serem eficazes diante das mudanças constantes que ocorrem com os clientes. Segundo o autor, 

a estruturação de processos de vendas permite controlar melhor o ciclo de vendas, resultando 

numa abordagem, que a concessão de descontos tenderá a ser menor, mantendo as margens e 

acelerando o fechamento de negócios. 

 

 

2.3.2 A formação e o desenvolvimento da equipe de vendas 

 

De acordo com Lambert et al. (2009), o profissional de vendas é uma ocupação 

requerida para desenvolver, gerir, permitir e executar efetivamente a troca interpessoal, mútua 

e benéfica de bens, serviços ou soluções, por valores equiparáveis dentro de um amplo 

contexto de relacionamento entre compradores e vendedores. 

Além de atividades de treinamentos para capacitar os vendedores em técnicas e em 

produtos, o que se pode perceber é que não há uma formação curricular acadêmica que 

permita aos profissionais de venda iniciar uma carreira profissional de modo convencional.  

Geralmente, o que se observa, é que as pessoas acabam por se tornar vendedor muita 

mais por ocasião, do que por uma decisão consciente a respeito da carreira, diferente de 

profissões mais convencionais como medicina, engenharia, odontologia e administração, para 

citar apenas alguns exemplos. O que se observa quando se analisa o perfil de vendedores é 

que muitos até possuem essas formações ditas mais convencionais, mas, que por algum 

motivo, migraram para a carreira de vendedor. 

Segundo Lambert et al. (2009), não existe consenso sobre o papel a ser desempenhado 

pelos vendedores e quais são as habilidades e os conhecimentos necessários para o sucesso 

desse profissional. Segundo o autor, aos vendedores tem sido deixada a responsabilidade pelo 

seu próprio desenvolvimento e, em muitos casos, a busca por seu próprio treinamento.  

De acordo com Romeo (2008), saber vender é integrar comportamentos e habilidades 

específicas durante o processo de vendas. Sendo que os comportamentos estão relacionados 
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com a execução, com o ato de fazer, ao passo que habilidades estão relacionadas à técnica, ao 

saber fazer. Para o autor, quando vendedores são capazes de alinhar as habilidades e os 

comportamentos necessários pelos processos de venda, eles conseguem gerar segurança na 

tomada de decisão de compra pelo cliente e, ainda, transmitir credibilidade nessa relação. 

O treinamento e o desenvolvimento dos profissionais de venda no ambiente de 

trabalho são ações específicas que visam adequar os vendedores aos requisitos do cargo, que 

leva ao aperfeiçoamento no desempenho profissional e no desenvolvimento pessoal. As ações 

de treinamento devem garantir o aprendizado de informação e conceitos necessários, bem 

como, proporcionar o desenvolvimento de habilidades e atitudes (MOREIRA et al., 2004). 

Romeo (2008) argumenta que o ato de vender precisa ser entendido como técnica e 

ciência, algo passível de ser incorporado e apreendido por todos da equipe comercial. Pois, 

mesmo os vendedores que acreditam que vender é uma arte e obtêm excelentes resultados no 

seu dia-a-dia, utilizam-se na verdade, de algum processo intuitivo no seu trabalho.  

Segundo Siegfried (2010), vendedores não ocupam gentilmente seu tempo em sala de 

aula, visto que ganham a vida no mundo dos clientes, em reuniões, conversando, escutando e 

resolvendo problemas de clientes. Para o autor, a maioria deles não ocupa a profissão de 

vendas por filosofia e muito menos vão colocar na mesma balança o tempo em sala de aula e 

a possibilidade de assinar um contrato. 

Siegfried (2010) destaca ainda que vendedores muitas vezes não vão muito bem em 

sala de aula. Diante disso, é importante ter em mente o fato de que eles aprendem melhor por 

métodos informais de aprendizagem. Segundo o autor, esses métodos podem incluir 

conhecimento compartilhado em relacionamentos de mentoring/coaching (formal ou 

informal), engajamento em aprendizagem por tentativa e erro e a observação de profissionais 

de venda mais qualificados no ambiente de trabalho.  

Desta forma, devem ser planejadas e desenvolvidas soluções de treinamento de vendas 

adequadas ao modo como essas equipes aprendem. Portanto, uma abordagem para 

vendedores, deve conter tanto as modalidades de aprendizagem formal quanto informal, bem 

como incorporar conteúdos apropriados à área.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O objetivo dessa seção é apresentar os procedimentos utilizados na condução do 

presente estudo, descrevendo as opções relativas à metodologia adotada na pesquisa. 

Köche (1997) classifica as pesquisas nos tipos bibliográfica, experimental e descritiva. 

Para o autor, a pesquisa bibliográfica é indispensável para qualquer tipo ou natureza de 

pesquisa e seu objetivo é conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes 

sobre um determinado tema, conceito ou problema. Nesta dissertação, a pesquisa bibliográfica 

foi trabalhada na seção que tratou do referencial teórico.  

Já a pesquisa empírica foi realizada seguindo o enfoque descritivo ou ex post facto 

que, segundo Köche (1997), estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado 

fenômeno sem manipulá-las, constatando e avaliando as relações entre elas.  Nesse sentido, 

foram trabalhados três conjuntos de variáveis. A primeira, de caráter dependente, refere-se às 

atividades de aprendizagem informal e às outras duas, de caráter independente, são os fatores 

do ambiente (inibidores) e as características pessoais (facilitadores). Optou-se pela utilização 

de uma metodologia quantitativa, coletando-se os dados por meio de um instrumento 

organizado no formato escala Likert, examinando-se tais dados a partir de análises estatísticas 

descritivas e de correlação. 

O objetivo do método quantitativo é mensurar as observações por meio de 

instrumentos apropriados, empregando procedimentos estatísticos para análise dos dados 

colhidos na pesquisa de campo com a finalidade de verificação de hipóteses (RICHARDSON, 

1989). Assim, para essa pesquisa, optou-se por fazer um levantamento, pois interessava 

capturar o posicionamento dos indivíduos de uma equipe de vendas sobre o engajamento em 

atividades de aprendizagem informal e a relação com os inibidores e os facilitadores dessa 

aprendizagem. 

Para compreender o comportamento humano no contexto das ciências sociais 

empíricas, Günther (2003) sugere alguns caminhos, como observar a conduta naturalmente 

verificada no âmbito real, criar situações artificiais, observar o comportamento diante de 

tarefas definidas para essas situações ou perguntar às pessoas sobre o que fazem (fizeram) e 

como pensam (pensaram) sobre determinada situação.  

Na concepção de Günther (2003), a survey é interessante quando se quer saber o que 

fazem e o que pensam as pessoas, permitindo ainda, assegurar melhor representatividade de 

uma população mais ampla. O autor explica que survey é um termo inglês, geralmente 
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traduzido como levantamento de dados – ou seja – um método para coletar informações de 

pessoas acerca de seus sentimentos, planos, crenças, ideias e, também sobre a origem social, 

educacional e financeira dessas pessoas. 

O instrumento utilizado na survey – o questionário – pode ser definido como um 

conjunto de perguntas sobre um determinado tópico que tem como propósito medir opinião, 

interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica (GÜNTHER, 2003). 

Desta forma, tendo em vista a definição pelo método quantitativo nesse estudo, a 

escolha pela survey mostrou-se mais adequada, já que permite coletar a opinião das pessoas 

de forma mais ampla e analisar os resultados de modo agrupado. Inclusive, comparando os 

resultados com outros grupos de profissionais, que é um dos objetivos desse trabalho.  

 
 
3.1 INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

Optou-se por utilizar como referência o questionário de aprendizagem informal 

desenvolvido por Lohman (2005, 2006, 2009), que foi adaptado para essa pesquisa. 

O uso de um instrumento desenvolvido em língua estrangeira requer cuidados nos 

procedimentos de tradução. Para Weidmer (1994), o principal desafio na tradução de um 

instrumento é equalizar a equivalência entre a linguagem da fonte inicial de pesquisa do 

instrumento utilizado, com o público alvo da nova pesquisa. De acordo com o autor, além de 

considerações práticas, como recursos financeiros e o tempo, que podem levar o pesquisador a 

subestimar a importância da tradução adequada do instrumento e que implicam, muitas vezes, 

na confiabilidade e na validade do instrumento, há também as questões teóricas que devem ser 

levadas em consideração.  

As implicações teóricas, segundo Weidmer (1994), estão relacionadas à equivalência 

na tradução (cultural, conceitual e estrutural) e à equivalência de leitura e linguagem 

(variações étnicas no vocabulário).  

Para construir e validar o questionário, originalmente idealizado na língua inglesa, foi 

realizado o procedimento de tradução reversa, que de acordo com Weidmer (1994) é mais 

efetivo do que apenas a tradução direta do instrumento. Para complementar o procedimento 

de tradução do instrumento, foram realizadas análises semântica e teste de consistência com 

dois especialistas no campo da aprendizagem nas organizações. Para o procedimento de 

validação do instrumento ainda foi realizado um pré-teste com seis profissionais de vendas.  
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O processo de validação semântica e pré-teste geraram a necessidade de adaptar a lista 

de atividades de aprendizagem informal original do instrumento. Foram realizadas duas 

alterações. A primeira foi desmembrar a atividade ‘conversar com pessoas’ em duas, ficando 

uma atividade ‘conversar com pessoas (pessoalmente/telefone)’ e outra ‘conversar com 

pessoas (email/msn/outros)’. A segunda mudança teve relação com o público da pesquisa 

(Equipe de Vendas) que gerou a necessidade de acrescentar uma nova atividade de 

aprendizagem informal ‘contato com clientes e fornecedores’. 

Um dos objetivos da utilização desse instrumento foi medir a preferência das pessoas 

quando necessitam aprender alguma coisa nova no trabalho.  

Para tanto, utilizou-se o seguinte conjunto de atividades de aprendizagem informal:  

• Conversar com outras pessoas (pessoalmente/telefone);  

• Conversar com outras pessoas (e-mail/msn/outros);  

• Colaborar com outras pessoas;  

• Observar outras pessoas;  

• Compartilhar material e recursos com outras pessoas;  

• Pesquisar na internet;  

• Contato com clientes e fornecedores;  

• Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional;  

• Tentativa e erro;  

• Refletir sobre as próprias ações.  

O questionário buscou também medir os fatores ambientais (inibidores):  
• Falta de tempo;  

• Falta de proximidade com seus colegas de trabalho;  

• Falta de acesso a computadores;  

• Falta de recompensas financeiras; 

• Falta de reconhecimento pessoal.  

E as características pessoais (facilitadores):  

• Determinação;  

• Autopercepção;  

• Gostar de aprender;  

• Interesse na área profissional. 

Em relação a essas questões, foram utilizadas, principalmente, perguntas do tipo 

fechadas, que na visão de Hair Jr. et al. (2006) permitem ao respondente escolher entre um 
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número determinado de respostas e ainda facilita a classificação e análise dos dados 

encontrados. Complementando às perguntas fechadas, nas seções sobre atividades de 

aprendizagem informal, fatores ambientais e características pessoais foi acrescido um campo 

para pergunta aberta em cada uma, no qual o sujeito pesquisado podia inserir uma nova 

atividade de aprendizagem informal, um fator ambiental e uma nova característica pessoal. 

Para Hair Jr. et al. (2006), a escala é uma ferramenta ou um mecanismo pela qual os 

indivíduos, de uma forma ou de outra, são diferenciados, tendo em vista as variáveis de 

interesse do estudo. Para coletar as respostas dos indivíduos que participaram dessa pesquisa 

foi usada uma escala do tipo Likert, de 5 pontos, com as seguintes possibilidades de resposta: 

nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. Günther (2003) nos lembra que esta 

modalidade de escala é a mais utilizada nas ciências sociais, especialmente em levantamento 

de atitudes, opiniões e avaliações. 

 

   

3.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Sekaran (1992) observa que a população é todo o grupo de pessoas, eventos e objetos 

que interessam ao pesquisador. E a amostra corresponde a um subgrupo dessa população ou 

parcela convenientemente selecionada. A autora argumenta, ainda, que para definir o 

subgrupo da população, se estabelece o procedimento de amostragem (sampling), que é a 

seleção de um número suficiente de elementos da população para composição da amostra.  

Para Sekaran (1992), a partir do estudo da amostra é possível compreender as 

propriedades e características dos sujeitos para generalizar as propriedades ou características 

para os elementos da população. A autora revela, também, que a amostra pode ser 

probabilística ou não probabilística.  

Este estudo trabalhou com uma amostra – não probabilística – de uma equipe de 

vendas de uma instituição educacional, Senac São Paulo, composta por 125 pessoas. Pode-se 

então dizer que o estudo usou uma amostragem por conveniência e intencional, ressaltando-se 

ainda que, para Sekaran (1992), nas amostras não probabilísticas, os resultados não podem, 

com credibilidade, ser generalizados para a população.  

Nessa pesquisa, como procedimento de coleta de dados, foi utilizado um questionário 

eletrônico. Entre as principais forças para o uso de survey eletrônica – internet –, destacam-se 

a oportunidade, a velocidade, a conveniência, a diversidade de questões e o baixo custo de 

administração. Assim como, a facilidade de entrada dados, de acompanhamento do processo 



55 
 

 

de coleta de dados, o controle do envio de respostas e a facilidade de análise de dados da 

amostra (EVANS; MATHUR, 2005).  

As pessoas definidas na amostra foram convidadas a participar da pesquisa a partir do 

envio de um e-mail (Apêndice B), que continha um link direcionando o respondente para um 

endereço eletrônico na internet, que permitia ter acesso à página de início da pesquisa e ao 

questionário (Apêndice C).  

A primeira página do questionário eletrônico continha uma apresentação que reforçava 

o convite para a participação do sujeito, em uma pesquisa de âmbito totalmente acadêmico, 

voluntária e anônima, bem como informando o tempo necessário à participação na pesquisa – 

ou seja – o tempo médio de resposta. 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 20 a 29/04/2010. Nesse período foram 

enviadas 5 mensagens de reforço, incentivo e agradecimento pelo preenchimento da pesquisa. 

O índice de resposta foi de 83%, totalizando 104 questionários completos. Após análise 

preliminar do banco de dados, foram excluídos 7 questionários, sendo 4 de pessoas com 

menos de um ano na função e 3 questionários identificados como casos de duplicidades. 

 

 
3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados foram importados para os programas aplicativos Microsoft Office 

Excel 2007 e Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versão 17.0. A partir daí 

procederam-se as análises estatísticas. Para as perguntas fechadas, correspondentes a 100 

itens, foram realizadas estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão) e análises de 

correlação. Em relação às respostas das perguntas abertas, elas foram agrupadas em relação a 

coincidência de termos e analisadas, buscando identificar se havia relevância para a pesquisa. 

O coeficiente de confiabilidade (Alfa de Cronbach) foi calculado para cada uma das 

dez dimensões (Atividades de aprendizagem informal, Falta de tempo, Falta de proximidade 

das áreas de seus colegas, Falta de acesso a computador, Falta de recompensas financeiras, 

Falta de reconhecimento pessoal, Determinação, Autopercepção, Gostar de aprender e 

Interesse na área profissional), que continham dez itens cada.  

A amostra era formada de dois grupos distintos, o de vendedores e o de apoio de 

vendas, desta forma calculou-se o Teste T, para identificar se havia diferenças entre os 

grupos. 
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4. O CONTEXTO DA PESQUISA E A UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 O objetivo dessa seção é apresentar o contexto no qual a pesquisa de campo ocorreu e 

a unidade de análise – equipe de vendas – escolhida para responder a survey sobre as 

atividades de aprendizagem informal, os fatores ambientais (inibidores) e as características 

pessoais (facilitadores) que dificultam e/ou motivam os indivíduos desse grupo a se 

engajarem na aprendizagem informal. 

Todas as informações dessa seção foram coletadas nos materiais institucionais 

disponibilizados sobre o Senac São Paulo, Senac Atendimento Corporativo, no Relatório 

Anual 2009 e em consulta à Gerência de Pessoal da Empresa.  

 

 

4.1 SENAC SÃO PAULO 

 

 O Senac São Paulo foi criado em 10 de janeiro de 1946 pelos Decretos-Lei 8.621 e 

8.622, que autorizaram a Confederação Nacional do Comércio a administrar, em todo país, 

escolas de aprendizagem comercial. Assim, surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), organização de natureza privada sem fins lucrativos, organizado de forma 

descentralizada e autônoma em cada um dos estados da federação, contando para isso com os 

conselhos regionais – órgãos deliberativos – e departamentos regionais – órgãos executivos 

[SENAC, 2009a].  

A missão do Senac São Paulo é: 
Proporcionar o desenvolvimento de pessoas e organizações para a sociedade do 
conhecimento, por meio de ações educacionais comprometidas com a 
responsabilidade social, trabalhando para ser reconhecido como referência de 
organização educacional e do terceiro setor, diferenciada pela ação inovadora, 
diversificada e socialmente solidária [SENAC, 2009a, p. 9]. 
  

Os valores da marca Senac São Paulo são: 
Sintonia com a época, educação para autonomia, desenvolvimento sustentável, 
compromisso social, atitude empreendedora, relações pautadas em confiança, 
fundamentação conceitual, valorização da diversidade, busca de excelência, 
reconhecimento da complexidade e espírito democrático e cidadão (SENAC, 2010, 
p. 3). 
 

Em suas primeiras seis décadas de atuação, o trabalho do Senac colaborou na 

consolidação de diversas profissões no mercado nacional. E com a implantação de sua ampla 
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rede de unidades pelo estado de São Paulo contribuiu para o avanço social de cidades e 

comunidades [SENAC, 2009a].  

A presença geográfica, Figura 2, está refletida pelas cinquenta e nove unidades 

educacionais distribuídas em trinta e sete cidades no estado de São Paulo. São dezenove 

unidades na capital, trinta no interior, uma no litoral, três na Grande São Paulo, três campi 

universitários, sendo um na capital e dois no interior, dois hotéis-escola, além de uma Editora 

[SENAC, 2009a].  

 

 
Figura 2: Presença Geográfica do Senac São Paulo 
Fonte: Senac [2009b, p. 12-13]. 
 

A infraestrutura de suas unidades educacionais conta com centros gastronômicos, 

cozinhas profissionais de padrão internacional, clínica odontológica com 16 consultórios e 

equipamentos avançados para as atividades dos cursos de especialização, salas de informática 

com softwares e periféricos de última geração. Destacam-se, ainda, os laboratórios 

fotográficos, os de enfermagem, farmácia, massoterapia, estética, podologia, quiropraxia e 

meio ambiente, além das salas dedicadas a modelagem, estúdios de TV e rádio, entre outros 

ambientes específicos [SENAC, 2009a].  
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Dados disponíveis em publicação institucional informam que os docentes têm papel 

estratégico no projeto educacional, na medida em que são profissionais com extensa 

experiência pedagógica, mesclada ao conhecimento adquirido no mercado. Para o Senac, a 

articulação entre essa estrutura, tecnologia e os recursos humanos, privilegiam uma 

metodologia inovadora, que estimula os alunos a valorizar o conhecimento, a desenvolver 

competências, capacidade crítica, iniciativa e criatividade [SENAC, 2009a]. 

O Senac São Paulo é uma das instituições brasileiras mais abrangentes na oferta de 

programas educacionais, da formação profissional inicial à pós-graduação. Apresenta um 

diversificado portfólio de cursos de qualificação profissional, técnicos, de graduação 

(bacharelado e tecnólogo), pós-graduação, pesquisa e extensão universitária. Atua com 

programas de ensino a distância e um departamento comercial para atendimento a empresas 

[SENAC, 2009b]. 

 A oferta de cursos inclui produção de conhecimento e atividades educacionais nas 

áreas de administração e negócios, comunicação e artes, design e arquitetura, educação e 

desenvolvimento social, gastronomia e nutrição, idiomas e linguagem, lazer e eventos, meio 

ambiente e segurança e saúde no trabalho, moda, saúde e bem-estar, tecnologia da informação 

e turismo e hotelaria [SENAC, 2009a]. 

Em relação ao desenvolvimento da equipe, o Senac São Paulo oferece cursos que 

contribuem para o aperfeiçoamento profissional e pessoal de seus funcionários. Em 2009, de 

acordo com o relatório anual, foram 530 turmas e 10.302 atendimentos realizados (matrículas 

em cursos). Desses, 5.926 fazem parte do programa de desenvolvimento educacional, que é 

voltado para os docentes da Instituição. Nesse mesmo período, o Senac concedeu 1.486 bolsas 

de estudos para seus funcionários em cursos de ensino técnico e superior (SENAC, 2010). 
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4.2 DEPARTAMENTO COMERCIAL - SENAC ATENDIMENTO CORPORATIVO 

 

 O Senac São Paulo possui um departamento comercial denominado Atendimento 

Corporativo, dirigido por uma Gerência Institucional, que tem como propósito garantir a 

contribuição financeira estabelecida no direcionamento estratégico da Organização, bem 

como acompanhar metas coletivas e individuais da equipe de vendas.  

As responsabilidades desse departamento incluem a promoção do desenvolvimento da 

equipe, elaboração de estratégias comerciais, supervisão da gestão da carteira de clientes 

empresa, análise das propostas técnicas e comerciais, estímulo ao uso do sistema de 

informações, elaboração de relatórios comerciais, gestão de sistemas institucionais e a 

realização de estudos de mercado.  

A estrutura está organizada em equipes com funções de planejamento, marketing, 

comunicação e desenvolvimento de processos e procedimentos, equipes de apoio a vendas e 

equipes de vendas propriamente dita, formada pelos executivos de contas. 

O Atendimento Corporativo é o canal exclusivo do Senac São Paulo para promover o 

aprimoramento e o treinamento de equipes de organizações públicas, privadas e do terceiro 

setor, por meio da comercialização de soluções educacionais. A atuação contempla a 

comercialização de todos os cursos do portfólio do Senac, à exceção dos cursos de graduação,  

atendendo públicos distintos, como equipes administrativas e gerencial das empresas. O 

departamento também desenvolve programas customizados de acordo com as necessidades, 

linguagem e segmento de atuação de cada empresa cliente [SENAC, 2009b].  

Realiza projetos de educação à distância, que favorecem a aprendizagem autônoma. 

Os projetos de educação à distância são desenvolvidos sob medida para as empresas, 

incorporando o conteúdo, o formato das mídias tecnológicas e os recursos didáticos [SENAC, 

2009b].  
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O alcance geográfico das unidades educacionais permite a implantação de programas 

em nível regional e nacional, garantido que os projetos sejam desenvolvidos com um mesmo 

padrão de qualidade. Nesse processo de desenvolvimento de soluções educacionais 

corporativas, o Senac se baseia nas etapas de atendimento, Figura 3, que envolve o 

diagnóstico de necessidades e expectativas da empresa cliente, o desenvolvimento da solução, 

a implantação e acompanhamento, e a avaliação dos resultados dos projetos desenvolvidos 

[SENAC, 2009b].  

 
Figura 3: Etapas de Atendimento 
Fonte: Senac [2009b, p. 19].
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4.3 EQUIPE DE VENDAS CORPORATIVAS 

 

A equipe de vendas corporativas está subordinada ao departamento comercial – 

Atendimento Corporativo. No Senac os vendedores são chamados de  Executivos de Contas. 

O papel desses profissionais é essencialmente comercial, com foco no desenvolvimento de 

relacionamentos de longo prazo e na busca por maximizar a venda de todos os cursos do 

portfólio Senac. Essa atuação se dá com foco nas empresas de maior potencial de compra. 

Assim, a principal atribuição dessa equipe consiste em comercializar soluções, 

partindo do portfólio Senac, para organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, de 

forma consultiva e considerando os critérios internos de distribuição. Para isso, o Executivo 

de Contas realiza: o planejamento, a prospecção e a identificação de oportunidades de 

relacionamento e novos negócios, a comercialização dos cursos do portfólio, a estruturação de 

propostas técnicas e comerciais que expressem as necessidades dos clientes,  o cumprimento 

de metas, prazos, custos, qualidade e a satisfação dos clientes e a gestão da carteira de 

clientes, de forma a potencializar as oportunidades de negócios. 

Logo, para fazer parte dessa equipe um conjunto de características é demandado, entre 

elas, destacam-se: habilidade de diagnóstico, de negociação e de comunicação oral e escrita, 

identificadas por manifestação de escuta ativa, argumentação coerente e escrita correta e 

objetiva; capacidade de planejamento e organização do trabalho, de identificação de 

oportunidades de mercado; pró-atividade, flexibilidade e adaptabilidade; capacidade de 

relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; visão estratégica e foco em resultados.  

Ensino superior completo com pós-graduação completam o perfil profissional 

desejado pelo Atendimento Corporativo do Senac, segundo o documento de perfil e 

competências do cargo. 
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5. RESULTADOS 

 

O objetivo dessa seção é apresentar as análises estatísticas realizadas, que se basearam 

em análises descritivas (frequência, média e desvio padrão) e de correlação de Pearson.  

Também será apresentada uma terceira análise, comparando os resultados (média) 

encontrados nesse estudo, com as pesquisas conduzidas por Lohman (2005, 2006, 2009). Esta 

análise visa verificar a existência de semelhanças e diferenças entre os grupos distintos de 

profissionais, examinados com base no emprego do mesmo instrumento de pesquisa. 

É importante mencionar que além das comparações feitas na análise, pela média dos 

resultados, também foram realizados o procedimento do Teste T, para identificar se as 

diferenças das respostas encontradas na amostra eram aleatórias. Todos os cálculos 

executados indicaram que os valores T encontrados são menores que 1,96. Portanto, as 

diferenças encontradas não são significativas, logo, na população não há diferenças.  

A população do Senac, de acordo com o Relatório Anual 2009, está composta por 

5.673 funcionários. A amostra escolhida de modo não probabilístico para esse estudo contou 

incialmente com 125 pessoas. Desse total, 97 respostas foram consideradas válidas, o que 

corresponde a 78% da amostra. Em relação à ocupação profissional, 53% de pessoas estão em 

cargos considerados apoio de vendas e 47% como vendedores (SENAC, 2010).  

Na comparação dos sujeitos pesquisados da população com os da amostra, embora 

essa escolha tenha sido feita de modo não probabilístico, revela que a amostra tem 

semelhanças com as proporções encontradas na população, conforme Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Tabela 1: Escolaridade    Tabela 2: Local de trabalho 

População Amostra
Ensino médio 26% 3%
graduação 18% 36%
Pós‐graduação 51% 61%

Escolaridade

   

População Amostra
Capital 47% 47%
Grande São Paulo 5% 7%
Interior 48% 46%

Local de trabalho

 
Fonte: elaborado pelo autor    Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 3: Idade     Tabela 4: Experiência no Senac 

População Amostra
Média em anos 36,1            33,2           

Idade

  
População Amostra

Média em anos 4,3               6,8              

Experiência no Senac

 
Fonte: elaborado pelo autor    Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 5: Sexo 

População Amostra
Feminino 57% 77%
Masculino 43% 33%

Sexo

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para analisar a consistência interna e verificar possíveis alterações nos resultados das 

dimensões do questionário, caso fosse excluído algum item, foi utilizado o cálculo do 

coeficiente de confiabilidade. Porém, os resultados (Apêndice D) do cálculo do Alfa de 

Cronbach confirmaram que todas as dimensões estão acima de 0,75, exceto a dimensão 

atividades de aprendizagem informal, com 0,73, não sendo necessário retirar qualquer item 

nas análises realizadas. 

Os cálculos do Teste T (Apêndice E) para identificar se havia diferença significativa 

entre os dois grupos (apoio de vendas e vendedor), levou a constatação que nenhum item 

apresentou T maior que 1,96.  

Desta forma, para a análise dos dados, todas as respostas obtidas foram agrupadas em 

um único grupo denominado Equipe de Vendas. 

 

 

5.1 ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM INFORMAL 

 

As respostas dos sujeitos sobre quais atividades de aprendizagem informal utilizam 

para aprender coisas novas no trabalho estão representadas na Tabela 6. Nela, pode-se 

verificar que a atividade ‘Conversar com outras pessoas (pessoalmente/telefone)’ é a que a 

equipe de vendas mais utiliza para sua aprendizagem informal quando precisa aprender 

alguma coisa nova no trabalho.  

Por outro lado, “Tentativa e erro” se configura como a atividade menos utilizada 

pelos indivíduos da Equipe de Vendas. A Tabela 6 traz, ainda, tendo as médias como 

referência, a sequência das outras atividades de aprendizagem informal de acordo com as 

preferências destes sujeitos.  
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Tabela 6: Atividades de Aprendizagem Informal 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM INFORMAL Média
Desvio 
Padrão

GERAL 4,0 0,92

Conversar com outras pessoas (pessoalmente/telefone) 4,5 0,56

Colaborar com outras pessoas 4,5 0,61

Observar outras pessoas 4,2 0,73

Pesquisar na Internet 4,2 0,80

Refletir sobre as próprias ações 4,2 0,74

Conversar com outras pessoas (email/msn/outros) 4,2 0,78

Compartilhar material e recursos com outras pessoas 4,1 0,68

Contato com clientes e fornecedores 3,8 0,93

Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional 3,3 0,92

Tentativa e erro 2,8 0,92  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Considerando-se a utilização de uma escala de 5 pontos (nunca, raramente, às vezes, 

frequentemente, sempre), observa-se que a maioria dos escores são altos – acima de 4,0 – 

indicando que sete atividades de aprendizagem informal são frequentemente utilizadas para 

propiciar novas aprendizagens. São elas: ‘Conversar com outras pessoas 

(pessoalmente/telefone)’, ‘Colaborar com outras pessoas’, ‘Observar outras pessoas’, 

‘Pesquisar na internet, Refletir sobre as próprias ações’, ‘Conversar com outras pessoas (e-

mail/msn/outros)’ e ‘Compartilhar material e recursos com outras pessoas’. 

Por outro lado, pode-se dizer que se encontram num patamar médio – acima de 3,0 – 

as atividades ‘Contato com clientes’ e ‘Pesquisar em revistas e periódicos da área 

profissional’. E como já observado, por último está a atividade ‘Tentativa e erro’, localizada 

num patamar mais baixo – acima de 2,0. 

Os respondentes tiveram ainda a possibilidade de identificar outras atividades de 

aprendizagem informal, além das dez apresentadas no questionário. Como destaque, a 

atividade ‘Leitura de livros/estudos’ foi mencionada por sete pessoas, seguida da atividade 

‘Cursos/Eventos’, citada 5 vezes. 

Os resultados encontrados parecem refletir o perfil dos profissionais que atuam como 

vendedores, que nesta pesquisa são representados pela Equipe de Vendas. De acordo com 

observado na revisão teórica, vendedores, normalmente, têm nos relacionamentos com pares, 

supervisores, clientes e fornecedores, seu referencial de trabalho. Em grande parte do tempo, 

esses profissionais se utilizam da comunicação para exercer a atividade comercial, de vendas.  
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Portanto, a preferência da Equipe de Vendas em escolher atividades de aprendizagem 

informal, como conversar, colaborar e observar as pessoas no ambiente de trabalho e 

compartilhar material e recursos com outras pessoas coincide com o perfil de profissionais 

que trabalham em vendas. 

Importante notar que os sujeitos da Equipe de Vendas, quando perguntados sobre 

outras atividades de aprendizagem informal que se utilizam para aprender coisas novas no 

trabalho, citaram as atividades de leitura de livros, estudos, cursos e eventos. O que apresenta 

certa relação com as oportunidades que o Senac disponibiliza para seus colaboradores.  

De acordo com o relatório anual de 2009, os colaboradores do Senac realizaram 

diversos cursos, que correspondem a 530 turmas ou 10.302 matrículas em treinamentos. Além 

disso, foram concedidas 1.486 bolsas de estudos em cursos de ensino técnico e superior. 

 

 

5.2 FATORES AMBIENTAIS - INIBIDORES 

 

Ao analisar os Fatores Ambientais que contribuem para inibir o engajamento das 

pessoas da Equipe de Vendas em atividade de aprendizagem informal no ambiente de trabalho 

podemos observar no Gráfico 2 que a Falta de tempo é o que mais impacta a participação das 

pessoas nessas atividades. Em seguida vem a Falta de proximidade das áreas de trabalho de 

seus colegas e a Falta de Acesso a computadores. A Falta de reconhecimento pessoal e a 

Falta de recompensas financeiras aparecem como fatores que menos impactam a 

participação das pessoas nas atividades de aprendizagem informal. 

 
Gráfico 2: Fatores Ambientais (Inibidores) 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Embora sendo identificados como inibidores, pode-se detectar que os Fatores 

Ambientais analisados pelo parâmetro da escala Likert de cinco pontos utilizada nessa 

pesquisa têm implicação relativamente baixa para o engajamento da Equipe de Vendas nas 

atividades de aprendizagem informal no ambiente de trabalho.  

Os Fatores Ambientais analisados pela média, e que de acordo com os resultados da 

pesquisa estão situados acima de 1,0 e abaixo 3,0, indicam que as dimensões nunca, 

raramente e, às vezes, foram aquelas apontadas pelas pessoas nas respostas ao questionamento 

dos inibidores. Desta forma, as dimensões frequentemente e sempre não foram mencionadas 

quando perguntando aos sujeitos da pesquisa sobre os fatores que dificultam o engajamento 

nas atividades de aprendizagem informal. 

Na Tabela 7, é possível analisar dentro de cada fator inibidor seu impacto para cada 

atividade de aprendizagem informal.  

 
Tabela 7: Fatores Ambientais (Inibidores) 
 

FATORES AMBIENTAIS (INIBIDORES)

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Conversar com outras pessoas (pessoalmente/telefone) 2,9 0,92 2,6 0,94 1,8 1,03 2,2 1,02 1,6 0,82

Conversar com outras pessoas (email/msn/outros) 2,9 0,90 2,6 0,96 2,7 1,47 2,1 1,01 1,6 0,79

Colaborar com outras pessoas 2,8 0,89 2,6 0,83 2,1 0,97 2,1 1,02 1,6 0,85

Observar outras pessoas 2,7 0,87 3,0 1,00 1,7 0,83 1,8 0,91 1,6 0,84

Compartilhar material e recursos com outras pessoas 2,6 0,87 2,6 0,86 2,4 1,25 2,0 0,98 1,7 0,87

Pesquisar na Internet 2,8 0,93 2,3 0,99 3,0 1,57 1,8 0,99 1,6 0,86

Contato com clientes e fornecedores 2,7 0,92 2,5 0,98 2,4 1,16 1,9 0,97 1,6 0,84

Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional 3,3 0,83 2,6 1,03 2,2 1,13 1,9 1,07 1,9 1,03

Tentativa e erro 2,8 1,10 2,5 1,00 2,0 1,04 2,0 0,96 1,6 0,84

Refletir sobre as próprias ações 2,6 0,99 2,3 0,98 1,7 0,90 2,2 1,18 1,7 0,98

FALTA DE TEMPO

FALTA DE 
PROXIMIDADE 
DAS ÁREAS DE 
TRABALHO DE 
SEUS COLEGAS

FALTA DE ACESSO 
A COMPUTADOR

FALTA DE 
RECOMPENSAS 
FINANCEIRAS

FALTA DE 
RECONEHCIMENT

O PESSOAL

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

A Falta de tempo tende a dificultar mais a atividade ‘Pesquisar em revistas e 

periódicos da área profissional’ e em menor grau as atividades ‘Compartilhar material e 

recursos com outras pessoas’ e ‘Refletir sobre as próprias ações’.  

A Falta de proximidade das áreas de trabalho de seus colegas dificulta em menor 

grau as atividades ‘Pesquisar na Internet’ e ‘Refletir sobre as próprias ações’, porém tendo 

impacto maior sobre a atividade ‘Observar outras pessoas’.  

A Falta de acesso a computador, naturalmente, impacta negativamente a atividade 

‘Pesquisar na internet’, apresentando um grau maior de dificuldade para o engajamento das 
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pessoas da Equipe de Vendas e em menor grau nas atividades ‘Compartilhar material e 

recursos com outras pessoas’ e ‘Refletir sobre as próprias ações’.  

A Falta de reconhecimento pessoal, de acordo com os resultados da pesquisa, afeta 

mais as atividades ‘Conversar com outras pessoas (pessoalmente/telefone)’ e ‘Refletir sobre 

as próprias ações’ e, em menor grau, as atividades ‘Observar outras pessoas’ e ‘Pesquisar 

na Internet’, para o engajamento dos indivíduos nas atividades de aprendizagem informal.  

No fator Falta de recompensas financeiras, que de acordo com os resultados da 

pesquisa apresenta a menor relação de impacto para o engajamento à aprendizagem informal, 

visto que a maioria das atividades está situada entre as médias de respostas 1,6 e 1,7, o 

destaque é a atividade ‘Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional’, a mais 

afetada em relação a esse inibidor. 

Quando perguntado às pessoas sobre outros aspectos que dificultam o engajamento em 

atividades de aprendizagem informal, o ‘Barulho’ é destacado (oito vezes) como um fator do 

ambiente que tem implicação relevante para que as pessoas não se engajem em atividades de 

aprendizagem informal no ambiente de trabalho. Importante notar que, embora a comunicação 

seja uma característica inerente aos vendedores, possivelmente, nesse caso, associado ao 

barulho, parece incomodar os sujeitos da pesquisa e atrapalhar a aprendizagem. 

 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS PESSOAIS - FACILITADORES 

 

Os resultados referentes às características pessoais, que influenciam a aprendizagem 

informal são apresentados no Gráfico 3, permitindo inferir que de acordo com as respostas 

apontadas pelos sujeitos da pesquisa, o impacto no uso das atividades de aprendizagem 

informal é bastante elevado e positivo.  

A característica Gostar de Aprender se apresenta como a mais relevante entre as 

quatro pesquisadas. Contudo, o Interesse na área profissional, a Determinação e a 

Autopercepção são características pessoais que também contribuem de modo significativo 

para a aprendizagem informal no ambiente de trabalho dos indivíduos da Equipe de Vendas, 

permitindo um maior engajamento das pessoas nas atividades de aprendizagem informal. 

No entanto, observa-se que a diferença entre elas é muito tênue, sendo talvez possível, 

dizer que as características pessoais influenciam com a mesma intensidade a aquisição da 

aprendizagem informal pelos sujeitos pesquisados. 
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Gráfico 3: Características Pessoais 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 8, identifica-se que a motivação das pessoas para se engajar nas atividades 

de aprendizagem informal muda em relação à cada característica pessoal.  

 
Tabela 8: Características Pessoais (Facilitadores) 

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS (FACILITADORES)

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Média
Desvio 
Padrão

Conversar com outras pessoas (pessoalmente/telefone) 4,4 0,68 4,2 0,71 4,7 0,51 4,5 0,63

Conversar com outras pessoas (email/msn/outros) 4,3 0,74 4,1 0,78 4,6 0,57 4,4 0,69

Colaborar com outras pessoas 4,5 0,71 4,2 0,66 4,5 0,63 4,5 0,66

Observar outras pessoas 4,2 0,86 4,1 0,76 4,6 0,66 4,4 0,73

Compartilhar material e recursos com outras pessoas 4,1 0,79 4,0 0,77 4,5 0,61 4,3 0,75

Pesquisar na Internet 4,1 0,94 3,9 0,89 4,4 0,85 4,3 0,81

Contato com clientes e fornecedores 4,3 0,91 4,0 0,88 4,4 0,78 4,3 0,80

Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional 3,8 1,00 3,6 0,95 4,1 0,98 4,1 0,95

Tentativa e erro 3,5 1,22 3,4 1,07 3,8 1,19 3,7 1,24

Refletir sobre as próprias ações 4,4 0,78 4,3 0,72 4,6 0,60 4,5 0,65

DETERMINAÇÃO AUTO‐PERCEPÇÃO
GOSTAR DE 
APRENDER

INTERESSE NA 
ÁREA 

PROFISSIONAL

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

De acordo com os resultados da pesquisa, de todas as atividades elencadas no 

questionário, a atividade ‘Tentativa e erro’ é a que sofre menor impacto positivo das 

características pessoais. Pelo que se apresenta nas respostas, essa é a atividade menos 

utilizada pelos sujeitos pesquisados quando precisam aprender alguma coisa nova no trabalho. 

A característica pessoal Determinação impacta mais positivamente a atividade 

‘Colaborar com outras pessoas’. E a característica Autopercepção impacta mais 

positivamente a atividade ‘Refletir sobre as próprias ações’. 
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A atividade de aprendizagem informal ‘Conversar com outras pessoas 

(pessoalmente/telefone)’ é influenciada, de modo positivo, pelas características pessoais 

Gostar de aprender e Interesse na área profissional.  

 O ‘Comprometimento’ é a característica pessoal mais citada pelos sujeitos da 

pesquisa, quando pedido para que eles identifiquem outra característica pessoal que aumenta a 

motivação para se engajar nas atividades de aprendizagem informal.  

 

 

5.4 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS 

 

O objetivo dessa análise é identificar as relações entre variáveis no sentido de entender 

a influência dos fatores ambientais e as características pessoais sobre as atividades de 

aprendizagem informal. Foram também analisadas a relação entre Inibidores (Fatores 

Ambientais) e a relação entre Facilitadores (Características Pessoais). De acordo com Cohen 

(1977), em ciência comportamental, a correlação entre variáveis é considerada grande quando 

é igual a 0,50, média quando é igual a 0,30 e baixa quando é igual a 0,10. 

Na Tabela 9, observa-se, que de acordo com as respostas dos sujeitos da pesquisa, as 

características pessoais Determinação, Gostar de aprender e Interesse na área profissional 

possuem uma alta correlação positiva, enquanto a Autopercepção tem média correlação 

positiva sobre as atividades de aprendizagem informal.  

Os resultados dessa análise permitem inferir que as características pessoais atuam para 

facilitar o engajamento dos sujeitos pesquisados da equipe vendas nas atividades de 

aprendizagem informal quando precisam aprender alguma coisa nova no trabalho. 
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Tabela 9: Relação entre Atividades de Aprendizagem Informal, Inibidores e Facilitadores 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Atividades de Aprendizagem 
Informal

,011 ,134 ,158 ,187 ,078 ,483* ,388* ,490* ,498*

2. Falta de Tempo ,640* ,281* ,295* ,333* -,198 -,187 -,244* -,223*

3. Falta de Proximidade das áreas 
de trabalho de seus colegas ,286* ,361* ,340* -,198 -,054 -,084 -,046

4. Falta de Acesso a 
Computadores ,268* ,339* -,001 ,005 ,005 ,100

5. Falta de Recompensa 
Financeira ,587* -,109 -,034 -,025 -,033

6. Falta de Reconhecimento 
Pessoal ,032 -,147 -,153 -,130

7. Determinação ,413* ,480* ,432*

8. Auto-Percepção ,646* ,526*

9. Gostar de Aprender ,743*

10. Interesse na Área Profissional

* P < 0,05

I
N
I
B
I
D
O
R
E
S

F
A
C
I
L
I
T
A
D
O
R
E
S

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Por outro lado, de acordo com as respostas dos sujeitos da pesquisa, na análise da 

influência dos fatores do ambiente sobre as atividades de aprendizagem informal não é 

possível identificar correlação. O que permite inferir que os inibidores não estão, nesse 

cenário, exercendo influência direta sobre as atividades de aprendizagem informal da equipe 

de vendas. 

Em relação à análise de correlação entre os próprios fatores do ambiente, considerando 

os que apresentam alta correlação – acima de 0,5 – é possível detectar que quanto maior o 

fator Falta de tempo, maior é o fator Falta de proximidade das áreas de trabalho de seus 

colegas.  

Esse dado, quando examinado à luz do cotidiano da Equipe de Vendas, apresenta um 

impacto relevante, pois os indivíduos dessa equipe estão constantemente em trabalho externo, 

em visita a clientes. O que pode, de fato, estar comprometendo a aprendizagem que demande 

a necessidade de proximidade e contato com as pessoas no ambiente de trabalho. 

A análise dos fatores do ambiente demonstra ainda que quanto maior a Falta de 

recompensas financeiras, maior a Falta de reconhecimento pessoal. Interessante notar 

nesses resultados que, embora o Senac não tenha uma política de remuneração baseada em 

comissão – a política de remuneração é de rendimentos fixos –, os indivíduos da Equipe de 
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Vendas acabam  relacionando os aspectos financeiros ao reconhecimento pessoal. 

Possivelmente, essa correlação entre reconhecimento pessoal e financeira está vinculada às 

práticas de mercado, que normalmente utilizam a remuneração variável para motivar as 

equipes comerciais e gerar mais negócios. 

A análise de correlação das características pessoais, que nessa pesquisa são 

identificadas como facilitadores da aprendizagem informal, revela uma alta relação positiva 

entre elas. O Gostar de aprender é a característica pessoal que apresenta a maior correlação 

quando analisada sobre o Interesse na área profissional. Assim, os resultados indicam que 

quanto maior o Interesse na área profissional, maior é o Gostar de aprender, a 

Autopercepção e a Determinação.  

Esses resultados demonstram que quando analisados os fatores que influenciam a 

aprendizagem informal dos sujeitos dessa equipe de vendas percebe-se que os fatores do 

ambiente não estão impactando as pessoas de se comprometerem com atividades de 

aprendizagem informal. Por outro lado, quando esses mesmos indivíduos buscam aprender 

coisas novas no ambiente de trabalho, as características pessoais parecem realmente ser 

determinantes como facilitadores do processo de aprendizagem. 

 

 

5.5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PESQUISAS 

 

O objetivo dessa análise é comparar os resultados encontrados na pesquisa apresentada 

nessa dissertação com aqueles obtidos por Lohman (2005, 2006, 2009), considerando que em 

ambos os estudos foi utilizado o mesmo instrumento de coleta de dados.  

O procedimento de análise de dados adotado para comparar os resultados dos grupos 

distintos de profissionais foi realizado a partir das médias apresentadas como resultados da 

pesquisa em relação às atividades de aprendizagem informal, aos fatores inibidores do 

ambiente e às características pessoais que aumentam o engajamento da aprendizagem 

informal.  

A intenção é verificar as diferenças e/ou semelhanças entre as preferências de uma 

equipe de vendas, sujeitos dessa dissertação, em relação aos outros grupos profissionais – 

professores de escola pública de ensino médio, profissionais de recursos humanos e 

profissionais de tecnologia da informação – que foram escolhidos em estudos anteriores.  

Em suas pesquisas, Lohman (2005, 2006, 2009) procurou examinar os fatores que 

influenciam o engajamento de professores de ensino médio de escola pública (PROF), 



72 
 

 

profissionais de recursos humanos (RH) e profissionais de tecnologia da informação (TI) em 

atividades de aprendizagem informal. Em todos os estudos adotou-se uma escala do tipo 

Likert de cinco pontos (nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre), o que permite 

realizar uma análise comparativa pelas médias dos resultados obtidos.  

Na pesquisa junto à equipe de vendas, que tinha como propósito estudar os fatores que 

influenciam a aprendizagem dos indivíduos dessa equipe, foram realizadas adaptações de 

linguagem e de adequação em relação ao instrumento de coleta de dados original. Assim, a 

análise comparativa entre os resultados das quatro pesquisas exigiu a realização de dois 

procedimentos.  

Primeiro, foram retirados os resultados obtidos na pesquisa da atividade de 

aprendizagem informal ‘Contato com clientes e fornecedores’, por não fazer parte do 

questionário original. Segundo, agrupou-se as atividades ‘Conversar com outras pessoas 

(pessoalmente/telefone)’ e ‘Conversar com outras pessoas (email/msn/outros)’ pela média, 

tendo em vista que nas pesquisas de Lohman (2005, 2006, 2009), esses dois itens estão 

representados pela a atividade ‘Conversar com outras pessoas’. 

Na Tabela 10, a comparação dos resultados entre os grupos profissionais revela-se que 

as variáveis não apresentam diferenças significativas entre elas. As atividades de 

aprendizagem informal variam entre 3,7 a 4,0, os fatores ambientais entre 1,9 a 2,3 e as 

características pessoais entre 3,7 a 4,2. Contudo, é possível fazer algumas observações entre 

cada grupo de profissionais. 

A equipe de vendas, de acordo com os respondentes da pesquisa, é a que mais utiliza 

as atividades de aprendizagem informal com média de 4,0, seguidos pelos profissionais de 

recursos humanos e professores, com média de 3,8.  Por outro lado, os profissionais de 

tecnologia da informação, com média de 3,7, são os que menos lançam mão das atividades de 

aprendizagem informal quando precisam aprender alguma coisa nova no trabalho.  
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Tabela 10: Comparação entre pesquisas 

ATUAL
RH PROF TI VENDAS
2005 2005_06 2009 2010

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM INFORMAL 3,8 3,8 3,7 4,0
Conversar com outras pessoas 4,3 4,4 4,0 4,4
Colaborar com outras pessoas 4,0 4,1 3,7 4,5
Observar outras pessoas 3,5 3,1 3,2 4,2
Compartilhar material e recursos com outras pessoas 4,1 4,2 3,8 4,1
Pesquisar na Internet 3,9 3,4 4,3 4,2
Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional 3,7 3,1 3,5 3,3
Tentativa e erro 3,0 3,5 3,6 2,8
Refletir sobre as próprias ações 3,9 4,2 3,7 4,2
FATORES AMBIENTAIS = INIBIDORES 1,9 2,0 1,9 2,3
Falta de Tempo 2,9 3,2 2,9 2,8
Falta de proximidade das áreas de trabalho de seus colegas 2,1 2,1 2,1 2,6
Falta de acesso a computador 1,5 1,8 1,8 2,2
Falta de recompensas financeiras 1,4 1,6 1,5 1,6
Falta de reconhecimento pessoal 1,4 1,4 1,5 2,0
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS (FACILITADORES) 3,9 3,9 3,7 4,2
Determinação 3,9 3,7 3,6 4,2
Autopercepção 3,5 3,5 3,3 4,0
Gostar de aprender 4,1 4,1 4,1 4,4
Interesse na área profissional 4,1 4,1 4,0 4,3

LOHMAN

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação à atividade de aprendizagem informal que os grupos preferem quando 

buscam aprender alguma coisa nova no ambiente de trabalho, destaca-se, no caso dos 

indivíduos da equipe de vendas, a atividade ‘Colaborar com outras pessoas’. Já para os 

professores do ensino médio e profissionais de recursos humanos a atividade de aprendizagem 

informal ‘Conversar com outras pessoas’ é a preferida. Para os profissionais de tecnologia da 

informação, talvez pelo próprio contexto de trabalho, a atividade preferida apontada pelos 

respondentes é ‘Pesquisar na internet’.  

Enquanto a equipe de vendas e os profissionais de recursos humanos utilizam menos a 

atividade de aprendizagem informal ‘Tentativa e erro’, os professores do ensino médio 

utilizam menos a atividade ‘Pesquisar em revistas e periódicos da área profissional’ e os 

profissionais de tecnologia da informação, a atividade ‘Observar outras pessoas’. 
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A Falta de tempo, seguida da Falta de proximidade das áreas de trabalho de seus 

colegas, de acordo com resultados obtidos em todas as pesquisas, são os dois fatores do 

ambiente que mais dificultam o engajamento dos quatro grupos de profissionais às atividades 

de aprendizagem informal. 

Em relação às características pessoais que poderiam aumentar a motivação dos 

indivíduos dos quatro grupos de profissionais no engajamento em atividades de aprendizagem 

informal, os grupos se mostram muito parecidos. Os resultados revelam que, 

independentemente, do grupo profissional, as características pessoais Gostar de aprender e 

Interesse na área profissional são as mais motivadoras para os indivíduos, seguidas por 

Determinação e Autopercepção. 

 



75 
 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo dessa seção é apresentar as considerações finais dessa pesquisa, que teve 

como objetivo geral identificar, medir e analisar os fatores que influenciam, tanto inibindo 

como facilitando, a aprendizagem informal no ambiente de trabalho de uma equipe de vendas 

a partir de uma relação de atividades de aprendizagem informal apresentadas no instrumento 

de coleta de dados.  Aqui se discutem os resultados encontrados na pesquisa de campo, 

comparando-os com os textos teóricos e as pesquisas empíricas que estudaram essa temática. 

Também serão consideradas nesse item as limitações do estudo e as recomendações 

(sugestões) para novas pesquisas. 

 Eraut (2004) destaca que os principais problemas na condução de pesquisas sobre a 

aprendizagem informal é que ela é invisível e nem sempre reconhecida com aprendizagem. 

Que os aprendizes (pesquisados) não possuem consciência de seu próprio aprendizado e que o 

conhecimento resultante é considerado tácito ou, ainda, relacionado como parte da capacidade 

geral das pessoas, mais do que algo que tenha sido realmente aprendido.  

De acordo com Eraut (2004), o discurso sobre aprendizagem é dominado pela 

codificação e conhecimento ofertados nas organizações. Desta forma, os aprendizes 

normalmente encontram dificuldade para descrever e separar aspectos mais complexos de seu 

trabalho e os de natureza da sua própria experiência cotidiana. 

 A aprendizagem informal se dá, fundamentalmente, a partir do indivíduo, mas também 

encontra nos grupos uma relação dialógica, ou seja, pela troca ou discussão de ideias, opiniões 

e conceitos com vista à solução de problemas, ao entendimento ou à harmonia. Considerar o 

contexto do ambiente e a maneira como o grupo se relaciona e compreende os valores e as 

crenças é essencial para um processo de aprendizagem informal. De acordo com Marsick e 

Watkins (2001), as pessoas aprendem cada uma a sua maneira, pela avaliação de múltiplas 

abordagens e procurando modos mais efetivos para adotarem suas preferências de 

aprendizagem. Quando as pessoas aprendem, seja em família, em grupo, no trabalho ou em 

outros ambientes sociais, a interpretação de uma situação e, consequentemente, as ações 

individuais são altamente influenciadas pelo contexto em que vivem, com suas normas 

culturais e sociais vigentes. 

Portanto, é preciso aprender mais sobre a interface entre a aprendizagem no nível 

individual, de equipe, e no nível organizacional, como avaliam Marsick e Watkins (2001). 

Para essas autoras, a aprendizagem no nível individual é a maneira pela qual as pessoas dão 
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sentido ao adquirirem conhecimentos e habilidades. No nível de equipe, a aprendizagem é a 

construção de novos conhecimentos mútuos ou a manutenção de aprendizados que incluem a 

capacidade de ação ajustada e colaborativa no contexto do grupo. E no nível organizacional, é 

como a aprendizagem é integrada aos sistemas, políticas, procedimentos, processos de 

trabalho, sistemas de informação, modelos mentais, esquemas e conhecimentos que se 

incorporam aos produtos e serviços da organização. 

A aprendizagem informal é, sobremaneira, um processo que ocorre no cotidiano e está 

intrinsecamente vinculada à vida das pessoas. Somente faz sentido pensar em aprendizagem 

informal no ambiente de trabalho, quando o objetivo do estudo está pautado no contexto das 

organizações. De outra forma, deve-se pensar em aprendizagem informal em qualquer 

ambiente e em qualquer contexto, independentemente do trabalho, pois para a aprendizagem 

informal acontecer, basta que haja relação do indivíduo com o meio, com recursos e outras 

pessoas.   

Eraut (2004) aponta que grande parte da aprendizagem no ambiente de trabalho é em 

si mesma informal. Para o autor, esse é um tipo de aprendizagem que envolve uma 

combinação de aprendizagens, tanto pelos pares, quanto pela experiência e, frequentemente, 

ambas em conjunto. 

Um dos resultados que essa dissertação evidência, a partir da literatura, é que não há 

relevância em priorizar ou valorizar a aprendizagem informal em relação à aprendizagem 

formal no ambiente de trabalho. Pois, de acordo com Antonello (2005), o mais importante é 

identificar e proporcionar a integração da aprendizagem informal com a formal, de modo que 

possam colaborar para a aprendizagem das pessoas.  

A pesquisa da ASTD, realizada com executivos de recursos humanos de empresas 

multinacionais e globais, retrata que é necessário usar a aprendizagem informal para reforçar 

a aprendizagem formal como uma estratégia complementar nas diretrizes organizacionais 

(ASTD, 2008).  

As organizações devem promover as aprendizagens formal e informal, de modo que 

possam interagir entre si, contribuindo para criar um ambiente propicio à aprendizagem no 

contexto do ambiente de trabalho e no cotidiano das pessoas (MARSICK, 2009). 

Além de identificar, medir e analisar os fatores que influenciam a aprendizagem 

informal dos sujeitos da equipe de vendas esse trabalho buscou se debruçar sobre a relação 

entre a formação do profissional de vendas e a aprendizagem informal.  

De acordo com Lambert et. al (2009), o profissional de vendas acaba sendo o 

responsável por sua própria formação, que normalmente ocorre de modo totalmente informal. 
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A maioria dos vendedores não escolhe a profissão de vendas por filosofia e, mesmo quando 

são observados em sua rotina de trabalho, segundo Siegfried (2010), muito menos vão colocar 

na mesma medida o tempo necessário para se dedicar a cursos e treinamento em sala de aula e 

a possibilidade de assinar um contrato e fechar um negócio.  

Ainda de acordo com Siegfried (2010), vendedores aprendem melhor por métodos 

informais de aprendizagem, que incluem conhecimento compartilhado pelo relacionamento, 

mentoring e coaching, engajamento em aprendizagem por tentativa e erro e observação de 

profissionais de venda mais qualificados no ambiente de trabalho.  

Essa preferência pela aprendizagem informal pela equipe de vendas, na opinião de 

Siegfried (2010), se torna ainda mais evidente, quando diz que vendedores ganham a vida no 

mundo dos clientes, em reuniões, conversando e, escutando e resolvendo problemas de 

clientes atuais e futuros.  

Da mesma forma, é o que sugere Conlon (2004), ao apontar que a aprendizagem 

informal deve vir da conversa com clientes, pares ou simplesmente pela ação rotineira do 

cotidiano, quando emergem as melhores práticas da experiência aprendida.   

A pesquisa de campo junto à equipe de vendas parece confirmar os estudos de Conlon 

(2004), Lambert et. al (2009) e Siegfried (2010), pois, de acordo com as respostas dos sujeitos 

da pesquisa, eles dizem utilizar frequentemente (4,0) as atividades de aprendizagem informal 

quando precisam aprender alguma coisa nova no trabalho.   

Ainda de acordo com os resultados da pesquisa de campo, as atividades de 

aprendizagem informal mais usadas pelos indivíduos da equipe de vendas são ‘Conversar 

com outras pessoas (pessoalmente/telefone)’, ‘Colaborar com outras pessoas’, ‘Observar 

outras pessoas’, ‘Pesquisar na Internet’, ‘Refletir sobre as próprias ações’, ‘Conversar com 

outras pessoas (email/msn/outros)’ e ‘Compartilhar material e recursos com outras 

pessoas’. 

Dentre as atividades de aprendizagem informal relacionadas nesse estudo, ‘Conversar 

com outras pessoas’ é a mais utilizada pela equipe de vendas, quando precisa aprender 

alguma coisa nova no trabalho. O resultado demonstra certa naturalidade em relação ao perfil 

de vendedores, que buscam se utilizar da relação com as pessoas, sejam pares, gestores ou 

clientes, para desempenharem sua função.  

Por outro lado, ‘Tentativa e erro’ é a atividade que menos a equipe de vendas utiliza 

no processo de aprendizagem. O que leva a inferência de que pode estar ocorrendo no grupo o 

sentimento de que o erro gera certa punição. Embora, não tenha sido identificada qualquer 

informação, que o Senac iniba ou puna os colaboradores por erros cometidos. 
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Segundo Marsick e Watkins (1999), as pessoas se sentem frustradas porque acham que 

são bloqueadas quando tentam aprender e a se desenvolver nas empresas. A cultura da 

maioria das organizações pode inspirar medo às pessoas e gerar sentimento de culpa quando 

existe uma percepção de que erros cometidos podem deflagrar algum tipo de punição. Ainda 

tendo como base a informação das autoras, ninguém se propõe a cometer erros de forma 

deliberada e é improvável que ao desbravar novos caminhos, as pessoas tenham sempre cem 

por cento de sucesso.  

Para Marsick e Watkins (1999), as organizações enviam mensagens confusas em torno 

de sua tolerância ao erro e, normalmente, se põem como incentivadoras para experimentação, 

mas não agem da mesma forma em relação às falhas que surgem naturalmente nesse processo 

de aprendizagem. 

A análise dos resultados da pesquisa de campo em relação aos fatores ambientais 

demonstra que o impacto deles para os indivíduos é relativamente baixo. De acordo com as 

respostas da equipe de vendas, os resultados estão situados entre 1,6 e 2,8, portanto entre 

nunca (1), raramente (2) e às vezes (3). Revelando que os aspectos relacionados como 

inibidores do ambiente de trabalho no Senac não têm dificultado a aprendizagem informal 

para a equipe de vendas.  

A Falta de tempo (2,8) é o fator ambiental que aparece como o maior impeditivo da 

participação das pessoas da equipe de vendas em atividades de aprendizagem informal, 

seguidos pelos fatores Falta de proximidade das áreas de trabalho de seus colegas (2,6), 

Falta de Acesso a computadores (2,2), Falta de reconhecimento pessoal (2,0) e a Falta de 

recompensas financeiras (1,6).  

Esses resultados, de certa forma, parecem confirmar as pesquisas realizadas por 

Camillis e Antonello (2009), que indicam que os obstáculos ao processo de aprendizagem 

estão mais vinculados à organização do que aos indivíduos. Porém, é possível verificar que a 

equipe de vendas do Senac, de acordo com os resultados identificados na pesquisa de campo, 

não tem apontado os fatores do ambiente como um aspecto que vem interferindo em sua 

aprendizagem. 

Nos estudos empíricos utilizados no escopo dessa dissertação foram apontados outros 

fatores relacionados à organização que devem ser considerados quando da identificação de 

inibidores. Nesse sentido, Marsick (2009) ressalta os fatores liderança, estrutura, cultura, 

sistemas e práticas, incentivos e recompensas como influenciadores do ambiente para a 

aprendizagem. 
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Em relação aos facilitadores, os resultados da pesquisa parecem evidenciar que as 

características pessoais tem grande influência na motivação das pessoas da equipe de vendas. 

Os resultados indicam que todas as características pessoais (Gostar de Aprender, Interesse na 

área profissional, Determinação e Autopercepção) contribuem de modo significativo para o 

engajamento nas atividades de aprendizagem informal pela equipe de vendas, sempre que os 

sujeitos dessa equipe têm necessidade de aprender alguma coisa nova. 

Nos estudos de Camillis e Antonello (2009), os facilitadores do processo de 

aprendizagem são identificados por um conjunto de fatores interdependentes, aliados à 

motivação, à iniciativa para aprender e ao conhecimento das estratégias gerais da empresa. 

 Berg e Chyung (2008) identificaram como fatores pessoais e ambientais, o interesse 

no campo profissional, o acesso a computadores, a personalidade, a capacidade profissional, o 

relacionamento com colegas, a satisfação no trabalho, a automotivação, o ambiente de 

trabalho, a proximidade física com colegas e a recompensa monetária. De acordo com a 

pesquisa de Brandão e Borges-Andrade (2009), os fatores que facilitam a aprendizagem são a 

reflexão extrínseca e intrínseca, a ajuda interpessoal, o auxílio por meio de material escrito, a 

reprodução de atividades e a aplicação prática. 

Já na visão de Eraut (2004), os fatores que afetam a aprendizagem no ambiente de 

trabalho podem ser organizados por fatores de aprendizagem e de contexto. Segundo o autor, 

a aprendizagem informal também pode incluir ou envolver outras estratégias de aquisição e 

produção de saberes, tais como: aconselhamento, orientação, redes sociais de trabalho, 

facilitação e liderança efetiva, aspectos inter-relacionais de equipes e características e 

capacidades individuais. 

Eraut (2004) expõe o fato de que a aprendizagem no trabalho pode ser tanto facilitada 

quanto constrangida pela própria organização. Para esse autor, o papel informal do gestor é 

provavelmente mais importante do que sua atuação formal, até porque a aprendizagem das 

pessoas no trabalho é fortemente afetada por sua personalidade e habilidades interpessoais, 

assim, cabe aos gestores criar mecanismos para fomentar a aprendizagem informal no 

trabalho. Uma das responsabilidades do gestor, conforme Marsick e Watkins (1992), é não 

permitir que o ambiente atue como inibidor de um pensar individual divergente ao grupo e à 

organização. 

O tema aprendizagem informal parece ganhar atenção tanto no âmbito acadêmico 

quanto no contexto organizacional. No levantamento realizado para essa dissertação a respeito 

do que tem sido pesquisado sobre aprendizagem informal entre 1998 a 2009, conclui-se que a 

quantidade de pesquisas empíricas sobre o tema teve um crescimento médio em torno de 66%.  
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Entre 1998 a 2006, o número de publicações variou entre 1 a 3 estudos e, no período 

de 2007 a 2009, essa variação ficou entre 4 e 5 estudos publicados. Exceção ao ano de 2000, 

em que não foi localizado qualquer estudo, e o ano de 2004, onde foram identificadas 7 

pesquisas. No levantamento, também se constata que a concentração dos trabalhos está 

relacionada aos temas: fatores que influenciam a aprendizagem informal, gestores, 

político/social, práticas/processo e instrumento de medida.  

No contexto organizacional, as empresas começam a se preocupar com os benefícios 

de um sistema de treinamento padronizado e formal em relação à abordagem da aprendizagem 

informal (MARSICK, 2009). Em recente pesquisa, os executivos de recursos humanos dizem 

acreditar que há um desalinhamento entre o orçamento destinado à aprendizagem formal, 

quando comparado à percepção de resultados da aprendizagem informal. Pois, enquanto dois 

terços do orçamento em treinamento continuam direcionados aos cursos formais, 64% dos 

executivos pesquisados dizem acreditar que as abordagens de aprendizagem informal podem 

trazer melhores resultados para o negócio da empresa em que trabalham (BERSIN, 2009).  

Nesse contexto, essa pesquisa constata que o mais importante para as organizações que 

desejam fortalecer a aprendizagem informal no trabalho é concentrar esforços na criação e 

consolidação de uma cultura que apoie iniciativas e valorize a aprendizagem informal 

conjuntamente com os programas formais. Inclusive, as empresas deveriam prover recursos 

financeiros e prever a dedicação de esforços de planejamento para essa integração.  

Os fatores do ambiente podem agir facilitando ou dificultando o processo de 

aprendizagem das pessoas. Assim, as responsabilidades da empresa é entender o processo, 

orientar as diretrizes organizacionais e criar condições em que esses fatores possam facilitar 

muito mais do que dificultar a aprendizagem.  

Um dos limites desse estudo está relacionado ao método de pesquisa escolhido – 

quantitativo –, que poderia ter sido complementado com uma abordagem qualitativa, 

utilizando-se de entrevistas e, desta forma, trazendo outras reflexões sobre a aprendizagem 

informal e, ainda, colaborando no aprofundamento da análise. 

 Como o tema aprendizagem informal é complexo, estudos que abordem as várias 

formas de aprendizagem no ambiente de trabalho podem ser enriquecedores para investigar 

como as pessoas aprendem de maneira informal. Desta forma, outro tema que tem aparecido 

recentemente e que frequentemente tem sido relacionado à aprendizagem informal são as 

Redes Sociais como Orkut, Twitter, MSN, Facebook, Linked In, entres outras ferramentas 

disponíveis na internet, e que parecem possibilitar às pessoas a aprendizagem fora dos 

programas formais. 
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Livingstone, D. W. Centre for the Study of 
Education and Work, 
OISE/UT 

1999

Leader-follower dynamics: Developing a 
learning environment  

Agashae, Z; Bratton, 
J. 

Journal of Workplace 
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2001

Worker control as the missing link: 
Relations between paid/unpaid work and 
work-related learning  

Livingstone, D. W. Journal of Workplace 
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2001

How professionals learn in practice: an 
investigation of informal learning amongst 
people working in professions 

Cheetham, G.; 
Chivers, G.  

Journal of European 
Industrial Training 

2001

Como os professores aprendem para 
dirigir unidades universitárias: o caso da 
UFSC 

Silva, M. A.; 
Moraes, L. V. S. 

EnAnpad 2002

Learning at work in technology intensive 
environments  

Tikkanen, T. Journal of Workplace 
Learning 

2002

Hidden dimensions of work and learning: 
the significance of unpaid work and 
informal learning in global capitalism 

Livingstone, D. W. Journal of Workplace 
Learning 

2003

Das práticas de aprendizagem à 
aprendizagem organizacional 

Bitencourt, C. C.; 
Souza, Y. S. 

EnAnpad 2003

Learning from others at work: 
communities of practice and informal 
learning 

Boud, D.; 
Middleton, H. 

Journal of Workplace 
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2003

Construção e Validação de uma Escala de 
Suporte à Aprendizagem em uma 
Instituição Bancária 

Coelho Junior, F. 
A.; Abbad, G. S. 

EnAnpad 2004

As formas de aprendizagem utilizadas por 
gestores no desenvolvimento de 
competências 

Antonello, C. S. EnAnpad 2004
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uma análise sob a ótica das práticas de 
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Matos, J. L. A.; 
Ipiranga, A. S. R. 

EnAnpad 2004

O processo de aprendizagem gerencial em 
uma organização hospitalar 

Moraes, L. V. S.; 
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EnAnpad 2004
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Education 
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change 
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Ellstrom, P.; Aberg, 
C. 
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2004

Motivação para aprendizagem informal no 
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Ribeiro, R.; Borges-
Andrade,  J. E.; 
Marciano, J. L. P. 
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Articulação da aprendizagem formal e 
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Antonello, C. S. Revista Alcance 2005

A survey of factors influencing the 
engagement of two professional groups in 
informal workplace learning activities 

Lohman, M. C. Human Resource 
Development Quartely 

2005
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gestores como atores e autores do seu 
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Leite, I. C. B. V.; 
Godoy, A. S.; 
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businesses: an Irish case  
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Coelho-Junior, F. 
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Berg, S. A.; 
Chyung, S. Y. 
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Employees as Prerequisite of Lifelong 
Learning  

Tuomaite, V.; 
 Zuzeviciute, V. 

Organizacijo Vadyba: 
Sisteminiai Tyrimai 

2008

Workers' Power and Intentional Learning 
among Non-managerial Workers: A 2004 
Benchmark Survey  

Livingstone, D. W; 
Raykov, M.   

Relations Industrielles 2008

Um estudo acerca dos processos de 
aprendizagem de trabalhadores que não 
exercem função gerencial 

Camillis, P. K.; 
Antonello, C. S. 

EnAnpad 2009

Desenvolvimento e Validação de uma 
escala de estratégias de aprendizagem no 
trabalho 

Brandão, H. P.; 
Borges-Andrade, J. 
E. 

EnAnpad 2009

Estratégias de aprendizagem no trabalho 
em diferentes ocupações profissionais 

Pantoja, M. J.; 
Borges-Andrade, J. 
E. 

RAC-Eletrônica 2009

A survey of factors influencing the 
engagement of information technology 
professionals in informal learning 

Lohman, M. C. Information 
Technology, Learning 
and Performance 
Journal 

2009

How task characteristics and social 
support relate to managerial learning: 
empirical evidence from dutch home care 

Ouwenwwl, A. P. E 
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The Journal of 
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APÊNDICE B: E-mail 

De: MAURICIO DA SILVA PEDRO  
Enviada em: terça-feira, 20 de abril de 2010 15:05 
Para: Assunto: AJUDA: Pesquisa de Mestrado 
 
Caros, boa tarde! 
 
Como havia comentado com a maioria, a minha pesquisa de Mestrado em Administração está focada 
na Aprendizagem Informal de uma equipe de vendas. Peço a gentileza que vocês respondam o 
questionário, que deve levar uns 12 minutos. O ideal para mim é responder até 27/04 (terça‐feira). 
Pois, ainda precisarei fazer todas as análises e relatório de pesquisa. 
 

Conto com vocês. Segue abaixo o link para vocês acessarem!  
 
http://www.sp.senac.br/jsp/AprendizagemInformal/formAprendInformal.jsp 
 
 
Muitíssimo obrigado! 
 
 
 
Maurício da Silva Pedro 
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APÊNDICE D: Cálculos do Alfa de Cronbach 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,731 10

Atividades de aprendizagem informal
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 35,44 15,062 ,512 ,699

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 35,77 14,677 ,391 ,710

Colaborar com outras  pessoas 35,52 15,065 ,454 ,704

Observar outras  pessoas 35,75 15,188 ,332 ,719

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 35,86 14,812 ,444 ,703

Pesquisar na  Internet 35,75 15,396 ,251 ,732

Contato com cl ientes  e  fornecedores 36,16 13,285 ,511 ,688

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 36,66 13,748 ,442 ,702

Tentativa  e  erro 37,13 14,951 ,256 ,736

Refleti r sobre  as  próprias  ações 35,76 14,662 ,423 ,705

Reliability Statistics

 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,831 10

Falta de tempo
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 25,19 26,528 ,686 ,799

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 25,23 27,323 ,605 ,807

Colaborar com outras  pessoas 25,37 27,444 ,604 ,808

Observar outras  pessoas 25,39 27,282 ,640 ,804

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 25,48 28,065 ,548 ,813

Pesquisar na  Internet 25,36 28,421 ,460 ,822

Contato com cl ientes  e  fornecedores 25,41 27,891 ,525 ,815

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 24,86 29,625 ,394 ,827

Tentativa  e  erro 25,34 29,373 ,274 ,845

Refleti r sobre  as  próprias  ações 25,58 27,351 ,533 ,814

Reliability Statistics
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Cronbach's 
Alpha N of Items

,892 10

Falta de proximidade das áreas de 
trabalho dos colegas

Scale Mean 
if Item 

Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 22,97 37,426 ,723 ,875

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 23,01 37,823 ,672 ,879

Colaborar com outras  pessoas 22,93 38,776 ,695 ,878

Observar outras  pessoas 22,62 38,822 ,548 ,887

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 22,95 39,133 ,631 ,882

Pesquisar na  Internet 23,32 39,261 ,514 ,890

Contato com cl ientes  e  fornecedores 23,05 37,112 ,718 ,875

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 22,93 38,318 ,569 ,886

Tentativa  e  erro 23,10 38,552 ,570 ,886

Refleti r sobre  as  próprias  ações 23,32 37,116 ,716 ,875

Reliability Statistics

 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,928 10

Falta de acesso a computador
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 20,15 68,799 ,663 ,924

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 19,28 61,599 ,758 ,920

Colaborar com outras  pessoas 19,94 67,663 ,796 ,918

Observar outras  pessoas 20,28 71,140 ,677 ,924

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 19,59 62,745 ,857 ,913

Pesquisar na  Internet 19,02 60,354 ,753 ,922

Contato com cl ientes  e  fornecedores 19,63 64,590 ,823 ,915

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 19,82 66,709 ,721 ,921

Tentativa  e  erro 19,99 67,802 ,726 ,921

Refleti r sobre  as  próprias  ações 20,30 71,983 ,551 ,929

Reliability Statistics

 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,955 10

Falta de recompensas financeiras
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 14,76 44,474 ,859 ,948

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 14,75 44,459 ,894 ,947

Colaborar com outras  pessoas 14,75 44,480 ,816 ,950

Observar outras  pessoas 14,74 43,839 ,895 ,947

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 14,60 43,701 ,867 ,948

Pesquisar na  Internet 14,70 44,378 ,819 ,950

Contato com cl ientes  e  fornecedores 14,72 44,224 ,859 ,948

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 14,46 44,897 ,618 ,960

Tentativa  e  erro 14,72 44,140 ,867 ,948

Refleti r sobre  as  próprias  ações 14,66 44,977 ,653 ,958

Reliability Statistics
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Cronbach's 
Alpha N of Items

,930 10

Falta de reconhecimento pessoal
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 17,94 51,184 ,748 ,922

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 18,03 51,176 ,760 ,922

Colaborar com outras  pessoas 17,98 50,833 ,778 ,921

Observar outras  pessoas 18,31 52,695 ,736 ,923

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 18,14 51,958 ,728 ,923

Pesquisar na  Internet 18,30 51,295 ,770 ,921

Contato com cl ientes  e  fornecedores 18,18 51,854 ,742 ,923

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 18,18 50,354 ,767 ,921

Tentativa  e  erro 18,09 52,231 ,721 ,924

Refleti r sobre  as  próprias  ações 17,97 52,239 ,563 ,933

Reliability Statistics

 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,906 10

Determinação
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 37,14 34,729 ,787 ,892

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 37,28 34,599 ,727 ,894

Colaborar com outras  pessoas 37,12 35,339 ,668 ,897

Observar outras  pessoas 37,38 33,363 ,738 ,892

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 37,46 33,522 ,800 ,889

Pesquisar na  Internet 37,49 32,503 ,750 ,891

Contato com cl ientes  e  fornecedores 37,31 33,883 ,639 ,898

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 37,77 33,240 ,629 ,899

Tentativa  e  erro 38,09 33,814 ,435 ,920

Refleti r sobre  as  próprias  ações 37,13 34,305 ,719 ,894

Reliability Statistics

 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,889 10

Autopercepção
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 35,75 28,667 ,673 ,876

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 35,90 28,427 ,626 ,878

Colaborar com outras  pessoas 35,75 29,167 ,653 ,878

Observar outras  pessoas 35,91 27,523 ,768 ,869

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 35,97 27,676 ,741 ,871

Pesquisar na  Internet 36,09 27,189 ,677 ,875

Contato com cl ientes  e  fornecedores 35,96 27,498 ,653 ,876

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 36,38 27,468 ,591 ,882

Tentativa  e  erro 36,61 28,803 ,378 ,902

Refleti r sobre  as  próprias  ações 35,68 28,595 ,675 ,876

Reliability Statistics
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Cronbach's 
Alpha N of Items

,885 10

Gostar de aprender
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 39,37 25,111 ,677 ,873

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 39,47 24,731 ,662 ,873

Colaborar com outras  pessoas 39,51 24,003 ,720 ,868

Observar outras  pessoas 39,48 24,023 ,677 ,870

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 39,58 24,122 ,720 ,869

Pesquisar na  Internet 39,68 22,866 ,651 ,871

Contato com cl ientes  e  fornecedores 39,69 22,862 ,720 ,866

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 39,96 21,977 ,643 ,873

Tentativa  e  erro 40,28 22,828 ,402 ,906

Refleti r sobre  as  próprias  ações 39,44 24,083 ,740 ,868

Reliability Statistics

 

Cronbach's 
Alpha N of Items

,910 10

Interesse na área profissional
Scale Mean 

if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

Conversar com outras  pessoas  (pessoa lmente/telefone) 38,52 30,461 ,785 ,897

Conversar com outras  pessoas  (emai l/msn/outros) 38,64 30,483 ,702 ,901

Colaborar com outras  pessoas 38,59 30,141 ,787 ,897

Observar outras  pessoas 38,64 29,775 ,749 ,898

Comparti lhar materia l  e  recursos  com outras  pessoas 38,76 28,954 ,839 ,892

Pesquisar na  Internet 38,75 28,542 ,824 ,892

Contato com cl ientes  e  fornecedores 38,75 29,730 ,686 ,901

Pesquisar em revis tas  e  periódicos  da  área  profi ss iona l 38,97 28,322 ,703 ,900

Tentativa  e  erro 39,40 29,910 ,358 ,936

Refleti r sobre  as  próprias  ações 38,54 30,710 ,722 ,900

Reliability Statistics
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APÊNDICE E: Cálculos do Teste T 

Média
Desvio 
Padrão

Teste  T

Todos  Respondentes 97 3,9979 0,9221

Vendedor 46 3,9826 0,9263

Apoio de  Vendas 51 4,0118 0,9191 0,6232

AMOSTRA

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM INFORMAL

 
 

Média
Desvio 
Padrão

Teste  T Média
Desvio 
Padrão

Teste  T Média
Desvio 
Padrão

Teste  T

Todos  Respondentes 97 2,8134 0,9384 2,6057 0,9634 2,2000 1,2196

Vendedor 46 2,7000 0,9058 2,4239 0,9524 2,1957 1,2031

Apoio de  Vendas 51 2,9157 0,9562 0,0003 2,6784 0,9784 0,1777 2,2039 1,2354 0,0005

INIBIDORES (i)

AMOSTRA

FALTA DE TEMPO

FALTA DE PROXIMIDADE 
DAS ÁREAS DE 

TRABALHO DE SEUS 
COLEGAS

FALTA DE ACESSO A 
COMPUTADOR

 
 

Média
Desvio 
Padrão

Teste  T Média
Desvio 
Padrão

Teste  T

Todos  Respondentes 97 1,6320 0,8748 2,0124 1,0168

Vendedor 46 1,4870 0,7305 1,9043 0,9262

Apoio de  Vendas 51 1,7627 0,9694 0,0110 2,1098 1,0838 0,9006

AMOSTRA

INIBIDORES (ii)

FALTA DE RECOMPENSAS 
FINANCEIRAS

FALTA DE 
RECONEHCIMENTO 

PESSOAL

 
 

Média
Desvio 
Padrão

Teste  T Média
Desvio 
Padrão

Teste  T Média
Desvio 
Padrão

Teste  T Média
Desvio 
Padrão

Teste  T

Todos  Respondentes 97 4,1577 0,9193 4,0000 0,8691 4,4052 0,8075 4,3062 0,8439

Vendedor 46 4,1217 0,9647 4,0391 0,9374 4,3891 0,8573 4,3087 0,8932

Apoio de  Vendas 51 4,1902 0,8760 0,0653 3,9647 0,8020 0,0035 4,4196 0,7603 0,0097 4,3039 0,7977 0,0121

AMOSTRA

FACILITADORES

INTERESSE NA ÁREA 
PROFISSIONAL

GOSTAR DE APRENDERAUTO PERCEPÇÃODETERMINAÇÃO

 
 
 


