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RESUMO 
Esta pesquisa investigou o fenômeno da transferência da aprendizagem, a partir da seguinte 
questão orientadora: Como se dá o processo de transferência das aprendizagens obtidas nos 
programas de MBA para o trabalho, na visão de alunos e ex-alunos? O objetivo geral foi 
compreender o processo de transferência das aprendizagens adquiridas em programas de 
MBA para os locais de trabalho. O referencial teórico está embasado na literatura 
internacional e apresenta e analisa os modelos que avaliaram a transferência de aprendizagem 
em diferentes tipos de ações educacionais, incluindo o próprio MBA. Procurou-se também 
compreender as características do MBA como um programa de educação gerencial. Neste 
sentido, apresentou-se um breve histórico sobre esse programa, contextualizando o modelo de 
MBA no Brasil e as principais críticas que ele vem recebendo ao longo dos últimos anos. A 
pesquisa, de caráter descritivo, foi desenvolvida com base nas premissas dos estudos 
qualitativos básicos ou genéricos. Esta opção foi considerada a mais adequada, pois visa 
compreender um fenômeno, a partir da perspectiva dos participantes da pesquisa, no presente 
caso, os próprios alunos do MBA. Como estratégia de coleta de dados, foram realizadas treze 
entrevistas com alunos e ex-alunos de cursos de MBA com especialização de uma instituição 
de ensino superior na cidade de São Paulo. As entrevistas foram analisadas, possibilitando a 
geração de códigos analíticos organizados hierarquicamente em categorias, facilitando a 
análise e a interpretação dos significados. Os principais resultados revelados na pesquisa 
mostram que o aluno é o protagonista no processo de transferência das aprendizagens do 
MBA para os locais de trabalho. Os fatores relacionados ao desenho do curso e ao ambiente 
de trabalho se mostraram menos significativos. Os resultados revelaram ainda que a 
transferência das aprendizagens ocorre nas várias disciplinas ao longo do curso. Por fim, foi 
possível verificar que as habilidades do tipo hard skills são mais fáceis de serem transferidas e 
geram resultados mais rápidos. 

 

Palavras-chave: transferência de aprendizagem, transferência de treinamento, educação 
gerencial, MBA, MBA no Brasil. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This research investigated the phenomenon of transfer of learning from the following guiding 
question: How is the process of transfer of learning obtained in MBA programs to the 
workplace, in the view of students and alumni? The overall objective was to understand the 
process of transfer of learning acquired in MBA programs to the workplace. The theoretical 
framework is grounded in the international literature and presents and analyzes the models 
that evaluated the transfer of learning in different types of educational activities, including the 
MBA itself. We also sought to understand the characteristics of the MBA as a program in 
management education. In this sense, it was presented a brief history of this program, 
contextualizing the model of MBA in Brazil and the main criticism it has received over the 
past few years. The research of descriptive character, was developed based on the 
assumptions of the basic or generic qualitative studies. This option was considered the most 
appropriate because it seeks to understand a phenomenon, from the perspective of the 
research participants, in this case, the MBA students. The interview was the main strategy 
used for data collection.  Thirteen students and alumni of MBA with specialization from a 
higher education institution in the city of São Paulo were interviewed. The interviews were 
analyzed, allowing the generation of analytical codes hierarchically organized into categories, 
facilitating the analysis and interpretation of meanings. The main results reported in the 
research show that the student is the protagonist in the transfer of learning process from the 
MBA to the workplace. The factors related to the design of the course and the work 
environment were less significant. The results also revealed that the transfer of learning 
occurs in various disciplines throughout the course. Finally, it was found that the hard skills 
are easier to be transferred and generate faster results. 

 
 

 
Keywords: transfer of learning, transfer of training, management education, MBA, MBA in 
Brazil. 



LISTA DE FIGURAS  
 

Figura 1- Inter-relação entre as ações de aprendizagem ......................................................... 26 

Figura 2 - Inter-relação entre os programas gerenciais ........................................................... 30 

Figura 3 - Transferência como um processo de mão dupla. ................................................... 49 

Figura 4 - Modelo do processo de transferência de Baldwin e Ford. ..................................... 51 

Figura 5 - Variáveis pertinentes nos estudos de transferência de aprendizagem .................... 55 

Figura 6 - As motivações e seu impacto na transferência ....................................................... 56 

Figura 7 - Modelo da transferência percebida dos conhecimentos e habilidades do MBA .... 58 

Figura 8 - Etapas da pesquisa de transferência de aprendizagem de Pham em programas de 

MBA .........................................................................................................................................61 

Figura 9 - Desenho do Treinamento e seus efeitos na transferência de aprendizagem ............64 

Figura 10 - Desenho do treinamento. ...................................................................................... 65 

Figura 11 - Fatores motivacionais do aluno e seus efeitos sobre a transferência de 

aprendizagem .......................................................................................................................... 66 

Figura 12 - Ambiente de trabalho e seus efeitos sobre a transferência de aprendizagem ....... 68 

Figura 13 - Fatores gerais e fatores específicos do ambiente de trabalho ............................... 69 

Figura 14 - Efeitos do Desenho do treinamento, motivação do aluno e ambiente de trabalho 

sobre a transferência de aprendizagem ................................................................................... 71 

Figura 15 - Categorias de análise dos dados da pesquisa ....................................................... 93 

Figura 16 - Participantes por formação acadêmica de origem ................................................ 98 

Figura 17 - Distribuição dos participantes por cargo ocupado ............................................. 100 

Figura 18 - Modelo de transferência de aprendizagem para o MBA .................................... 213 

Figura 19 - Direções da transferência de aprendizagem ....................................................... 214 

 

 



LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Diferenças entre os programas gerenciais .......................................................................... 29 

Quadro 2 – Princípios de sustentação pedagógica voltados à educação gerencial ............................... 33 

Quadro 3 – Principais aspectos relacionados à educação gerencial ..................................................... 33 

Quadro 4 – Os quatro níveis de avaliação do treinamento de Kirkpatrick ........................................... 36 

Quadro 5 – Aplicação dos níveis de Kirkpatrick, segundo pesquisas conduzidas por Carnevale e 

Schultz (1990), Philips (1997) e Olsen (1998) ..................................................................................... 37 

Quadro 6 – Definições de Transferência de Aprendizagem ................................................................. 40 

Quadro 7- Variáveis da transferência de aprendizagem ....................................................................... 52 

Quadro 8 – Critérios definidos pela AMBA ......................................................................................... 75 

Quadro 9 – Tipos de MBA de acordo com áreas de conhecimento ..................................................... 78 

Quadro 10 – Tipos de MBA de acordo com a duração e formas de aplicação ..................................... 80 

Quadro 11 – Participantes da pesquisa de acordo com o tipo de MBA .................................................94 

Quadro 12 - Template de organização dos resultados .......................................................................... 95 

Quadro 13 – Dados pessoais dos participantes ..................................................................................... 97 

Quadro 14 – Curso e quantidade de entrevistados ................................................................................ 98 

Quadro 15 – Perfil dos alunos do MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios .............. 101 

Quadro 16 – Perfil dos alunos do MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria ............................. 102 

Quadro 17 – Perfil dos alunos do MBA em Logística e Supply Chain .............................................. 103 

Quadro 18 – Perfil da aluna do MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo ........... 105 

Quadro 19 – Perfil do aluno do MBA em Gestão de Negócios Automotivos .................................... 105 

Quadro 20 – Alinhamento entre as especializações e os segmentos de atuação dos participantes .... 106 

Quadro 21 – Informações sobre cargo e estrutura hierárquica ........................................................... 107 

Quadro 22 – Iniciativa e forma de pagamento .................................................................................... 109 

Quadro 23 – Necessidades de Formação ............................................................................................ 115 

Quadro 24 – Envolvimento e Comprometimento dos participantes ................................................... 119 

Quadro 25 – Cenário de elaboração do TCC ...................................................................................... 131 

Quadro 26 – Princípios do Construtivismo nos cursos ....................................................................... 136 

Quadro 27 – Contribuição para a aprendizagem ................................................................................ 147 

Quadro 28 – Contribuição para a aprendizagem – aspectos metodológicos ...................................... 148 

Quadro 29 – Desempenho no curso – autoavaliação dos participantes .............................................. 153 

Quadro 30 – Síntese da categoria “Aprendizagem” ........................................................................... 167 

Quadro 31 – Síntese do perfil dos participantes ................................................................................. 170 

Quadro 32 - Síntese das variáveis do ambiente de trabalho ............................................................... 172 

Quadro 33 - Síntese das características do aluno ................................................................................ 180 

Quadro 34 – Síntese dos Resultados, Feedback e Recompensas pela transferência .......................... 202 



Quadro 35 - Síntese dos resultados da transferência das aprendizagens e relação com os efeitos da 

transferência de aprendizagem de Pham (2010) .............................................................................. 209 

Quadro 36 – Transferências de aprendizagem por participante ....................................................... 210 

Quadro 37 – Transferência de aprendizagem e tipos de habilidades ............................................... 212 

 



SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 16 

1. APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO GERENCIAL ................................................................. 23 

1.1. Aprendizagem individual ......................................................................................................... 23 

1.2. Classificando o MBA como educação ...................................................................................... 25 

1.3. Classificando o MBA como um programa de educação gerencial........................................ 28 

2. TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM ............................................................................ 35 

2.1. Contexto e Premissas ................................................................................................................ 35 

2.2. O conceito de transferência de aprendizagem ........................................................................ 39 

2.3. Evolução do campo “transferência de aprendizagem” .......................................................... 41 

2.4. Transferência de aprendizagem – a necessidade de se entender diferentes abordagens e 
diferentes tipos de treinamento .......................................................................................................... 43 

2.5. Diferenças entre soft skills e hard skills e seu impacto na transferência de aprendizagem 45 

2.6. As características do desenho do treinamento: a abordagem tradicional e a abordagem 
construtivista ....................................................................................................................................... 46 

2.7. Os modelos de transferência de aprendizagem ...................................................................... 49 

3. O PROGRAMA MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION .............................. 73 

3.1. MBA – definição, histórico e principais critérios ................................................................... 73 

3.2. Os MBAs no Brasil .................................................................................................................... 76 

3.3. Tipos de MBAs .......................................................................................................................... 78 

3.4. As críticas ao MBA ................................................................................................................... 80 

3.5. Resultados de pesquisas que avaliaram o MBA em diferentes aspectos .............................. 84 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................................. 88 

4.1. Metodologia e tipo de pesquisa ................................................................................................ 88 

4.2. Coleta de dados ......................................................................................................................... 89 

4.3. Processo analítico ...................................................................................................................... 91 

4.4. Participantes da Pesquisa ......................................................................................................... 93 

5 DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS .................................................. 95 

5.1 Perfil dos Participantes ............................................................................................................... 96 

5.1.1 Dados Pessoais ..................................................................................................................... 96 

5.1.2 Tipo de MBA cursado ......................................................................................................... 98 

5.1.3 Cargos dos participantes, principais atribuições e sua relação com os objetivos do 
MBA cursado ..................................................................................................................................... 100 

5.1.4 Autonomia no trabalho ..................................................................................................... 107 

5.2 Razões para fazer o MBA ......................................................................................................... 108 

5.2.1 Iniciativa para fazer o curso e pagamento ...................................................................... 109 



5.2.2 Formação ........................................................................................................................... 112 

5.2.2.1 Em gestão de negócios ....................................................................................................... 112 

5.2.2.2 Continuada e atualização .................................................................................................. 113 

5.2.2.3 Em gestão de negócios e numa área específica ............................................................... 114 

5.2.3 Envolvimento e Comprometimento ................................................................................. 116 

5.3 Características gerais do curso realizado segundo a visão dos participantes ...................... 119 

5.3.1 Aspectos gerais, disciplinas e estrutura do curso ........................................................... 119 

5.3.2 Metodologia e eventos focados na realidade ................................................................... 125 

5.3.3 Critérios de seleção de alunos e composição da turma .................................................. 137 

5.3.4 Formas de avaliação .......................................................................................................... 139 

5.3.5 Alinhamento entre os conteúdos das disciplinas e atividades de trabalho ................... 141 

5.3.6 O que mais contribuiu para a aprendizagem no curso .................................................. 146 

5.4 Aprendizagem ............................................................................................................................ 152 

5.4.1 Desempenho no curso........................................................................................................ 153 

5.4.2 Motivação para aprender ................................................................................................. 156 

5.4.3 O que o participante considera que aprendeu no curso ................................................ 159 

5.4.3.1 No aspecto profissional ..................................................................................................... 160 

5.4.3.2 No aspecto pessoal ............................................................................................................. 165 

5.5 A transferência das aprendizagens .......................................................................................... 169 

5.5.1 Características e condições do aluno ............................................................................... 169 

5.5.1.1 Ausência de acompanhamento e apoio por parte da organização ................................ 170 

5.5.1.2 Experiência profissional relevante ................................................................................... 174 

5.5.1.3 Iniciativa para transferir .................................................................................................. 178 

5.5.2 Mudança de comportamentos no trabalho ..................................................................... 180 

5.5.2.1 Implantação de novos sistemas, procedimentos ou rotinas ........................................... 184 

5.5.3 Conhecimento teórico – análises e contribuições mais embasadas ............................... 186 

5.5.4 Ampliação .......................................................................................................................... 191 

5.5.4.1 Da visão de negócios .......................................................................................................... 191 

5.5.4.2 De um novo olhar sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a organização ..................... 194 

5.6 Resultados e Desempenho ......................................................................................................... 197 

5.6.1 Resultados alcançados para a organização ..................................................................... 197 

5.6.2 Feedback e/ou avaliação de desempenho ......................................................................... 199 

5.6.3 Recompensas pela transferência ...................................................................................... 200 

5.7 Impactos na carreira do aluno ................................................................................................. 202 

5.7.1 Mudança de emprego e empregabilidade ....................................................................... 203 

5.7.2 Reconhecimento por estar fazendo o curso ..................................................................... 204 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 205 

6.1 Como se dá o processo de transferência das aprendizagens obtidas nos programas de MBA 
para o trabalho .................................................................................................................................. 205 

6.2 Modelo de transferência de aprendizagem desenvolvido com base nos resultados obtidos no 
presente estudo .................................................................................................................................. 212 

6.3 Limitações do presente estudo e sugestões para futuras pesquisas ...................................... 215 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 217 

APÊNDICE A – Roteiro para entrevistas – Teste piloto ............................................................... 227 

APÊNDICE B – Roteiro para entrevistas – Modelo final ............................................................. 229 

  



16 

 

INTRODUÇÃO  
 

 

O ambiente de negócios atual é fortemente marcado por instabilidade e competitividade. 

Os avanços tecnológicos e as transformações ocorridas na economia, na política e nas formas 

de criação e disseminação do conhecimento caracterizam a chamada era global. Entende-se 

que, nesse cenário turbulento, as organizações precisam aprender melhor e mais rápido do que 

seus concorrentes para se manter competitivas.  

Easterby-Smith e Araujo (2001), há mais de uma década, já destacavam que as 

mudanças e a instabilidade dos ambientes nos quais as organizações estão inseridas 

demandam profissionais que consigam solucionar problemas, mudar processos ou, ainda, criar 

novos produtos e estratégias, o que fez com que o tema aprendizagem ganhasse importância, 

tanto nos estudos acadêmicos quanto nas práticas das organizações.  

Antonello (2005) também entende que o fenômeno da aprendizagem ganhou relevância 

e passou a ser objeto de estudos sistemáticos, a partir da necessidade de mudanças, em razão 

do cenário econômico internacional e da instabilidade do ambiente impulsionada pela 

globalização e tecnologias de informação e comunicação.  

Ao abordar o fenômeno da aprendizagem, é necessário esclarecer que ele tem sido 

estudado sob três perspectivas: individual, grupal e organizacional. Neste estudo, cujo foco é 

a transferência de aprendizagem, será adotada a perspectiva individual. Coelho e Borges-

Andrade (2008, p.224), conceituam a aprendizagem quando afirmam que: 

O conceito de aprendizagem remete à aquisição de algum tipo de conhecimento ou 
habilidade, por meio de atividades formais de instrução. Tais conhecimentos e habilidades 
são direcionados a algum tipo de desempenho. Os indivíduos aplicam o que foi adquirido 
para alguma finalidade. O ato de aprender, portanto, seria uma ação proposital, e ocorreria 
em função do preenchimento de alguma demanda no repertório apresentado pelo indivíduo.  

 

Entende-se que o propósito fundamental da aprendizagem é ajudar as pessoas a adquirir 

conhecimentos e desenvolver habilidades, que, quando aplicados no trabalho, melhoram o 

desempenho do próprio indivíduo e da organização. Essa aprendizagem ocorre por meio de 

ações formais e informais. As ações formais podem ser genericamente denominadas 

treinamento e desenvolvimento (T&D) e ocorrem basicamente em ambiente formais de 

aprendizagem, tais como salas de aula em instituições de ensino. 
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As ações de T&D formais se desenvolvem, principalmente, a partir de duas formas:  

a) as organizações investem recursos em cursos corporativos desenvolvidos para grupos 

de colaboradores;   

b) os colaboradores fazem cursos oferecidos no mercado em geral, cujos investimentos 

podem ser do próprio aluno, da organização ou de ambos.  

Nos dois casos, os cursos podem ser de curta, média, ou longa duração, variando de 

acordo com os objetivos de aprendizagem. Porém, esses investimentos não garantem que os 

alunos apliquem o que aprenderam no trabalho e melhorem seu desempenho, o que tem 

levado aos recorrentes debates sobre a transferência de aprendizagem e o retorno sobre o 

investimento das ações de T&D. 

Contudo, o que vem a ser a transferência de aprendizagem? Para responder a essa 

pergunta, foi escolhida a definição de Baldwin e Ford, que desenvolveram um modelo de 

transferência de aprendizagem apresentado em seu artigo seminal de 1988, e que é um dos 

mais citados na literatura acadêmica sobre o tema. Nesse sentido, os autores relatam que: 

A transferência de aprendizagem é definida como o grau em que os alunos efetivamente aplicam o 
conhecimento, habilidades e atitudes adquiridos num contexto de treinamento para o trabalho. 
Consequentemente, é mais do que o objetivo original da aprendizagem no programa de 
treinamento. Para que a transferência ocorra, o comportamento aprendido precisa ser generalizado 
para o contexto do trabalho e mantido ao longo de um período de tempo no trabalho (1988, p.63). 

 

Na revisão bibliográfica a respeito dessa temática, foi possível identificar que 

transferência de aprendizagem e transferência de treinamento são termos utilizados para 

descrever o mesmo fenômeno. Na literatura nacional, destacam-se os trabalhos de Abbad e 

Borges-Andrade (2004) e Freitas (2005), que afirmam que quando se utiliza o termo 

transferência de treinamento ou transferência de aprendizagem, o objetivo é explicar a 

aplicação de aprendizagens adquiridas em programas de treinamento em situações de 

trabalho. Neste trabalho, será utilizado o termo transferência de aprendizagem. 

A necessidade de compreender o fenômeno da transferência de aprendizagem não é 

recente. Ao longo dos últimos anos, resultados de pesquisas têm apontado baixos índices de 

transferência. 

Segundo dados da pesquisa realizada por Saks (2002), aproximadamente 40% dos 

alunos não transferem o que aprenderam imediatamente após o treinamento, 70% não 
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transferem um ano após o treinamento e somente 50% dos investimentos em treinamento 

resultam em melhorias individuais ou organizacionais.  

De acordo com dados da ASTD (American Society for Training and Development), 

estima-se que, em 2007, as empresas norteamericanas gastaram aproximadamente US$134.39 

bilhões em treinamento. A última pesquisa da ASTD aponta para um crescimento nesses 

investimentos. Um total de 475 organizações norteamericanas, que representam uma amostra 

diversificada de indústrias, tamanhos e localizações, demonstram seu compromisso com a 

aprendizagem e o desenvolvimento.  

Estima-se que, em 2012, essas organizações gastaram aproximadamente US$ 164.2 

bilhões em treinamento, ou seja, um crescimento de 22,18% em relação aos investimentos de 

2007. Ao se considerar a situação da economia daquele país, é possível inferir que realmente 

existe um compromisso com a valorização da aprendizagem por parte das organizações. 

Apesar dos investimentos em ações educacionais, evidências mostram que somente de 

10% a 20% do treinamento são transferidos para o trabalho (BALDWIN; FORD, 1988; 

KAUFMAN, 2002). Para Cheng e Hampson (2008), as organizações investem em ações de 

educação e treinamento, mas não sabem como lidar com o “gap” da transferência, ou seja, de 

que forma avaliar se os empregados estão efetivamente transferindo o que aprenderam para o 

trabalho. 

Por que é difícil avaliar o retorno dos investimentos em T&D? Dentre vários objetivos, 

os profissionais da área de Human Resources Development (HRD) reconhecem que precisam 

desenvolver estratégias mais sofisticadas para avaliar a eficácia das ações de treinamento, as 

quais envolvem métodos sistemáticos para o seu desenho, aplicação, avaliação e, finalmente, 

para produzir mudanças com resultados diretos no desempenho organizacional.  

No mundo acadêmico, pesquisas envolvendo a aplicação de habilidades aprendidas em 

cursos para o trabalho não são recentes. Em 1959, Donald Kirkpatrick, um pesquisador no 

campo de gestão de T&D, desenvolveu um modelo de avaliação de treinamento estruturado 

em quatro níveis: reação ou satisfação do treinando, aprendizagem, comportamento ou uso 

das habilidades aprendidas e resultados organizacionais (HOURNEAUX JUNIOR; EBOLI, 

2009). Todavia, esse modelo não oferece ferramentas para uma compreensão dos fatores 

subjacentes ao processo de transferência de aprendizagem. 
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Dessa forma, cabe destacar a contribuição de Baldwin e Ford que, em 1988, já 

apontavam a importância da realização de estudos empíricos que tivessem como objetivo o 

desenvolvimento e a testagem de modelos que incorporassem as complexas interações 

existentes entre os fatores subjacentes ao processo de transferência de aprendizagem, em 

diferentes contextos organizacionais e com diferentes programas de treinamento. 

Adicionalmente, indicavam que deveria ser considerada a relevância do conteúdo do 

treinamento para o trabalho. 

Conforme Cheng e Hampson (2008), mesmo em programas de treinamento bem 

sucedidos, não há garantia da transferência dos conhecimentos e habilidades adquiridos para o 

trabalho. Esses autores sugerem a necessidade de se explorar as variáveis essenciais, porém, 

não aparentes, relacionadas aos processos de transferência de aprendizagem.  

No início de 2013, o IJTD - International Journal of Training and Development abriu 

uma chamada especial para artigos sobre o tema transferência de treinamento, o que reforça a 

relevância e atualidade do tema. 

Diante do exposto, entender o fenômeno da transferência de aprendizagem ainda 

representa uma lacuna, ou um problema, tanto para acadêmicos quanto gestores 

organizacionais. Com vistas a preencher essa lacuna e obter uma melhor compreensão da 

transferência de aprendizagem, foi escolhido como foco deste estudo o programa de Master of 

Business Administration - MBA.  

Ao pesquisar a literatura acadêmica sobre MBA, tanto a nacional quanto a internacional, 

foi possível identificar estudos que avaliaram o impacto desses programas em termos 

objetivos, tais como: carreira, salário e empregabilidade (CAMERON, 2005, INDERRIEDEN 

et al., 2006, RUAS; COMINI, 2007, HERRINGTON, 2010, GARCIA, 2011, OLIVEIRA, 

2011, CRUZ, 2013). Nenhum deles, no entanto, aprofundou-se no fenômeno da transferência 

de aprendizagem aqui examinado. 

Na literatura nacional, não foi possível encontrar pesquisas que tivessem como temática 

principal a transferência de aprendizagem em MBAs. Na literatura internacional, foram 

localizados dois estudos sobre o tema (CHENG, 2000, PHAM, 2010).  

Para Pham (2010), a duração dos programas de MBA, em geral, de um a dois anos, 

contribui para o entendimento dos fatores subjacentes ao fenômeno da transferência de 
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aprendizagem, pois, ao participar de tais programas, os alunos têm mais oportunidades de 

internalizar os conteúdos aprendidos e desenvolver estratégias para a transferência. 

Vale destacar que o crescimento da economia brasileira, somado aos desafios 

competitivos apresentados anteriormente, têm demandado o desenvolvimento de líderes 

capazes de lidar com esses desafios, conciliando os resultados de curto prazo com o 

desenvolvimento sustentável dos negócios.  

Diante das necessidades de aprendizagem para o desenvolvimento de gestores e líderes, 

nos últimos anos, houve um crescimento na oferta de cursos de pós-graduação em 

Administração, os MBAs, o que torna pertinente a preocupação em se examinar a relevância 

de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos nesses programas para o trabalho.  

Essa crescente oferta de programas de MBA, tanto no Brasil quanto em outros países, 

tem levado a um questionamento e a críticas sobre sua real efetividade para o 

desenvolvimento de gestores capazes de lidar com as instabilidades do atual ambiente de 

negócios, como relatado na literatura internacional (PFEFFER; FONG, 2003; MINTZBERG, 

2004; BENNIS; O’TOOLE, 2005) e nacional (RUAS, 2003; WOOD JR; PAULA, 2004).  

Para os pesquisadores internacionais (PFEFFER; FONG, 2003; MINTZBERG, 2004; 

BENNIS; O’TOOLE, 2005), as críticas ao MBA estão voltadas, especialmente, à concepção 

do seu modelo, aos critérios de seleção dos alunos e à incapacidade de seus alunos em 

transferir o conhecimento obtido no curso para situações reais da prática organizacional. 

Na opinião dos pesquisadores brasileiros, (RUAS, 2003; WOOD JR; PAULA, 2004), o 

diferencial competitivo no mercado de trabalho, a empregabilidade e os aumentos salariais 

obtidos pelos profissionais egressos de cursos de especialização em Administração e MBAs 

não mais se verificam, em função do crescimento da oferta, demanda e popularização do 

título de MBA no país.  

 

Com a maior oferta, pessoas sem experiência gerencial e/ou profissional ingressam no 

MBA, aumentando o número de profissionais com o título, o que deixou de ser um diferencial 

em termos de curriculum e empregabilidade. Além disso, segundo opinião desses 

pesquisadores, a avaliação para efeito de crescimento profissional enfatiza, cada vez mais, a 
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aplicação do conhecimento no trabalho realizado no contexto organizacional, com vistas à 

obtenção de melhoria de desempenho e resultados, ou seja, a transferência das aprendizagens.  

Se por um lado o MBA vem sendo alvo de críticas, por outro, ainda faz parte das ações 

de educação dos profissionais que aspiram a cargos gerenciais e executivos, ou que já são 

gerentes, atraindo um grande número de alunos interessados. Possuir um diploma de MBA é 

visto como chave para a função gerencial.  

Brocklerurst et al. (2007, p. 391), em artigo sobre o tema, afirmam que:  

Os tradicionais apoiadores do MBA concordam que ele é uma qualificação 
verdadeiramente internacional reconhecida em todo o mundo. Adicionalmente, os cursos de 
MBA reunem um corpo estudantil rico e diversificado, muito mais que outras qualificações. 
Assim, ele ajuda as multinacionais e outras empresas a atender às demandas de uma 
economia globalizada. 

Com relação às polêmicas e contradições em torno do MBA, Cheng (2000) aponta que, 

apesar de o MBA ter se transformado em uma ferramenta de desenvolvimento de gestão, tanto 

acadêmicos quanto profissionais ainda não analisaram seus reais efeitos sobre o desempenho 

no trabalho. 

Diante dos aspectos apresentados, é possível afirmar que o exame da transferência de 

aprendizagem em programas de MBA é relevante e trará contribuições tanto para a 

compreensão do fenômeno da transferência de aprendizagem quanto para o entendimento das 

contribuições do MBA para o desenvolvimento de gestores. 

Assim, o problema de pesquisa que orienta a investigação desenvolvida é: Como se dá 

o processo de transferência das aprendizagens obtidas nos programas de MBA para o 

trabalho, na visão de alunos e ex-alunos? 

Para responder a essa questão, foi definido como objetivo geral: compreender o 

processo de transferência das aprendizagens adquiridas por alunos e ex-alunos em 

programas de MBA para os locais de trabalho. A partir daí, foram estabelecidos alguns 

objetivos específicos:  

a) identificar e analisar os aspectos trazidos pelos participantes no processo de 

transferência;  

b) identificar e analisar o que os participantes percebem como produtos/resultados do 

processo de transferência;  
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c) identificar e analisar a opinião dos participantes a respeito do impacto dos 

produtos/resultados da transferência percebidos no local de trabalho. 

Para o atendimento desses objetivos, este trabalho está estruturado como se segue: 

a) Seção 1: serão examinados aspectos relativos à aprendizagem e educação gerencial, 

contextualizando o MBA;  

b) Seção 2: será discutido o fenômeno da transferência de aprendizagem, pela 

apresentação dos principais modelos genéricos e específicos para programas de MBA, 

que buscam explicar esse fenômeno; 

c) Seção 3: serão descritas as principais características do MBA, suas especificidades no 

Brasil e as críticas que vem recebendo, destacando-se pesquisas que avaliaram o MBA 

em diferentes aspectos; 

d) Seção 4: serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de 

campo; 

e) Seção 5: serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa de campo; 

f) Seção 6: serão apresentadas as considerações finais, com o objetivo de responder à 

questão de pesquisa e identificar se os objetivos propostos foram alcançados. Será 

apresentado ainda, um modelo que ilustra os resultados encontrados na pesquisa de 

campo. Por fim, serão apresentadas as limitações do presente estudo e as sugestões 

para estudos futuros. 
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1. APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO GERENCIAL 
 

Nesta Seção, serão apresentados os conceitos de aprendizagem individual, 

aprendizagem formal e informal e a caracterização do MBA enquanto uma ação de 

aprendizagem de natureza formal, o que possibilitou classificá-lo como um programa de 

educação gerencial. Cabe ressaltar que o aprofundamento das características do MBA a ser 

apresentado fornece elementos para o exame dos modelos de transferência das aprendizagens 

obtidas nesse tipo do curso para o local de trabalho, objetivo central deste estudo.  

 

1.1. Aprendizagem individual 
 

O fenômeno da aprendizagem ganhou destaque e passou a ser objeto de estudos 

sistemáticos, a partir da crescente necessidade de mudanças, em razão do cenário econômico 

internacional e da instabilidade do ambiente impulsionada pela globalização e tecnologias de 

informação e comunicação (ANTONELLO, 2005).  

 

Nesse cenário turbulento, as organizações precisam aprender melhor e mais rápido do 

que seus concorrentes para se manter competitivas. Isso ocorre por meio da ação dos 

indivíduos, que mobilizam seus recursos de competências. Segundo Ruas (2003), são: saber 

(conhecimentos), saber-fazer (habilidades) e saber ser/agir (atitudes). Esses recursos devem 

ser aplicados em situações e contextos específicos, que apresentam condições e restrições 

próprias. 

 

Dentro das Ciências da Administração, o fenômeno da aprendizagem vem sendo 

estudado como um processo individual, grupal e organizacional. Para entender essas 

diferenças, serão apresentadas as definições propostas por Marsick e Watkins (2001).  

Conforme essas autoras, a aprendizagem individual é o resultado das experiências que 

fizeram sentido para um sujeito, ou seja, são reconstruções cognitivas do que foi aprendido 

com determinadas experiências, tanto as positivas quanto as negativas. No nível grupal, é a 

construção mútua de novos conhecimentos, incluindo a capacidade para ações colaborativas e 

acordadas. Por último, no nível organizacional, está relacionada à experiência coletiva da 

organização ou à sua capacidade de agir de forma coesa e rápida, em resposta às mudanças do 
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contexto ambiental e à sua estrutura interna, ao mesmo tempo removendo barreiras para novas 

aprendizagens, em um processo contínuo. Neste trabalho, o foco será a aprendizagem 

individual, o que traz a necessidade de esclarecimento desse conceito.  

Como relatam Abbad e Borges-Andrade (2004), a aprendizagem individual refere-se 

aos processos mentais de aquisição, manutenção e transferência de conhecimento. Para 

complementar essa ideia, Antonello (2005) destaca que a aprendizagem pressupõe mudança 

de consciência para perceber necessidades e oportunidades de aplicação reconfigurada das 

capacidades possuídas. 

Sobre isso, D’Amelio (2007) relata que: 

“A aprendizagem é um processo de incorporação e transferência de novos conhecimentos e 
habilidades para operar transformações necessárias que resolvem os problemas, mostram novas 
estratégias e fazem as pessoas saírem do seu status quo. Diz respeito a mudanças nos processos 
mentais e atitudes que se refletem no comportamento, tornando-as aptas a agirem de maneiras 
distintas, em conformidade às diferentes configurações da realidade e com base em experiências 
vividas.” 

 

É possível verificar, a partir desses conceitos, que a noção de aprendizagem implica que 

cada aprendiz constroi seus conhecimentos com base naqueles já possuídos, conferindo 

significado próprio ao aprendido. No meio social, o indivíduo então compartilha e valida o 

que aprendeu acerca de um fenômeno. Assim, o que foi aprendido é compartilhado com 

outros, na medida em que é transferido para as situações de trabalho, oportunizando ao 

indivíduo condições de perceber seus erros e acertos quando da sua aplicação na resolução de 

problemas e enfrentamento de novos desafios (D’AMELIO, 2011). 

Segundo Antonello (2011), dentro da dimensão individual de aprendizagem, há vários 

modelos que buscam explicar o processo de aprendizagem, incluindo as dimensões da 

aprendizagem formal e informal. Na literatura internacional, cabe destacar as contribuições de 

Marsick e Watkins (1997), que esclarecem as diferenças entre essas dimensões, incorporando 

também o conceito de aprendizagem incidental, apresentado na sequência. 

Conforme essas autoras, a aprendizagem formal é tipicamente patrocinada 

institucionalmente, baseada na sala de aula, altamente estruturada, na qual o controle do 

processo de aprendizagem está nas mãos do instrutor. É ainda considerada como treinamento 

e educação. 
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A aprendizagem informal, que contempla também a aprendizagem incidental, pode 

ocorrer em instituições; porém, não é baseada em sala de aula, não é estruturada e o controle 

do processo de aprendizagem está nas mãos dos indivíduos, podendo ainda ser incentivada 

por uma organização ou ocorrer dentro de ambientes não muito propícios à aprendizagem. 

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

de que a pessoa está aprendendo, podendo ainda ser encontrada em processos formais de 

ensino. (MARSICK; WATKINS, 1992 apud ANTONELLO, 2011). 

A aprendizagem incidental é definida como um subproduto de alguma outra atividade, 

como realização de tarefas, interações interpessoais, cultura organizacional, experimentos de 

tentativa e erro, ou mesmo decorrente da aprendizagem formal. O aprendiz não está 

consciente de que deseja aprender, logo, o resultado da aprendizagem pode ficar no nível 

inconsciente, de modo tácito. Ao se considerar que a aprendizagem incidental ocorre de forma 

não planejada e inesperada, é difícil propor estratégias para maximizá-la. (MARSICK, 

WATKINS, 1997). 

 

As diferenças entre as dimensões de aprendizagem apresentadas corroboram as ideias 

de Malcolm, Hodkonson e Colley (2003), que afirmam que elementos significativos de 

aprendizagem formal estão presentes em situações informais e elementos de informalidade 

estão presentes em situações formais. Portanto, a aprendizagem formal e a informal estão 

indissoluvelmente inter-relacionadas. 

 

A partir dessas considerações, é possível entender, assim como Antonello (2011), que, 

embora os cursos de MBA, à primeira vista, possam ser considerados oportunidades para o 

desenvolvimento da aprendizagem formal, também propiciam que aprendizagens informais e 

incidentais ocorram no âmbito do próprio curso e nos locais de trabalho de seus participantes, 

quando esses transferem o que foi aprendido para o cotidiano de suas atividades profissionais. 

 

1.2.  Classificando o MBA como educação 
 

Na revisão da literatura sobre transferência de aprendizagem, foi possível identificar 

duas abordagens distintas. Enquanto nos modelos encontrados na literatura internacional 

parece não haver distinção entre os tipos de ações de aprendizagem, tendo sido adotado o 
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conceito de treinamento para diversos tipos de aprendizagem formal (incluindo o treinamento, 

o desenvolvimento e a educação), na literatura nacional, foi possível identificar o trabalho de 

Abbad e Vargas (2006), que procuram distinguir esses programas, analisando as diferenças e 

relações entre as seguintes formas de aprendizagem: treinamento, desenvolvimento e 

educação.  

Esses autores comparam a complexidade das estruturas de conhecimento envolvidas em 

cada uma delas, destacando que a educação possui um nível de complexidade maior, 

englobando o treinamento e o desenvolvimento. Também afirmam que, nas áreas de gestão de 

pessoas, parece haver consenso de que o conceito de educação é mais amplo do que o de 

desenvolvimento.  

Ainda para os autores, o conceito de educação engloba todos os outros conceitos de 

ações de aprendizagem formal, conforme Figura 1, a seguir; 

 

 

Figura 1- Inter-relação entre as ações de aprendizagem. 
Fonte: Abbad e Vargas (2006, p. 143). 

 

Segundo esses autores, o conceito de educação tem evoluído ao longo dos anos, 

assumindo maior importância para o crescimento profissional e pessoal dos indivíduos e para 

a produtividade e competitividade das organizações. A educação passa a assumir um papel 
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que engloba o treinar, o desenvolver e o educar pessoas, para que possam desempenhar suas 

funções atuais e futuras na organização.  

 

Em outras palavras, a educação deve atender às mudanças impostas pelo mundo do 

trabalho, contribuindo com a formação de profissionais críticos, reflexivos e, principalmente, 

que consigam se antecipar às mudanças e aos desafios impostos pela crescente 

competitividade do ambiente no qual as organizações estão inseridas. Nesse contexto, serão 

apresentadas, a seguir, ideias de pesquisadores internacionais e nacionais sobre educação e 

desenvolvimento, consideradas relevantes para esta pesquisa. 

 

Como apontam De Simone, Werner e Harris (2002), os programas educacionais têm 

como propósito prover aos membros da organização oportunidades de aprendizagem de 

habilidades atuais e futuras; ou seja, não visam somente à melhoria do desempenho atual no 

trabalho, mas contribuem para o desenvolvimento das competências necessárias às demandas 

futuras do indivíduo e da organização.  

 

Abbad e Borges-Andrade (2004) corroboram essa ideia, ao entender que a educação 

envolve um conjunto de ações duradouras e de oportunidades oferecidas pela empresa para o 

colaborador ampliar o seu potencial, adquirindo novas habilidades para futuras posições.  

 

De acordo com Dutra e Comini (2010), o desenvolvimento pressupõe que as 

responsabilidades sejam compartilhadas pelas pessoas e organizações, estando diretamente 

relacionado aos desafios enfrentados por elas, permitindo que atuem de forma mais efetiva em 

suas atividades. Contempla processos com o objetivo de estimular e criar condições para o 

desenvolvimento das pessoas e da organização, incluindo capacitação, carreira e desempenho. 

Também para esses autores, o desenvolvimento congrega tanto ações formais quanto 

informais. 

 

Segundo o modelo de Abbad e Vargas (2006), apresentado na Figura 1, e as 

características do desenvolvimento, de Dutra e Comini (2010), é possível classificar o MBA 

como um programa educacional, pois é um curso de longa duração, com o objetivo de 

oferecer aos alunos conhecimento acadêmico relacionado à gestão de empresas e habilidades 

gerenciais.  
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Pham (2010), que estudou o processo de transferência de aprendizagem em programas 

de MBA, afirma que o MBA não é um programa de treinamento, mas sim um programa 

educacional, pois, além de seu foco na aquisição de conhecimentos, também ensina o aluno a 

pensar, promovendo seu desenvolvimento. 

Conforme critérios de acreditação definidos pela AMBA – Association of MBAs, o 

MBA é um programa de Mestrado que pode também ser enquadrado como um programa 

educacional, segundo a classificação proposta por Abbad e Vargas (2006).  

Vale ressaltar que, no Brasil, o MBA não é considerado um programa de Mestrado. De 

acordo com os critérios do Ministério da Educação e Cultura (MEC), é um programa de pós-

graduação Lato Sensu. Contudo, ainda que no Brasil não haja o mesmo rigor presente nos 

critérios definidos pelos órgãos acreditadores internacionais, ele é um programa educacional 

de longa duração. As explicações entre as diferenças do MBA no Brasil e os programas Lato 

Sensu serão apresentadas na Seção 3. 

 

1.3.  Classificando o MBA como um programa de educação gerencial 
 

Entre os programas formais para os indivíduos que buscam melhorar suas habilidades 

gerenciais, o MBA é provavelmente o mais popular nos dias atuais. Muitos indivíduos 

buscam no MBA o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, que lhes possibilitarão 

ocupar posições gerenciais em diferentes contextos organizacionais. Consequentemente, 

grande parte da literatura sobre educação gerencial tem como foco os cursos de MBA e sua 

contribuição para o desenvolvimento de gerentes. 

Antes de abordar os programas de MBA como programas de educação gerencial e as 

peculiaridades da educação gerencial, cabe apresentar as principais diferenças entre o 

treinamento, o desenvolvimento e a educação gerencial. Essas diferenças estão resumidas no 

Quadro 1, a seguir: 
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Quadro 1 - Diferenças entre os programas gerenciais 

Treinamento 
Gerencial 

Desenhado para transmitir habilidades gerenciais específicas, que podem ser 
imediatamente aplicáveis no contexto organizacional. 

Desenvolvimento 
Gerencial 

Processo pelo qual indivíduos aprendem, crescem e melhoram suas habilidades para 
executar tarefas de gestão, contemplando as ações de educação formal, especialmente 
desenhadas para o desenvolvimento de uma ampla variedade de habilidades, as quais 
permitirão aos gestores lidar com diferentes tarefas e atribuições em diversos contextos 
organizacionais. 

Educação Gerencial Definida como aquela que envolve atividades conduzidas por universidades e escolas 
de negócios com foco no desenvolvimento de uma ampla gama de conhecimento 
gerencial e habilidades conceituais gerais. 

Fonte: adaptado pela autora com base em Wexley e Baldwin (1986). 

Assim como Wexley e Baldwin (1986), Burgoyne e Reynolds (1997) também entendem 

a educação gerencial como uma área dentro da aprendizagem gerencial. Para esses autores, a 

aprendizagem gerencial pode englobar vários tipos de ações, incluindo também as ações 

informais. Dentre as ações formais, destacam-se: palestras, programas de MBA, aplicações 

com o uso de Tecnologia da Informação (TI), atividades outdoor, simulações sofisticadas, 

jogos de negócios e metodologias de aprendizagem experiencial, sendo os cursos de MBA 

apenas uma delas. 

Fox (1997, p. 21) afirma que a educação gerencial “é um subconjunto da educação de 

nível superior, oferecida por universidades e escolas de negócio e sujeita ao rigor acadêmico 

da comunidade científica”. Na visão desse autor, a educação gerencial tende a ser mais 

teórica, priorizando questões como “saber o que” e “saber por que”, com foco em 

conhecimento, enquanto o desenvolvimento gerencial tende a ser mais prático, enfatizando 

um repertório de habilidades, priorizando o “saber como fazer as coisas”. 

Na visão de CHENG (2000), a educação gerencial é uma das estratégias de 

desenvolvimento gerencial, que provê ao aluno uma ampla gama de conhecimentos 

conceituais e habilidades em uma sala de aula formal. 

Santos (2009) usa o termo educação gerencial com um significado mais abrangente, 

visto que, para esse autor, o termo pode ser aplicado para estudantes em fase de conclusão de 

cursos de graduação e supervisores em linhas de produção, assim como para executivos de 

nível sênior em grandes corporações. Considera que, nessa área, há muita confusão 

conceitual.  

Segundo o autor, a educação gerencial também pode ser chamada de educação para 

gestão, entendida como aquela fornecida por organizações educacionais (nas quais estão 

incluídas escolas de negócio e universidades) e organizações de outros tipos (como empresas 
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de consultoria, organizações profissionais e até mesmo por consultores individuais). No caso 

do MBA, a legislação nacional prevê que seja oferecido apenas por Instituições Educacionais 

de nível superior devidamente credenciadas (Resolução CNE/CES 1/2007 do MEC).  

Com base nos conceitos apresentados por Wexley e Baldwin (1986), Burgoyne e 

Reynolds (1997), Cheng (2000) e Santos (2009), é possível concluir que o termo 

desenvolvimento gerencial é o mais abrangente e contempla a educação gerencial e o 

treinamento gerencial, conforme Figura 2, a seguir: 

 

InformaçãoInformaçãoTreinamento Gerencial

Educação  Gerencial

Desenvolvimento Gerencial

MBA

 

Figura 2 - Inter-relação entre os programas gerenciais. 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

Na comparação da Figura 2 com a Figura 1, é possível concluir que não há consenso 

entre esses autores. Para os autores representados na Figura 2 (WEXLEY; BALDWIN, 1986, 

BURGOYNE; REYNOLDS, 1997, CHENG, 2000; SANTOS, 2009), o desenvolvimento é o 

termo mais abrangente, enquanto para Abbad e Vargas (2006), representados na Figura 1, a 

educação é o termo mais abrangente.  

Ao se tomar como referência o conceito de educação gerencial proposto por Santos 

(2009), será adotada neste trabalho a seguinte definição: a educação gerencial engloba 

atividades aplicadas aos processos formais de educação que ocorrem no contexto de 

instituições educacionais, para alunos já graduados no ensino superior e que possuem 

experiência gerencial.  

Dentro desse contexto, estão inseridos os programas de MBA, que fazem parte da 

agenda de ações especialmente desenhadas para o desenvolvimento de gestores, objeto de 
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aprofundamento na Seção 3. Portanto, neste trabalho, o MBA é um programa de educação 

gerencial, pois possui as características de um programa educacional, e faz parte de um 

processo de desenvolvimento gerencial abrangente que, em muitos casos, contempla ainda 

outras ações de desenvolvimento, incluindo as informais.  

Algumas pesquisas empíricas com foco na educação gerencial trazem resultados 

interessantes e são apresentadas a seguir. 

De acordo com Santos (2009), duas pesquisas distintas sobre educação gerencial, uma 

realizada nos Estados Unidos (PORTER; MCKIBBIN, 1988) e outra na Grã-Bretanha 

(HANDY et al., 1988), envolvendo cinco países (Japão, Estados Unidos, França, Alemanha 

Ocidental e Grã-Bretanha), trouxeram resultados que merecem ser destacados, tanto em 

relação ao entendimento do conceito de educação gerencial quanto de transferência de 

aprendizagem.  

O primeiro ponto diz respeito às diferenças entre educação para os negócios e 

desenvolvimento gerencial. Enquanto aquela é entendida como de responsabilidade do 

indivíduo, esse é de responsabilidade conjunta do indivíduo e da organização, pois irá 

beneficiar os dois. O segundo é que a educação só fará diferença para o indivíduo se ele 

estiver em condições de experimentá-la, ou seja, aplicar o conhecimento proveniente dessa. O 

terceiro diz respeito ao papel dos alunos enquanto agentes ativos do processo de 

aprendizagem, e por fim, o uso de abordagens mais aplicadas em substituição à visão 

tradicional das áreas funcionais da educação gerencial (Finanças, Marketing, Recursos 

Humanos e Produção). 

Cunningham e Dawes (1997) também pesquisaram questões envolvidas com a educação 

gerencial. Na opinião desses autores, algumas premissas que sustentam a educação gerencial 

precisam ser repensadas:  

a) gestão é uma atividade livre de contexto; existem coisas para aprender que possuem 

validade universal;  

b) aprendizagem é uma atividade individual;  

c) ambientes educacionais são bons lugares para a aprendizagem;  

d) transferência de aprendizagem é relativamente fácil;  
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e) fragmentação e reducionismo em disciplinas é a única forma de se avançar no ensino 

de gestão. 

Holman (2000) também estudou as questões de educação gerencial, propondo um 

modelo denominado “liberalismo acadêmico”, cuja característica principal é entender o 

fenômeno da educação gerencial, como a busca por conhecimento objetivo sobre gestão, 

centrado em princípios gerais e teorias de gestão. Nesse modelo, o currículo deveria ser 

moldado por práticas de gestão ideais, combinadas com conceitos e ideias que proporcionem 

aos alunos ferramentas para pensamento e ação. 

A educação gerencial e os programas de MBA têm sido alvo de severas críticas nos 

últimos anos (PFEFFER; FONG, 2003; MINTZBERG, 2004; GOSLING; MINTZBERG, 

2006), em razão de seu foco ser o ensino de ferramentas de gestão em detrimento do ensino 

de como gerir.  

Para esses críticos, os indivíduos não estão sendo adequadamente preparados para os 

desafios enfrentados como gestores profissionais nas organizações. Neste cenário, as 

organizações passaram também a desenvolver programas de desenvolvimento corporativos 

alinhados às suas estratégias de negócios e focados no desenvolvimento de suas competências 

específicas. Por um lado, esse movimento parece atender às necessidades de desenvolvimento 

de gestores organizacionais para contextos e realidades específicos. Por outro lado, a 

educação gerencial precisa ser entendida como algo mais amplo e complexo, impossível de 

ser totalmente coberta por uma lista de competências específicas.  

Segundo Wexley e Baldwin (1986), a educação gerencial deve ser composta por cursos 

conceituais e cursos baseados em competências, visando a prover os alunos um curriculum 

equilibrado, complementado por metodologias de ensino inovadoras e alinhado às demandas 

das organizações.  

No mesmo sentido, Holman (2000) sugere que a educação gerencial seja embasada em 

uma visão pragmática de gestão, sustentada por padrões organizacionais para a prática 

educacional e acompanhada por uma lista de competências que os alunos precisam 

desenvolver para atingir tais padrões.  

Pfeffer e Fong (2003) defendem a ideia de que adotar uma abordagem científica para o 

ensino de gestão pode não ser útil, tendo em vista que a prática gerencial é mais bem ensinada 

como uma arte, complementada por lições provenientes de experiência e orientada para ações.  
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Mintzberg (2004), como um dos críticos mais contundentes aos programas de educação 

gerencial e mais especificamente aos programas de MBA, considera que a educação gerencial 

ainda não foi corretamente estudada, tendo em vista sua principal característica, a combinação 

de arte, prática e ciência, demandando muita experiência, introspecção e capacidade analítica.  

Gosling e Mintzberg (2006), ao defenderem a ideia de que gestão é prática, estabelecem 

sete princípios que constituem a base de sustentação de uma pedagogia coerente com as 

necessidades de educação gerencial, conforme o Quadro 2, a seguir: 

Quadro 2 – Princípios de sustentação pedagógica voltados à educação gerencial 

A educação gerencial deveria ser restrita aos gerentes com experiência prática e estes deveriam ser selecionados 
com base nos resultados apresentados no desempenho da função gerencial. 
Os gerentes devem conciliar as atividades de trabalho com o curso, com o objetivo de juntar a educação com a 
prática. 
A educação gerencial deve influenciar as experiências de trabalho e vida o tanto quanto possível. 
A chave da aprendizagem é o pensamento reflexivo. 
A reflexão em sala de aula deve gerar impactos para a organização. 
A educação gerencial é um processo de aprendizagem interativo. 
Os princípios anteriores demandam profundas mudanças na arquitetura, corpo docente e pedagogia da educação 
gerencial. 
Fonte: adaptado pela autora com base em Gosling e Mintzberg (2006). 
 
 

Com base nas ideias dos diferentes autores apresentadas, é possível sintetizar os 

principais aspectos da educação gerencial em três categorias, resumidos no Quadro 3, a 

seguir: 

Quadro 3 – Principais aspectos relacionados à educação gerencial 

Aspecto Breve descrição 
Liberalismo Acadêmico Busca de conhecimento objetivo sobre gestão, por meio de princípios gerais e 

teorias de gestão. 
Competências genéricas Educação gerencial composta por cursos conceituais e por cursos baseados em 

competências, embasados numa visão pragmática de gestão, sustentada em 
padrões organizacionais. 

Gestão como prática Alunos com experiência profissional, que estejam trabalhando. Estímulo ao 
pensamento reflexivo e à aprendizagem interativa, gerando resultados para a 
organização. 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Conforme os autores, em alguns casos, com pontos de vista divergentes, é possível 

concluir que tanto o desenvolvimento gerencial quanto a educação gerencial são processos 

multifacetados, complexos e de longo prazo, que não podem ser alcançados de forma simples 

e rápida. Esse ponto de vista parece convergir para a necessidade de se repensar o modelo 

educacional dos programas de educação gerencial em geral e, especificamente, os de MBA, 
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para que cumpram seu papel de formar e educar gestores capazes de lidar com as incertezas, a 

complexidade e as ambiguidades do ambiente de negócios. 

 A partir das ideias apresentadas, será adotado ao longo deste trabalho o termo 

programa de educação gerencial. Nesse caso, a educação é compreendida como aquela que 

contempla programas formais de longa duração realizados em instituições de ensino, e a 

educação gerencial é aquela que envolve atividades conduzidas por universidades e escolas de 

negócios, com foco no desenvolvimento de uma ampla gama de conhecimento gerencial e 

habilidades conceituais gerais (WEXLEY; BALDWIN, 1986). 

Por fim, cabe destacar que, no Brasil, existem poucos estudos sobre educação gerencial, 

tanto aqueles focados no tema como uma disciplina quanto aqueles cujo objetivo é fazer uma 

análise crítica (SANTOS, 2009). No caso dos MBAs, serão examinados de forma mais 

detalhada na Seção 3.  
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2. TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM 
 

Nesta Seção, o objetivo é aprofundar o entendimento a respeito do processo de 

transferência de aprendizagem. Com base na revisão da literatura internacional, 

complementada em alguns casos por autores nacionais, serão examinados:  

a) o contexto e as premissas que originaram o interesse acadêmico pelo fenômeno da 

transferência de aprendizagem;  

b) o conceito de transferência de aprendizagem;  

c) a evolução dos estudos sobre o tema;  

d) os modelos selecionados para o entendimento dos elementos subjacentes à 

transferência de aprendizagem.  

 

 

2.1. Contexto e Premissas 
 

Aquisição e transferência de aprendizagem é um tema que interessa tanto aos gestores 

organizacionais quanto aos acadêmicos. A transferência é um aspecto que se destaca nas 

justificativas dos esforços de T&D, além de preocupação de pesquisadores que buscam 

aprofundar os conhecimentos sobre suas variáveis determinantes. Para Cheng e Ho (2001), é 

um campo fértil, com possibilidades de pesquisas interdisciplinares que, inclusive, testem os 

diferentes modelos explicativos para o fenômeno. 

No mundo empresarial, a preocupação com as questões de transferência de 

aprendizagem não são recentes, mas se acentuaram nos últimos anos, em função dos 

crescentes investimentos em treinamento, desenvolvimento e ações educacionais, que fazem 

parte da agenda da área de HRD.  

Conforme dados da ASTD, estima-se que, em 2007, as empresas norteamericanas 

gastaram aproximadamente US$ 134.39 bilhões em treinamento. Em 2012, foram US$ 164.2 

bilhões, ou seja, um crescimento de 22,18% em relação a 2007. Contudo, evidências mostram 
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que somente de 10% a 20% do que foi efetivamente aprendido no treinamento são 

transferidos para o trabalho (BALDWIN; FORD, 1988; KAUFMAN, 2002).  

Dentre vários objetivos, os profissionais da área de HRD reconhecem que precisam 

desenvolver estratégias mais sofisticadas para avaliar a eficácia das ações de treinamento, as 

quais envolvem métodos sistemáticos para o seu desenho, aplicação, avaliação e, finalmente, 

para produzir mudanças com resultados diretos no desempenho organizacional. Para Cheng e 

Hampson (2008), as organizações investem em ações de educação e treinamento, mas não 

sabem como lidar com o “gap” da transferência, ou seja, de que forma avaliar se os 

empregados estão efetivamente transferindo o que aprenderam para o trabalho.  

No mundo acadêmico, pesquisas envolvendo a aplicação de habilidades aprendidas em 

cursos para o trabalho também não são recentes. Em 1959, Donald Kirkpatrick desenvolveu 

um modelo de avaliação de treinamento estruturado em quatro níveis: reação ou satisfação do 

treinando, aprendizagem, comportamento ou uso das habilidades aprendidas e resultados 

organizacionais (HOURNEAUX JUNIOR; EBOLI, 2009).  

A avaliação de reação busca mensurar a satisfação do indivíduo com a ação de 

aprendizagem da qual participou ou com o instrutor/professor. A de aprendizagem se os 

objetivos instrucionais do curso foram atingidos, ou seja, se os participantes aprenderam os 

conteúdos ministrados. A de impacto ou de comportamento no cargo se a ação educacional 

proporcionou melhoria do desempenho profissional do aluno, isto é, se o aluno transferiu a 

aprendizagem do treinamento para a prática de trabalho. Por fim, a de resultado ou impacto na 

organização busca avaliar a influência da ação educacional propriamente dita para a eficiência 

e resultados do negócio. Esse modelo está resumido no Quadro 4, a seguir: 

Quadro 4 – Os quatro níveis de avaliação do treinamento de Kirkpatrick 

Nível Natureza Questão Instrumento 

Reação Gostaram? Quanto os participantes gostaram do 
curso? 

Formulários 

Aprendizado Aprenderam? Quanto eles aprenderam? Testes, exames e 
simulações 

Comportamento 
(transferência) 

Estão utilizando? Quanto eles estão aplicando no trabalho? Mensuração do 
desempenho 

Resultados Estão pagando? Qual o retorno do treinamento sobre o 
investimento? 

Análise de custo-
benefício 

Fonte: Hourneaux Junior (2010). 
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Resultados de pesquisas de Carnevale e Schultz (1990), Philips (1997) e Olsen (1998) 

mostram que as organizações têm se concentrado na avaliação dos dois primeiros níveis, 

como demonstrado no Quadro 5, apresentado na sequência: 

Quadro 5 – Aplicação dos níveis de Kirkpatrick, segundo pesquisas conduzidas por Carnevale e Schultz 
(1990), Philips (1997) e Olsen (1998) 

Nível Carnevale e Schultz 
(1990) 

Philips (1997) Olsen (1998) 

Nível 1 – reação 75% 100% 92% 
Nível 2 – aprendizagem 25% 40% 85% 
Nível 3 – transferência 
(comportamento) 

10% 16% 76% 

Nível 4 – impacto (resultado) 25% 4% 31% 
Fonte: Philips (1997) e Olsen (1998). 

 
O estudo de Olsen (1998) registrou a aplicação dos níveis de Kirkpatrick em quatro 

categorias de sujeitos: executivos ou gerentes, diretores de treinamento, profissionais 

responsáveis pela aplicação do treinamento e supervisores de primeira linha, em 69 empresas 

norteamericanas de diferentes segmentos.  

Ao se analisar os percentuais apresentados no Quadro 5, é possível identificar que as 

avaliações dos níveis 3 e 4 são menores do que as dos níveis 1 e 2. Entretanto, na pesquisa do 

autor citado, foi identificado um aumento significativo da avaliação do nível 3, apontando 

para uma necessidade de se avaliar a transferência de aprendizagem. Na opinião de Philips 

(1997), esses percentuais podem estar associados às dificuldades metodológicas em identificar 

resultados de treinamento no nível macro e à necessidade de recursos financeiros e tempo 

para a realização de avaliações dessa natureza.  

Cheng e Hampson (2008) corroboram o resultado das investigações anteriores, 

afirmando que as organizações preferem medir apenas os dois primeiros níveis, devido às 

dificuldades e aos custos adicionais associados aos níveis 3 e 4.  

Na literatura nacional, uma pesquisa conduzida por Eboli (2009) a respeito das 

práticas e resultados de Educação Corporativa revela uma rejeição ao uso dos níveis mais 

complexos de Kirkpatrick. 

A partir desses resultados, alguns pesquisadores começaram a ter um olhar mais 

crítico ao processo de transferência, procurando desenvolver um melhor entendimento dos 

fatores e condições necessários para uma efetiva aplicação dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes adquiridos no treinamento para a prática de trabalho (BALDWIN; FORD, 1988; 

CHENG; HO, 2001).  
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Reconhece-se que o modelo de Kirkpatrick, apesar de sua contribuição para o campo, 

devido à sua simplicidade e facilidade de entendimento, não levou em consideração os fatores 

que exercem influência na transferência ou no suporte de aprendizagem.  

A partir desse momento, novos estudos apresentaram abordagens mais abrangentes e 

sistemáticas para avaliar a transferência de aprendizagem, introduzindo os elementos do 

contexto. O foco das novas pesquisas passou a se concentrar no nível 3 - transferência - do 

modelo de Kirkpatrick, questionando se a aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

obtidos no curso melhoram o desempenho do indivíduo na execução de suas tarefas em geral 

e seu desempenho no trabalho como um todo (PHAM, 2010).   

Dentre essas pesquisas, cabe destacar o trabalho de Baldwin e Ford (1988), que 

identificaram, com base em uma ampla revisão de literatura abrangendo pesquisas empíricas 

do período de 1901 a 1987, os fatores subjacentes ao processo de transferência. Para esses 

pesquisadores, a transferência é mais do que a aprendizagem na experiência de treinamento. 

Para que ocorra, o comportamento aprendido precisa ser generalizado para o contexto do 

trabalho e mantido ao longo do tempo. O modelo desses autores será apresentado adiante. 

Com base na revisão da literatura, foi possível identificar trabalhos de pesquisadores 

que tomaram como base os três componentes principais do modelo original de transferência 

de aprendizagem de Baldwin e Ford (1988): desenho do treinamento, características do aluno 

e ambiente de trabalho (FORD; WEISSBEIN, 1997; HOLTON; BATES; RUONA, 2000, 

CHENG; HO, 2001; CHENG; HAMPSON, 2008; PHAM, 2010;).   

Também foi possível identificar duas correntes de pesquisa em relação ao modelo de 

Baldwin e Ford (1988). A primeira considera cada um dos componentes de forma isolada e a 

segunda adota uma abordagem sistêmica, analisando os efeitos simultâneos dos três 

componentes (desenho do treinamento, características do aluno e ambiente de trabalho).  

Segundo Kontoghiorghes (2004) e Burke e Hutchins (2007), a transferência deve ser 

entendida como um fenômeno complexo, havendo necessidade de se ter uma visão 

multidimensional desse, que considere a influência e a interação de seus componentes.  

 

Nesse mesmo sentido, Cheng e Hampson (2008) afirmam que a inconsistência de 

resultados das pesquisas já realizadas mostra que os modelos existentes podem não ser 

adequados para estudar os processos de transferência.  
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Na opinião desses autores, apesar da proliferação de estudos relacionados à 

transferência de aprendizagem nas últimas décadas, os resultados são inconsistentes, variam 

muito e, algumas vezes, chegam a ser inesperados, deixando tanto os pesquisadores 

interessados no fenômeno quanto os responsáveis por treinamento nas organizações com mais 

dúvidas do que respostas. Em parte, isso pode ser explicado pela aplicação de alguns 

conceitos como variáveis independentes de forma equivocada, necessitando do apoio de 

outras áreas de conhecimento, como a Psicologia.  

 
Em pesquisa publicada em 2009, Nikandrou, Brinia e Bereri confirmam que o 

entendimento do processo de transferência envolve fatores que afetam os alunos quando 

entram no treinamento, durante o treinamento, e após o treinamento, quando retornam para o 

ambiente de trabalho.  

 

2.2. O conceito de transferência de aprendizagem 
 

Antes de apresentar as principais definições de transferência de aprendizagem, cabe 

esclarecer que, na revisão de literatura internacional, foi possível identificar que os termos 

transferência de aprendizagem e transferência de treinamento são entendidos como sinônimos 

e utilizados de forma intercambiável por autores que estudam o fenômeno, incluindo também 

as semelhanças nas definições que esses autores atribuem aos termos transferência de 

aprendizagem e transferência de treinamento. Holton et al. (2000) desenvolveram um 

instrumento que mede os fatores que afetam a transferência de aprendizagem, o LTSI 

(Learning Transfer System Inventory). Embora utilizem o termo transferência de 

aprendizagem, apropriaram-se dos conceitos de Baldwin e Ford (1988) e outros autores, que 

usam o termo transferência de treinamento.  Nas palavras-chave das revisões de literatura 

conduzidas por Cheng (2000) e por Cheng e Ho (2001), são apresentados os termos 

transferência de treinamento e transferência de aprendizagem. Neste trabalho, será adotado o 

termo “transferência de aprendizagem”, pois conforme apresentado na Seção 1, o MBA é um 

programa de educação gerencial. 

Com base na revisão de literatura internacional, seguem as principais definições de 

transferência de aprendizagem: 
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Quadro 6 – Definições de Transferência de Aprendizagem  
Estudo Definição 

Baldwin e Ford 
(1988) 

A transferência de aprendizagem é definida como o grau em que os alunos efetivamente 
aplicam o conhecimento, habilidades e atitudes adquiridos num contexto de 
treinamento, para o trabalho. Consequentemente, é mais do que o objetivo original da 
aprendizagem no programa de treinamento. Para que a transferência ocorra, o 
comportamento aprendido precisa ser generalizado para o contexto do trabalho e 
mantido ao longo de um período de tempo no trabalho. 

Latham (1989) Transferência de aprendizagem pode ser definida como o grau em que os treinandos 
aplicam, em seus trabalhos, os conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos em um 
evento educacional. 

Ford e Weissbein 
(1997) 

A transferência de aprendizagem é definida como a aplicação, generalização e 
manutenção de novos conhecimentos e habilidades adquiridos. 

Olsen (1998) A transferência de aprendizagem ocorre quando o conhecimento aprendido é de fato 
usado no trabalho para o qual ele foi projetado. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Baldwin e Ford (1988), Latham (1989), Ford e Weissbein 
(1997) e Olsen (1998). 

 
Ao se analisar as definições apresentadas no Quadro 6, é possível verificar a existência 

de duas situações ou ambientes onde o indivíduo atua, o ambiente de treinamento e o de 

transferência. Assim, cabe afirmar que transferência de aprendizagem é um processo e, como 

tal, deve ser estudada, tendo em vista que enquanto os alunos aprendem em um contexto, 

devem aplicar o que aprenderam em um contexto diferente (FORD; WEISSBEIN, 1997, 

VERMEULEN; ADMIRAAL, 2009). 

  

Foi possível identificar pontos em comum entre os autores quanto ao objeto da 

transferência: conhecimentos, habilidades e atitudes. Baldwin e Ford (1988) não utilizam o 

conceito de competências, pois na época de sua pesquisa, ainda era um fenômeno não 

estudado; porém, na literatura mais recente e que trata especificamente da transferência de 

aprendizagem em programas de MBA (PHAM, 2010), é possível detectar que esses 

programas são destinados ao desenvolvimento de competências profissionais genéricas, ou 

seja, aplicáveis a diferentes contextos organizacionais. Nos critérios definidos pela AMBA, 

também foi identificado como um dos objetivos educacionais gerais do MBA o 

desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais ao nível da liderança. 

 

Com vistas a obter maior clareza em relação ao conceito de transferência de 

aprendizagem, cabe esclarecer o que não é transferência de aprendizagem: a transferência de 

conhecimentos e o compartilhamento de conteúdos.  

A transferência de conhecimentos, segundo Abbad e Borges-Andrade (2004), 

contempla as ações pelas quais a organização aprende, dissemina conhecimentos, informações 
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e tecnologias, por meio de ações de T&D. A transferência de conhecimentos tem como foco o 

desempenho da organização, e a transferência de aprendizagem tem como foco o desempenho 

do indivíduo, pela aplicação daquilo que aprendeu no curso para o trabalho.  

Portanto, quando for feita referência a algum autor que utiliza o termo transferência de 

conhecimentos dentro do conceito de transferência de aprendizagem, está sendo focada a 

transferência dos recursos ou das dimensões da noção de competências, não da transferência 

de conhecimentos propriamente dita.  

O compartilhamento de conteúdos ou o simples compartilhamento de informações com 

os pares daquilo que foi aprendido em uma ação educacional específica, ao retornarem para o 

trabalho, não se caracteriza como transferência de aprendizagem, pois não está relacionado a 

mudanças e à melhoria de desempenho. 

 

2.3. Evolução do campo “transferência de aprendizagem” 
 

Neste item, será apresentado um breve mapeamento da evolução dos estudos sobre 

transferência de aprendizagem, reforçando o entendimento de que é um fenômeno 

multidisciplinar e multifacetado. Serão apresentados alguns estudos que contribuíram de 

forma efetiva para o avanço no tema, em termos de proposição de variáveis e suas inter-

relações.  

Não se pretende explorar em profundidade esses estudos. No item 2.7, serão descritos 

quatro modelos selecionados de acordo com os propósitos desta pesquisa, examinando sua 

estrutura e fatores subjacentes. Cabe ressaltar que, nas pesquisas internacionais em que foram 

utilizados os modelos apresentados nesta Seção, há predomínio da metodologia quantitativa, o 

que já havia sido detectado por Di Milia e Cameron (2013).  

Cabe destacar que a evolução do conhecimento a respeito do tema transferência de 

aprendizagem tem sido marcada por duas correntes de investigação: pesquisas empíricas que 

testam modelos e revisões de literatura, as quais têm como objetivo principal avaliar as 

limitações encontradas nas pesquisas empíricas e propor novas abordagens para o 

entendimento do fenômeno. Elas têm sido complementadas pelo uso de meta-análise, que se 

baseia em análises estatísticas a partir de dados preexistentes, conforme apresentado a seguir. 
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Alliger et al. (1997) revisaram 34 estudos e 115 correlações utilizando a técnica de 

meta-análise. A grande contribuição desse estudo foi que as medidas de utilidade do curso, ou 

seja, se o aluno considera que o treinamento será útil, estão mais fortemente relacionadas à 

aprendizagem e à transferência do que às medidas de reação ao treinamento. 

Colquitt et al. (2000) também realizaram uma meta-análise, tomando como base 

trabalhos que exploravam variáveis relacionadas à motivação para o treinamento. Os 

resultados mostram que a influência dos fatores motivacionais para a transferência não foi 

empiricamente suportada, sugerindo que parte da literatura existente sobre transferência de 

aprendizagem precisaria ser revisada. 

Holton et al. (2000), a partir da aplicação do instrumento LTSI, procuraram medir a 

transferência e seus antecedentes em condições reais de trabalho. Ao se considerar que o 

modelo desenvolvido por esses autores a partir da aplicação desse instrumento é bastante 

citado na literatura, cabem algumas informações a seu respeito. Baseado na literatura 

existente, o LTSI mede 16 construtos organizados em quatro categorias: características do 

aluno, motivação, ambiente de trabalho e capacidade.  

Os resultados dessa pesquisa constituíram a primeira etapa para a validação dos 

construtos do instrumento e representaram um avanço no campo: o LTSI como um 

instrumento padronizado para medir a transferência de aprendizagem em diferentes 

organizações e em diferentes tipos de ações educacionais. Portanto, suas contribuições não se 

restringem aos interesses dos pesquisadores acadêmicos sobre o tema, mas fornecem um 

diagnóstico mais robusto para identificar alvos para possíveis intervenções organizacionais, 

que facilitem a transferência das aprendizagens.  

Naquin e Holton (2002) testaram os antecedentes de uma nova variável, denominada 

por eles de motivação para melhorar o trabalho por meio da aprendizagem (MTIWL – 

Motivation to improve work through learning). Essa variável, de natureza multidimensional, 

combina quatro variáveis independentes testadas em pesquisas anteriores: motivação para 

treinar, resultados de desempenho, atitudes para o treinamento e motivação para transferir. 

Holton e Baldwin (2003) contribuíram para o conhecimento no campo com a 

construção de uma abordagem orientada à ação dentro do LTSI de Holton et al. (2000), 

propondo formas de gerenciar e mudar de forma efetiva os fatores que influenciam o processo 

de transferência.  
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2.4. Transferência de aprendizagem – a necessidade de se entender diferentes 
abordagens e diferentes tipos de treinamento 

 

Ao abordar o tema transferência de aprendizagem, cabe pontuar a existência de 

diferentes abordagens, que se relacionam às diferentes habilidades que se buscam desenvolver 

na ação de treinamento.  

Para Baldwin e Ford (1988), é necessário entender o tipo de aprendizagem envolvida e 

os eventos instrucionais para a escolha do procedimento de aprendizagem mais efetivo. 

Segundo Yelon e Ford (1999), a transferência de aprendizagem é um construto 

multidimensional e, consequentemente, diferenciada, dependendo do tipo de treinamento e da 

proximidade da supervisão no trabalho. Leifer e Newstrom (1980) apresentam duas 

abordagens para se entender o processo de transferência: 

A primeira ocorre pelo uso de elementos idênticos às situações de trabalho e se 

relaciona às habilidades motoras e/ou técnicas, nas quais as dimensões das atribuições do 

trabalho dos alunos são ensinadas no contexto do treinamento. Exemplo: um operador de 

máquina que precisa conhecer as funções de uma determinada máquina que vai operar nas 

suas atividades de trabalho rotineiras necessita transferir imediatamente o que aprendeu.  

Quanto à segunda, destaca a possibilidade da transferência pelo ensinamento de 

princípios e diretrizes gerais, que podem ser transferidos e aplicados a diferentes situações e 

contextos. Nesse caso, os alunos, ao retornarem ao trabalho, devem identificar oportunidades 

para aplicação e adaptar os princípios aprendidos às suas tarefas. Exemplo: habilidades de 

gestão.  

Baldwin e Ford (1988) corroboram essas ideias ao defenderem a questão do ensino de 

princípios gerais. Para esses autores, o ensino por meio de princípios gerais facilita a 

transferência quando o aluno aprende não somente habilidades aplicáveis, mas também regras 

gerais e princípios teóricos subjacentes ao conteúdo do programa de treinamento. 

Para complementar as ideias de Leifer e Newstrom (1980), Yelon e Ford (1999) 

dividem as habilidades a serem treinadas em dois tipos: habilidades fechadas e habilidades 

abertas. As fechadas são aquelas em que os indivíduos precisam responder de formas 

específicas, conforme regras preestabelecidas. As abertas são aquelas em que não há um único 
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modo correto de ação, com liberdade para execução das tarefas. Nesse tipo de habilidade, o 

objetivo é geralmente a aprendizagem de princípios que, segundo os autores, não se encaixam 

em etapas preestabelecidas e determinadas.  

Leifer e Newstrom (1980) reconhecem a dificuldade de implementação dos princípios 

aprendidos em um programa formal de gestão no contexto do trabalho ou mudança de 

comportamento, mesmo nos casos em que os alunos atingiram bom desempenho, medido 

pelas avaliações de aprendizagem.  

Ao reconhecerem tal dificuldade, esses autores apresentam uma abordagem holística 

para o desenho do treinamento e a transferência, integrando os seguintes elementos: a criação 

de expectativas positivas quanto ao treinamento, a criação de oportunidades de desempenho 

com feedback no trabalho e a de mecanismos que reforçam comportamentos positivos.  

Além da questão das habilidades abertas e fechadas, Yelon e Ford (1999) chamam 

atenção para a questão da autonomia do indivíduo na execução de suas tarefas no contexto do 

trabalho. No caso de programas de MBA, cujos alunos ocupam posições de gestão dentro da 

hierarquia da organização, em princípio, é possível inferir que a tarefa é aberta e eles têm 

certo grau de autonomia. Na visão dos autores, esses elementos são facilitadores da 

transferência de aprendizagem.  

Holton et al. (2003), ao analisarem os dados do seu modelo LTSI, identificaram que os 

sistemas de transferência estavam correlacionados aos diferentes tipos de organização e de 

treinamento, chamando a atenção para a necessidade de se propor modelos de transferência 

que levem em consideração intervenções mais adequadas e previsão contra recaídas das 

habilidades treinadas. 

Baldwin, Ford e Blume (2009), com base em revisão de literatura sobre transferência de 

aprendizagem, apontam para uma tendência de diminuição de pesquisas que exploram 

habilidades fechadas e tarefas motoras e um crescimento daquelas que envolvem conteúdos 

de maior complexidade, e tarefas abertas, focadas em aspectos de relevância para o contexto 

organizacional, tendo como público-alvo gestores e outros atores organizacionais. Ademais, 

ressaltam a importância de se avaliar os objetivos, o conteúdo, o contexto do treinamento, o 

conhecimento e as habilidades que se pretende desenvolver com esse, com o propósito de se 

detectar os fatores específicos que impactam sua transferência.  
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2.5. Diferenças entre soft skills e hard skills e seu impacto na transferência de 
aprendizagem 
 

Segundo Laker e Powell (2011), além dos fatores: características do aluno, desenho da 

ação educacional e ambiente de trabalho ou clima de transferência (BALDWIN, FORD, 

1988), o conteúdo do treinamento também exerce influência na transferência de 

aprendizagem. Afirmam que a maioria dos estudos de transferência de aprendizagem 

identifica as habilidades sendo treinadas, porém, não considera seu significado e a 

importância de diferenciá-las, levando a um entendimento inadequado da transferência de 

aprendizagem e dificultando a criação de um modelo abrangente para melhor compreensão do 

fenômeno.  

Nesse contexto, os autores classificam o conteúdo do treinamento em dois tipos de 

habilidades: hard skills e soft skills. Aquelas são as habilidades técnicas que envolvem o 

trabalho com equipamentos, números, dados e software, e essas são as habilidades 

intrapessoais e interpessoais (LAKER, POWELL, 2011).  

Silva (2012) aprofunda o entendimento dos aspectos que diferenciam as soft skills das 

hard skills. Para esse autor, as hard skills são as competências técnicas e envolvem o domínio 

do conhecimento sobre um determinado campo do saber. Especificamente no campo da 

Administração, são aquelas relacionadas às disciplinas de Finanças, Marketing, Análises 

estatísticas, Produção, Operações, etc. As soft skills são as habilidades relacionadas às atitudes 

e aos comportamentos exibidos nas interações entre os indivíduos, como liderança, resolução 

de conflitos, negociação, criatividade, comunicação, etc. 

No contexto dos MBAs, cabe entender as diferenças entre uma e outra, já que esses 

programas são abrangentes e possuem tanto disciplinas voltadas ao desenvolvimento das 

habilidades soft skills quanto das hard skills, demandando uma compreensão de como se dá a 

transferência de cada tipo de disciplina nesses programas. 
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2.6. As características do desenho do treinamento: a abordagem tradicional e a 
abordagem construtivista 
 

A partir da revisão de literatura baseada em Pham (2010), foi possível identificar que os 

princípios de treinamento adotados nas pesquisas sobre transferência de aprendizagem têm 

utilizado uma abordagem tradicional assentada nas teorias de aprendizagem behavioristas e 

cognitivistas.  

No entanto, a autora desenvolveu um modelo específico de transferência de 

aprendizagem em programas de MBA, fundamentado nos princípios do construtivismo. Nos 

próximos parágrafos, serão apresentadas brevemente as diferenças entre as abordagens 

tradicionais e a abordagem construtivista, segundo as ideias de diferentes autores.  

Para Fleury e Fleury (1995), dois enfoques teóricos fundamentam os modelos de 

aprendizagem behaviorista e cognitivista. O primeiro considera o comportamento como um 

fenômeno mensurável e observável. Sua análise está relacionada ao estudo das relações entre 

estímulos e respostas, causas e consequências. Portanto, no planejamento do processo de 

aprendizagem, podem ser definidas todas as etapas em termos passíveis de observação, 

mensuração e réplica científica. O modelo cognitivista é mais abrangente do que o 

behaviorista, pois explica de forma mais consistente fenômenos mais complexos, como a 

aprendizagem de conceitos e a solução de problemas, mesclando a utilização de dados 

objetivos, comportamentais e subjetivos. Consiste também na consideração das crenças e 

percepções dos indivíduos que influenciam o processo de percepção e apreensão da realidade. 

  

Dentro da abordagem tradicional do desenho de treinamento, estão presentes quatro 

características, que têm em sua origem os princípios das teorias de aprendizagem 

behavioristas e cognitivistas, nas quais se destacam o uso de elementos idênticos e 

aprendizagem pela repetição, a prevenção contra recaídas, evitando que o aluno volte a adotar 

velhos comportamentos, e o estabelecimento de metas (MACHIN; FOGARTY, 2003).  

Na abordagem behaviorista, o uso de elementos idênticos, como o próprio nome sugere, 

refere-se ao uso, na situação de treinamento, de estímulos e condições semelhantes àqueles 

encontrados no trabalho. A aprendizagem pela repetição prevê a prática repetida e as 

situações de treinamento, quando o aluno já atingiu um desempenho de sucesso. Nesse caso, o 
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objetivo é o reforço, não a reflexão, o que pode levá-lo a não saber como agir em novas 

situações.  

A prevenção contra recaídas (relapse prevention) se caracteriza como uma técnica de 

autogerenciamento, que possibilita ao aluno estar atento a possíveis recaídas adotando 

comportamentos antigos, que tinha antes de realizar o curso. O estabelecimento de metas, 

como o próprio nome diz, contempla a definição de metas, para o uso dos novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes, quando o aluno retorna para o ambiente de trabalho. 

(MACHIN; FOGARTY, 2003). 

O uso dos princípios behavioristas e cognitivistas tem sido debatido durante a última 

década, em razão dos desafios enfrentados pelos profissionais em suas práticas de trabalho, 

como consequência da economia globalizada e aumento da competitividade. Neste ponto, 

cabe questionar se a adoção desses princípios é suficiente para a formação de profissionais 

capazes de solucionar problemas complexos, que exijam habilidades de trabalho em grupo, de 

comunicação, pensamento crítico e visão sistêmica.  

Esses são apenas alguns exemplos do que se espera de tais profissionais nas 

organizações contemporâneas. Com vistas a preencher essa dificuldade, o interesse pelos 

princípios da teoria de aprendizagem construtivista tem aumentado, com o objetivo de mudar 

as práticas educacionais. “A premissa básica e fundamental do construtivismo é que o 

conhecimento não existe independente do aluno, o conhecimento é construído” (VRASIDAS, 

2000, p. 6 apud PHAM, 2010). A perspectiva construtivista de aprendizagem tem como 

premissa a mente humana como responsável pela construção do mundo.  

Para Jonassen (1994 apud PHAM, 2010), as características gerais que devem estar 

presentes em um ambiente de aprendizagem que incorpore princípios instrucionais do 

construtivismo são:  

a) fornecer diferentes representações da realidade;  

b) evitar excesso de simplificação e representar a complexidade da realidade na prática;  

c) encorajar a construção do conhecimento em vez da reprodução do conhecimento;  

d) desenvolver tarefas autênticas em um contexto real, em vez de instrução abstrata fora 

de contexto;  
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e) propiciar ambientes de aprendizagem próximos às configurações do mundo real e não 

sequências predeterminadas de instrução;  

f) promover o estímulo à reflexão sobre as experiências;  

g) permitir a construção do conhecimento em situações independentes e dependentes de 

contexto;  

h) apoiar a construção colaborativa do conhecimento por meio da negociação social e 

não da competição entre alunos. 

Segundo Pham (2010), a adoção desses princípios ajuda a garantir que os alunos tenham 

reações positivas e maximizem sua aprendizagem, o que, por sua vez, facilita a transferência 

da aprendizagem obtida nos MBAs para o trabalho. 

Ao examinar esses princípios, cabe também destacar que neles estão presentes 

elementos das duas correntes da abordagem construtivista: a psicológica e a social. Na 

corrente psicológica, que tem como base as ideias de Piaget, o aprendizado tem característica 

idiossincrática, ou seja, cada aprendiz constroi os conhecimentos com base naqueles que já 

possui, conferindo um significado próprio ao seu desenvolvimento (D’AMELIO, 2007). 

Nesse sentido, D´Amelio (2007, p. 64) relata que: 

As capacidades adquiridas por um profissional, por exemplo, são compartilhadas com outros 
profissionais, à medida que são empregadas no trabalho, em situações diversificadas, dando-lhe 
condições de perceber seus erros e acertos e aferir sua eficácia na resolução de problemas ou no 
enfrentamento de desafios. 

 

Na corrente social do construtivismo, parte-se do princípio de que o desenvolvimento 

do conhecimento formal na mente é determinado pelas forças político-econômico-sociais, que 

influenciam as formas pelas quais grupos de indivíduos compreendem o mundo e constroem 

conhecimentos. 

 

Merriam e Cafarella (1999) contribuem para o entendimento da perspectiva 

construtivista da aprendizagem, reforçando o papel ativo do aprendiz como autor do 

conhecimento construído a partir de suas experiências, conferindo direção e significado ao 

que foi aprendido. 
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Ao se considerar que, na teoria de aprendizagem construtivista, o conhecimento é 

construído e depende do aluno, a transferência não pode ser analisada como tendo uma única 

direção, ou seja, saindo do ambiente educacional em direção ao ambiente de trabalho.  

Quando se adota como objeto de estudo os programas educacionais de MBA, deve-se 

ter em mente a transferência como um processo de mão dupla (VERMEULEN; ADMIRAAL, 

2009), pois os alunos compartilham no contexto da sala de aula suas experiências 

profissionais e pessoais, conferindo novos significados a elas e contribuindo na construção do 

conhecimento, que deverá ser aplicado em situações presentes no contexto de trabalho. Esse 

processo de transferência de mão dupla está representado na Figura 3, a seguir: 

 

 

Figura 3 - Transferência como um processo de mão dupla. 
Fonte: Vermeulen e Admiraal (2009). 
 

2.7. Os modelos de transferência de aprendizagem 
 

Neste item, serão apresentados os principais modelos de transferência de aprendizagem 

selecionados a partir da literatura internacional. A apresentação e a descrição dos modelos 

tornam possível o exame dos fatores subjacentes ao processo de transferência de 

aprendizagem.  

Para os propósitos deste estudo, foram selecionados modelos com base em dois 

critérios: modelos abrangentes, que aprofundaram o entendimento do fenômeno da 

transferência de aprendizagem (BALDWIN; FORD, 1988, CHENG; HAMPSON, 2008), e 

modelos que testaram a transferência de aprendizagem em programas de MBA (CHENG, 

2000, PHAM, 2010). Dada a complexidade do modelo de Pham (assentado em um conjunto 

de estudos elaborados pela autora e colaboradores), esse será apresentado no item 2.7.3. 
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Cabe ainda destacar que três fatores constituem a base de sustentação para a 

transferência de aprendizagem: o desenho da ação educacional, o perfil e as características do 

aluno e as condições do ambiente organizacional (BALDWIN; FORD, 1988, FORD; 

WEISSBEIN, 1997; CHENG; HAMPSON, 2008). Esses fatores estão presentes em todos os 

modelos, porém, de diferentes formas, como será visto a seguir.  

Os autores dos modelos se apropriaram do modelo original de Baldwin e Ford (1988) e 

de outros estudos que aprofundaram o exame dos fatores subjacentes. Logo, na explicação dos 

modelos, poderá haver sobreposição daqueles fatores presentes em mais de um deles.  

 

2.7.1 Modelos abrangentes 
 

Conforme já mencionado, serão apresentados e descritos o modelo de transferência de 

aprendizagem de Baldwin e Ford (1988), com suas revisões posteriores, e o modelo de 

transferência de aprendizagem de Cheng e Hampson (2008). 

 No que se refere ao modelo de transferência de aprendizagem de Baldwin e Ford 

(1988) e suas revisões posteriores, vale ressaltar que tais revisões não mudaram a estrutura 

do modelo original. Na realidade, serviram para o aprofundamento do entendimento de alguns 

dos fatores subjacentes. 

Em 1988, Baldwin e Ford revisaram criticamente a literatura sobre o tema transferência 

de treinamento, de 1901 a 1987, cobrindo 63 estudos empíricos. Os autores, na época, já 

demonstravam sua preocupação com os baixos índices de transferência das ações de 

treinamento para o contexto do trabalho, reconhecendo a importância do tema para pesquisas 

e práticas organizacionais.  

A premissa principal do modelo de Baldwin e Ford (1988) é que a transferência de 

aprendizagem é influenciada por três fatores principais: as características do treinando ou 

aluno, o desenho do treinamento e o ambiente de trabalho. Esses fatores são considerados 

para a aprendizagem, a retenção ou a manutenção do que foi aprendido ao longo do tempo e a 

generalização para o contexto do trabalho, conforme ilustrado na Figura 4, a seguir: 
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Figura 4 – Modelo do processo de transferência de Baldwin e Ford. 
Fonte: Baldwin e Ford (1988). 

 

O modelo descreve o processo de transferência em termos de fatores de entrada, 

resultados ou saída do treinamento e condições de transferência, relacionados por um 

conjunto de links numerados de 1 a 6.  

Nesse modelo (BALDWIN; FORD, 1988), os fatores de entrada e os resultados do 

treinamento exercem influência direta e indireta sobre as condições de transferência. A 

aprendizagem e a retenção exercem influência direta sobre as condições de transferência (link 

6), ou seja, para que a transferência seja efetivada, é necessário que o aluno tenha conseguido 

aprender e reter o conteúdo do programa de treinamento. As saídas constituem a 

aprendizagem original que ocorreu durante o programa de treinamento e a retenção do 

conteúdo, após o término do programa.  

As condições para a transferência incluem a generalização do conteúdo aprendido no 

programa de treinamento para o contexto do trabalho e a manutenção da aplicação desse 

conteúdo aprendido por um período de tempo. As características do aluno e os fatores do 

ambiente de trabalho também exercem influência direta sobre as condições de transferência 

(links 4 e 5, respectivamente). Adicionalmente, os resultados do treinamento em termos de 

aprendizagem e retenção são condições necessárias, mas não suficientes para a generalização 

e a manutenção das habilidades adquiridas no curso.  
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Assim, o aluno pode ter aprendido o conteúdo, porém, não o transfere, pois não tem 

motivação ou não encontra oportunidades para aplicá-lo. Por fim, as características do aluno, 

o desenho do treinamento e as variáveis do ambiente de trabalho exercem impacto direto nos 

resultados do programa de treinamento (links 1, 2 e 3), que, por sua vez, acabam 

influenciando a transferência de forma indireta.  

Como mostra o Quadro 7, a seguir, os fatores de entrada são divididos em três 

categorias: características do aluno, desenho do programa de treinamento e características do 

ambiente de trabalho. Em cada categoria, estão associados fatores e suas variáveis 

subjacentes, que segundo as pesquisas empíricas, atuam como preditores da transferência:  

Quadro 7- Variáveis da transferência de aprendizagem 

Entradas do 
Treinamento 

Fatores Variáveis apontadas nas pesquisas empíricas 

Características 
do aluno 

Capacidade, 
personalidade e 
motivação 

• Envolvimento com o trabalho 
• Necessidade de realização 
• Crença no valor do treinamento 
• Nível de inteligência 
• Estabelecimento de metas 
• Opção em participar do treinamento 
• Informações reais sobre o programa de treinamento 
• Prevenção contra recaída 

Desenho do 
treinamento 

Princípios de 
aprendizagem, sequência 
e conteúdo 

• Uso de elementos idênticos ou princípios gerais 
• Uso de diferentes metodologias (formas de estímulo) 
• Condições da prática de ensino (segmentação, divisão do 

conteúdo em partes, feedback sobre desempenho, reforço por 
meio da repetição da prática).  

Características 
do ambiente 
de trabalho 

Clima organizacional, 
suporte do gestor e 
oportunidades para 
utilização 

• Percepção do clima de transferência 
• Percepção do apoio da liderança 
• Suporte do supervisor 
 

Fonte: adaptado pela autora a partir de Baldwin e Ford (1988). 

Na época de sua pesquisa, Baldwin e Ford (1988) confirmaram que a maioria dos 

estudos empíricos tinha se concentrado nas variáveis relacionadas ao desenho do treinamento. 

Especificamente nos estudos cujo objetivo era avaliar as características do ambiente de 

trabalho, houve um predomínio dos programas de treinamento voltados ao desenvolvimento 

gerencial.  

Na agenda de estudos proposta pelos autores, cabe destacar a necessidade de 

desenvolvimento de um modelo de pesquisa com o objetivo de compreender as relações entre 

as características do aluno e a proposição de programas de treinamento ajustados a essas, que 

favoreçam a transferência.  
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No que se refere aos aspectos motivacionais, eles sugerem a adoção do modelo de 

expectativas (expectancy model) de Lawler (1973 apud BALDWIN; FORD, 1988), que 

ressalta a importância da perspectiva dinâmica da motivação e apresenta vários fatores 

pessoais relevantes para o processo de transferência: locus de controle (locus of control), 

autoestima, experiências passadas e comunicação com os outros. Como as expectativas e 

motivações dos alunos são dinâmicas e vão se transformando ao longo do tempo, segundo a 

forma com que o indivíduo constroi sua realidade, os autores sugerem estudos longitudinais. 

Quanto às características do ambiente de trabalho ou ambiente organizacional, os 

autores reconhecem que elas podem atuar como facilitadoras ou inibidoras do processo de 

transferência. Ademais, destacam a necessidade de identificar e operacionalizar essas 

variáveis, propondo intervenções sobre elas no ambiente organizacional.  

Dentre as variáveis do ambiente de trabalho, o apoio do supervisor foi citado como de 

grande influência no processo de transferência. Indivíduos que percebem que o programa de 

treinamento é importante para o supervisor ficarão mais motivados para participar, aprender e 

transferir as habilidades treinadas para o trabalho (HUCZYNSKY; LEWIS, 1980 apud 

BALDWIN; FORD, 1988).  

As atribuições do supervisor como um agente que incentiva e promove a transferência 

incluem o estabelecimento de metas antes e depois da realização do programa de treinamento, 

a organização de planos de ação para aplicação do conhecimento e comportamentos nele 

adquiridos (BALDWIN; FORD, 1988). 

Ao focar as variáveis organizacionais, Baldwin e Ford (1988) ressaltam a necessidade 

de se aprofundar o entendimento sobre o nível de análise sobre esse fator, o qual deverá 

incluir o sujeito que avalia as possibilidades de transferência, o segmento, a área e o tipo da 

atividade executada. Por exemplo, nos departamentos onde predomina a pressão por 

resultados de curto prazo, é de se esperar que o apoio do supervisor no suporte à transferência 

seja prejudicado.  

Conforme apresentado na Figura 4, as condições de transferência incluem a 

generalização das habilidades ou dos comportamentos aprendidos no programa de 

treinamento e sua manutenção ao longo de um período de tempo (BALDWIN; FORD, 1988). 

Neste trabalho, a generalização refere-se à extensão com que as habilidades e os 
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comportamentos são demonstrados na situação de transferência, e a manutenção ao período de 

tempo em que as habilidades e os comportamentos continuam sendo aplicados no trabalho. 

Como pré-requisito para a generalização, cabe uma clara identificação dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que deverão ser transferidos para o trabalho e o 

estabelecimento da frequência com que isso deve ocorrer. Adicionalmente, cabe determinar a 

relevância das habilidades aprendidas para o desempenho no trabalho. Em outras palavras, o 

reconhecimento de que um importante componente para desenvolver medidas de 

generalização em transferência é a identificação da frequência e das situações nas quais um 

aluno poderia demonstrar as habilidades e os comportamentos aprendidos.  

Como apontam Baldwin e Ford (1988), os níveis de manutenção são afetados pelos 

seguintes fatores: tipo de habilidades treinadas, nível de proficiência ou conhecimento retido 

pelo aluno após finalização do programa de treinamento e suporte para aplicação das novas 

habilidades no ambiente de trabalho. 

Em revisão apresentada em 1992 por Ford et al., a identificação de oportunidades de uso 

das habilidades obtidas em um curso variou significativamente entre os alunos, atuando como 

preditores da transferência, o que foi denominado por esses autores como autoeficácia. 

Conforme Baldwin, Ford e Blume (2009), a autoeficácia é uma importante variável para 

avaliar a transferência e exerce impacto tanto na motivação para aprender quanto na 

motivação para transferir. Os autores destacam dois fatores como preditores da transferência 

de aprendizagem: o perfil e a realidade de quem entra no programa de treinamento e o que 

acontece quando esse indivíduo retorna ao trabalho. Tais fatores são denominados pré e pós-

treinamento.  

O modelo de transferência de aprendizagem de Baldwin e Ford (1988) ainda é relevante 

no campo de HRD, sendo um dos mais citados pela literatura e pelos pesquisadores 

interessados no tema (CHENG; HAMPSON, 2008). Cabe considerar que trouxe uma 

contribuição efetiva para o entendimento da transferência de aprendizagem, já que organizou 

e incorporou fatores não analisados até então, propondo a verificação das complexas 

interações entre eles. Nesse modelo, o processo de transferência de aprendizagem não é 

entendido como algo pontual e automático, que ocorre em um momento específico.  

Para uma compreensão do que está envolvido no fenômeno da transferência, é preciso, 

portanto, um entendimento profundo de seus fatores antecedentes. Assim, até se chegar à 
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transferência propriamente dita, por meio da ação do indivíduo na organização, entende-se 

que ele percorreu as etapas antecedentes, que vão desde suas características e perfil, o 

ambiente no qual ocorre a ação educacional e o ambiente da organização, onde a transferência 

é concretizada. 

O modelo de transferência de aprendizagem de Cheng e Hampson (2008), exposto 

na Figura 5, a seguir, surgiu como decorrência de um período de intensas pesquisas sobre o 

tema na década de 1990:  

 

Figura 5 – Variáveis pertinentes nos estudos de transferência de aprendizagem. 
Fonte: Cheng e Hampson (2008). 
 

De acordo com os autores, o modelo não apresenta todas as variáveis testadas nas 

pesquisas empíricas, mas as mais importantes e abordadas em profundidade dentro de cada 

categoria. Eles reforçam o papel do aluno no processo de transferência, pois é ele quem toma 

a decisão de transferir ou não o conhecimento e as habilidades do contexto do treinamento 

para o trabalho. 

No modelo, as variáveis independentes foram classificadas em três categorias: 

características individuais, variáveis do trabalho e da carreira e variáveis situacionais. Os 

resultados do treinamento são considerados variáveis mediadoras entre as variáveis 

independentes e o processo de transferência. Duas variáveis compõem o processo de 

transferência: a motivação para transferir e o comportamento de transferência. A motivação 
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para transferir exerce influência no comportamento de transferência, da mesma forma que a 

motivação para aprender exerce influência na aprendizagem, conforme Figura 6, a seguir: 

 

 

 
Figura 6 – As motivações e seu impacto na transferência. 
Fonte: adaptado pela autora com base em Cheng e Hampson (2008). 

 

Em relação às características individuais apresentadas pelos autores, os resultados das 

pesquisas empíricas apontaram relações significativas entre essas e o comportamento de 

transferência. 

Nas variáveis situacionais, os autores destacam os efeitos do clima de transferência na 

capacidade, na autoeficácia dos alunos no pós-treinamento e na sua motivação para transferir. 

O clima de transferência engloba as condições do local de trabalho, que apoiam ou não os 

esforços do aluno em transferir a aprendizagem. Neste ponto, cabe considerar que as 

condições do local de trabalho podem apoiar ou inibir a aplicação da aprendizagem no 

trabalho. Ainda dentro das variáveis situacionais, também exercem influência no processo de 

transferência o apoio social, dos pares, dos supervisores e dos subordinados.  

Em relação às variáveis do trabalho e carreira, conforme os autores, as pesquisas 

empíricas apresentam diferentes resultados. Enquanto algumas apontam para relações 

positivas entre o comprometimento com a organização e a motivação para transferir, outras 

apontam que o comprometimento organizacional não estava significativamente relacionado à 

transferência de aprendizagem. 
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Com relação aos resultados do treinamento, os autores afirmam que, em alguns estudos, 

o conhecimento declarado, a aquisição de habilidades e a autoeficácia pós-treinamento são 

preditores do comportamento de transferência. Contrariamente, a reação ao treinamento não 

se mostrou significativamente correlacionada com a aquisição de habilidades e com o 

comportamento de generalização. 

 

2.7.2 Modelos que testaram a transferência de aprendizagem em programas de MBA 

 

Na busca por modelos específicos de transferência de aprendizagem em programas de 

MBA, foram identificados o de Cheng (2000) e o de Pham (2010). Vale pontuar que, para 

estruturar seus modelos, esses autores se apropriaram de pesquisas anteriores, cujos fatores já 

haviam sido definidos e testados.  

O modelo de transferência de aprendizagem de Cheng (2000) foi testado em uma 

pesquisa quantitativa realizada com 268 ex-alunos de cursos de MBA de tempo parcial (part-

time courses), em Hong Kong. Esse modelo propõe que características individuais, atitudes 

com relação à carreira e ao trabalho e fatores situacionais, juntamente com a utilidade do 

curso de MBA, influenciam a motivação para a aprendizagem.  

A motivação para a aprendizagem, os três fatores situacionais e a utilidade do curso de 

MBA são preditores dos conhecimentos e habilidades percebidos como transferidos. O 

modelo completo consta da Figura 7, a seguir. Na sequência, serão abordados os conceitos 

subjacentes às variáveis presentes no modelo, tendo como base as referências de outros 

pesquisadores adotadas por Cheng (2000) para estruturar seu modelo. 
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Figura 7 – Modelo da transferência percebida dos conhecimentos e habilidades do MBA. 
Fonte Cheng (2000). 
 

A motivação para aprendizagem é entendida como o desejo do aluno para aprender o 

conteúdo do programa de treinamento (NOE, 1986; NOE; SCHMITT, 1986). Conforme o 

modelo de Cheng (2000), ela é influenciada por atitudes e atributos individuais do aluno, por 

atitudes do aluno com relação ao trabalho e pela forma como ele percebe a utilidade do 

treinamento. Também é influenciada pelo seu desempenho no curso e na execução de suas 

tarefas. Portanto, se ele não tiver motivação para aprender, não terá motivação para transferir 

a aprendizagem. A motivação para aprender e um bom desempenho no curso não garantem 

que o indivíduo vá transferir a aprendizagem, devido à influência dos demais fatores. 

 

No que se refere às características individuais, três aspectos foram considerados no 

modelo de Cheng (2000): a autoeficácia, o locus de controle (locus of control) no trabalho e a 

personalidade do tipo A.  

A autoeficácia é entendida como o julgamento que o indivíduo faz de suas próprias 

capacidades para organizar e executar diferentes cursos de ação requeridos para atingir 

determinados níveis de desempenho. Segundo o autor, pesquisas empíricas comprovaram que 

a autoeficácia está relacionada à eficácia e ao desempenho no treinamento.  

O locus de controle é definido como uma expectativa generalizada de que recompensas, 

reforços ou resultados são controlados, tanto pelas ações do próprio indivíduo (internas) 
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quanto por forças externas. Neste ponto, cabe considerar que o locus de controle interno afeta 

positivamente a motivação para aprender.  

A personalidade do tipo A é aquela que prevê comportamentos focados na ambição para 

se atingir o sucesso. Inclui o esforço para realizações, avaliado como o grau com que os 

indivíduos encaram seu trabalho de forma séria e o executam de forma ativa, o que influencia 

sua motivação para aprender o conteúdo do curso, principalmente quando o desempenho no 

próprio curso é um dos objetivos do aluno.  

Em relação às atitudes na carreira e no trabalho, são analisados o envolvimento com o 

trabalho, o comprometimento organizacional e o comprometimento com a carreira. O 

primeiro é definido como a extensão em que um indivíduo se identifica psicologicamente com 

o trabalho ou a importância do trabalho para a sua autoimagem.  

Em situações de treinamento, estudos como o de Noe e Schmitt (1986) comprovam que 

indivíduos com alto grau de envolvimento com o trabalho melhoram suas habilidades e seu 

desempenho, como resultado do bom desempenho no próprio curso ou da motivação para 

aprender.  

O segundo engloba a identificação e o envolvimento de indivíduo com uma organização 

em particular. Segundo Tannenbaum et al. (1991) e Facteau et al. (1995), o comprometimento 

com a organização está relacionado à motivação para aprender.  

E o terceiro é um conceito afetivo, que representa a identificação do indivíduo com 

trabalhos relacionados a um campo específico de atividade laboral, estando positivamente e 

significativamente relacionado ao desenvolvimento de habilidades.  

De acordo com Cheng (2000), em programas de MBA, indivíduos com alto nível de 

comprometimento com a carreira estão motivados a aprender, quando consideram que 

adquirir novos conhecimentos e habilidades contribui para permanecer e se desenvolver na 

carreira escolhida.  

Os fatores situacionais propostos pelo autor dizem respeito à cultura de aprendizagem 

contínua, ao clima de transferência e a recompensas pela transferência. A cultura de 

aprendizagem contínua diz respeito ao padrão de significados compartilhados por todos os 

membros da organização, que está associada ao hábito da aprendizagem contínua como um 

valor ou crença organizacional. Indivíduos que fazem parte de organizações com cultura de 
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aprendizagem têm mais probabilidade de envidar esforços de aprendizagem e transferi-la. O 

clima de transferência se refere às percepções sobre as características do ambiente de 

trabalho, que facilitam ou inibem a aplicação de habilidades e comportamentos treinados.  

Na visão de Facteau et al. (1995), um clima apoiador pode influenciar a motivação para 

aprender e a transferência de aprendizagem percebida. Com relação às recompensas pela 

transferência, é necessário compreender que indivíduos decidem fazer um curso por diferentes 

razões. Por exemplo, a busca por recompensas por completar o curso com sucesso e, 

posteriormente, por transferir a aprendizagem obtida para o trabalho com melhoria de 

desempenho pode ser uma delas.  

Ao se examinar as pesquisas resenhadas por Cheng (2000), cabe destacar Facteau et al. 

(1995), que afirmam que as recompensas tanto intrínsecas quanto extrínsecas motivam os 

alunos a aprender, assim como Dubin (1990) e Rosow e Zager (1988), que apontam que as 

recompensas podem facilitar a aplicação de novos conhecimentos e habilidades no trabalho.  

O modelo de transferência de aprendizagem proposto por Pham (2010) decorre de 

sua tentativa em suprir duas lacunas identificadas nos estudos anteriores:  

a) a necessidade da criação de modelos mais abrangentes, visando a avaliar os efeitos de 

três variáveis (o desenho do treinamento, as características do aluno, especificamente 

sua motivação e o ambiente de trabalho) em conjunto;   

b) a necessidade de investigar os aspectos cruciais, mas não aparentemente identificáveis 

do processo de transferência, propondo-se ações específicas dentro de cada variável.  

 

Tais ações foram denominadas pela autora de estratégias de transferência. A primeira 

lacuna identificada, ou seja, o entendimento da transferência de aprendizagem como um 

fenômeno complexo, já havia sido levantada por pesquisadores como Kontoghiorges (2004), 

Burke e Hutchins (2007) e Cheng e Hampson (2008). 

 

Ao pesquisar a literatura sobre transferência de aprendizagem em programas de MBA, 

foi possível encontrar três pesquisas distintas, que avaliaram cada uma das variáveis de forma 

isolada: a motivação do aluno (PHAM; SEGERS; GIJSELAERS, 2010), o desenho do 

treinamento (PHAM; SEGERS; GIJSELAERS, 2011) e o ambiente de trabalho (PHAM; 

SEGERS; GIJSELAERS, 2012).  



61 

 

Além dessas pesquisas, publicadas em colaboração com dois outros autores, Pham 

(2010) estruturou sua tese de doutorado com base nos resultados divulgados nesses estudos, e 

uma pesquisa na qual avaliou todas as variáveis em conjunto.  

Primeiramente, foi examinado o efeito de cada fator em separado, o desenho do 

treinamento (capítulo 2), a motivação do aluno (capítulo 3) e o ambiente de trabalho (capítulo 

4), e em seguida, apresentado um capítulo dedicado ao modelo abrangente e que analisa o 

efeito dos três fatores em conjunto (capítulo 5).  

Portanto, para entender o modelo proposto por Pham, foram utilizados resultados das 

três pesquisas publicadas pela autora e seus colaboradores e sua tese de doutorado. Essas 

pesquisas foram realizadas com alunos de MBA de tempo parcial de oito universidades no 

Vietnam, de 2007 a 2008. Os dados foram coletados por meio de questionários respondidos 

pelos alunos em dois momentos distintos, imediatamente após o término do curso e três meses 

após sua conclusão. 

As etapas apresentadas na Figura 8, a seguir, visualizam o trabalho desenvolvido por 

Pham na busca pelo entendimento do processo de transferência de aprendizagem em MBAs: 

 

1ª Etapa  

2007-2008

•Pesquisas 
Empíricas com 
alunos de MBA 
de oito 
universidades no 
Vietnam.

2ª Etapa  

2010

•Tese de 
Doutorado

3ª Etapa  
Publicação dos 
artigos

•2010 – Motivação 
do aluno

•2011 – Desenho 
do treinamento

•2012- Ambiente 
de trabalho

 

Figura 8 – Etapas da pesquisa de transferência de aprendizagem de Pham em programas de MBA. 
Fonte: elaborado pela autora. 

   

2.7.3 Processo de transferência de aprendizagem em MBAs segundo Pham 

 

Para medir as variáveis, Pham utilizou versões estendidas de instrumentos já validados 

em outras pesquisas sobre o tema. Por essa razão, na explicitação de seu modelo, estão 

incluídas várias citações de outros autores, como poderá ser verificado nos relatos a seguir.  
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Na explicitação dos resultados encontrados pela autora, cada fator foi apresentado 

isoladamente (desenho do treinamento, motivação do aluno e ambiente de trabalho). As 

estratégias de transferência serão apresentadas em primeiro lugar, por estarem presentes em 

todos os modelos desenvolvidos pela autora.  

 
Os efeitos ou resultados da transferência de aprendizagem focados também são os 

mesmos para todos os modelos e referem-se à melhoria do desempenho de tarefas, 

capacitação e desempenho no trabalho em geral. Para a mesma autora, os resultados dos seus 

estudos estão concentrados no nível 3 de Kirkpatrick, que destaca que a aplicação dos 

conhecimentos, das habilidades e das atitudes no trabalho melhoram o desempenho das 

tarefas e o desempenho no trabalho em geral. 

 
Em sua revisão de literatura sobre transferência de aprendizagem, Pham (2010) dá um 

destaque especial para os autores que discutem o conceito de estratégias de transferência 

(NOE; SEARS; FULLENKAMP, 1990, FOXON, 1994, FORD; WEISSBEIN, 1997, 

BURKE; BALDWIN, 1999, HOLTON; BALDWIN, 2003), pois ela incorpora esse conceito 

em seu modelo.  

Conforme essa autora, quando se lida com as dinâmicas da organização, os alunos 

precisam ter mais do que motivação para transferir; é necessário que adotem estratégias 

apropriadas e promovam oportunidades de aplicação do conhecimento adquirido no 

treinamento para o trabalho.  

Segundo Noe, Sears e Fullenkamp (1990), as estratégias de transferência incluem o 

estabelecimento de metas, a análise de situações de trabalho, a preparação para lidar com 

dificuldades, a identificação, o uso do apoio necessário, o reconhecimento e o monitoramento 

de oportunidades para usar o conhecimento e as habilidades obtidas no curso no trabalho.  

 

Como relata Foxon (1994), as estratégias de transferência precisam ser formuladas e 

implementadas durante o desenho, o desenvolvimento e a aplicação da ação de treinamento. 

Na visão dessa pesquisadora, as estratégias tendem a aumentar as possibilidades de 

transferência, pelo reconhecimento dos fatores do sistema organizacional que auxiliam o 

indivíduo a focar em potenciais aplicações da aprendizagem. Para Ford e Weissbein (1997), o 

uso de estratégias é um pré-requisito para a transferência de aprendizagem.  
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Burke e Baldwin (1999) agruparam as principais estratégias de transferência 

encontradas na literatura, destacando:  

a) situação do aluno – identificar situações no trabalho para aplicar as habilidades 

treinadas;  

b) sentimentos do aluno – pensamentos a respeito do apoio necessário para usar as 

habilidades treinadas, mantendo a autoconfiança mesmo na presença de situações de 

resistência;  

c) comportamento do aluno – criação e manutenção de uma rede social;  

d) consequências do comportamento do aluno – preparação para lidar com o ceticismo 

dos colegas. 

Ao abordar o clima e suporte à transferência, Holton e Baldwin (2003), em sua 

pesquisa, buscaram identificar, descrever e medir os fatores que influenciam a transferência. 

Contudo, não avançaram na investigação de como esses fatores podem ser efetivamente 

mudados ou gerenciados, ou seja, não propuseram estratégias de intervenção para melhorar a 

probabilidade de transferência. 

Todas as pesquisas empíricas conduzidas por Pham consideram as estratégias de 

transferência como uma variável mediadora. Com base nas críticas de Holton e Baldwin 

(2003) à falta de estratégias de intervenção para melhorar a probabilidade de transferência, é 

possível concluir que Pham trouxe uma contribuição efetiva para o campo da transferência de 

aprendizagem. 

 
Cabe notar que a definição de estratégias de transferência de Noe, Sears e Fullenkamp 

(1990) está próxima do conceito de autoeficácia de diversos autores citados nos modelos de 

transferência de aprendizagem (FORD et al. 1992, CHENG, 2000; BALDWIN; FORD; 

BLUME, 2009), ou seja, reforça-se o papel do aluno nesse processo. Nesse contexto, é 

possível entender que se o aluno tiver a autoeficácia, estará preparado para estabelecer as 

estratégias de transferência mais apropriadas. Para este trabalho, a definição de estratégias de 

transferência de Noe, Sears e Fullenkamp (1990) é considerada a mais apropriada. 

A questão do desenho do treinamento e seu impacto na transferência é abordada 

em Pham, Segers e Gijselaers (2011). Nesse estudo, os autores apresentaram o modelo, 

exposto na Figura 9, a seguir, obtido a partir dos resultados da análise fatorial das variáveis 
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que compõem os instrumentos utilizados para medir o desenho do treinamento (NIJMAN et 

al., 2006), o uso de abordagens construtivistas (TENENBAUM et al., 2001), as estratégias de 

transferência (BURKE; BALDWIN, 1999) e os efeitos da transferência (XIAO, 1996): 

 

 

Figura 9 - Desenho do Treinamento e seus efeitos na transferência de aprendizagem. 
Fonte: Pham, Segers e Gijselaers (2011). 
 

Ao se considerar que o cenário competitivo global e os desafios impostos pela 

sociedade do conhecimento apontam para necessidades de mudanças nas abordagens 

educacionais (JONASSEN, 1994 apud PHAM, 2010), Pham, Segers e Gijselaers (2011) 

incorporaram os princípios do construtivismo em seu modelo, conforme Figura 10, a seguir. 

Assim, para responder aos desafios impostos por esse cenário competitivo, os alunos 

precisam de ferramentas que promovam oportunidades para interpretar o mundo de uma 

perspectiva múltipla, baseada em suas próprias experiências, interpretações prévias e 

negociações, o que, por sua vez, facilita a aplicação do conhecimento em novas situações.  
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Figura 10 – Desenho do treinamento. 
Fonte: adaptado pela autora, a partir de Pham, Segers e Gijselaers (2011). 

 

Pham, Segers e Gijselaers (2011) utilizaram o instrumento desenvolvido e validado por 

Tenenbaum, et al. (2001), que avaliaram a presença e/ou ausência de princípios e práticas 

construtivistas em ensino e aprendizagem, nos seguintes itens: discussões entre os alunos; 

conflitos conceituais e dilemas; compartilhamento de ideias entre o grupo; uso de materiais e 

medidas orientados a soluções; estímulo às reflexões dos alunos e à investigação de conceitos; 

atendimento das necessidades de aprendizagem dos alunos; fazer sentido, abordando 

exemplos da vida real durante a prática de ensino. É possível então concluir que o modelo de 

Pham, Segers e Gijselaers (2011) trouxe contribuições para o campo, ao incorporar as 

abordagens construtivistas no desenho do curso. 

 Os autores abordaram também a influência dos diferentes fatores motivacionais do 

aluno e seu impacto no processo de transferência. Os resultados da análise fatorial das 

variáveis que compõem os instrumentos utilizados para medir os fatores motivacionais 

(NIJMAN et al., 2006), as estratégias de transferência (BURKE; BALDWIN, 1999) e os 

efeitos da transferência (XIAO, 1996) levaram os autores a propor o modelo apresentado na 

Figura 11, a seguir: 
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Figura 11 - Fatores motivacionais do aluno e seus efeitos sobre a transferência de aprendizagem. 
Fonte: Pham, Segers e Gijselaers (2010). 
 

Na opinião de Quinones (1997 apud PHAM, 2010), os fatores motivacionais dos alunos 

exercem mais influência do que os elementos de conteúdo do curso. Nesse sentido, conforme 

Pugh e Bergin (2006), a motivação dos alunos exerce um impacto significativo na 

transferência, em razão de sua influência no engajamento cognitivo.  

Adicionalmente, Cheng e Hampson (2008) sugerem pesquisas que avaliem o papel 

decisivo exercido pelos alunos no processo de transferência, pois eles são os agentes que 

decidem se vão ou não transferir o conhecimento adquirido no curso e quanto desse 

conhecimento será efetivamente transferido.  

Ao se tomar como base o estudo meta-analítico sobre motivação para treinamento e 

aprendizagem de Colquitt, Lepine e Noe (2000) e a revisão de literatura sobre os fatores 

motivacionais de alunos para transferência de aprendizagem de Pugh e Bergin (2006), Pham, 

Segers e Gijselaers (2010) identificaram empiricamente três fatores motivacionais que afetam 

a transferência de aprendizagem: motivação do aluno, autoeficácia e o estabelecimento de 

metas de realização, apresentados na Figura 11, anteriormente. 

A motivação do aluno foi dividida em dois tipos: motivação para aprender e motivação 

para transferir. A primeira não está diretamente ligada à segunda. A primeira, segundo Noe e 

Schmitt (1986), é um desejo intrínseco ou extrínseco do aluno para atingir um nível de 

aprendizagem mais elevado, e se refere ao desejo de aprender o conteúdo de um curso, que 

influencia seu desempenho e o resultado da transferência (CHENG; HO, 2001). A segunda, 

para Noe e Schmitt (1986), pode ser descrita como o desejo de usar conhecimentos e 
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habilidades aprendidos no curso no ambiente de trabalho. Logo, quanto maior a motivação 

para transferir, maiores os níveis de transferência alcançados. 

A autoeficácia é definida como a confiança que o indivíduo tem sobre sua capacidade 

para executar uma tarefa específica (BANDURA, 1982 apud PHAM; SEGERS; 

GIJSELAERS, 2010). Estudos anteriores realizados por Stevens e Gist (1997) e Chiaburu e 

Marinova (2005) evidenciam que a autoeficácia está positivamente relacionada à transferência 

e associada à motivação para aprender e à motivação para transferir.  

A orientação para resultados ou orientação para o atingimento de metas refere-se ao 

padrão de cognição e ação resultante das tentativas dos alunos em atingir os resultados de 

aprendizagem (DESHON; GILLESPIE, 2005). Dois tipos de resultados ou metas foram 

identificados: orientação para desempenho e orientação para aprendizagem. A orientação para 

desempenho ou resultados é aquela na qual o aluno deseja parecer competente pelo 

atingimento de boas notas. A orientação para aprendizagem é aquela na qual o aluno deseja 

obter um profundo conhecimento ou entendimento sobre um determinado assunto.  

Os resultados da pesquisa conduzida por Kozlowski et al. (2001) mostram que a 

orientação para desempenho não era um preditor da transferência de aprendizagem, enquanto 

a orientação para aprendizagem desempenhou essa função. Assim, alunos que obtêm boas 

notas no MBA não vão, necessariamente, transferir a aprendizagem proveniente do curso. 

Pham, Segers e Gijselaers (2012) testaram a influência do ambiente de trabalho no 

processo de transferência. Para medir as variáveis do ambiente de trabalho, utilizaram os 

instrumentos de Xiao (1996) e Nijman et al. (2006), validados em estudos anteriores. Para 

medir as estratégias de transferência, apoiaram-se em Burke e Baldwin (1999), e para 

verificar os efeitos da transferência, em Xiao (1996). O modelo de pesquisa focando essa 

questão está representado na Figura 12, a seguir:  
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Figura 12 – Ambiente de trabalho e seus efeitos sobre a transferência de aprendizagem. 
Fonte: Pham, Segers e Gijselaers (2012). 

 

Os fatores do ambiente de trabalho também podem ser denominados de clima de 

transferência. Segundo Burke e Baldwin (1999), tais fatores podem facilitar ou inibir o uso 

das habilidades treinadas.  

No modelo proposto por Pham, Segers e Gijselaers (2012), os fatores do ambiente de 

trabalho são divididos em duas categorias: fatores do ambiente de trabalho gerais e fatores do 

ambiente de trabalho específicos ou clima de transferência. A diferença entre eles é que os 

específicos são intencionalmente dirigidos à transferência da aprendizagem.  

Dentre os fatores gerais identificados nos estudos empíricos, cabe destacar a autonomia 

no trabalho, que, conforme Robbins (2001), refere-se ao grau de liberdade do aluno para 

organizar e executar suas tarefas de trabalho.  

Com relação aos fatores específicos do ambiente de trabalho ou clima de transferência, 

foram identificados o apoio do supervisor, oportunidades de aplicar o treinamento no 

trabalho, apoio dos pares, apoio preferido, reforços pessoais positivos, reforços pessoais 

negativos, sanções à transferência e resistência à mudança no trabalho, conforme Figura 13, a 

seguir: 
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Figura 13 – Fatores gerais e fatores específicos do ambiente de trabalho. 
Fonte: adaptado pela autora, a partir de Pham, Segers e Gijselaers (2012). 

 
 

O apoio do supervisor refere-se ao grau em que os supervisores reforçam e apoiam seus 

subordinados na aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes obtidos no curso em 

situações de trabalho. Segundo Pham, Segers e Gijselaers (2012), esse é um dos fatores mais 

importantes para a transferência de aprendizagem, e quando o aluno percebe o apoio de seu 

supervisor na ação educacional, identifica que isso será útil para o desempenho de suas 

funções, o que o estimula a transferir a aprendizagem.  

Nesse sentido, cabe ao supervisor ter uma participação ativa na ação educacional, 

estabelecendo metas e oferecendo feedback positivo aos subordinados. Para corroborar essas 

ideias, Russ-Eft (2002) afirma a necessidade de se estabelecer metas com os alunos, encorajá-

los para a aprendizagem no trabalho e promover a facilitação para o uso das novas 

habilidades. 

As oportunidades para aplicar o treinamento no trabalho constituem as experiências 

relevantes para colocar em prática a aprendizagem obtida no curso. Pham, Segers e Gijselaers 

(2012) relatam algumas pesquisas empíricas que apontam que a transferência é prejudicada 

quando o aluno não encontra oportunidade de aplicar o que foi aprendido (BRINKERHOFF; 

MONTESINO, 1995; LIM; MORRIS, 2006), e que a ocorrência dessas oportunidades no 

trabalho aumenta sua motivação para transferir a aprendizagem (MATHIEU; MARTINEAU; 

TANNENBAUM, 1993; SEYLER et al., 1998). 

O aspecto referente ao apoio dos pares foi examinado no estudo de Bates et al. (2000), 

sendo identificado como um significante preditor da transferência de aprendizagem, 
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superando os resultados de aprendizagem; em outras palavras, exercendo mais influência do 

que o desempenho do aluno ao término do curso.  

O apoio preferido, de acordo com Nijman (2004 apud PHAM; SEGERS; GIJSELAERS 

2012), é o nível de suporte que pode ser oferecido para o alcance dos resultados de 

transferência pretendidos e que influencia a transferência, estando ainda relacionado à 

motivação do aluno. Indica que a transferência é realizada quando o indivíduo consegue a 

ajuda específica que necessita. 

Os reforços pessoais positivos são incentivos ou recompensas que o indivíduo recebe 

quando aplica o treinamento no trabalho. Variam desde elogios verbais até promoções e 

aumentos de salário e aumentam a motivação do aluno para aprender (CHENG, 2000) e 

transferir (XIAO, 1996). Em contrapartida, os reforços pessoais negativos são as 

consequências negativas para os alunos se eles não transferirem o conhecimento e as 

habilidades aprendidos na ação educacional para o trabalho. (HOLTON; BATES; RUONA, 

2000). 

A sanção à transferência é definida como a extensão em que o indivíduo se depara com 

respostas negativas ou sanções quando transfere a aprendizagem, incluindo desde indiferença 

do supervisor e colegas, oposição e até mesmo punição. Todos levam à redução da motivação 

para transferir (PHAM; SEGERS; GIJSELAERS 2012). 

A resistência à mudança no trabalho é entendida como o grau em que os indivíduos 

resistem ou desencorajam a aplicação do treinamento no trabalho (PHAM; SEGERS; 

GIJSELAERS 2012). 

Como já mencionado, para o completo entendimento do fenômeno da transferência de 

aprendizagem, é necessário adotar uma abordagem multidimensional que considere o efeito 

simultâneo dos fatores que influenciam o processo de transferência, mais precisamente, o 

desenho do treinamento, as características do aluno e as características do ambiente de 

trabalho.  

Para Cheng e Hampson (2008), as pesquisas têm apontado descobertas inesperadas e 

inconsistentes, ressaltando que os modelos existentes até então poderiam não ser adequados 

para o entendimento do fenômeno da transferência de aprendizagem.   



71 

 

Com base nos modelos anteriores, que avaliaram cada fator individualmente, Pham 

(2010) desenvolveu um instrumento que examinou os efeitos conjuntos exercidos pelo 

desenho do treinamento, pelas motivações do aluno e pelo ambiente de trabalho na 

transferência de aprendizagem. Com vistas a tornar esse instrumento mais robusto, a autora 

acrescentou 11 itens e incluiu a visão do supervisor, avaliada por 33 supervisores dos alunos 

de MBA no Vietnam. Esse modelo pode ser visualizado na Figura 14, a seguir: 

 

Figura 14 - Efeitos do Desenho do treinamento, motivação do aluno e ambiente de trabalho sobre a 
transferência de aprendizagem. 
Fonte: Pham (2010). 
 

Os fatores presentes nesse modelo já foram apresentados nos itens anteriores e escritos 

isoladamente. 

Os resultados obtidos por meio da testagem desse modelo revelam que o desenho do 

treinamento, as características motivacionais do aluno e o ambiente de trabalho em conjunto 

afetam a transferência de aprendizagem, nos dois períodos avaliados (imediatamente após o 

término do curso e após três meses). Apontam ainda que as estratégias de transferência 

exercem um papel significante nas relações entre esses fatores e a transferência de 

aprendizagem. Os resultados também foram similares para os alunos e supervisores, 

indicando uma alta confiabilidade entre as medidas. 

Ademais, confirmaram a importância da aplicação de princípios do construtivismo no 

desenho do treinamento de programas educacionais como o MBA; a importância da 

autoeficácia para a transferência de aprendizagem, reforçando o papel do aluno como agente 
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de transferência; e os resultados de pesquisas anteriores, indicando que as variáveis do 

ambiente de trabalho influenciam, direta e indiretamente, a transferência de aprendizagem, 

com destaque para o apoio do supervisor após o término do curso. 

Ao comparar os modelos de Cheng (2000) e Pham (2010), especificamente quanto aos 

efeitos ou resultados da transferência, foi possível identificar algumas diferenças. Para Cheng 

(2000), os resultados da transferência são os conhecimentos e as habilidades percebidos como 

transferidos, enquanto para Pham (2010), são a melhoria do desempenho de tarefas, a 

capacitação e o desempenho no trabalho em geral. 
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3. O PROGRAMA MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
 

Nesta Seção, serão apresentados o histórico dos programas de MBA, as principais 

diferenças dos MBAs no Brasil, os tipos de MBA, as críticas que vêm recebendo nos últimos 

anos e os principais resultados de algumas pesquisas nacionais e internacionais, que tiveram 

como objetivo avaliar seu impacto. Nesse último item, cabe destacar alguns aspectos 

associados à questão do entendimento do fenômeno da transferência de aprendizagem nesse 

tipo de programa. 

 

3.1. MBA – definição, histórico e principais critérios  
 

De acordo com os critérios de certificação definidos pela AMBA, o MBA é um 

programa de pós-graduação generalista em nível de mestrado. O currículo do curso deve estar 

focado no desenvolvimento de liderança, na gestão em nível estratégico da organização e no 

desenvolvimento da carreira profissional, sobretudo com orientação prática. O público-alvo 

do MBA são os profissionais com, no mínimo, três anos de experiência profissional (AMBA, 

2012).  

A AMBA é uma organização internacional com sede em Londres, que credencia 

programas de negócios de pós-graduação em escolas de negócios em todo o mundo. É um dos 

três principais organismos de acreditação globais em educação empresarial, sendo 

considerada uma autoridade imparcial, a nível mundial, sobre gestão da educação de pós-

graduação.  

Diferencia-se das outras organizações acreditadoras, Association to Advance Collegiate 

School of Business (AACSB) nos EUA e da European Quality Improvement System (EQUIS) 

na Europa, pois credencia o portfólio de programas de pós-graduação de uma escola de 

negócios, em vez da escola de negócios como um todo. É considerada a mais internacional 

das três organizações acreditadoras, com escolas credenciadas em 47 países, em comparação 

com 42 pela AACSB e 38 pela EQUIS. 

Os MBAs foram introduzidos na Universidade de Harvard em 1908 e em Stanford em 

1928 e sua popularização vem acompanhando o fenômeno de expansão dessas escolas. Na 
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década de 1980, haviam atingido um alto grau de popularidade. No início dos anos 1990, o 

modelo do MBA americano já havia se espalhado pela Europa, incluindo universidades de 

Cambridge e Oxford, além de universidades francesas (WOOD JR; PAULA, 2002).  

Nos Estados Unidos, o MBA se tornou a marca de distinção para pessoas que buscavam 

posições executivas nas organizações. No período compreendido entre 1950 e 1975, o número 

de diplomas de MBA conferidos nesse país chegou a 40 mil por ano e o número de programas 

oferecidos chegou a aproximadamente 500 (HERRINGTON, 2010). 

Desde seu início, o curriculum dos MBAs era flexível. A partir de meados da década de 

1950, a AACSB estabeleceu algumas regras para as disciplinas que deveriam compor os 

cursos de graduação em Administração e também para os programas de MBA. Foi somente 

em 1991 que ela estabeleceu os padrões curriculares específicos dos programas de MBA com 

disciplinas obrigatórias e eletivas, com número mínimo de horas. 

A expansão desses programas foi acompanhada pelo estímulo à competição provocado 

pela publicação de rankings das escolas de negócio. Os rankings de revistas internacionais 

mais conhecidos são: Business Week, Financial Times e The Economist.  

Para Acito, McDougall e Smith (2007), os rankings divulgados na mídia devem 

continuar em evidência, pois são um dos principais fatores de diferenciação entre os cursos.  

Têm como objetivo comparar os MBAs de diferentes escolas de negócios, porém, não 

comparam alunos que fizeram MBA com outros que não fizeram. Além dos rankings, órgãos 

acreditadores como a AMBA e o GMAC – Graduate Management Admission Council fazem 

pesquisas periódicas para avaliar o impacto dos MBAs na carreira dos alunos. 

Para Baruch e Leeming (2001), existem três tipos de participantes envolvidos nos 

programas de MBA: o indivíduo enquanto estudante e depois como graduado; a organização 

como futura empregadora de um indivíduo que fez ou está fazendo o MBA, ou ainda como 

incentivadora, quando envia seus empregados com potencial gerencial para fazer o programa; 

e as escolas de negócio, como responsáveis pela criação de um programa adequado.  

Para esses pesquisadores, o MBA oferece contribuições para cada uma dessas partes 

envolvidas. Afirmam que uma das principais razões que leva os indivíduos a cursarem o 

MBA é a possibilidade de ascensão na carreira, pela aquisição de conhecimento em gestão e o 

desenvolvimento de competências necessárias para o sucesso no trabalho. Ressaltam que as 

organizações são os beneficiários finais dos programas de MBA, uma vez que elas contratam 
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profissionais preparados para enfrentar os desafios de gestão em termos de tomada de decisão 

e eficácia de curto e longo prazo. Por fim, consideram a necessidade de desenvolvimento de 

programas mais adequados aos desafios enfrentados pelo ambiente de negócios. 

 

Segundo Acito, McDougall e Smith (2007), uma das tendências para o futuro é o 

crescimento da competição no mercado dos MBAs a nível mundial. Acreditam que haverá 

aumento no número de interessados nos cursos de tempo parcial (part-time courses), pois os 

alunos desejam continuar exercendo suas atividades profissionais ao mesmo tempo em que 

estudam. As escolas de negócio também deverão implantar mudanças e inovações 

significativas em seus cursos como forma de atrair novos estudantes, em primeira instância, e 

as organizações que contratam esses alunos, em última instância. Por fim, consideram ainda o 

fortalecimento de programas de MBA à distância. 

 

As disciplinas do MBA têm como objetivo oferecer aos alunos uma visão das diversas 

áreas de negócios: Finanças, Contabilidade, Marketing, Recursos Humanos, Gestão de 

Operações, entre outras. A duração mínima de um MBA é de um ano para os cursos em 

tempo integral, ou dois anos para cursos em tempo parcial. A carga horária deve ser de, no 

mínimo, 1.800 horas de estudo, incluindo horas-aula e horas de estudos extraclasse. Nos 

cursos presenciais, a carga-horária mínima é de 500 horas em sala de aula (AMBA, 2012).  

Com base nos propósitos desta pesquisa, segue no Quadro 8 uma síntese dos critérios 

definidos pela AMBA para acreditação de MBAs:  

Quadro 8 – Critérios definidos pela AMBA 

1. O design e o conteúdo do programa devem abranger uma gama de teoria relevante e ligada à prática 
vigente no mundo da liderança sustentável, negócios e gestão. 
2. Um programa de MBA deve abranger conhecimentos relevantes à compreensão das organizações, o 
contexto externo onde operam, os seus stakeholders e como eles são gerenciados. Cuidados devem ser 
tomados para garantir que o conteúdo acadêmico do programa esteja relacionado ao mundo prático da gestão. 
3. O programa também deve ser explícito sobre os meios pelos quais as habilidades denominadas “soft 
skills” transferíveis serão desenvolvidas ao longo do programa.  Tais habilidades incluem, mas não se limitam 
a: a capacidade de gerir a mudança, comunicação, liderança, trabalho em equipe, lidar com ambigüidade, 
negociação, resolução de problemas, pensamento crítico e valores. 
4. Os objetivos educacionais gerais do programa devem ser: o desenvolvimento cognitivo, crítico, 
intelectual e relevante, além de competências pessoais e interpessoais ao nível da liderança. É importante que 
os participantes sejam capazes de aplicar os conceitos aprendidos durante o programa. 

Fonte: adaptado pela autora com base em “Criteria for Accreditation of MBA Programmes” (AMBA, 
2012). 

Além das questões relacionadas ao rigor acadêmico de um curso dessa natureza, o 

estabelecimento desses critérios contribui para o entendimento da preocupação do órgão 
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acreditador com as questões de aplicabilidade dos conhecimentos e transferência de 

aprendizagem. 

 

3.2. Os MBAs no Brasil  
 

Para se contextualizar o surgimento dos MBAs no Brasil, será apresentada, 

inicialmente, uma breve trajetória do ensino de Administração no país.  

A Administração como campo de ensino e pesquisa no Brasil teve início a partir da 

década de 1940, quando a economia deixou de ser agrária, expandindo-se para os setores 

industriais e de serviços (MARTINS, 1989 apud WOOD JR; PAULA, 2004). Nesse cenário, 

em 1954, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

criou o primeiro curso de Administração de Empresas do país.  

Na década de 1960, outros cursos foram criados e foi desenvolvida a pós-graduação. 

Até a década de 1990, o campo da pós-graduação em Administração havia sofrido uma 

considerável expansão e diversificação, com número expressivo de MBAs e programas de 

pós-graduação Lato Sensu com carga horária mínima de 360 horas, programas de educação 

executiva e até programas fechados com carga horária variada (WOOD JR; PAULA, 2004). 

No Brasil, o uso da sigla MBA envolve considerável polêmica, que vem acompanhando 

uma disseminação acelerada do nome no contexto de toda pós-graduação em Administração. 

Apesar de o MBA brasileiro ter sofrido grande influência do MBA norteamericano, a primeira 

grande diferença entre eles é que enquanto o americano é um programa de Mestrado Stricto 

Sensu, o brasileiro é um programa de pós-graduação Lato Sensu.  

 

Neste ponto, é necessário entender algumas das particularidades da educação superior 

no Brasil e mais especificamente dos cursos de Pós-graduação. No Brasil, os cursos de pós-

graduação estão divididos em duas categorias:  

 

Lato sensu: De acordo com a Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001, que 

estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, alterada pela resolução 

CNE/CES nº 1, 2007, a pós-graduação Lato Sensu compreende cursos com uma carga horária 

igual ou superior a 360 horas, destinados a profissionais com diploma de graduação. Nesta 
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categoria, estão incluídos os MBAs, que podem ser classificados como cursos de 

especialização em nível de pós-graduação na área de administração (§ 1º Incluem-se na 

categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados como MBA ou 

equivalentes). 

 
 

Stricto sensu: De acordo com a Resolução CNE/CES nº 1/2001, alterada pela 

Resolução CNE/CES nº 24/2002 do MEC, compreende programas de mestrado e doutorado 

destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação. Nesta categoria, estão incluídos 

o mestrado acadêmico, destinado a quem quer seguir carreira em ensino e pesquisa, e o 

mestrado profissional, voltado especialmente para os que desejam dominar metodologias de 

pesquisa e aprofundar conhecimentos específicos de sua área de atuação, mas com foco no 

mercado de trabalho. O diploma da modalidade profissional também dá direito a seguir 

carreira acadêmica.  

 

Segundo Wood Jr e Paula (2004), houve uma adoção indiscriminada do termo MBA no 

Brasil, o que torna muitas vezes difícil uma análise comparativa desses programas no país 

com outros no exterior. Dois fatores contribuíram para a proliferação dos cursos de MBA no 

Brasil.  

Em primeiro lugar, a falta de uma regulamentação específica do MEC. Em segundo, a 

inexistência de um órgão privado regulador nos moldes dos encontrados no exterior, tais 

como: The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), 

Executive MBA Council norteamericano, a AMBA e o EQUIS, sistema de credenciamento 

gerido pelo European Foundation for Management Development (EFMD), que acredita 

escolas como um todo e não somente cursos.  

Vale destacar que, em 2004, foi criada a Associação Nacional dos MBAs (ANAMBA), 

com o objetivo de contribuir para a excelência no mercado de cursos de MBA no Brasil, 

desenvolvendo parâmetros de qualidade para sua estruturação e oferta. 

No Brasil, também é possível perceber o movimento dos rankings das escolas de 

negócio, incluindo avaliações dos MBAs. A Revista Você S/A publicou rankings e pesquisas 

de MBAs até o ano de 2010. Periodicamente, também são publicados cadernos especiais 
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sobre pós-graduação com avaliações de escolas e cursos em jornais, como Folha de São Paulo 

e Valor Econômico.  

 

3.3. Tipos de MBAs  
 

Nesta Seção, serão apresentadas as classificações dos MBAs conforme dois critérios: os 

tipos de MBA e suas principais variações, segundo a ênfase em áreas específicas de 

conhecimento, e os tipos de MBA segundo sua duração e forma de aplicação. 

As escolas de negócios oferecem uma variedade de modalidades de MBAs, incluindo 

variações no modelo original e MBAs com especialização. Com base nas definições propostas 

por Hunt e Speck (1986 apud GUPTA; SAUNDERS; SMITH, 2007), os principais tipos de 

MBA são apresentados no Quadro 9, a seguir: 

 

Quadro 9 – Tipos de MBA de acordo com áreas de conhecimento 

MBA Generalista Tem como objetivo desenvolver habilidades genéricas e conhecimento em gestão, 
provendo aos estudantes conhecimento de todas as áreas de negócio e oferecendo aos 
mesmos a oportunidade de se aprofundar em certas áreas. Estes programas são voltados 
para gestores que ocupam posições numa área específica dentro da organização e almejam 
posições com ampliação de suas responsabilidades. 

MBA com 
especializações 

Tem como objetivo oferecer um aprofundamento numa área específica (Finanças, 
Marketing, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, etc.), tendo em vista a 
necessidade de gerenciar tarefas específicas num ambiente tecnologicamente complexo. 

MBA Generalista 
com opções de 
especialização 

Contempla todas as disciplinas obrigatórias do MBA generalista com a possibilidade de 
complementação com disciplinas eletivas ou seleção de especialização numa das áreas 
funcionais. 

MBA com 
especializações 
em nichos 

Tem como objetivo oferecer um aprofundamento num nicho muito específico. Exemplos: 
Projetos de Tecnologia da Informação, Marketing Digital, Planejamento tributário, etc. 

Fonte: adaptado pela autora, com base em Hunt e Speck (1986 apud GUPTA; SAUNDERS; SMITH, 
2007). 
 

Com base no Quadro 9, é possível concluir que os autores Hunt e Speck (1986 apud 

GUPTA; SAUNDERS; SMITH, 2007) focaram sua classificação conforme as áreas de 

conhecimento.  

Quanto às classificações, é oportuno apresentar dois tipos de MBA encontrados no site 

da instituição de ensino, onde foi realizada a pesquisa de campo e em sites de outras 

instituições de ensino brasileiras: os MBAs focados em indústrias ou setores específicos e os 

MBAs corporativos ou denominados in company. Ao pesquisar sites de renomadas 
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instituições de ensino internacionais, principalmente nos Estados Unidos, também foi 

detectado que esses dois tipos de programas são oferecidos naquele país.  

 

O MBA corporativo ou in company, segundo Oliveira (2011), é o MBA “fechado”, em 

que todos os participantes da turma pertencem a uma mesma empresa. A principal vantagem 

desse programa é que ele considera a realidade específica da empresa, incluindo sua cultura, 

seus problemas e seus desafios estratégicos, além de possibilitar a troca de informações entre 

os participantes (networking interno). No entanto, o curso necessita de maior diversidade 

entre seus participantes e em suas discussões, pois todos trabalham na mesma organização, o 

que pode ser considerado uma desvantagem. 

O MBA corporativo também pode ser desenvolvido para um grupo de empresas no 

formato de consórcio. Nos dois casos, para uma única empresa ou para um consórcio de 

empresas, suas disciplinas, estrutura e formato podem ser customizados para atender às 

necessidades da organização (ões) contratante (s), desde que mantidas as regras estabelecidas 

pelos órgãos acreditadores internacionais e pelo MEC, no caso de programas realizados no 

Brasil. 

De acordo com critérios definidos pela AMBA, cursos individuais podem ser 

concebidos para satisfazer às necessidades de uma função específica do negócio ou um setor. 

Nesse caso, as disciplinas, estrutura e casos didáticos procuram alinhar os conhecimentos de 

gestão aos conhecimentos específicos de determinado segmento de negócio ou indústria. 

Alguns exemplos desse tipo de programa oferecido por instituições de ensino no Brasil são: 

MBA em Varejo, MBA em Saúde, MBA em Serviços, MBA no Setor Elétrico, MBA em 

Banking, entre outros.  

Apesar dessas variações, cabe ressaltar que, para o órgão acreditador AMBA, o MBA 

deve manter a sua característica generalista. Nesse contexto, Gupta, Saunders e Smith (2007) 

apontam que, na opinião de educadores, o MBA com especialização é um modismo, pois vai 

contra a ideia de uma formação holística em gestão e negócios.  

Os pesquisadores brasileiros Dutra e Comini (2010) apresentam uma ideia diferente. 

Para esses autores, o mercado privilegia pessoas que são, ao mesmo tempo, especialistas e 

generalistas, desenvolvendo-se nas duas direções, aprofundando-se em sua área de 

especialização e adquirindo uma ampla visão do seu contexto. 
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Com relação à duração e às formas de aplicação propostas para os MBAs, os principais 

tipos estão descritos no Quadro 10, a seguir: 

Quadro 10 – Tipos de MBA de acordo com a duração e formas de aplicação 

Full Time MBA de dois anos 
MBA tradicional norteamericano. É realizado em dois anos, em tempo integral, demandando total dedicação do 
aluno e levando-o a interromper suas atividades profissionais. É geralmente feito por quem está em início de 
carreira e tem como objetivo atuar a nível gerencial. Nesta modalidade de curso, no primeiro ano são cursadas as 
disciplinas generalistas e no segundo ano as disciplinas eletivas de acordo com a área de especialização. 
Part-time MBA 
Em termos de currículo é praticamente igual ao Full Time MBA tradicional norteamericano, mas é realizado em 
tempo parcial, com aulas noturnas ou nos finais de semana.  
Full Time MBA de um ano 
Adotado pelas escolas de negócios europeias, como, por exemplo, o International Institute for Management 

Development (IMD International), na Suíça, e o The European Institute of Business Administration (Insead), na 
França. O Full Time MBA é mais intenso e mais condensado do que o de dois anos, com carga horária muitas 
vezes igual. Em geral, o público destes programas é mais experiente do que o do Full Time MBA 
norteamericano. São procurados por indivíduos com faixa etária acima de 30 anos, que já possuam experiência 
profissional e ocupam cargos de gerência. 
Fonte: adaptado pela autora com base em Oliveira (2011). 

O part-time MBA ou MBA em tempo parcial é o mais encontrado na realidade 

brasileira, sendo objeto da investigação aqui realizada. 

 
 

3.4. As críticas ao MBA  
 

Na revisão de literatura sobre educação gerencial e MBA, foi possível identificar dois 

principais tipos de discurso em relação aos programas de educação gerencial.  

O primeiro tipo parte da constatação de que os MBAs são amplamente reconhecidos e 

reforçados pelas mídias de negócios, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, como 

a solução dos problemas das pessoas e das organizações.  

Segundo Wood Jr e Paula (2002), essa corrente é denominada discurso da redenção e 

sua principal característica é apontar os MBAs como remédio para as aflições profissionais, 

ou um caminho seguro para o sucesso na carreira. Para Wood Jr e Paula (2004, p.120), a partir 

da década de 1950, os “MBAs emergem como pacotes padronizados de educação gerencial, 

com preços relativamente altos, que oferecem ao consumidor a promessa de melhorar suas 

perspectivas de carreira e de renda”. 

Na segunda corrente denominada discurso da crítica, os programas de MBA são alvo de 

inúmeras críticas, que tiveram início em meados da década de 1980, acentuando-se na década 
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de 2000, em função do comportamento tido como pouco ético por parte de profissionais que 

tinham MBA em seus curriculum, alguns dos quais envolvidos em escândalos financeiros em 

grandes corporações nos Estados Unidos.  

 

Um dos maiores críticos aos programas de MBA é o professor Henry Mintzberg, da 

McGill University no Canadá, autor do livro “MBA? Não, Obrigado” (tradução da versão em 

Inglês “Managers not MBAS”). Para esse autor, gestão é o encontro de ciência (conhecimento 

sistematizado por meio de pesquisas), arte (insight, visão e intuição) e ofício (experiência e 

aprendizagem na prática).  

Em sua opinião, o MBA não desenvolve gerentes, apenas treina os alunos nas funções 

do negócio (Marketing, Finanças, Estratégia, Recursos Humanos, etc.). Segundo ele, um 

gerente não pode ser desenvolvido somente em sala de aula. Primeiramente, precisa 

apresentar um desempenho superior e provar que pode ser gerente e, a partir daí, desenvolver 

sua real capacidade de gestão. Para Mintzberg (2004), os maiores problemas associados aos 

programas de MBA são: 

• irrelevância de seu curriculum, caracterizado pela falta de alinhamento do conteúdo às 

necessidades práticas, além da priorização das hard skills em detrimento da necessidade 

de desenvolvimento das soft skills, de grande importância na prática da gestão; 

• a estrutura e os métodos utilizados, incluindo os estudos de caso, demonstram uma 

simplificação do ponto de vista didático, pois os dados são estruturados de forma a se 

relacionarem às áreas funcionais; 

• ensinar as pessoas erradas de forma errada. As pessoas erradas são profissionais sem 

experiência gerencial, jovens, ou recém-graduados de cursos superiores. Sobre isso, o 

autor pontua que:  

“Tentar ensinar gestão a alguém que nunca gerenciou é como tentar ensinar psicologia a alguém 
que nunca tenha visto um ser humano. As organizações são um fenômeno complexo. Gerenciá-las 
é um negócio difícil e cheio de nuanças, demandando todos os tipos de entendimento tácito, que só 
podem ser obtidos em contexto” (p.9). 

 

Em 1985, Cheit (apud HERRINGTON, 2010) já afirmava que os MBAs não abordavam 

tópicos importantes, como comércio global, ética, qualidade, liderança ou os efeitos que as 

organizações exerciam na sociedade como um todo. 
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Como relatam Monks e Walsh (2001), os programas de educação gerencial e os MBAs 

não são necessariamente focados no que os gestores precisam saber para desempenhar suas 

funções em um ambiente de negócios de alta complexidade. Além da similaridade do 

conteúdo oferecido por diversas escolas, há uma falta de integração entre as disciplinas. Para 

esses autores, os problemas enfrentados pelas organizações não são separados em áreas, ou 

assuntos específicos, como acontece com as disciplinas de um MBA.  

 

Portanto, disciplinas minuciosamente desenhadas podem confundir em vez de ajudar o 

gestor, que precisa tomar decisões sobre problemas de grande amplitude e complexidade. 

Esses autores defendem a ideia de que, nos MBAs, deve haver mudanças na forma de ensinar, 

pois o público é composto por indivíduos adultos, que já possuem experiência profissional e 

devem adquirir uma abordagem crítica em relação ao conteúdo aprendido.  

 

Assim, devem ser privilegiadas abordagens que utilizem princípios da andragogia, tanto 

em termos de aplicação do conteúdo na prática organizacional quanto em relação às 

experiências na própria sala de aula.  

 

Os autores ainda defendem a substituição da abordagem do ensino focada no 

desempenho para o ensino focado no entendimento, no qual o aluno deve buscar aplicar as 

habilidades e o conhecimento aprendidos no curso em situações variadas, em detrimento de 

apenas obter boas notas. Para isso, sugerem mudanças nas formas de avaliação, que deveriam 

ser focadas nas reais oportunidades de aplicar o conteúdo do curso a problemas enfrentados 

pelas organizações. 

 

Conforme Bennis e O’Toole (2005), os programas de MBA vêm enfrentado críticas por 

falharem na transmissão de habilidades úteis e normas de comportamento ético, não 

prepararem líderes e não garantirem que seus alunos consigam boas colocações profissionais 

no mercado de trabalho. Ressaltam que as escolas de negócios adotaram um modelo científico 

focado em pesquisas, distante da realidade e dos desafios enfrentados pelos gestores na 

prática organizacional. O corpo docente foca suas pesquisas nas questões de maior facilidade 

de investigação e não naquelas mais relevantes para as organizações.  

A integração do conhecimento fornecido pelas disciplinas às demandas da prática dos 

negócios acaba sendo responsabilidade dos alunos. Adicionalmente, as organizações avaliam 
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que os alunos que fizeram MBA não possuem as habilidades necessárias para a gestão da 

organização. Ainda na opinião desses autores, o curriculum do MBA, como um todo, precisa 

ser permeado com questões multidisciplinares, éticas e práticas, que reflitam os desafios de 

negócios enfrentados pelos líderes atuais. 

Segundo Herrington (2010), os alunos que concluem o MBA são muito focados em 

aspectos financeiros de curto prazo, em detrimento das questões humanas dos negócios, além 

de carecerem de habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal e formação de 

equipes.  

Fora das pesquisas acadêmicas, cabe citar a matéria “Caros, arrogantes e ineficientes”, 

publicada na edição de 20 de abril de 2011 da Revista Exame. Nessa matéria, foram 

apresentadas as reformas curriculares feitas pelas mais renomadas escolas de negócios 

norteamericanas (Harvard Business School, Wharton, Haas Business School) e europeias 

(IMD) em seus cursos de MBA, focando-se a necessidade de maior aproximação desses com 

o mundo real. 

Com base nos resultados das pesquisas citadas, segue uma síntese das principais críticas 

feitas aos MBAs:  

a) foco no treinamento das funções do negócio;  

b) questionamento sobre a possibilidade de se desenvolver gerentes em sala de aula;  

c) seleção de pessoas sem experiência gerencial ou ainda experiência profissional;  

d) ênfase em aspectos financeiros de curto prazo;  

e) ênfase excessiva nas hard skills e pouco foco nas soft skills; 

f) necessidade de mudanças no curriculum para acompanhar as mudanças e os desafios 

do ambiente de negócios, ou seja, conteúdo relevante e aplicável. 

Com base nas críticas que os MBAs vêm recebendo, foram identificadas na literatura 

pesquisas que avaliaram esse programa em diferentes aspectos, apresentadas no próximo item. 
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3.5.  Resultados de pesquisas que avaliaram o MBA em diferentes aspectos 
 

Na visão de Baruch e Leeming (2001), é necessário avaliar a opinião dos alunos sobre o 

real valor proporcionado pelo MBA, em termos de desenvolvimento de carreira, competências 

e conhecimento sobre gestão e empregabilidade. Conforme Hay (2006), apesar das inúmeras 

críticas que os programas de MBA vêm recebendo, pouco se sabe a respeito de sua real 

contribuição em termos de aprendizagem e seu efeito sobre as práticas organizacionais.  

Em resposta à necessidade de avaliar as contribuições dos programas de MBA e 

examinar os aspectos críticos levantados a seu respeito, foram identificadas na literatura, 

nacional e internacional, pesquisas que tiveram como objetivo avaliar o impacto desses 

programas em aspectos gerais.  

Como relatam Snell e James (1994), o MBA contribui ao fornecer um diferencial 

qualitativo em relação às práticas organizacionais, em vez de melhorias quantitativas. Os 

autores sugerem um entendimento mais amplo dos resultados de ações educacionais dessa 

natureza, incluindo aspectos intangíveis. 

Louw, Bosch e Venter (2001), em sua pesquisa sobre a percepção de qualidade e 

possibilidades oferecidas pelos programas de MBA com estudantes sul-africanos, obtiveram 

os seguintes resultados: o curso contribuiu para um aumento no conhecimento e ampliou a 

compreensão do mundo dos negócios; desenvolveu a habilidade de analisar informações e de 

identificar as relações entre elementos, conceitos e teorias e integrá-los; promoveu 

oportunidades de aplicação prática do conteúdo aprendido e desenvolveu a capacidade de 

avaliar materiais de aprendizagem em termos de critérios específicos, incluindo consistência e 

os prós e contras de uma teoria.  

Para Cameron (2005), Inderrieden et al. (2006) e Herrington (2010), os MBAs são 

reconhecidos por sua contribuição para aumentos de salário e promoções, exercendo impacto 

na carreira de seus alunos. Conforme Zhao et al. (2006), além do impacto positivo na 

empregabilidade, remuneração e promoções no cargo, os alunos do MBA percebem que seu 

desempenho é superior ao de seus colegas que não cursaram MBA, especialmente na 

resolução de problemas, trabalho em equipe e liderança. 
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Pfeffer e Fong (2003), no entanto, ao avaliarem o impacto dos MBAs na carreira dos 

alunos e na prática de gestão, pontuam que o MBA não exercia influência na carreira em 

termos objetivos e não garantia um melhor desempenho profissional. 

 

No Brasil, a pesquisa de Ruas e Comini (2007) teve como objetivo avaliar a lacuna 

existente entre os recursos de competências, mais especificamente conhecimentos e 

habilidades desenvolvidos em programas de pós-graduação em formação gerencial (PPGFG) 

e a apropriação das competências profissionais.  

A pesquisa, realizada com 300 estudantes de cursos de MBA, MPA e especialização de 

diferentes instituições de ensino, entre 2003 e 2006, mostrou que os alunos consideraram que 

tais programas proporcionaram um salto qualitativo em seus conhecimentos e habilidades 

gerenciais, melhorando sua capacidade de entender diferentes perspectivas do que acontece na 

administração contemporânea. Outro resultado foi que os alunos entendem que o maior 

impacto desses programas está associado ao desenvolvimento de sua capacidade intelectual e 

crescimento pessoal e profissional.  

Outra pesquisa nacional, de Cruz (2013), teve como objetivo avaliar a percepção dos 

alunos sobre o impacto de curto prazo dos cursos de MBA em suas carreiras. Essa pesquisa 

foi realizada com alunos em fase de conclusão e ex-alunos de cursos de MBA da Fundação 

Getúlio Vargas em São Paulo, em 2012. Do total de 731 questionários respondidos e 

validados, a pesquisadora chegou aos seguintes resultados:  

• 84% dos respondentes afirmaram que o curso melhorou o seu desempenho profissional 

em geral; 

• 29% confirmaram a aplicação dos conceitos aprendidos em sala de aula no trabalho, com 

maior frequência de aplicação das hard skills (finanças, marketing e vendas e 

planejamento estratégico);  

• o MBA gerou impactos positivos nas carreiras dos alunos e ex-alunos, em termos de 

acúmulo de conhecimentos técnicos, aplicação prática do conhecimento, 

desenvolvimento da capacidade analítica e obtenção de uma credencial; 

• entre os impactos subjetivos, os mais percebidos foram: aumento da autoconfiança, da 

empregabilidade e ampliação da visão de negócios (80%). 

 

Os resultados gerais da pesquisa de Cruz (2013) vão contra aos principais críticos dos 

programas de MBA (MONKS; WALSH, 2001; MINTZBERG, 2004; BENNIS; O’TOLLE, 
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2005), ao revelarem as percepções positivas dos alunos e ex-alunos em relação a aspectos que 

não foram considerados em avaliações e rankings anteriores. 

Os resultados de Cruz (2013) apontam que a aplicação prática do conhecimento é uma 

iniciativa do aluno, corroborando os dados de Ruas e Comini (2007). Tais resultados 

divergem das opiniões dos críticos dos MBAs (MINTZBERG, 2004; BENNIS; O’TOLLE, 

2005), para quem a impossibilidade de aplicação prática do conhecimento é uma deficiência 

do curso e das escolas de negócio, que não conseguem fazer a ponte entre teoria e prática. 

Alguns dos resultados encontrados nas pesquisas analisadas trazem elementos 

associados diretamente à questão da transferência da aprendizagem.  

Winstanley et al. (2003) mostram que o MBA resultou mais em uma transformação 

pessoal do que na possibilidade de transferência de conhecimentos e habilidades para a 

organização. 

Hay (2006) conduziu uma pesquisa com 35 alunos de MBA de tempo parcial de uma 

reconhecida universidade britânica, utilizando entrevistas em profundidade. Os resultados 

indicam que o programa proveu resultados de valor em termos de aprendizagem e que essa 

aprendizagem foi incorporada nas práticas gerenciais, possibilitando aos gestores 

organizacionais desenvolver um novo olhar sobre eles mesmos, os outros e a organização 

como um todo. Para essa pesquisadora, apesar da contribuição do MBA não ser imediata e 

facilmente identificável, sua real contribuição e valor para a prática gerencial não podem ser 

negligenciados. 

Ruas e Comini (2007) apontam aspectos que trarão dificuldade aos processos de 

transferência: os alunos consideram que a maior parte dos conteúdos abordados durante o 

curso não apresenta condições de aplicação direta no contexto do trabalho; a aplicação ou 

mobilização desses conteúdos no trabalho é um processo que depende da iniciativa do aluno; 

e as demandas do trabalho consomem muito tempo do aluno, não permitindo que ele consiga 

refletir e articular sobre a teoria e a prática, perdendo-se oportunidades de transferência de 

aprendizagem. 

Os resultados (muitas vezes divergentes) das pesquisas apresentadas remetem à 

opinião de Cheng (2000), que afirma que tanto acadêmicos quanto profissionais ainda não 

analisaram os reais efeitos do MBA no desempenho do trabalho. Portanto, é necessário 



87 

 

ampliar o escopo desses estudos, avaliando o impacto dos MBAs no desempenho dos alunos e 

das organizações.  

Os programas de MBA geralmente propõem o desenvolvimento do conhecimento 

acadêmico e uma abordagem analítica para a solução de problemas gerenciais e da habilidade 

de abordar novos problemas de forma estruturada. No entanto, verificar se esses programas 

realmente atingem tais objetivos implica avaliar de que forma ocorre esse processo. Nesse 

sentido, a transferência de aprendizagem pode trazer contribuições.  

A partir dessas ideias, Pham (2010) destaca as oportunidades que os programas de 

MBA oferecem para estudar e compreender o fenômeno da transferência de aprendizagem. 

Segundo essa autora, é um dos programas mais reconhecidos internacionalmente para o 

treinamento e desenvolvimento focado em negócios, tendo apresentado grande crescimento 

em número de oferta de cursos e demanda de alunos em todo o mundo nos últimos anos. São 

profissionalmente orientados e focados no desenvolvimento de competências profissionais, 

em que os alunos são profissionais ativos no mercado de trabalho, ocupando cargos 

gerenciais, o que lhes possibilitaria transferir o que aprenderam no curso para o trabalho.  

Assim, conforme a Seção 2, pesquisas com alunos de MBA oferecem oportunidades 

para que os pesquisadores possam examinar as diferentes variáveis incorporadas ao processo 

de transferência. Adicionalmente, é possível inferir que esses programas, em função de sua 

duração, oferecem uma probabilidade maior de transferência, já que os alunos terão 

oportunidades para internalizar o conteúdo aprendido e desenvolver estratégias de 

transferência. 

O fato de apresentarem altos custos, quando comparados a outros cursos, ressalta a 

importância da transferência dos conhecimentos e habilidades adquiridos, independentemente 

se o investimento é do próprio aluno, da organização ou de ambos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nesta Seção, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

condução deste estudo, incluindo as justificativas da opção pela metodologia qualitativa. 

 

4.1.  Metodologia e tipo de pesquisa 
 

Este estudo é caracterizado como qualitativo básico ou genérico. Para Merriam (1998), 

as características fundamentais dos estudos qualitativos básicos ou genéricos são:  

a) deve incluir descrição, interpretação e compreensão do fenômeno estudado;  

b) utilizar dados obtidos em entrevistas, análise de documentos e/ou observações;  

c) identificar padrões recorrentes em temas e categorias, que são utilizados para análise; 

d) preocupar-se em compreender um fenômeno ou processo, a partir da perspectiva dos 

participantes da pesquisa. 

Na pesquisa qualitativa, é possível partir de teorias, modelos ou conceitos preexistentes, 

pertencentes a um amplo conjunto de disciplinas. Especificamente neste estudo, busca-se 

compreender como ocorre o fenômeno da transferência das aprendizagens adquiridas em 

programas de MBA para os locais de trabalho. 

Embora na análise da literatura de transferência de aprendizagem e naquela específica 

de transferência de aprendizagem em programas de MBA tenha sido identificado que a 

maioria dos estudos adotou procedimentos quantitativos, acredita-se que a escolha da 

metodologia qualitativa possibilite a ampliação dos conhecimentos a respeito do tema, 

identificando novos elementos e novas possibilidades de aprofundamento. 

Assim, a abordagem qualitativa pareceu ser a mais adequada para a realização desta 

pesquisa, procurando entender o processo de transferência da aprendizagem, segundo a 

perspectiva dos alunos de MBA, utilizando, como recomendado por Pham (2010), entrevistas 

em profundidade.  
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4.2. Coleta de dados 
 

Conforme Godoy (2013), a entrevista é uma ferramenta com a qual é possível captar os 

significados atribuídos pelas pessoas a respeito dos fenômenos descritos, por meio do relato 

de suas experiências e vivências. Vergara (2009) corrobora essa ideia, afirmando que as 

entrevistas são úteis quando o objetivo é obter informações relacionadas às experiências 

vividas; enfim, quando se quer captar a subjetividade inerente aos seres humanos. 

A entrevista semiestruturada foi considerada a técnica mais adequada aos propósitos 

deste trabalho e possibilitou a análise dos fatores subjacentes ao processo de transferência das 

aprendizagens, tomando como base as experiências relatadas pelos próprios participantes de 

programas de MBA. 

 

Para a realização das entrevistas, foram adotados os seguintes procedimentos:  

a) foi elaborado um roteiro de entrevistas (Apêndice A), inicialmente construído com 

base nos principais elementos levantados no modelo desenvolvido por Pham (2010);  

b) visando a avaliar essa primeira versão do roteiro e efetuar eventuais ajustes, foi feito 

um pré-teste por meio de duas entrevistas piloto com dois ex-alunos de MBA, que 

ocupam posições de gerência em suas organizações;  

c) após análise das duas entrevistas piloto e com base nas considerações feitas pelos 

integrantes da banca de qualificação, o roteiro sofreu algumas alterações.  

Resumidamente, o roteiro definitivo (Apêndice B) abordou os seguintes temas: perfil 

dos entrevistados, iniciativa e motivação do aluno para fazer o MBA, ambiente de trabalho do 

aluno, desenho do programa de MBA na instituição de ensino, aspectos relacionados à 

transferência das aprendizagens e desempenho no trabalho.  

A partir desse novo roteiro, foram entrevistados 13 alunos de cursos de MBA de uma 

Instituição de Ensino Superior localizada na cidade de São Paulo. A Instituição escolhida é 

reconhecida no Brasil e no exterior por oferecer cursos de qualidade. Possui em seu portfólio 

cursos de graduação, especialização Lato Sensu (no qual estão inseridos os MBAs), Mestrado 

e Doutorado.   
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Não foi autorizada a divulgação do nome da instituição de ensino, portanto, neste 

trabalho, ela foi denominada IES. Durante as entrevistas, os alunos também mencionaram 

outras instituições de ensino. Para não identificá-las, foram adotadas as nomenclaturas IES 

ABCD, ou IES EFGH e assim por diante. 

O roteiro semiestruturado das entrevistas foi apresentado ao Diretor da Unidade de 

São Paulo para prévia autorização de contato com os alunos de turmas em fase de conclusão 

de curso. Na sequência, a pesquisadora visitou algumas salas e convidou os alunos para 

participar da pesquisa, explicando que seria conduzida por meio de entrevistas individuais 

com questões abertas, baseadas em um roteiro previamente elaborado. Após contato por 

telefone e e-mail com os alunos, foi feita uma análise e seleção daqueles que aceitaram 

participar da pesquisa, sendo adotados os seguintes critérios: 

a) alunos em fase de conclusão ou que terminaram o curso há até um ano; 

b) alunos de MBA com Especialização: MBA em Gestão Estratégica e Econômica de 

Negócios, MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria e MBA em Logística e 

Supply Chain; 

c) alunos de MBA focados em indústrias ou setores específicos: MBA em Administração 

de Empresas de Transporte Aéreo e MBA em Gestão de Negócios Automotivos; 

d) alunos com experiência profissional relevante, com idade acima de 30 anos, ou que já 

ocupam posições de gestão nas organizações onde atuam. 

Na confirmação do agendamento das entrevistas com os participantes, foram explicados 

os objetivos do trabalho e garantida a confidencialidade das informações. 

A definição desses critérios levou em consideração as observações de Pham (2010). 

Para essa pesquisadora, a maioria dos alunos de MBA é composta por profissionais ativos no 

mercado de trabalho, ocupando cargos gerenciais, o que lhes possibilitaria transferir, 

rapidamente, o que aprenderam no curso para o contexto do trabalho. Adicionalmente, a 

seleção de pessoas com experiência profissional relevante ou experiência gerencial levou em 

consideração o público-alvo ideal para os programas de MBA, segundo as ideias de 

Mintzberg (2004).  

 
Portanto, esses alunos foram selecionados porque tinham o perfil mais adequado aos 

programas de MBA e poderiam trazer contribuições mais significativas para o entendimento 

do processo de transferência de aprendizagem. 
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As entrevistas foram realizadas nos locais de trabalho dos entrevistados, gravadas 

mediante sua autorização prévia e, posteriormente, transcritas para análise. A duração de cada 

entrevista variou de 50 minutos a duas horas e dez minutos, perfazendo um total aproximado 

de 15 horas e 15 minutos de gravação.  

Durante as entrevistas, a pesquisadora procurou seguir as recomendações de Godoy 

(2007): observação quanto aos horários de início e término da conversa, cordialidade e 

receptividade ao entrevistado e, principalmente, a manutenção de um clima de confiança e 

espontaneidade.  

A pesquisadora procurou deixar os participantes à vontade para expor suas experiências 

e relatos, seguindo o roteiro previamente elaborado, mas fazendo novas perguntas de acordo 

com elementos específicos trazidos pelos participantes, ou seja, procurou aproveitar 

oportunidades em que foi possível fazer algum aprofundamento dos temas em questão. 

Os conteúdos das entrevistas foram transcritos como textos. A partir daí, a pesquisadora 

iniciou o trabalho de leitura cuidadosa dos textos transcritos, destacando possíveis elementos 

que seriam utilizados na análise e interpretação dos dados. 

 

4.3. Processo analítico 
 

Neste estudo, os dados obtidos nas entrevistas foram analisados por um processo de 

análise textual interpretativa de Gil Flores (1994) e por meio da técnica de templates proposta 

por King (2004). 

Para Gil Flores (1994, p.33), a análise de dados é definida como “o conjunto de 

manipulações, transformações, operações, reflexões e comprovações realizadas a partir dos 

dados com a finalidade de extrair significado relevante em relação a um problema de 

investigação”. 

O autor recomenda que a coleta e a análise dos dados qualitativos sejam realizadas pela 

mesma pessoa, por ocorrerem de maneira simultânea. O dado é produto de uma elaboração, a 

qual prevê o uso de determinados instrumentos de coleta e registro. Esse autor ainda 

recomenda que o pesquisador ouça e leia os textos das entrevistas várias vezes, para que possa 

identificar possíveis aspectos ou temas que direcionarão uma análise posterior.  
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Afirma ainda que, muitas vezes, os dados qualitativos estão desordenados e dispersos, o 

que dificulta sua análise, o estabelecimento de relações e a chegada a conclusões de forma a 

responder às questões de pesquisa. Dessa forma, cita a segmentação em unidades e a 

categorização ou codificação. A segmentação é obtida a partir de fragmentos dos discursos 

que expressam a mesma ideia, e a organização em categorias é baseada em padrões 

recorrentes identificados nesses segmentos. 

Segundo King (2004), a análise via templates consiste na produção de uma lista de 

códigos representando temas identificados nos dados textuais, que podem ser definidos a 

priori ou modificados na medida em que o pesquisador lê e interpreta os textos. Um código é 

uma identificação de um fragmento de texto que o pesquisador considera importante para sua 

interpretação.  

As principais vantagens da análise de templates são: sua flexibilidade, que permite ao 

pesquisador adaptá-la para atender às suas próprias necessidades; seu bom funcionamento, 

quando o objetivo do pesquisador é comparar a perspectiva de diferentes grupos de pessoas 

dentro de um contexto específico; e a produção dos templates em si, que obriga o pesquisador 

a adotar uma abordagem estruturada para lidar com os dados, contribuindo para a organização 

e clareza do estudo (KING, 2004). 

Com base nos objetivos definidos para este estudo e nos resultados provenientes da 

leitura e audição das entrevistas, foram definidos os temas abrangentes que deram origem ao 

template, o qual abrange sete categorias, conforme Figura 15, a seguir:  
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1. Perfil dos participantes 

2. Razões para fazer o MBA

3. Características gerais do 
curso realizado segundo a 

visão dos participantes

4. Aprendizagem

5. A transferência das 
aprendizagens

6. Resultados e 
Desempenho

7. Impactos na 
carreira do aluno

 

Figura 15 – Categorias de análise dos dados da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Na sequência, as entrevistas foram lidas com o objetivo de se identificar os trechos 

correspondentes a cada categoria e sua segmentação. Após a classificação dos dados e trechos 

dentro de cada categoria e subcategoria, foi iniciado seu processo de descrição e sua análise, 

tendo como base o referencial teórico. 

 

4.4. Participantes da Pesquisa 
 

De acordo com Merriam (1998), nas pesquisas qualitativas, não há uma limitação rígida 

quanto ao número mínimo de participantes do estudo, tendo em vista que, no decorrer desse, o 

pesquisador deve analisar o esgotamento ou a redundância das informações, ou ainda a 

necessidade de se complementar informações necessárias.  

Neste estudo, considerando o acesso à IES e os sujeitos que aceitaram participar da 

pesquisa e se enquadravam nos critérios apresentados no item 4.2 (Coleta de Dados), foram 
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realizadas 13 entrevistas com alunos de cursos de MBA com Especialização e MBA focados 

em indústrias ou setores específicos, conforme distribuição no Quadro 11, a seguir: 

Quadro 11 – Participantes da pesquisa de acordo com o tipo de MBA  

Curso Momento do Curso Quantidade de 
entrevistados 

MBA em Gestão Estratégica e Econômica de 
Negócios 

Em fase de conclusão 6 

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria Em fase de conclusão 2 
MBA em Logística e Supply Chain Em fase de conclusão 3 
MBA em Administração de Empresas de Transporte 
Aéreo 

Concluído 1 

MBA em Gestão de Negócios Automotivos Concluído 1 
Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Para os dois participantes que já concluíram o curso, o contato foi feito pela indicação 

de colegas, obedecendo aos critérios de seleção já apresentados. Todos os quadros, figuras e 

referências aos participantes, apresentados na sequência, apresentarão a seguinte legenda: 

GEEN = participantes do curso MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. 

FCA = participantes do curso MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. 

LOG = participantes do curso MBA em Logística e Supply Chain. 

GNA = participantes do curso MBA em Gestão de Negócios Automotivos. 

AETA = participantes do curso MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo. 
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5 DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Conforme já ressaltado, a partir das informações coletadas nas entrevistas, foi possível 

identificar um conjunto de categorias e subcategorias necessárias ao entendimento do 

processo de transferência das aprendizagens dos participantes deste estudo. No Quadro 12, 

segue o template que serviu de orientação para a apresentação de tais resultados, os quais 

serão descritos e analisados a seguir: 

Quadro 12 - Template de organização dos resultados 

Itemização 
dos 

resultados 

 
Categorias e subcategorias 

5. 1 Perfil dos participantes  
5.1.1 Dados pessoais 

5.1.2 Tipo de MBA cursado 

5.1.3 Cargos dos participantes, principais atribuições e sua relação com os objetivos do 
MBA cursado 

5.1.4 Autonomia no trabalho 

5. 2 Razões para fazer o MBA 
5.2.1 Iniciativa para fazer o curso e pagamento 

5.2.2 Formação 

5.2.2.1 Em gestão de negócios 
5.2.2.2 Continuada e atualização 
5.2.2.3 Em gestão de negócios e numa área específica 

5.2.3 Envolvimento e Comprometimento 

5.3 Características gerais do curso realizado segundo a visão dos participantes 
5.3.1 Aspectos gerais, disciplinas e estrutura do curso 

5.3.2 Metodologia e eventos focados na realidade 

5.3.3 Critérios de seleção de alunos e composição da turma  

5.3.4 Formas de avaliação  

5.3.5 Alinhamento entre os conteúdos das disciplinas e atividades de trabalho 

5.3.6 O que mais contribuiu para a aprendizagem no curso 

5.4 Aprendizagem 
5.4.1 Desempenho no curso 

5.4.2 Motivação para aprender 

5.4.3 O que o participante considera que aprendeu no curso 
5.4.3.1 No aspecto profissional 
5.4.3.2 No aspecto pessoal 

5.5 A transferência das aprendizagens 
5.5.1 Características e condições do aluno 

5.5.1.1 Ausência de acompanhamento e apoio por parte da organização 
5.5.1.2 Experiência profissional relevante 
5.5.1.3 Iniciativa para transferir 

5.5.2 Mudança de comportamentos no trabalho 
5.5.2.1 Implantação de novos sistemas, procedimentos ou rotinas 

5.5.3 Conhecimento teórico – análises e contribuições mais embasadas 
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5.5.4 Ampliação 
5.5.4.1 Da visão de negócios 

5.5.4.2 De um novo olhar sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a organização. 

5.6 Resultados e Desempenho 
5.6.1 Resultados alcançados para a organização 

5.6.2 Feedback e/ou avaliação de desempenho  

5.6.3 Recompensas pela transferência 

5.7 Impactos na carreira do aluno  
5.7.1 Mudança de emprego e empregabilidade 

5.7.2 Reconhecimento por estar fazendo o curso  

Fonte: elaborado pela autora, com base nas entrevistas. 

 

Com o objetivo de organizar os dados dentro de cada categoria, foi realizada a descrição 

e análise do conteúdo revelado pelos participantes à luz dos referenciais teóricos 

apresentados. Cabe destacar que essas categorias não são estanques, sendo possível identificar 

elementos presentes em mais de uma delas, os quais serão demonstrados por meio de trechos 

dos depoimentos dos participantes do presente estudo. Para algumas subcategorias, não foi 

possível identificar uma relação clara entre o que os participantes abordaram nas entrevistas 

com o conteúdo do referencial teórico. 

5.1 Perfil dos Participantes 
 

Neste item, serão descritas e analisadas as informações que revelam o perfil dos 

participantes, tendo em vista a identificação de possíveis elementos que tenham impacto na 

transferência das aprendizagens. 

5.1.1 Dados Pessoais 
 

Segue um resumo dos principais dados pessoais dos 13 participantes do estudo, 

conforme Quadro 13, adiante: 
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Quadro 13 – Dados pessoais dos participantes 

 Partici-
pantes 

Formação Acadêmica Cargo atual Tempo 
na 

empresa 

Tempo 
no 

cargo 

Idade Sexo 

GEEN-1 Engenharia Elétrica Gerente de Serviços 3 anos 3 anos 32 M 

GEEN-2 Engenharia Eletrônica Consultor de soluções de TI 1 ano 1 ano 49 M 

GEEN-3 Engenharia Química Sócio-Proprietário de duas 
empresas 

4 meses 4 meses 30 M 

GEEN-4 Engenheiro Geólogo e 
mestrado em Hidrogeologia 

Diretor Executivo e Sócio-
Proprietário 

14 anos 5 anos 45 M 

GEEN-5 Análise de Sistemas Supervisor de Sistemas 3 anos 1,5 anos 40 M 

GEEN-6 Economia Diretor de Marketing 8 meses 8 meses 44 M 

FCA-1 Administração de Empresas Diretor Financeiro 5 anos 1 ano 35 M 

FCA-2 Ciências Contábeis Gerente Financeiro 12 anos 2 anos 44 M 

LOG-1 Direito Gerente de Filial 1 ano e 
meio 

10 
meses 

38 M 

LOG-2 Administração de Empresas Gerente de Abastecimento 5 anos 5 anos 30 M 

LOG-3 Administração de Empresas Gerente de Operações 11 anos 2 anos 34 M 

GNA-1 Direito Gerente de Operações 
 (responsável por 4 
unidades) 

20 anos 1 ano e 
4 meses 

57 M 

AETA-1 Letras (Tradução e 
Intérprete - Inglês) 

Gerente de marketing e 
Vendas regional (Brasil) 

1 ano e 
quatro 
meses 

7 meses 38 F 

    Média 39,7  

 Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

Conforme Quadro 13, do total de 13 participantes, 12 são do sexo masculino e uma do 

sexo feminino. A razão da existência de apenas uma participante do sexo feminino é que, nos 

contatos com os alunos na IES, elas não tiveram disponibilidade ou interesse em participar da 

pesquisa. Não foi solicitada à IES nenhuma informação com relação à distribuição dos alunos 

por sexo. No tocante à idade, varia de 30 a 57 anos, com uma média de 39,7 anos.  

Com relação ao tempo de empresa, foi encontrada ampla variação, indo de quatro meses 

para um participante empreendedor, que mudou de emprego duas vezes ao longo do curso, até 

um participante com 20 anos de empresa. O tempo médio na empresa é de seis anos. Com 

relação ao tempo no cargo, o mesmo participante empreendedor está no cargo há apenas 

quatro meses. O participante com mais tempo de casa está há cinco anos no cargo. O tempo 

médio geral é de aproximadamente 22 meses. 
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A formação acadêmica de origem está exposta na Figura 16, a seguir, com predomínio 

dos cursos de Engenharia e Administração de Empresas, que, somados, totalizam sete 

participantes. Todos os participantes trabalham no setor privado: 

 

Figura 16 - Participantes por formação acadêmica de origem. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.1.2 Tipo de MBA cursado 
 

Ao se considerar que os participantes são alunos de MBAs com especializações ou 

focados em áreas específicas, segue sua distribuição por curso: 

Quadro 14 – Curso e quantidade de entrevistados 
Curso Quantidade de 

entrevistados 
MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios 6 
MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria 2 
MBA em Logística e Supply Chain 3 
MBA em Gestão de Negócios Automotivos 1 
MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo 1 
Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

A seguir, breves informações sobre cada curso, com base no site e material de 

divulgação da própria IES: 
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O MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios tem algumas características 

que o diferenciam de outros MBAs com especialização. Oferece uma visão global e integrada 

das atividades empresariais, que são as características procuradas pelos profissionais com 

formação técnica e que precisam de formação em gestão. Adicionalmente, possui um forte 

apelo ao empreendedorismo. Na análise dos fatores que levaram os alunos a escolher este 

curso, apresentada posteriormente, ficou evidente que a formação de líderes empreendedores, 

tanto dentro das organizações onde os alunos atuam quanto no desenvolvimento de negócios 

próprios, foi o fator que mais atraiu os alunos a escolherem o curso.  

O MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria é voltado para profissionais que já 

tenham experiência na área financeira ou contábil e que visam a assumir a diretoria financeira 

ou posições de comando em empresas, ou profissionais que atuam em outras áreas, mas que 

percebem a importância de um conhecimento mais sólido em finanças e em contabilidade no 

seu desenvolvimento profissional. 

O MBA em Logística e Supply Chain é voltado aos profissionais que buscam um 

conhecimento abrangente e estruturado sobre o conjunto de temas necessários à atuação na 

área de logística e Supply Chain, em todos os tipos de organização.  

O MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo é direcionado aos 

profissionais cujo objetivo é a atualização nas modernas técnicas da gestão empresarial, com 

foco específico do setor de transporte aéreo. Foi oferecido para profissionais de uma única 

empresa do segmento de transporte aéreo na modalidade in company, porém, todas as 

condições foram negociadas entre a IES e os representantes do Grêmio de Funcionários. Os 

gestores da empresa e/ou a área de recursos humanos não tiveram nenhum envolvimento no 

desenho do curso, na seleção dos participantes e no pagamento, segundo informações 

fornecidas pela participante da pesquisa. 

O MBA em Gestão de Negócios Automotivos é voltado à preparação de profissionais 

para atuar como gestores e líderes no negócio automotivo. Por ser focado em uma indústria 

específica, é essencialmente voltado aos profissionais de diversos setores com interesse em 

ingressar ou se envolver com esse tipo de negócio. 
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5.1.3 Cargos dos participantes, principais atribuições e sua relação com os objetivos do 
MBA cursado 
 

Quanto aos cargos ocupados pelos participantes, expostos na Figura 17, a seguir, tem-se 

a seguinte distribuição: sete ocupam posições de gerência em áreas diversas, dois são 

diretores, dois são empreendedores (ocupando a posição de sócio proprietário e diretor 

executivo, não estando subordinados a outro executivo), um é supervisor e um é consultor: 

 

Figura 17 – Distribuição dos participantes por cargo ocupado 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 
 

Com o objetivo de identificar e analisar possíveis relações entre as atribuições, a 

complexidade do cargo e os objetivos gerais de cada curso, serão apresentados na sequência 

dados dos participantes separados por curso, incluindo o segmento de atuação das 

organizações onde trabalham.  

Essas informações são complementadas pelas atribuições do cargo de cada participante, 

segundo trechos de suas próprias falas. Cabe destacar que o conteúdo revelado nessas falas 

aponta para a necessidade de aprendizagem em um programa educacional formal, que lhes 

propicie a obtenção dos conhecimentos necessários para lidar com as complexidades e os 

desafios presentes em seus cargos. 
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MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios 

 
Quadro 15 – Perfil dos alunos do MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios 
Partici-
pantes 

Cargo atual Segmento de atuação 

GEEN-1 Gerente de Serviços Indústria 

GEEN-2 Consultor de soluções de TI Serviços e Tecnologia 

GEEN-3 Sócio-Proprietário de duas 
empresas 

Varejo e startup de tecnologia 

GEEN-4 Diretor Executivo e Sócio-
Proprietário 

Engenharia e consultoria ambiental 

GEEN-5 Supervisor de Sistemas Hospitalar 

GEEN-6 Diretor de Marketing Organização não governamental voltada a projetos 
de conservação ambiental 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Na análise das atribuições do cargo dos participantes que realizam esse curso, foi 

possível identificar a necessidade de uma visão global das atividades empresariais e 

empreendedorismo, como relatado nos depoimentos a seguir: 

Sou Gerente de serviços e responsável por toda a operação de emissão crítica, do 
portfólio de emissão crítica da Empresa. Então abaixo da minha equipe temos os 
coordenadores, abaixo deles toda a equipe de campo, engenheiro e técnico de campo 
para atuar em startups, sistemas novos, atendimentos de garantia, vendas avulsas, 
vender uma preventiva num sistema de ar de precisão ou vender uma corretiva num 
sistema UPS que apresentou falhas, isso só em equipamentos da empresa. Então, 
você tem que ter essa responsabilidade de cuidar para que o time esteja preparado, 
treinado, com ferramentas adequadas e treinamentos adequados. [...] Trabalho mais 
ou menos em conjunto com a área de vendas e serviço. Eu cuido de um faturamento 
anual de mais de 30 milhões e 70 pessoas. Então olha, não é fácil. (GEEN-1). 

Sou Consultor de soluções de call center, BPO, outsourcing de call center. A área 
que eu trabalho é GPS que é Global Process Services. Minha principal atribuição é 
ser arquiteto de soluções CRM (Customer Relationship Management).  O que temos 
que fazer é você aproveitar todos os ativos que a EMPRESA tem e montar a melhor 
solução para o cliente, dependendo do objetivo do cliente, se ele quer aumentar a 
produtividade, se ele quer aumentar a satisfação do cliente. O arquiteto de soluções, 
o objetivo dele é apoiar os vendedores. Os vendedores vendem várias soluções. 
Então, por exemplo, se tem um cliente que está interessado em fazer outsourcing de 
contact center, vai envolver nós que somos especialistas. É, porque ele não é 
especialista. Como são várias áreas, tem terceirização em RH, terceirização em 
finanças e administração, supply chain e CRM. Ele vai chamar os especialistas, 
muitas vezes mais de um para dar um apoio. (GEEN-2). 

Hoje, eu sou sócio proprietário. Hoje, o que eu estou tocando mais é a parte de 
estratégia, marketing e vendas e a minha sócia está mais focada no financeiro e 
operações. [...] E eu acabei entendendo no momento que eu estava e já estava com 
essas ideias de começar a empreender, eu achei que ficar 2 anos fora talvez não 
fosse o momento. Então eu queria um curso que complementasse tudo aquilo que eu 
já estava vendo no mercado de trabalho então eu passei por área financeira, passei 
por marketing, por vendas, por operações, achei que uma teoria e referência de bons 
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professores, um networking bom me agregariam muito como tem me agregado. 
(GEEN-3). 

Eu sou diretor executivo e um dos donos. Eu faço em linhas gerais a execução das 
diretivas gerais que a gente estabelece no ano anterior. A gente tem um 
planejamento estratégico, a gente faz a cada 2 anos e revisa a cada ano e em função 
dessas diretivas que a gente assume eu executo e faço com que elas aconteçam 
durante o ano seguinte. E estão relacionadas à parte financeira. A gente estabelece 
algumas metas com relação à parte financeira e tributária, as persegue e com relação 
market share abertura de novos mercados, tem alguns clientes spots que a gente 
estabelece algumas metas com relação a alguns clientes e persegue-as. Então são 
metas financeiras, administrativas e metas técnicas operacionais. [...] Nesse cargo eu 
estou de 2009 para cá, depois daquela crise, daquela loucura, eu era diretor técnico, 
eu sempre fui diretor técnico, eu sou um dos fundadores e nunca me envolvi na parte 
de gestão, mas depois da crise de 2008 eu assumi a gestão da empresa. (GEEN-4). 

 
 

GEEN-5 e GEEN-6 têm, respectivamente, atribuições em TI e Marketing. Nas 

atribuições de seus cargos, não ficou evidente nenhum ponto que pudesse relacioná-los aos 

principais objetivos do curso. No caso específico de GEEN-5, nas razões para escolha do 

curso, nota-se que ele desejava sair da área mais técnica, necessitando de ferramentas de 

gestão.  

 

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria 

Quadro 16 – Perfil dos alunos do MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria 
Partici-
pantes 

Cargo atual Segmento de atuação 

FCA-1 Diretor Financeiro Varejo 

FCA-2 Gerente Financeiro Indústria. A matriz e a fábrica estão localizadas nos 
Estados Unidos. No Brasil, apenas escritório de 
vendas. 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

Na análise das atribuições dos cargos dos dois participantes, foi possível identificar que 

eles já possuíam experiência na área financeira, conforme evidenciado a seguir: 

Atualmente eu sou diretor financeiro. [...] Bom, eu cuido de toda área financeira, a 
gestão do caixa propriamente dita e cuidar de novos negócios que a gente tem, 
negociação com bancos, tudo que é voltado para a área financeira. Por ser uma 
empresa de porte médio, acaba tendo mais atribuições do que a área Financeira. [...] 
Mais a área de TI que também está sob a minha responsabilidade, de tecnologia da 
informação. (FCA-1). 

Gerente financeiro. Aqui por ser uma empresa pequena, eu tenho acesso a todas as 
áreas que você possa pensar, Gerente financeiro por que não cabe dentro da 
hierarquia aqui no Brasil. Ela é uma empresa americana, então eu trabalho tanto na 
parte de logística, trabalho com vendas em questões de decisões de algumas coisas 
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que eles têm que fazer a parte contábil, parte financeira em si então eu tenho acesso 
a todas essas informações. O meu foco é financeiro, mas eu trabalho em todas essas 
outras áreas e todos eles estão abaixo de mim, tem esse guarda-chuva lá com 
exceção de vendas que tem uma pessoa que seria o meu chefe aqui no Brasil que aí 
eu estou abaixo dele e depois sou eu. (FCA-2). 

  

MBA em Logística e Supply Chain 

Quadro 17 – Perfil dos alunos do MBA em Logística e Supply Chain 
Partici-
pantes 

Cargo atual Segmento de atuação 

LOG-1 Gerente de Filial Transportes 

LOG-2 Gerente de Abastecimento Varejo 

LOG-3 Gerente de Operações Siderurgia 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

Com base nos relatos das atribuições dos cargos desses profissionais e considerando sua 

formação acadêmica de origem e seus segmentos de atuação, é possível concluir que eles 

desenvolveram suas carreiras em empresas de diferentes segmentos, mas precisavam dos 

conhecimentos mais focados em logística e Supply Chain, importantes para a competitividade 

de suas empresas. Especificamente, no caso de LOG-1, relatou que a logística está fortemente 

relacionada ao segmento de transportes: 

Gerente de Filial. [...] Gestão da filial envolvendo a parte administrativa, 
operacional, financeira, recursos humanos, jurídico, manutenção predial, tudo 
relacionado à gestão como um todo da unidade. E aqui eu ainda tenho as outras duas 
empresas, a Empresa XXXX e a transportadora YYYY que é parte aérea. Eles ficam 
locados dentro desse espaço, mas eu tenho toda a estrutura e infraestrutura de 
atendimento desses caras, refeitório, abastecimento, lavador, a parte de manutenção 
dos veículos, nós fazemos para todas as empresas do grupo aqui em São Paulo. 
Então seria a gestão como um todo da unidade. (LOG-1). 

 

Embora LOG-1 tenha desenvolvido sua carreira em empresas de transporte, sentiu que 

precisava de conhecimentos teóricos e embasados para sua atuação profissional, conforme 

relato a seguir: 

Direito é a minha formação principal, mas como nos últimos anos eu sempre 
trabalhei muito na área de transporte, já tinha atuado como gerente de filial em outra 
empresa. Eu venho desde o início da minha carreira avaliando contratos, entrei no 
transporte e na empresa anterior eu ia ter que sair dessa unidade para ir para outra 
localidade e acabei trocando a empresa anterior e vim para a empresa atual. [...] eu 
tinha até então muita formação jurídica, eu era formado em direito, advogado, tinha 
feito uma pós em direito do trabalho na área de processo, tinha feito cursos mais 
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específicos de gestão, de administração, de logística, mas não em um porte como a 
IES. E realmente quando eu comecei a fazer este MBA deu esse “up” no curriculum 
e isso eu acho que foi um diferencial aqui na empresa. (LOG-1). 

 

LOG-2, como Gerente de Abastecimento, lida com diversas variáveis na execução de 
suas funções, conforme relato a seguir: 

 

Gerente de abastecimento. Minhas principais atribuições são: gestão de estoque e 
disponibilidade em gôndola. Na gestão de estoque a gente trabalha muito com fluxo 
de caixa. A minha gestão, o meu nível de cobertura de estoque tem que ser menor do 
que o prazo médio de pagamento, ou seja, eu preciso gerar um superávit no caixa da 
empresa, ao contrário de algumas que às vezes você paga antes do que vendeu. 
Então além da despesa com a operação eu teria despesa com crédito, ou seja, alguma 
coisa com o banco. Eu respondo também pelo nível de sortimento em gôndola. Eu 
cuido de tudo. Eu cuido desde a mercearia, eu cuido de peixes, cuido de TV, cuido 
de roupa, cuido de cerveja, cuido de tudo. Então a complexidade hoje, enfim, além 
de transporte, de tributação, o nível de serviço hoje no Brasil é muito ruim. De cada 
cem produtos cadastrados, eu preciso ter no mínimo noventa e oito para o cliente na 
gôndola. Para cada unidade de venda é um produto que eu respondo. Então ao 
mesmo tempo em que eu tenho que ter um nível de inventário baixo eu preciso ter 
uma disponibilidade alta para atender o cliente na loja. Uma variedade de 98%. 
Esses são meus dois maiores desafios aqui dentro da empresa. (LOG-2).  

 

LOG-3 é Gerente de Operações e tem diversas atribuições na execução de suas funções, 

para as quais as ferramentas de logística e supply chain são essenciais, conforme relato a 

seguir: 

 
Sou gerente de operações. Eu respondo por quatro unidades produtivas da empresa, 
basicamente eu respondo pela entrada dos materiais, pelo processamento, saída de 
material e material de acordo com os padrões que eu preciso mandar para as usinas 
de Barra Mansa e Rezende. Além disso, tem também a parte de Gestão de pessoas, 
segurança na unidade e Gestão de fornecedores. Os macro processos são esses. [...] 
eu entendi que precisava fazer um curso voltado para gestão de operações que era 
um cargo que eu tinha assumido quando fiz o curso. Eu comecei a fazer o curso em 
abril de 2012, eu tinha sido promovido em novembro de 2011 então eu pensei, 
"tenho que fazer alguma coisa que me ajude a melhorar ou que me dê um pouco 
mais de visão e agregue para o meu negócio". O curso que mais tinha a ver era esse 
de gestão, supply chain e logística que tem tudo a ver comigo. (LOG-3). 

 

Vale ressaltar que, na realização da entrevista com LOG-3, a pesquisadora teve acesso à 

unidade de negócios e presenciou parte do processo de sua produção. O participante, para 

explicar suas atribuições, mostrou parte da unidade de negócios: a chegada da sucata e o seu 

transporte interno para ser amassada e prensada, a entrada no container e a preparação para o 

transporte ferroviário. O trem entra na própria unidade para transportar a sucata prensada para 

as unidades de Barra Mansa e Rezende.  
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MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo 
 
Quadro 18 – Perfil da aluna do MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo 

Partici-
pantes 

Cargo atual Segmento de atuação 

AETA-1 Gerente de marketing e Vendas 
regional (Brasil) 

Transporte aéreo 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

As principais atribuições do cargo dessa entrevistada estão descritas no trecho a seguir: 

Gerente de Vendas e Marketing regional (Brasil). [...] Eu cuido de todo 
departamento de vendas, os executivos que estão na rua fazendo as visitas nas 
agências de viagens, tudo que é relacionado a divulgação da marca isso seria a parte 
de Marketing, participação de eventos, análise de propostas tanto para eventos como 
para propaganda em revistas, jornais, televisão, seja o que for, cai na minha mão. E 
tudo que é relacionado a ações em outros mercados não só São Paulo, mercados 
dentro do Brasil e alguns mercados estratégicos fora no caso, por exemplo, Japão 
onde a gente tem um fluxo muito grande de japoneses e brasileiros entre os dois 
países. E temporariamente eu também estou ajudando a gerenciar o departamento de 
call center que também faz venda, mas por enquanto ainda é temporário e eles estão 
verificando como é que vai ficar essa estrutura. É um grupo bem maior. (AETA-1). 

 

Relatou ainda que mudou de emprego logo após o término do curso e foi promovida na 

nova empresa, do mesmo segmento que a anterior. No caso específico dessa participante, os 

objetivos do curso estavam alinhados ao que ela buscava, conforme relatado em sua fala: 

[...] para me renovar e como era um curso muito específico de Administração de 
Empresas em foco transporte aéreo na aviação mesmo e era o que eu trabalho em 
toda minha vida então para mim era importante tentar juntar as duas coisas. (AETA-
1). 

 

MBA em Gestão de Negócios Automotivos 
 

Quadro 19 – Perfil do aluno do MBA em Gestão de Negócios Automotivos 

Partici-
pantes 

Cargo atual Segmento de atuação 

GNA-1 Gestor de Operações 
(responsável por quatro 

unidades) 

Automotivo (automóveis de luxo) 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 



106 

 

GNA-1 atua há aproximadamente 20 anos nesse segmento. Seu último cargo foi como 

gerente de operações no varejo, posição que ocupava há um ano e quatro meses. Suas 

principais atribuições estão descritas a seguir: 

 
[...] eles tinham uma configuração diferente, chamava gestor de operações e esse 
cargo na verdade eu cuido da área comercial de quatro lojas: São Paulo, Alphaville, 
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Então em cada loja, eu tenho um gerente, 
um gestor da loja e esses quatro nós conversamos para fazer um funil para levar 
enfim, propostas para a diretoria ou da diretoria para eles, é mais ou menos essa a 
configuração. (GNA-1). 

 

Apesar de ele atuar no segmento há aproximadamente 20 anos, não tinha feito nenhum 

curso de especialização. 

Todos os participantes têm experiência profissional relevante. Com exceção de GEEN-

2, todos ocupam posição de gestão nas organizações onde trabalham e, portanto, estão dentro 

do público-alvo ideal para o programa de MBA, segundo os critérios de Mintzberg (2004). 

Ao analisar os cargos e os segmentos de atuação dos participantes e compará-los com os 

aspectos gerais de cada curso, foi possível identificar um alinhamento entre esses aspectos 

com aquilo que os participantes precisam para desempenhar suas funções. Segue uma síntese 

desse alinhamento no Quadro 20, adiante: 

Quadro 20 – Alinhamento entre as especializações e os segmentos de atuação dos participantes 

Curso Foco da Especialização Segmentos de atuação dos 
participantes 

GEEN Generalista com ênfase em empreendedorismo Segmentos diversos 
FCA Finanças, Controladoria e Auditoria Varejo e indústria 

LOG Logística e Supply Chain Transporte, Varejo e Siderurgia 
AETA Transportes Aéreos Diretamente em transportes aéreos 
GNA Negócios Automotivos Diretamente na indústria automotiva 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com base no Quadro 20, é possível concluir que os participantes buscaram cursos com 

especializações na sua área de atuação, demonstrando que analisaram a utilidade do curso 

para o trabalho (CHENG, 2000) e estão motivados para aprender (BALDWIN; FORD, 1988, 

PHAM, 2010). A utilidade do curso e a motivação para aprender são condições necessárias 

para a transferência de aprendizagem. 
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5.1.4 Autonomia no trabalho 
 

No Quadro 21, a seguir, seguem as principais informações dos participantes com 

relação ao cargo que ocupam dentro das organizações onde trabalham, incluindo para quem 

respondem dentro da estrutura hierárquica e a quantidade de subordinados: 

Quadro 21 – Informações sobre cargo e estrutura hierárquica 

Partici-
pantes 

Cargo atual Responde para quem 
dentro da hierarquia 

Quantidade de 
Subordinados 

GEEN-1 Gerente de Serviços Diretor de serviços Brasil e 
Diretor de Serviços 
América Latina 

70 

GEEN-2 Consultor de soluções de TI Líder técnico (EUA) e 
gestor local 

não tem 

GEEN-3 Sócio-Proprietário de duas 
empresas 

Não responde para ninguém 17 

GEEN-4 Diretor Executivo e Sócio-
Proprietário 

Não responde para ninguém 4 diretos (32 indiretos) 

GEEN-5 Supervisor de Sistemas Diretor de TI 13 

GEEN-6 Diretor de Marketing Diretora de marketing da 
América Latina 
(Washington - EUA) 

9 

FCA-1 Diretor Financeiro Diretor geral 
administrativo, financeiro e 
RH 

12 

FCA-2 Gerente Financeiro Diretor (EUA) e 
Representante legal no 
Brasil 

7 

LOG-1 Gerente de Filial Gerente nacional de 
operações 

14 diretos e 350 no total 
da filial 

LOG-2 Gerente de Abastecimento Vice-presidente de 
Logística 

16 

LOG-3 Gerente de Operações Gerente geral de metálicos 32 

AETA-1 Gerente de marketing e Vendas 
regional (Brasil) 

Diretor Nacional 10 

GNA-1 Gerente de Operações 
(responsável por 4 unidades) 

Diretor Comercial 33 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

 

Do grupo, dois participantes não ocupam cargos de gerência ou direção, mas têm certo 

grau de autonomia na execução de seu trabalho. A seguir, algumas informações quanto a esse 

aspecto. 

 GEEN-2, que é consultor, possui autonomia para montagem de soluções e apoio à área 

de vendas com base no portfólio da empresa, como relatado em sua fala: 
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Aqui na empresa, tenho 2 chefes, que seria o chefe de pessoas que faz o coaching e 
o líder que fica fora. Eu atendo a América Latina. Nosso líder fica nos Estados 
Unidos. Ele dá as diretrizes do que temos que fazer no dia a dia. Meu chefe é quem 
vai me orientar no dia a dia, etc., em termos de navegação dentro da empresa. 
Vamos dizer, no caso técnico mesmo, quem é responsável é o da Califórnia. Ele é o 
responsável, líder de sede, contact center, vamos dizer assim. Então a gente 
responde para ele. A gente faz tudo por conferência. [...] Porque não é a pessoa 
comercial que vai desenhar a solução. Quem desenha a solução é o arquiteto. 
(GEEN-2).  

 

GEEN-5 é Supervisor e destaca a limitação da autonomia de seu cargo: 

Por toda hierarquia mesmo da instituição. Então, por exemplo, dentro da área de TI 
tinha algumas coisas que eu não concordava, mas eu não tinha autoridade para 
mudar. E eu sempre discutia que tinham algumas coisas lá que não eram daquela 
forma, mas a pessoa não queria mostrar outra coisa, queria mostrar daquela forma. 
Então é complicado. Então assim eram decisões que eu não tomaria. Eu não 
tomaria se eu estivesse naquela função, mas é o que eu falei tinham coisas que 
vinham e a gente tinha que operacionalizar, colocar em prática. (GEEN-5). 

 

Cabe destacar que estudos sobre o tema apontam que a autonomia do indivíduo ao 

executar suas tarefas no contexto do trabalho é um elemento facilitador (YELON; FORD, 

1999) e que exerce impacto na transferência de aprendizagem. Segundo Robins (2001), a 

autonomia no trabalho é o grau de liberdade que o aluno possui para organizar e executar as 

tarefas de seu trabalho. Para Pham, Segers e Gijselaers (2012), ter autonomia é um fator do 

ambiente de trabalho.  

De acordo com os cargos ocupados e o nível de complexidade das suas atribuições, 

apresentados no item 5.1.3, além dos cargos executivos para quem respondem dentro da 

estrutura hierárquica e quantidade de subordinados, é possível concluir que os participantes 

deste estudo possuem autonomia para execução de suas tarefas nas organizações onde 

trabalham e como consequência têm mais facilidade para a transferência da aprendizagem. 

 

5.2 Razões para fazer o MBA 
 

Nesta categoria, primeiramente, foram identificados e analisados de quem foi a 

iniciativa para realizar o curso, as razões que levaram os participantes a optar por realizar um 

curso dessa natureza e o motivo pelo qual escolheram a especialização específica, incluindo 
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as necessidades de formação, seu comprometimento e envolvimento com a organização, o 

trabalho e a carreira.  

5.2.1 Iniciativa para fazer o curso e pagamento 
 

Os resultados mostraram que, mesmo por razões diferentes, a iniciativa para fazer o 

curso teve como ponto de partida o próprio aluno. Em quatro casos, o aluno tomou a iniciativa 

e contou com o apoio da organização para pagamento do curso, mesmo que de forma parcial, 

conforme apresentado no Quadro 22, a seguir:  

 

Quadro 22 – Iniciativa e forma de pagamento 

Participante Iniciativa do 
aluno 

Pagamento do curso 

GEEN-1 Sim 70% empresa e 30% aluno 

GEEN-2 Sim 50% empresa e 50% aluno 
GEEN-3 Sim 100% aluno 
GEEN-4 Sim 100% aluno 

GEEN-5 Sim 100% aluno 
GEEN-6 Sim 100% aluno 
FCA-1 Sim 50% empresa e 50% aluno 

FCA-2 Sim 100% aluno 
LOG-1 Sim 100% aluno 
LOG-2 Sim 100% aluno 

LOG-3 Sim 100% aluno 
AETA-1 Sim 100% aluno 

GNA-1 Sim 80% empresa e 20% aluno 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Cinco participantes relataram com detalhes sua iniciativa em fazer o curso, conforme 

trechos a seguir: 

Foi iniciativa minha e depois eu conversei com o pessoal aqui internamente e eles 
até me ajudaram desde o início. [...] Só que eu já tinha feito a inscrição e já ia fazer 
por conta e tudo mais e aí eu acabei colocando isso em negociação aqui depois de 
um tempo coloquei em negociação. Eles então "tudo bem, a gente paga", mas eu já 
ia fazer por conta mesmo e também foi por iniciativa minha. (GEEN-1). 

Eu sempre quis fazer, mas não tinha oportunidade. Desde que eu entrei na empresa 
anterior eu fiquei cinco anos e era uma coisa que eu queria fazer. Uma hora eu vou 
conseguir. Então foi assim praticamente no último ano que eu trabalhei na empresa 
anterior que acabou dando certo de fazer o treinamento, mas eu já planejava. Foi 
100% iniciativa minha. (GEEN-2). 

Não, nenhum planejamento ou incentivo. Partiu 100% de decisão própria, nem 
existia esse fomento. (GEEN-6). 



110 

 

Na verdade foi uma decisão minha mesmo, eu queria fazer esse curso, claro que meu 
superior na época sempre aconselhava os funcionários a fazerem cursos. Se você 
realmente quer melhorar a carreira profissional você tem que correr atrás, não vai 
cair no colo e eu vendo isso eu via que era uma ótima oportunidade. Então a decisão 
mesmo foi muito mais minha do que do meu superior. (AETA-1). 

Foi uma iniciativa 100% minha porque como eu te disse hoje o mercado é muito 
volátil digamos assim. Qualquer deslize meu aqui eu não consigo me recolocar no 
nível que eu estou hoje sem o MBA. (LOG-2). 

 

A partir dos depoimentos abaixo, foi possível verificar que GEEN-3 e GEEN-4 são 

empreendedores e suas iniciativas têm como origem a necessidade de gerir seus próprios 

negócios. GEEN-3 abriu mão de fazer um curso in company, tomando a iniciativa de fazer um 

que atendesse à sua necessidade de empreendedorismo; GEEN-4 já tinha a empresa, antes de 

iniciar o curso, conforme relatos a seguir: 

 

Na verdade quando eu estava dentro da Whirlpool, eles tem um curso da Instituição 
de Ensino ABCD que é in company e na época eles também fecharam uma parceria 
com a Instituição de Ensino EFGH que também tinha uma “baita” bolsa de 50%, 
100%, como vai sair o custo? Mas eu já estava com isso na cabeça de “pô se eu faço 
um MBA in company eu acho que o propósito do networking e de discutir com 
pessoas de diferentes mercados para mim não vai valer”. Então eu comecei a me 
planejar, na verdade dentro da empresa eles até queriam custear, mas eu mudei de 
emprego e paguei o curso. [...] Agora no final do curso eu comecei a minha 
empreitada para empreender. (GEEN-3). 

Eu nunca vi o MBA como uma possibilidade, inclusive quando eu entrei no MBA 
eu tinha aprovado a minha tese de doutorado aqui na Poli na parte técnica e eu falei 
“eu vou mudar um pouco a minha formação, vamos deixar o doutorado mais para 
frente e vamos passar para o MBA”. Eu acho que o MBA para mim teve uma 
conotação de formação mesmo. No meu caso foi para desenvolvimento profissional. 
Eu não sei se é vantagem ou desvantagem hoje ser dono de empresa, mas eu não 
preciso, eu deveria engordar o meu curriculum na parte técnica. (GEEN-4). 

 

 

De acordo com o perfil dos participantes, incluindo o cargo que ocupam em suas 

organizações, sua experiência profissional e seu grau de autonomia no trabalho, é possível 

inferir que possuem um nível de maturidade que os levou a analisar seu momento de carreira 

e tomar a iniciativa de fazer o curso. Adicionalmente, por ser um curso de valor elevado, os 

participantes, pelos cargos que ocupam, têm condições financeiras para arcar com seus custos, 

independentemente de contar com o apoio da organização onde trabalham. Quatro 

participantes comentaram essa questão, conforme trechos a seguir: 

 

Aqui internamente e eles até me ajudaram desde o início com o pagamento de 70%. 
Só que eu já tinha feito a inscrição e já ia fazer por conta e tudo mais e aí eu acabei 
colocando isso em negociação aqui depois de um tempo coloquei em negociação. 
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Eles então "tudo bem, a gente paga", mas eu já ia fazer por conta mesmo e também 
foi por iniciativa minha. (GEEN-1). 

E aí teve a bolsa, eu fui contemplado com a bolsa porque o curso não é um curso 
barato né? E foi assim a melhor coisa que eu fiz porque abriu muito a minha cabeça. 
(GEEN-2). 

[...] na verdade e já tinha uns três anos que eu precisava fazer e aí me faltou um 
pouco de tempo e me faltava também me organizar financeiramente para poder fazer 
porque é um curso caro. Aí eu acho que deu tudo certo de fazer e me organizei no 
tempo e financeiramente e eu consegui fazer. Então a iniciativa foi minha e inclusive 
a empresa por conta dessa iniciativa viu que era benéfico para ela e resolveu 
participar com 50% do curso, do valor da mensalidade. Então o que tem me ajudado 
bastante também. (FCA-1). 

Achei interessante o contexto, o conteúdo e na época falei para o meu diretor na 
EMPRESA XPTO, falei "quer investir?" e ele falou "Pode fazer!". (GNA-1). 
 

 

Na análise das categorias e subcategorias apresentadas ao longo deste estudo, foi 

possível identificar a presença e a importância do papel do aluno na transferência de 

aprendizagem, mesmo que de forma indireta. Especificamente na análise dessa categoria isso 

ficou evidente, pois o grupo inteiro tomou a iniciativa de ingressar no curso.  

 
Portanto, é possível concluir que os participantes reúnem as características apontadas 

por Baldwin e Ford (1988): a crença no valor do curso, a opção em participar do curso e a 

obtenção de informações reais sobre o programa de MBA. Adicionalmente, dois participantes 

já concluíram o curso e 11 estão em fase de conclusão, ou seja, não houve desistências, nem 

trancamentos, demonstrando sua capacidade, seu nível de inteligência (BALDWIN; FORD, 

1988) e seu desejo de aprender o conteúdo do MBA, o que influenciou seu desempenho e o 

posterior resultado da transferência (CHENG; HO, 2001). 

 
A iniciativa do grupo demonstra sua motivação para a aprendizagem, que pode ser 

analisada sob dois aspectos: os participantes buscaram e analisaram informações reais sobre o 

MBA e optaram pela participação nesse (BALDWIN; FORD, 1988); e os participantes 

analisaram a utilidade do curso (CHENG, 2000), reforçando os resultados encontrados na 

subcategoria 5.1.3. 
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5.2.2 Formação 
 

Na análise das entrevistas, foi possível identificar a necessidade de formação como uma 

das razões para cursar o MBA. As formações que despontaram com maior frequência foram 

em gestão de negócios, em uma área específica ou nas duas em conjunto. 

5.2.2.1 Em gestão de negócios 
 

Foi possível identificar na fala dos participantes que eles buscam uma formação 

genérica em gestão de negócios. Isso ficou evidente, principalmente para aqueles que não são 

graduados em Administração de Empresas e para aqueles que atuam em áreas mais técnicas e 

necessitam de ferramentas de gestão. Os trechos a seguir são esclarecedores: 

 

[...] Sim, por causa da minha formação. Então queria isso, ter essa visão de 
financeiro e de custos tudo mais, que eu já tinha adquirido também no dia a dia e 
você acaba fazendo, se virando como diz o meu antigo chefe e batendo cabeça. 
(GEEN-1). 
 
Eu queria há muito tempo já. Porque assim eu fiz parte de uma empresa antes, 
durante nove anos então a hora que eu saí da empresa que eu senti que faltava essa 
questão de MBA, de gestão, etc. [...] Eu sempre tive vontade de fazer porque eu 
acho que o que faltou pra gente na empresa que eu fui sócio foi justamente essa 
questão de gestão, de planejamento e na empresa anterior eu tinha muitos amigos 
fazendo. Então eu vi que era a passagem para a minha carreira. Então praticamente 
foi isso que me motivou. E aí teve a bolsa, eu fui contemplado com a bolsa porque o 
curso não é um curso barato né e foi assim a melhor coisa que eu fiz porque abriu 
muito a minha cabeça. (GEEN-2). 

Então eu queria um curso que complementasse tudo aquilo que eu já estava vendo 
no mercado de trabalho. Então eu passei por área financeira, passei por marketing, 
por vendas, por operações. Achei que uma teoria e referência de bons professores e 
um networking bom me agregariam muito como têm me agregado. (GEEN-3). 
 
Eu sou Engenheiro Geólogo, formei em Ouro Preto Minas Gerais, depois eu fiz 
mestrado em Hidrogeologia aqui na USP, fui para o Canadá e fiquei lá um tempo 
também me especializando nessa área, por isso que eu sempre fui da parte técnica e 
depois eu migrei, inclusive foi por isso que eu fui fazer MBA lá na IES. Eu tinha 
uma formação técnica muito sólida. Por isso precisava do MBA para a gestão da 
empresa. [...] Eu preciso me estruturar, conhecer melhor essa parte de gestão 
mesmo, por que o curso tem muito mais a oferecer. (GEEN-4). 

[...] na verdade eu quis fazer esse MBA porque eu queria mudar um pouco de ramo, 
então assim, eu estava muito técnico, muito numa área técnica e eu gostaria de ter 
uma coisa mais de gestão, mais administrativa, mais estratégica. (GEEN-5). 
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Esses depoimentos estão alinhados ao comentário de Pham (2010), para quem o MBA é 

um dos programas mais reconhecidos internacionalmente quando se trata de treinamento 

focado em negócios e que visa ao desenvolvimento de competências profissionais. Dentro do 

conceito de formação em gestão de negócios, é possível perceber que os alunos entendem que 

o conhecimento teórico proporciona um embasamento para as aprendizagens e experiências 

que já possuem. 

5.2.2.2 Continuada e atualização 
 

Foi possível identificar que os alunos buscam formação continuada e atualização. 

Ademais, buscam esses cursos pelo diferencial que o MBA oferece para empregabilidade e 

promoções dentro das organizações, como relatado nos trechos a seguir: 

 

Bom, primeiro porque a minha formação apesar de ter sido administração não foi 
numa faculdade de primeira linha e segundo porque eu já sentia a necessidade de me 
atualizar, a necessidade de ver coisas novas apesar de sempre estar trabalhando a 
gente interagir com gente que acaba de sair de MBA, que acaba saindo de faculdade. 
Eu sentia a necessidade de me atualizar melhor numa instituição com um nome 
bacana e acho que agora esse momento foi porque eu já tive uma trajetória 
profissional que me ajudasse a compreender as coisas e talvez se eu tivesse saído da 
faculdade e tivesse feito esse curso eu não teria aproveitado da maneira que eu 
aproveitei. (FCA-1). 
 
O mercado hoje exige isso. No nível hierárquico que eu tenho hoje na empresa 
raramente eu consigo uma posição ou alguma promoção sem ter o MBA hoje no 
currículo. E também por conhecimento e trabalhar um pouco mais com as pessoas 
que tenham alguma semelhança com a minha área e entender o mercado 
independente de varejo, indústria, transportadora. Acho que a experiência foi rica 
nesse sentido. (LOG-2). 
 
Atualização, simplesmente eu estudei, fiquei muito tempo fora em questão de parte 
acadêmica, lá eu decidi fazer o MBA como questão de atualização mesmo, de 
informação do que está acontecendo no mercado e por isso eu escolhi o foco em 
questão. Pegando um pouquinho de cada área e ver dali o que eu posso aproveitar ou 
não. [...] eu usei a IES para me atualizar. Então ela me atualizou em um monte de 
coisas que estavam acontecendo no mercado que nem eu sabia o que era para falar a 
verdade e outras que você tinha conhecimento, mas você não tinha presenciado isso. 
(FCA-2). 

Mas eu tenho um MBA anterior em marketing internacional também que eu fiz na 
Alemanha. Eu estava afastado do mundo acadêmico há muitos anos, mais de 
décadas e fiquei motivado a rever novos conceitos, a estar atualizado em novas 
teorias para poder avançar aí nos próximos 15 anos porque como eu falei, hoje eu 
tenho 44 anos. Então, até os 60 acho, eu acho que ainda dá para investir muita coisa 
aí. (GEEN-6). 
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5.2.2.3 Em gestão de negócios e numa área específica 
 

Como todos os participantes são de cursos com especialização ou com foco em um 

setor, também foi possível identificar que oito queriam, além da formação em gestão, algo 

voltado para sua área de atuação, ou desenvolver a visão estratégica e empreendedora, 

conforme relatado a seguir: 

[...] mas eu queria algo voltado para estratégia. Então esse porque eu achava muito 
legal isso de estratégia, de manobra, o que você vai fazer para ir ao mercado sei lá 
atuar, como você vai decidir os próximos passos da empresa e tudo mais. Esse curso 
tinha isso e pegava, tinha uma abrangência muito grande, aí eu não queria entrar em 
detalhes, por exemplo, e detalhar muito o financeiro e não preciso disso e já tenho 
um estilo técnico muito pesado inclusive de exatas. [...] Para eu ter uma visão 
global, dos diversos campos, ou para você iniciar um novo projeto dentro da 
empresa ou para fazer uma empresa nova. É legal porque abrange tudo, desde a 
parte financeira, negociação, custos, estratégias que é um negócio muito legal que eu 
queria ter já há muito tempo. (GEEN-1). 

Então eu analisei o tema de gestão e o estratégico de negócios. Eu avaliei as duas e 
vi que a carga horária é um pouco mais extensa e uma das diferenças é que envolve 
a parte de empreendedorismo que a gestão de empresas não tem, então vamos dizer 
assim esse treinamento é um pouco mais amplo porque ele pega também a parte de 
empreendedorismo que o de gestão empresarial não contempla. Eu acho que são 
muito similares em termos de carga horária, mas acho que o diferencial é a parte de 
empreendedorismo. (GEEN-2).  

Principalmente por que a ênfase dele era voltada para o empreendedorismo que era o 
que tinha em mente. Então eu conversei com bastantes pessoas antes de escolher o 
curso, que já tinham cursado o curso tanto na IES como em outras instituições. E eu 
entendi que a IES era a que mais apostava ali no empreendedorismo. Então eu achei 
que a grade do curso estava bem elaborada e tinha um fit muito bom com o que eu 
estava querendo. (GEEN-3). 

Eu optei mais porque tinha um viés assim mais forte de empreendedorismo e eu 
apesar de estar há muitos anos no mundo corporativo eu tenho uma veia 
empreendedora. Então assim eu sempre quis inovar, eu sempre estive em projetos de 
concepção de segmentos novos. Então é um lado que eu sempre quis e sempre estive 
presente atuando e aí eu vi essa oportunidade de aprofundar conhecimento para ser 
bem generalista, para entender outras frentes porque a minha base sempre foi vendas 
e marketing, uma hora eu estava em vendas, uma hora em marketing e por aí vai e 
queria também entender todas as outras ramificações do negócio. Então, tudo, 
retorno, a parte financeira, tributária, tudo isso. (GEEN-6). 

[...] mas sentia a falta de uma capacitação teórica. Eu sempre estudei muito e como 
eu falei para você eu fiz duas pós na área jurídica e sentia a necessidade de fazer 
uma especialização na área de gestão, de administração e logística, eu fiquei em 
duvida entre o “Supply Chain” e uma coisa mais relacionada à gestão, mais 
administração mesmo e por estar focado nesse negócio eu entendi que era o 
momento de começar a me especializar, de ter base teórica, ou seja, conhecimento 
teórico. E essa base teórica foi bastante importante, todo aquele conhecimento 
empírico que a gente adquire ao longo do tempo começa a fazer mais sentido 
quando você entende o porquê e como as coisas funcionam realmente, qual é a base 
para aquilo funcionar.  (LOG-1). 

[...] é o meu segundo MBA na realidade eu precisava fazer um curso, eu entendi que 
precisava fazer um curso voltado para gestão de operações que era um cargo que eu 
tinha assumido quando fiz o curso. Eu comecei a fazer o curso em abril de 2012, eu 
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tinha sido promovido em novembro de 2011 então eu pensei, "tenho que fazer 
alguma coisa que me ajude a melhorar ou que me dê um pouco mais de visão e 
agregue para o meu negócio". O curso que mais tinha a ver era esse de gestão, 
Supply Chain e logística que tem tudo a ver comigo. (LOG-3). 
 
Achei interessante o contexto, o conteúdo e na época falei para o meu diretor na 
EMPRESA XPTO, falei "quer investir?" e ele falou "Pode fazer!" [...] Basicamente, 
o curso era voltado ou composto de pessoas que trabalham no ramo automobilístico 
nacional. Eu era quase que fora da curva porque eu trabalhava num importado. [...] 
Então era realmente a preparação desse grupo que era supostamente operacional 
para ser gestor em algum momento dentro das suas respectivas companhias. (GNA-
1). 
 
Justamente para me renovar e como era um curso muito específico de Administração 
de Empresas em foco transporte aéreo na aviação mesmo e era o que eu trabalho em 
toda minha vida, então para mim era importante tentar juntar as duas coisas. Um 
geral sobre administração, economia do dia a dia que é obrigatório para qualquer 
pessoa e juntar também informação sobre a aviação então foi perfeito. (AETA-1). 

 

As necessidades de formação apontadas pelos participantes parecem convergir com as 

ideias de Baruch e Leeming (2001). Ou seja, esse grupo de alunos de MBA busca a aquisição 

e atualização de conhecimentos em gestão e também em funções específicas, como Finanças, 

Operações, Logística e Supply Chain e Estratégia e Empreendedorismo, demonstrando a 

necessidade de melhorar o seu desempenho no trabalho.  

Portanto, os beneficiários finais dos programas de MBA são as organizações, que 

contratam gestores mais preparados para enfrentar os desafios em termos de tomada de 

decisão e eficácia de curto e de longo prazo. Nesse contexto, é reforçada a ideia de que o 

MBA é um requisito para os indivíduos que ocupam ou aspiram à função gerencial 

(D’AMELIO, 2007).   

No Quadro 23, segue uma síntese das necessidades de formação apresentadas pelos 

participantes: 

 

Quadro 23 – Necessidades de Formação 

Necessidade de Formação Participantes Total 
Em gestão de Negócios GEEN-1, GEEN-2, GEEN-3, GEEN-

4 e GEEN-5 
5 

Continuada e Atualização FCA-1, FCA-2, LOG-2 e GEEN-6 4 
Em gestão de Negócios e 
numa área específica 

GEEN-1, GEEN-2, GEEN-3, GEEN-
6, LOG-1, LOG-3, GNA-1 e AETA-1 

8 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.2.3 Envolvimento e Comprometimento 
 

Os próximos trechos ilustram como os participantes abordaram a questão do seu 

envolvimento e comprometimento com o curso. Enquanto alguns demonstraram maior 

comprometimento com o trabalho, com a carreira, ou com a organização, demonstraram 

também com dois ou três desses aspectos ao mesmo tempo. 

 
Com relação ao comprometimento com a carreira, foi possível identificar sete 

participantes que buscaram, por meio do curso, alavancar suas carreiras. Os relatos a seguir 

mostram essa situação:  

O MBA era algo assim que eu já imaginava fazer mais pra frente e até porque o 
mercado está pedindo para isso depois da graduação, é que não está parando mais e 
agora tem pós, MBA esse negócio todo, eu não sei onde que vai parar (GEEN-1). 

Eu sempre tive vontade de fazer porque eu acho que o que faltou pra gente na 
empresa que eu fui sócio foi justamente essa questão de gestão, de planejamento e 
na empresa anterior eu tinha muitos amigos fazendo. Então eu vi que era a passagem 
para a minha carreira. (GEEN-2). 

Eu estava afastado do mundo acadêmico há muitos anos, mais de décadas e fiquei 
motivado a rever novos conceitos, a estar atualizado em novas teorias para poder 
avançar aí nos próximos 15 anos porque como eu falei, hoje eu tenho 44 anos. 
Então, até os 60 acho, eu acho que ainda dá para investir muita coisa aí. (GEEN-6). 

Então é minha vida desde sempre, minha vida profissional é controladoria e 
finanças, é uma área muito junta, muito correlata e auditoria na verdade é para 
checar se a gente está fazendo a coisa certa. (FCA-1). 

Mas eu coloquei como plano, eu vou fazer o MBA e vou ficar em São Paulo, vou 
finalizar. Eu tenho a intenção no futuro de fazer mestrado e a gente tem que se 
preparar de todas as formas, dedicação, eu sei como é. Então não tem jeito, se você 
quiser tem que se preparar. Vou entrar mais nessa área aqui mesmo, vou procurar 
me especializar mais nessa área, se vou para área acadêmica ou não, mas eu vou 
ficar nessa área. Futuramente eu espero que seja aqui nessa empresa, ou seja, em 
outra companhia que tenha oportunidade de crescimento que eu vá para uma 
diretoria. Eu pretendo continuar estudando na área, me especializar mais nessa área 
ainda, buscar de repente um mestrado e me capacitar nessa área mesmo. (LOG-1). 

Foi uma iniciativa 100% minha porque como eu te disse hoje o mercado é muito 
volátil digamos assim. Qualquer deslize meu aqui eu não consigo me recolocar no 
nível que eu estou hoje sem o MBA. Então foi mais uma maneira de me proteger 
mesmo. E até para novos desafios também que surgirão em breve porque meu ciclo 
está fechado aqui dentro da empresa XPTO então é importante isso daí também. Eu 
acho que foi um baita pontapé no meu currículo. Eu acho que esse é o ponto 
principal. Eu me vejo profissionalmente mais preparado para assumir cargos de 
gestão fora daqui. (LOG-2). 

Mas eu consegui desde 2009 que eu voltei a trabalhar exatamente o que eu queria e 
eu sabia que tinha primeiro que fazer um curso, tinha que me atualizar, tanto da 
parte de aviação comercial como também do mundo em si. Então, eu vou correr 
atrás, já que eu tenho que desenvolver profissionalmente eu vou correr atrás até o 
fim. E o meu objetivo era chegar à gerência. E quando eu voltei eu falei “vamos 
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fazer um curso, vamos nos atualizar, vamos correr atrás de informações, vamos 
desenvolver um networking” e foi o que aconteceu. (AETA-1). 

 

Quatro participantes, no entanto, destacaram um comprometimento mais associado às 

necessidades da organização, como mostram os relatos a seguir: 

 
É, precisava mesmo ter essa outra visão, porque é uma guerra entre parte técnica e 
comercial. "Eles não sabem de nada do produto", a parte comercial: "esse pessoal só 
traz empecilho, preciso vender", aquela guerra. Fui atrás de entender o outro mundo, 
porque já estava responsável por vendas de serviço. Então fiz um curso rápido de 
férias na ESPM, um mês, depois fiz o GVpec de Marketing de Serviços também, já 
foram seis meses. Já deu uma visão legal. Por fim, o MBA na IES que eu precisava 
aqui na empresa. (GEEN-1). 

Exatamente isso, eu sempre fui sócio majoritário da empresa. Nesse cargo eu estou 
de 2009 para cá, depois daquela crise, daquela loucura, eu era diretor técnico, eu 
sempre fui diretor técnico, eu sou um dos fundadores e nunca me envolvi na parte de 
gestão, mas depois da crise de 2008 eu assumi a gestão da empresa. (GEEN-4). 

Mas eu já estava com isso na cabeça de “pô se eu faço um MBA in company eu 
acho que o propósito do networking e de discutir com pessoas de diferentes 
mercados para mim não vai valer”, claro que eu vou ter um teoria muito boa, vou ter 
boa discussões, mas eu não achei que seria igual e os cursos da IES ABCD não 
tinham esse fit, esse apelo, era um apelo muito mais executivo do que 
empreendedor. Então eu comecei a me planejar, na verdade dentro da empresa eles 
até queriam custear. [...] Eu acabei optando por fazer um curso que não estava 
dentro do que eles estavam imaginando por que era algo que eu achei que para mim 
agregaria mais nos meus novos negócios. (GEEN-3). 

Eu acho que foi o curso e o conteúdo me chamou muito a atenção e era exatamente o 
que eu precisava inclusive para ajudar aqui na empresa e poder aplicar, para a gente 
poder se atualizar para poder aplicar os conceitos que a gente aprende, as novas 
coisas e às vezes coisas que a gente não sabe, mas está rolando por aí. Então é uma 
maneira da gente se atualizar. Então eu acho que foi muito bem vindo, muito 
propício assim e já tenho colocado muita coisa em prática já, muita coisa mesmo. 
(FCA-1). 

 

Três participantes focaram que o seu envolvimento e comprometimento com o curso se 

dá, fundamentalmente, em função do trabalho, conforme trechos a seguir: 

 

Na realidade o curso que eu vi que mais tinha a ver com o que eu estava fazendo que 
era gestão da cadeia como um todo era esse, eu não achei outros, até procurei a IES 
“A”, procurei a IES “B”, procurei a própria IES “C” e não achei outros cursos 
parecidos com uma coisa que englobasse supply. Então o curso que mais tinha a ver 
com supply era esse e tinha a parte de logística que é uma parte que eu tomo conta 
aqui. Eu falei: “esse é o curso que casa tudo aí, que mais tem a ver com o meu 
trabalho". Eu achava que mais me traria desenvolvimento profissional, que agregaria 
conhecimentos pessoais com desenvolvimento profissional. Era o que mais tinha a 
ver e que mais traria conhecimento para eu poder administrar melhor esse negócio. 
[...] Mas assumi uma posição de um negócio que eu não conhecia a fundo, tomando 
conta de cinco unidades remotas de uma área, na minha área, é uma área de um 
negócio. Poxa, os caras que entregam aqui são sucateiros, é diferente, esse negócio, 
não vou me prolongar muito aqui, mas aí eu precisava entender esse negócio, e o 
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negócio virava e mexia tinha um monte de inventário, faltava um monte de material. 
Então eu precisava entender o negócio a fundo para que eu melhorasse o resultado, 
eu vim para melhorar o resultado, eu acho que eu consegui atingir, mas assim, à 
custa disso, trabalhando até tarde e tocando gente e tocando equipe e aí eu precisei, 
não, eu vou fazer bem o meu curso, mas eu preciso fazer muito bem o meu trabalho. 
(LOG-3).  

A Empresa anterior é uma empresa que foca muito na formação das pessoas então 
tinha esse lado que você acaba vendo também os seus amigos fazendo e você sabe 
que é necessário. Então a concorrência é grande, mas eu queria fazer, mas não tanto 
por causa da competitividade, mas também para o meu conhecimento próprio. Eu 
queria aumentar minha visão estratégica. Acho que até para você poder conversar 
com os clientes entendeu. A questão é assim quando você conversa com um diretor 
financeiro, com um diretor comercial, um vice-presidente, etc., então você tem que 
falar de negócios, da parte de gestão então você tem que entender a linguagem deles, 
o que interessa. Então isso daí eu acho que é uma coisa importante. (GEEN-2). 

Então conhecimento pelo fato de ter feito é puro o conhecimento, é atualização de 
informação, o que eu posso fazer para agregar no meu trabalho, na minha vida, e em 
nenhum momento eu pensei em arrumar um emprego melhor, isso é zero, do fundo 
do meu coração por que eu já sou realista para algumas coisas. Entrar ali sim, brigar 
com outras pessoas, mas que é garantia disso ou daquilo lá, não. (FCA-2). 

 

Dentro dessa categoria “Razões para fazer o MBA”, ficou evidenciada a importância do 

papel do aluno. Do total de 13 participantes, 11 demonstraram alguma forma de envolvimento 

ou comprometimento com o curso, seja com o trabalho, com a organização, com a carreira ou 

com mais de um aspecto. Portanto, é possível concluir que esses participantes terão motivação 

para aprender em um primeiro momento e transferir a aprendizagem em um segundo 

momento.  

Os resultados desta pesquisa, no tocante ao envolvimento e comprometimento dos 

participantes, também corroboram as variáveis presentes nos modelos de transferência de 

aprendizagem de MBA de Cheng (2000) e de Cheng e Hampson (2008). Nesses modelos, três 

atitudes com relação ao trabalho e à carreira são motivadores para a aprendizagem e posterior 

transferência. Essas atitudes são: envolvimento com o trabalho, comprometimento com a 

organização e com a carreira.  

Especificamente no comprometimento com a carreira, sete participantes do presente 

estudo demonstraram ter essa forma de comprometimento. Para Cheng (2000), em programas 

de MBA, indivíduos com alto nível de comprometimento com a carreira estão motivados a 

aprender quando consideram que adquirir novos conhecimentos e habilidades contribui para 

permanecer e se desenvolver na carreira escolhida. 
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Segundo Baldwin e Ford (1988), o envolvimento com o trabalho é uma característica do 

aluno que influencia sua motivação para aprender e, posteriormente, transferir a 

aprendizagem. 

Segue uma síntese do envolvimento e comprometimento dos participantes no Quadro 

24, adiante: 

Quadro 24 – Envolvimento e Comprometimento dos participantes 
Envolvimento e 

Comprometimento 
Participantes Total 

Comprometimento com a 
carreira 

GEEN-1, GEEN-2, GEEN-6, FCA-1, 
LOG-1, LOG-2 e AETA-1 

7 

Comprometimento com a 
organização 

GEEN-1, GEEN-4, GEEN-3 e FCA-1 4 

Comprometimento com o 
trabalho 

LOG-3, GEEN-2 e FCA-2 3 

Fonte: elaborado pela autora. 

5.3 Características gerais do curso realizado segundo a visão dos participantes 
 

Nesta categoria, serão apresentadas as informações referentes ao desenho dos cursos 

oferecidos pela IES, segundo a visão dos participantes. Foi possível identificar em suas falas 

que os elementos dessa categoria exercem um papel importante para a aprendizagem, que se 

constitui em um antecedente à transferência.  

As subcategorias focam os aspectos gerais, disciplinas e estrutura do curso; a 

metodologia e eventos focados na realidade; as formas de avaliação; os critérios de seleção de 

alunos e composição da turma; o alinhamento entre os conteúdos das disciplinas e as 

atividades de trabalho e a opinião dos alunos sobre o que mais contribuiu para sua 

aprendizagem. 

5.3.1 Aspectos gerais, disciplinas e estrutura do curso 
 

Quando questionados sobre as disciplinas, sua sequência ao longo do curso, a estrutura 

do curso, avaliação e aspectos gerais, os participantes abordaram outros aspectos relacionados 

ao curso: a aplicabilidade das disciplinas; a pressão de tempo, o intervalo entre a realização de 

uma disciplina e outra; a distância entre disciplinas complementares; disciplinas que 

agregaram mais conhecimento do que outras, tendo em vista o perfil e histórico profissional 

do indivíduo; algumas críticas, pontos de melhoria, aspectos positivos, entre outros.  
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Cabe entender que esses aspectos devem ser pontuados, pois acabam impactando na 

aprendizagem e retenção, segundo opinião dos próprios participantes. Adicionalmente, foi 

possível identificar que alguns participantes avaliaram algumas disciplinas como superficiais, 

e outros que o aprofundamento em uma disciplina específica depende da iniciativa do próprio 

aluno. Os trechos que ilustram os aspectos considerados serão apresentados na sequência, 

com destaque para os aspectos mais presentes nos depoimentos. 

Sete participantes falaram especificamente de disciplinas que precisariam ser alteradas, 

incluídas ou excluídas, além de aspectos positivos e negativos do curso como um todo, como 

relatado nos trechos a seguir: 

Eu aprovei, claro você poder discutir de repente uma metodologia de um professor 
ou outro, uma forma ou outra que poderia ter sido aplicada, algumas oportunidades 
eu fiquei pela dinâmica do trabalho, eu não acredito que seja só comigo, mas com 
todos. A própria análise financeira enfim todas as áreas, eu acredito que o curso tem 
uma sequência lógica muito boa. (LOG-1). 

O curso em si eu achei muito bom. Algumas coisas nós colocamos no último 
workshop com o Coordenador Acadêmico, disciplinas com mais ênfases em 
finanças isso eu acho importante hoje na logística porque nós somos uma área de 
redução de despesas, então eu acho que ficou um pouco deficitária em relação a esse 
tipo e planejamento. A gente sugeriu que aumentassem as cargas horárias, 
disciplinas voltadas a análise de investimento, enfim, então a parte de tributação 
mesmo ficou um pouco a desejar. Mas em contrapartida em relação ao planejamento 
de demanda eu acho que foi muito bom, o marketing foi muito bom. Na estrutura 
logística brasileira a gente teve insights bem positivos do professor. Até as próprias 
simulações que nós fizemos, os cases pela internet foram bem válidos também. 
(LOG-2). 

A estrutura do curso foi bem planejada então o curso começa com uma introdução 
básica à logística, ao longo do curso são trazidas algumas disciplinas do supply 

chain e alguns jogos de negócios. Vai para um lado de administração e marketing e 
tal que eu achei bem bacana e no final volta-se para logística. O curso em geral, 
acho que foi bem legal, mas como todo curso tinha algumas matérias ali que eu acho 
que davam para ser excluídas, mas a fundamentação lógica do curso eu acho que foi 
bem bacana, existiam outros profissionais de outras áreas que não conheciam 
administração, que não conheciam algumas ferramentas em Excel, por exemplo, 
tinha uma parte bem grande de estatística, de formação em estatística e de como 
utilizar ferramentas em estatística que tem tudo a ver com o supply chain, com 
gerenciamento. Tiveram algumas cadeiras como gestão de operações, gestão de 
compras e fornecedores. Então eu achei que a proposta do curso está totalmente 
alinhada com aquilo que a gente tinha no conteúdo programático e atendeu bem e eu 
achei bem legal, bem bacana. (LOG-3). 
 

Mas algumas aulas foram bem compridas, não precisava ser o sábado o dia inteiro, 
poderia ser uma coisa mais condensada, mas como todo curso ou toda coisa que 
você faz é claro que você tem uma expectativa muito grande. Mas eu diria para você 
que de 0 a 10 foi 8 o curso, foi muito bom, muito bom, como que eu posso ser mais 
claro com isso? Como que eu posso exemplificar? Então assim, algumas aulas 
especificamente não poderiam ter sido ministradas de outra forma. (GNA-1). 
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Foi um curso interessante por que na verdade a IES nunca tinha feito um curso desse 
tipo com especialização em aviação. E aviação é um mercado muito específico, 
muito detalhista e é bem diferente do que você tem normalmente em cursos de 
MBA. Então eu acho que foi uma aprendizagem para os dois lados, por que teve 
algumas disciplinas que ficaram meio perdidas, mas era por falta de experiência 
mesmo, não foi por falta de vontade e outras foram muito boas, foram muito bem 
focadas, eles conseguiram juntar a gestão à própria disciplina que a IES já tem que é 
Administração de Empresas, com Aviação comercial então ficou bom. Algumas 
disciplinas não, a gente fez um relatório no final falando “quando for fazer esse 
curso novamente melhora essa disciplina especificamente para que a gente possa ter 
um respaldo melhor”. Mas no geral eu acho que as disciplinas foram muito boas. 
(AETA-1). 

Com relação às matérias em si é aquela coisa, não tem um mundo perfeito. Eu acho 
que algumas, diria que talvez 30% foram matérias assim muito básicas sabe, que eu 
imagino que seria para uma graduação, logo depois de uma graduação, uma pessoa 
aprender ali e aí tentar dividir alguns cases práticos com todo mundo. E no meu caso 
como eu acho que eu era a pessoa até mais experiente talvez, uma delas. Então 
algumas delas assim a temática não era novidade e o que agregou foi assim uma ou 
outra literatura nova, entendeu. Interessante que ajudou também. (GEEN-6). 

 [...] mas uma coisa que a IES esqueceu chama-se administrar pessoas, eu acho que é 
a coisa mais difícil do mundo para uma empresa, é administrar pessoas. Tinha que 
ter alguma coisa focada só para pessoa entender um pouco o que é, não adianta eu 
querer dar porrada em todo mundo, não adianta só “eu tenho razão e dane-se os 
outros”. Então isso eu acho que é o que faltou. (FCA-2). 

 

Seis participantes abordaram a questão da pressão de tempo, os prazos, a demanda, o 

excesso de trabalho de algumas disciplinas e do curso como um todo, como relatado a seguir: 

Na reta final do curso você tem uma quantidade de trabalhos para entregar muito 
grande. Então fica uma loucura mesmo. Eu tive que fazer até uma sequência "olha 
tal dia tem que entregar tal" e tive que mandar para todo o grupo e fazer um 
cronograma aí pra gente se planejar senão a gente se perdia de tanta coisa que tinha 
que entregar. [...] Eu acordo pensando no business simulation, você fica "poxa". É 
um negócio pelo menos pra mim e não sei se outras pessoas ficam tão encanadas e 
estão envolvidas e eu fico com aquilo na cabeça lá direto e "como faz isso? como é o 
resultado?". Eu fico muito envolvido com isso. Pelo amor de Deus, que desgaste 
esse negócio de business simulation e não tem condições nem de iniciar o TCC. 
(GEEN-1). 

Olha, eu vou falar preto no branco, nível de cansaço você conversa com os seus 
colegas e está todo mundo assim. Eu acho que vai chegando o final do curso e o 
pessoal começa em um nível “ai meu Deus, eu não aguento mais ir às aulas, eu não 
aguento mais as disciplinas”, mas eu acho que é um momento correto de se fazer o 
Business Simulation por que é realmente onde você tem oportunidade de aplicar toda 
bagagem que você trouxe. Embora haja um cansaço eu acho que está sendo o 
período mais gostoso de você ver realmente aqui como mexe o ponteiro daquilo que 
eu aprendi, eu estou gostando muito do jogo embora ninguém tenha tempo. (GEEN-
3). 
 

Então é bem complicado em questão de que terminou a matéria, joga outra, faz um 
curso maior e todo mundo vai continuar fazendo lá. Então em questão a aula online 
é perfeito só que logo tem o TCC e eu não estou tendo tempo. As pessoas que 
encararem de frente essa tomada de decisão em questão dos jogos online, ele precisa 
de um tempo maior para depois desligar um pouco e fazer o TCC, por que o TCC é 
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pesquisa disso e daquilo e é como eu falo, a gente trabalha, eu tenho filho, eu tenho 
família. Então eu acho que não deveria ser assim, logo quando terminou esse 
negócio você tem 60 dias para poder entregar. Eu acho que deveria ter um prazo 
maior para o TCC que já é a reta final para pessoa passar as informações para a 
pessoa que estava ali, a pessoa vai olhar, vai dar aquele retorno, você vai refazer, 
que não fosse em doze, mas em até seis meses você encerraria esse assunto, mas 
precisa de um tempo maior. O aluno precisa desligar um pouco e tem hora que ele 
está tão forçado “eu preciso terminar isso aqui”, ele está com raiva de fazer aquilo 
lá, ele não está fazendo com gosto, ele não está olhando aquilo, ele está com raiva e 
está correndo atrás do tempo e fala “eu não tenho mais tempo”. Eu acho muito curto 
para você apresentar, os professores quando chegam na metade do caminho falam 
para você fazer um TCC é hiper, mega, power legal e com uma ideia absurda e você 
chega no final não tem mais tempo, é tão curto o negócio, tão espremido que você 
não tem nem como pensar, o que tenho que fazer, como é que eu vou procurar? Eu 
seguir esse Be-A-Bá aqui, eu não vou pensar fora da caixa e vou ficar só aqui. 
(FCA-2). 

Como a minha formação é adversa da administração, eu tive que estudar bastante, eu 
tive que buscar muito estudo fora, não só das apostilas, mas do material que os 
professores colocavam nas referências bibliográficas por que eu não tinha aquela 
formação básica. Encavalavam provas na mesma semana, muitos trabalhos 
sucessivos, não é o trabalho em si, isso acrescentou bastante não só para mim, 
acredito que para todos, mas as sequências às vezes eram muito em cima do outro e 
ficava um volume acumulado. (LOG-1). 

E agora, conteúdo para ler em casa, eu acho que poucos deram porque as pessoas 
não lêem, não têm tempo, não dá, precisa ter uma dedicação muito grande para fazer 
isso certinho, mas é muito difícil a gente ler em casa e isso eu digo por mim, é muito 
complicado a gente fora dali estudar e por isso que tem que ir a aula e prestar muita 
atenção e anotar tudo e fixar para depois você precisar o mínimo possível fora dali, 
porque de fato eu acho que são poucas as pessoas que conseguem de fato parar, 
estudar e ficar à noite, final de semana. (FCA-1). 

Eu gostei dessa questão de módulos que entra o professor, em alguns eu achei que 
foi muito rápido, muito condensado. Cinco noites e poderia ser mais e talvez mais 
duas porque há conteúdo para ser explorado, mas eu gostei dessa divisão assim que 
entra um e sai outro. [...] porque como é tudo muito condensado tem que ser bem 
sucinto o negócio. Então eu acho que o ideal seria ter mais até, mas eu não vejo 
como isso poderia ser realizado nesse programa que é tudo tão corrido. (GEEN-6). 

 

Dois participantes fizeram comentários em relação ao aprofundamento da parte teórica, 

conforme ilustrado nos trechos a seguir: 

Microeconomia é interessante só que a forma como ela foi dada foi muito corrida. É 
muita informação para dar em pouco tempo. Contabilidade é uma matéria muito 
importante para a gente, mas eu acho assim que poderia aprofundar mais. [...] 
Gestão tributária. Eu achei uma matéria em princípio chata, mas o professor fez de 
uma forma que tornou uma coisa chata interessante. Porque no Brasil essa questão 
tributária a gente vê como é importante. Tem muitas regras, então eu achei bem 
interessante também. Marketing também foi super interessante, mas o que acaba 
acontecendo é que você acaba dando uma pincelada no geral. Então eu acho que é 
mais assim o curso dá uma visão geral e se você quiser você acaba se aprofundando. 
Você tem uma visão do geral. (GEEN-2).  

Quanto à sequência das disciplinas para mim foi muito bom, claro que depois que 
você viu tudo, se você pensa assim “nossa se eu tivesse tido essa disciplina agora 
talvez eu também olhasse ela com outros olhos”, mas eu acho que isso é bagagem, 
eu não alteraria muita coisa não. A parte teórica também foi muito bem aplicada, 
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agora uma das reclamações que eu ouvia muito é sobre aprofundamento nas 
disciplinas. Eu não tenho essa reclamação por que para mim o curso atendeu as 
expectativas por que eu acho que o MBA a função dele é justamente mostrar o 
caminho por onde você pode buscar e vai ter uma pincelada em determinadas 
teorias, se você quiser se aprofundar há cursos de pós-graduação específicos para 
aquilo. (GEEN-3). 

 

GEEN-1 e GEEN-2 têm formação em Engenharia e acreditam que não tinham base de 

conhecimentos para entender algumas disciplinas logo no início do curso. Também falaram de 

algumas disciplinas em particular, conforme ilustrado a seguir: 

E da sequência do curso eu só achei justamente a matéria de estratégia, ela fora. Se 
eu não me engano ela foi a primeira e eu acho que ainda o aluno não está pronto. Se 
ela fosse mais para o fim ela seria muito mais aproveitável. [...] A gente no final tem 
que entregar um monte de coisa e acho que encavalou, é uma loucura. Então esses 
que geram trabalho e não precisam necessariamente ser no final, por exemplo, ética 
trazer para o início. Ética que eu estou falando é gestão sustentável e trazer para o 
início para dar uma nivelada na quantidade de trabalhos e dar oportunidade de pegar 
estratégia e colocar um pouco mais no segundo ano. (GEEN-1). 

[...] mas talvez fosse mais interessante fazer o workshop de negócios no final porque 
a gente teria mais base. Talvez encerrar o curso com esse workshop. Porque quando 
a gente fez a gente não tinha. Foi legal porque a gente aprendeu bastante, mas talvez 
se a gente fizesse esse workshop no final a gente teria muito mais conhecimento de 
todas. Uma que eu gostei muito foi aquela de negociação que foi excelente, muito 
boa. Empreendedorismo também eu achei bem interessante.  [...] Assim, eu gostei de 
logística, eu tive uma visão de como a logística é importante. (GEEN-2).  

 

FCA-1 levantou a questão da distância entre disciplinas relacionadas, como relatado a 

seguir: 

Então eu acho que teve um espaço muito comprido entre uma matéria e outra e elas 
são correlatas. E aí você já esqueceu a primeira e nesse entremeio a gente teve 
marketing, a gente teve relações obrigacionais que é Direito e tivemos outras coisas 
para depois chegar lá e tivemos análises de projetos e investimentos. Então ficou 
muito longe, ficou uma lacuna muito grande e acho que poderia juntar mais. (FCA-
1). 

 

GEEN-5 trouxe aspectos da estrutura do curso que considera que ajudaram na 
aprendizagem, como relatado a seguir: 

Assim, a sequência eu achei bem interessante porque foi separado em três módulos 
praticamente que era de planejamento, de orçamento e de plano de negócios. 
Matérias que eu nunca tive na minha vida como marketing, logística, esse tipo de 
matéria para mim agregou bastante porque eu tive uma visão geral dessas áreas que 
eu não conhecia por ser específico de TI, então era muito fechado a tecnologia. Por 
exemplo, assim, planejamento estratégico, aí o que envolvia planejamento 
estratégico, gestão de marketing, gestão de suprimentos, tudo isso estava dentro do 
módulo de planejamento estratégico. Aí no final você fazia workshop de um 
planejamento estratégico de uma empresa utilizando os módulos que você aprendeu. 
Então como se eu fosse montar uma empresa, então se eu montasse hoje uma 
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empresa de TI, por exemplo, aí eu ia fazer planejamento, vendas, como que eu ia 
distribuir os produtos, como que eu ia fazer a parte de marketing, aí fazia um 
workshop, aí depois vem a parte de finanças, contabilidade, financeiro, toda essa 
parte da mesma empresa. Tanto que o nosso trabalho foi a mesma empresa nos três 
módulos. Então isso foi bem interessante porque veio te dando a visão de pedaço por 
pedaço para formar uma empresa mesmo, um negócio. (GEEN-5).  

 

Os elementos que apareceram nessa subcategoria demonstram que os participantes 

avaliam que os cursos atingiram seus objetivos. No geral, apesar de algumas críticas, a reação 

foi positiva. Não houve nada significativo quanto à estrutura geral dos cursos. Alguns 

aspectos serão complementados com as informações das próximas subcategorias. 

Nos modelos de transferência de aprendizagem de Baldwin e Ford (1988) e Pham, 

Segers e Gijselaers (2011), o desenho de treinamento é entendido como um dos fatores de 

entrada e que impacta primeiramente na aprendizagem, retenção e, posteriormente, na 

transferência das aprendizagens. Cheng e Hampson (2008), em seu modelo de transferência 

de aprendizagem, consideram que os resultados do treinamento e, especificamente, a reação, 

são variáveis mediadoras no processo de transferência. 

Seis participantes abordaram a questão dos prazos e a pressão de tempo para cumprir as 

demandas do curso, uma vez que conciliam o curso com o trabalho. Em sua opinião, essa 

pressão de tempo é um fator que prejudica a aprendizagem, que por sua vez, prejudica a 

transferência.  

Pham (2010) e Gosling e Mintzberg (2006) defendem a ideia de que o aluno de MBA 

deve estar trabalhando para identificar na organização as oportunidades para transferir a 

aprendizagem. Ainda com relação à falta de tempo, os resultados obtidos corroboram os 

resultados da pesquisa de Ruas e Comini (2007), na qual o processo de transferência de 

aprendizagem é dificultado, pois o aluno considera que as demandas do trabalho consomem 

muito tempo, não permitindo que reflita e articule a teoria e a prática. 

FCA-2 criticou a falta de disciplinas voltadas à gestão de pessoas. Mintzberg (2004) e 

Herrington (2010) também apontaram essa crítica. Para eles, os programas de MBA são muito 

focados em aspectos financeiros de curto prazo e não abordam as questões humanas dos 

negócios (habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal e formação de equipes), 

que são de grande importância na prática da gestão. 
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5.3.2 Metodologia e eventos focados na realidade 
 

Os participantes da pesquisa destacaram alguns pontos sobre as metodologias adotadas 

nos cursos. Os aspectos que apareceram com maior frequência em suas falas foram: 

possibilidade de troca com os colegas e professores dentro e fora de sala de aula e na 

elaboração de trabalhos em grupo; jogos de empresas (disciplinas denominadas Business 

Simulation); uso de casos; aulas expositivas e o trabalho de conclusão de curso (TCC). Na 

sequência, serão apresentados os trechos com os aspectos relacionados a cada uma das 

metodologias. 

Com relação aos jogos de negócios (Business Simulation), os participantes 

consideraram sua utilização como um recurso didático importante, que consolida os aspectos 

conceituais abordados em diversas disciplinas. Também entendem o jogo como a aplicação ou 

um evento focado na realidade.  

 
Os MBAs em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios e em Finanças, 

Controladoria e Auditoria tiveram uma disciplina de Jogo de Negócios (Business Simulation) 

no final, com o uso de ferramentas de educação à distância (ambiente moodle). As atividades 

desse jogo foram realizadas em grupos. A maioria dos alunos desses dois cursos gostou dessa 

disciplina, conforme relatado nos trechos a seguir.  

 
O MBA em Logística e Supply Chain teve três jogos realizados no seu decorrer. Por 

fim, nos MBAs em Administração de Empresas de Transporte Aéreo e em Gestão de 

Negócios Automotivos, não foi aplicado nenhum jogo ou simulação específico. 

 
Com base nos relatos dos participantes e nas informações do site da IES, o Business 

Simulation é uma simulação online, cujo objetivo é oferecer uma visão integrada das funções 

de uma empresa.  

Além dessa visão integrada e generalista de uma empresa operando em um ambiente 

competitivo, com decisões de Marketing e Vendas, Finanças, Operações, Recursos Humanos, 

etc., ele desenvolve a visão estratégica e a capacidade de liderança, como poderá ser visto nos 

trechos a seguir, com informações sobre o Business Simulation. Oito participantes abordaram 

o Business Simulation em diferentes aspectos, trazendo elementos que o relacionam à 

aprendizagem. Os trechos a seguir são esclarecedores: 
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Acho que o business simulation foi realmente diferente de todos. Muito mesmo e 
ainda me botaram como presidente do negócio do business simulation. Então assim, 
acaba que fica a responsabilidade comigo e eu me sinto como responsável em tudo. 
Então eu puxo todo mundo e "um faz isso, faz aquilo, não sei o que". (GEEN-1). 

Mas o do início que foi o jogo da cerveja sobre o efeito chicote e tudo mais e ali foi 
bacana por que você tem uma visão determinada do processo. Um exemplo simples, 
no Excel você já começa a ver como impacta em toda a cadeia e aquilo já começa a 
te clarear para bastante outras áreas. (LOG-1). 

O que eu me lembro de jogos de negócios foram três ou quatro matérias, se eu não 
me engano a grade do curso é composta por mais de vinte matérias. Então três ou 
quatro, a ultima inclusive, a ultima matéria que a gente participa é o business game. 
Então você faz administração de empresa, eu achei bem legal, bem legal mesmo, 
tinham matérias de negociação que tinham bastante jogos de negócios, tinha 
dinâmica. (LOG-3). 
 
[...] agora o business simulation te dá uma visão um pouco mais interativa do 
processo. (GEEN-4). 

Eu estou gostando. Nosso grupo está em primeiro, mas estamos gostando muito 
porque aí você está usando toda a teoria na prática agora. Então é interessante que 
assim, cada um é um diretor e aí nós tomamos a decisão de assim, qual que é a área 
que você menos conhece, aí eu falo, a área que eu menos conheço é logística e 
produção. Então você quer ficar com logística? Quero, para aprender. Porque eu 
poderia ir para outra área que eu já tenho conhecimento, aí não agrega muito. tal, e 
aí eu peguei essa área justamente para trabalhar em cima disso. Então eu estou 
usando a teoria que eu aprendi agora no jogo on-line. Tem coisas que você precisa 
ter passado pela teoria. Então assim, os workshops ajudaram muito nisso também. 
Então se eu fizesse o business game depois do primeiro workshop não ia agregar 
nada porque tem um monte de coisa da parte financeira que eu não ia saber. Então 
formação de preço, como é que eu vou formar um preço, ponto de equilíbrio dentro 
do preço, quanto que eu vou ganhar a hora que vai chegar o ponto de equilíbrio, isso 
se eu fizesse no início eu não ia conseguir fazer. Então eu acho que calhou no lugar 
certo, no final do curso mesmo. (GEEN-5). 

 

GEEN-3, FCA-2 e LOG-2 abordaram aspectos positivos, como a necessidade de 

trabalhar em equipe, mostrando demandas e interesses muitas vezes divergentes dentro de 

uma empresa e a aproximação do jogo ao mundo real, como relatado a seguir: 

O jogo está superando as minhas expectativas, eu achei que ele foi muito bem 
montado, embora tenha essa complexidade, o meu grupo, nós fazemos duas fone 
conferências semanais por que nós temos que tomar duas decisões e nós 
conseguimos travar dois horários na semana onde todo mundo entra em uma 
videoconferência ou fone conferência e a gente toma decisões alinhadas. O que a 
gente pode ver é que cada um tem um ponto de vista, vendas quer vender, mas às 
vezes o financeiro segura, são situações reais do dia a dia, operações fala que não 
pode entregar matéria-prima, falta, o concorrente entrou no mercado e está vindo 
com um preço absurdo e o jogo te aproxima muito do mundo real e te dá 
oportunidade de errar. A gente quer ir bem na empresa, mas o dinheiro ainda não é 
realmente nosso, mas eu gostei muito do jogo e estou bem feliz de estar fazendo. 
Claro que você começa a passar por decisões ali que você fala “nossa se fosse com o 
meu capital seria um frio na barriga”, mas de cases reais que eu já olhei no jogo e 
trouxe para cá, eu não sei te falar assim assertivamente, mas com certeza há muitos 
desafios ali que você olha e fala “eu vou passar por isso ainda”. (GEEN-3). 
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Como é um jogo e nós não estamos brincando de verdade, mas eu estou levando a 
brincadeira a sério, a mesma forma que essa pessoa está ali você está vendo, você 
está tomando uma atitude e você fala assim “eu acho que aqui está um pouco fora”. 
Teve alguns grupos que eles segmentaram bem a posição da pessoa, “você só vai 
fazer isso”, mas eu estou vendo, acompanhando pelos resultados que eles estão se 
perdendo e no nosso caso não, eu passo para todo mundo, a gente senta, conversa o 
que está acontecendo aqui e ali, vamos tentar essa tomada de decisão para ver o que 
vai dar, tanto que as duas últimas vendas quem mais vendeu fomos nós, e saímos de 
último para quarto. E as pessoas estão aprendendo juntas, tanto que hoje o grupo 
quando a gente senta está todo mundo comprometido em ler, olhar, eles tomam as 
mesmas decisões. Então eu brinco com eles lá “mas tem empresa que está maior” 
relaxa, eu falo, primeiro, mas que se eu chegar em segundo, ou terceiro ou quarto a 
gente aprendeu muito nessa operação, por que quem é do RH entendeu como é que 
funciona a finanças, entendeu como funciona vendas, ele entendeu por que você está 
investindo nisso, por que está todo mundo sentando ali e está escutando. A gente 
está no Skype e ficamos trocando informação ali de qual é a decisão disso e daquilo. 
Então para mim é a melhor coisa. Todos participam e todos sabem o que está 
acontecendo. (FCA-2). 

Mas ele te dava uma visão de negócio assim absurda e você mexia com todos os 
elos, você mexia com preço, mexia com produção, mexia com transporte, com 
malha rodoviária, ou ferroviária, ou aérea. Fantástico. Tanto é que a gente se 
identificou muito. No grupo a gente fazia conferências no domingo de três a quatro 
horas. A gente marcava seis horas depois do jogo de futebol e ia. Eu acho que a 
gente foi muito bem, a gente ficou no topo das paradas lá. [...] na apresentação a 
gente viu o quanto a gente estava maduro com o negócio, como a gente aplicou a 
teoria na prática, como a gente se blindou em relação ao mercado, enfim, pensando 
tanto na sua empresa quanto nos concorrentes, isso foi muito válido. E outra coisa 
também que os jogos te proporcionam e que sai um pouco do guarda-chuva da IES é 
como é difícil você trabalhar com pessoas diferentes. Então a hora de você pensar 
em uma sociedade ou algo do gênero você tem que pensar muito bem nas pessoas 
que você bota do lado porque cria um conflito muito pesado e que eu não esperava. 
Por exemplo, são amigos de IES, mas na hora que você vê o cara profissionalmente 
é outro mundo. Você vai falar que abriu uma sociedade com um amigo seu, mas se a 
pessoa física amigo virar um PJ. Eu nunca pensei nisso. E esses jogos me abriram a 
visão. (LOG-2). 

 

No entanto, dois participantes abordaram aspectos que questionaram sua validade com 

relação ao planejamento e resultados. Para eles, o fato de ser um simulador torna-o distante do 

mundo real, conforme relatado em suas falas: 

O business simulation não agregou nada. Horrível, muito ruim a plataforma. Porque 
não é mundo real e são variáveis colocadas ali. [...] E não é nem isso, a questão de 
falir a empresa, mas são variáveis já postas. Então assim, se eu invisto na região tal e 
propaganda, eu sei que aquela ali é uma variável que naquela região é mais 
importante. Então vai ter um acréscimo ali entendeu? Só que no mundo real não é 
assim, o consumidor não está automaticamente “setado” para algumas variáveis, ele 
vai dinamicamente escolhendo opções que mais agrada e que no momento ali 
realmente tem a funcionalidade ou atratividade maior. Então por isso que eu como 
marketing achei que aquilo ali é uma coisa “setada assim”, não é funcional. Então 
achei e não gostei desse business simulation e não vejo a hora de acabar. (GEEN-6).  

Eu não sei, eu estou com uma suspeita de um ponto ruim aí no business simulation, 
mas eu quero ver os dados, os balanços, os DREs daí para frente. Não sei, essa é 
minha visão agora por enquanto, ele é que nem jogar pôquer sem apostar dinheiro. 
Então todo mundo aposta pra caramba e depois quebra a cara, mas se não está 
jogando a dinheiro não tem problema nenhum. Quando você joga a dinheiro você 
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pensa duas vezes em apostar tudo, em apostar mais, em arriscar. Então eu estou 
achando lá no business simulation algumas coisas assim. O pessoal comprando 
diversas fábricas, entrando em todos os mercados... Caramba! Num período de dois 
anos e meio simulando ter o retorno de tudo isso? (GEEN-1).  

 

GEEN-1 também falou da pressão do Business Simulation: 

Eu acordo pensando no business simulation, você fica "poxa". É um negócio pelo 
menos pra mim e não sei se outras pessoas ficam tão encanadas e estão envolvidas e 
eu fico com aquilo na cabeça lá direto e "como faz isso? como é o resultado?". Eu 
fico muito envolvido com isso. Pelo amor de Deus, que desgaste esse negócio de 
business simulation e não tem condições nem de iniciar o TCC. (GEEN-1). 

 
A troca com os colegas e com os professores dentro e fora de sala de aula e a 

elaboração de trabalhos em grupo apareceu na fala de oito participantes, conforme trechos 

a seguir: 

É uma coisa que você vai enfrentar no dia a dia o trabalho em grupo, cada um tem 
um perfil diferente então é uma coisa que acaba agregando bastante. Eu acho que o 
que mais a gente trabalha em grupo assim que foi um trabalho que a gente aprendeu 
muito foi o workshop de negócios. E foi um trabalho assim que mais exigiu da 
gente, então cada um teve que fazer uma parte, teve que selecionar uma empresa que 
tinha ações na bolsa. A gente pegou Droga Raia e Drogasil então a gente teve que se 
aprofundar muito nesse mercado de farmácias então a gente acabou aprendendo 
muito desse mercado entendeu? E acho que pelo fato de você, por exemplo, depois 
de assistir as palestras de cada grupo então você acaba agregando bastante. (GEEN-
2). 

E os trabalhos com certeza por que você acaba meio que formando um grupo ali, 
que muda uma ou outra pessoa dependendo da disciplina por que às vezes entram 
pessoas novas na sala, o número do grupo ao invés de cinco vai para seis ou sete às 
vezes até quatro, mas esse pós-sala você acaba criando um vínculo muito bom e 
dividindo conhecimento com pessoas diferentes então eu acho que isso é bem 
saudável. Apesar de ninguém gostar tanto e falar “nossa meu Deus, tem que fazer 
trabalho e tempo e tal”, mas é algo que para mim foi muito enriquecedor. (GEEN-3). 

Foi esta mescla. Foi justamente você ter aula expositiva, você ter uma apresentação 
dos trabalhos. Eu tive a oportunidade de fazer trabalho com várias pessoas. A 
apresentação dos trabalhos em cada matéria. Eu vi o pessoal da Dow apresentando, 
eu vi o pessoal da Visa apresentando, do Walmart apresentando e cada um 
mostrando um pouco da sua característica, a história da empresa e isso acrescentou 
bastante, por que você tem uma aula expositiva, teórica, mas você tem um conteúdo 
aplicado à prática. Como é que funciona para cada um deles e isso foi bastante 
interessante. (LOG-1). 

Estimulavam sim até porque, quer dizer, vários alunos e vários segmentos diferentes 
e a maioria dos professores estimulava as pessoas a contarem das experiências de 
como eram as empresas, como as empresas atuavam, como era a atuação de cada um 
dentro do ambiente. Tinha inclusive, alguns mais, outros menos, tinha alguns 
professores que inclusive pediam para que a gente fizesse um tipo de análise, analise 
de Porter e trazendo casos reais da empresa que a gente trabalhava e aí contando 
para os colegas, espaço aberto. (LOG-2). 
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Eu acho que também o networking, realmente trabalhar com uma equipe muito 
maior, até então eu tinha muito conhecimento da parte administrativa, mas no curso 
a gente conheceu gente que fazia voo, que pilotava o avião e isso tudo te faz abrir os 
olhos em relação ao outro lado da moeda. Por que eu estou aqui vendendo a 
passagem, mas depois o que acontece? Então essa troca de experiência dentro do 
curso com os seus colegas também ajudou bastante e aí você abre mais ainda a visão 
da empresa como um todo, eu acho que o que eu mais tirei foi isso. (AETA-1). 

 
O fato, por exemplo, das disciplinas e aí o contato com outros colegas te fazem 
enxergar as coisas de outra forma, por exemplo, quando eu cheguei aqui, quando eu 
vim para a área, quando eu comecei a fazer o curso eu tinha sido recém-promovido 
então alguns problemas que eu tinha como, por exemplo: “Tem problema de 
inventário, estoque”, é lógico, ao longo do curso eu fui entendendo a metodologia de 
fazer isso, alguns pontos eu trocava com os colegas e a gente ia trocando 
experiência. “Como é que você faz lá na AMBEV? Como é que você faz lá na 
Henkel? Como que é?” e aí isso contribuiu. Eu acho que o curso ajudou bastante, 
mas essa troca com os colegas, como costumo falar, foi o curso, foi isso ou foi 
aquilo, acho que foi o conjunto. [...] Depois que eu comecei o curso a gente fez a 
contratação de logística então hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe dedicada 
aqui, tenho uma transportadora que trabalha para gente e eu nunca tinha gerenciado 
transportadora e o que eu fiz? Sentei com um gerente de transportadora que tem 
quinhentos caminhões para tomar conta e eu tenho três aqui “como é que você faz? 
como é que você mede consumo? como que você mede a eficiência desses 
caminhões, como é que você faz isso?” e o cara me trouxe “eu meço assim, o 
controle que eu faço é esse” e aí não foi especificamente o curso. O curso me ajudou 
a entender melhor logística e gerenciamento de transportadora, mas eu peguei um 
cara que cuidava disso e eu sentei com ele e ele me explicou. (LOG-3). 
 
Não o professor falando, a maioria estimulou, mas as pessoas mesmo assim pouco 
contribuíram. Mas tinham algumas que eram assim certinhas com apresentações e 
outras que eram mais livres e deixavam a discussão mesmo, mas não tem nada assim 
que me chamou a atenção, fora assim eu acho que talvez a falta de maior discussão 
em classe se deve por parte até pela turma. [...] É, eu percebi que tinham alguns ali 
que estavam só para cumprir tabela mesmo assim sabe. (GEEN-6). 
 
Os professores estimulavam, mas não havia contribuição e a pegada dos caras era 
totalmente diferente, não é que é diferente estar errado, é que o momento da carreira 
deles é muito distinto de outras pessoas. Então o objetivo do curso para eles é outro. 
[...] são operacionais, não são nem táticos, mas algumas pessoas que nem tático 
eram e sim operacionais e isso foi um problema. (GEEN4). 

 

GEEN-6 e GEEN-4 consideraram que os professores estimulavam as discussões em sala 

de aula, mas os alunos não participavam tão ativamente, como demonstrado nos trechos 

anteriores. Essa avaliação pode ser em função do nível de maturidade e experiência desses 

dois participantes: GEEN-4 é sócio-diretor da empresa e GEEN-6 é Diretor de Marketing e 

esse é o seu segundo MBA. 

GEEN-4 considerou que os trabalhos em grupo contribuíram para a aprendizagem, mas 

criticou o comprometimento de alguns colegas, como relatado a seguir: 

Isso contribuiu muito, mas, por exemplo, vamos pontuar os trabalhos para eu tentar 
te explicar. O plano estratégico é a primeira cadeira, foi muito boa, a gente discutiu, 
sentamos, fizemos uma estratégia em cima da Natura, corremos atrás e foi muito 
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bom, foi uma troca boa. Plano de negócios, também a gente também discutiu muito, 
pegamos uma ideia minha, inclusive a ideia do software da minha empresa e o grupo 
discutiu, mas só quando a gente tinha apresentação, quando a gente tinha que 
materializar uma apresentação e a gente tinha que levantar informações. Quando 
fazia exercício ou então fazer um trabalho para entregar, infelizmente nem todo o 
grupo trabalhava, era uma sistemática que não dá certo. (GEEN-4). 

 

Com base nos depoimentos anteriores de GEEN-4 e GEEN-6, é possível inferir que, 

apesar de ser um curso de pós-graduação, alguns alunos ainda mantém posturas e 

comportamentos que demonstram falta de comprometimento e de maturidade e não estão 

focados na aprendizagem, buscando apenas obter o título conferido pelo MBA. 

 

Sete participantes comentaram sobre o uso de estudos de caso como recurso didático. 

Os trechos a seguir são esclarecedores: 

Teve estudos de caso e foram bem legais e teve negociação do Pão de Açúcar. Então 
teve os cases todos e o próprio de estratégia da Natura. Então tem um monte de 
coisa da Natura. Hoje em dia eu até imagino o porquê o Silvio Santos tem a Jequití, 
porque nossa, o status da Natura é um negócio extraordinário e onde tem o EBIT 
deles e acho que dobrou em quatro ou cinco anos, é um negócio absurdo assim. 
Então, são legais esses estudos assim. (GEEN-1). 

Quando você faz uma discussão de casos, você acaba se dividindo normalmente em 
grupos e aquilo vai te munindo de informações diferentes. Uma pessoa do financeiro 
já olha com um lado mais analítico, financista, uma pessoa de vendas já é mais 
flexível e cada uma vai te agregando ali e eu acho que o MBA funciona assim com 
discussões, tem que conversar, tem que discutir, colocar situações ali na roda de 
discussão para mim isso é muito saudável.  [...] Na verdade, foi uma das matérias 
que comentando com as pessoas, foi a que mais gostaram, por que eu acho que vai 
muito na linha de se aplicar a prática, de você colocar cases reais. O professor 
sempre colocou ali cases reais, “vamos nessa situação aqui, aconteceu isso no 
mercado, como a gente pode lidar com essa situação?”. (GEEN-3). 

Isso foi legal, o estudo de caso eu gostei porque faz você discutir a realidade. Então 
você aplica o que você lê e o que você entende e começa a discutir, eu gostei disso e 
entendo também que é um estudo de caso bem sucinto porque como é tudo muito 
condensado tem que ser bem sucinto o negócio. Então eu acho que o ideal seria ter 
mais até, mas eu não vejo como isso poderia ser realizado nesse programa que é 
tudo tão corrido. (GEEN-6). 
 
Tivemos bastante, e tivemos uma última disciplina agora que é case em logística. 
Até a monitora colocou que nós tínhamos que ler o material e o estudo do caso antes 
para na aula podermos discutir. [...] Mas foi bastante legal. Ele perguntava bastante e 
ia dividindo com o pessoal e foi bem legal. (LOG-1). 

O mais importante nas metodologias são as análises dos casos reais. A gente tem 
várias coisas que foram feitas, vários problemas que tivemos no passado que a gente 
pode replicar para a realidade hoje. Então para mim na metodologia o mais válido 
foi os cases reais, a gente sai um pouco do teórico e trabalha mais o prático. Isso 
para mim foi a melhor coisa que teve no curso da IES. Não foram poucos. Até o 
último curso de case que a gente teve que eu não me lembro o nome do professor, 
mas foi muito bom.   Então a gente falou da Embraer, falou do case de relógios, a 
gente falou muita coisa interessante que abre um pouco a sua cabeça entendeu? Eu 
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acho que se prender muito à teoria não traz tantos resultados quanto a gente investiu 
nesse tempo de prática. Eu acho que esses são um dos melhores pontos da 
metodologia da IES. (LOG-2). 

Tiveram vários casos, as disciplinas mais interessantes foram aquelas que fizeram 
estudo de casos. Eu não lembro todas as disciplinas, mas teve uma de economia e 
teve um que era análise de mercado onde ele usou exemplos da aviação comercial e 
aí sim ficou muito legal, por que você pegava toda parte teórica e aplicava por que 
todo mundo que estava lá no curso trabalhava na EMPRESA XYZ então de alguma 
forma ou outra se entendia alguma parte do processo todo de uma empresa aérea e 
isso foi legal por que a gente conseguiu aplicar na realidade como é que funciona a 
teoria. (AETA-1). 

Os cases e os exercícios, eram exercícios reais, não eram fictícios, nominalmente, o 
nome da empresa e tal, você analisar um BSC da vida, você analisar um EBITDA da 
vida, os números estão ali. Imagina que você, de novo, o curso, ele te dá um input, 
se você quiser se aprofundar naquilo não tem limite. (GNA-1). 

 

Em relação ao TCC, os participantes consideraram que é uma oportunidade de 

consolidar os conceitos teóricos vistos nas diversas disciplinas ao longo do curso e 

transformá-los em um Plano ou Projeto, com aplicabilidade real ou não ao negócio da 

empresa. Segundo as regras da IES, não é mandatório que o TCC seja focado na realidade da 

empresa onde o participante trabalha, ou seja, não existe uma obrigatoriedade de aplicação 

prática para as necessidades dessa.  

 

Alguns alunos já iniciaram a elaboração do TCC, enquanto outros ainda estão definindo 

os temas. No Quadro 25, a seguir, uma síntese do cenário de elaboração do TCC do grupo:  

 

Quadro 25 – Cenário de elaboração do TCC 

 Estágio de 
elaboração 

TCC já iniciado ou 
concluído 

TCC não iniciado Total de 
participantes 

 
 
 
Aplicabilidade 

Aplicado à 
empresa 

GEEN-3, GEEN-4, 
LOG-2, LOG-3, GNA-
1, e AETA-1 

GEEN-1, GEEN-6 
e FCA-1 

 
9 

Não 
aplicado à 
empresa 

LOG-1 GEEN-2, GEEN-5 
e FCA-2 

 
4 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Nove participantes (69,23%) afirmaram que desenvolveram ou estão desenvolvendo o 

TCC com aplicação às necessidades e realidade da empresa, enquanto quatro (30,77%) não 

desenvolveram ou estão desenvolvendo o TCC com esse enfoque. Todos os nove 

participantes que estão desenvolvendo o TCC com aplicabilidade à empresa escolheram o 
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tema por conta própria, ou seja, não houve participação da empresa para definição dos temas 

do TCC. Sete (53,85%) já iniciaram ou concluíram o TCC, enquanto seis (46,15%) ainda não 

iniciaram.  

 

Na sequência, serão apresentados os depoimentos dos nove participantes que fizeram, 

estão fazendo ou farão o TCC aplicado às suas empresas. 

 

GNA-1 e AETA-1 já concluíram o curso e, portanto já finalizaram o TCC, conforme 

trechos a seguir: 

O TCC em si foi basicamente mercado de luxo, um estudo da indústria 
automobilística no mercado de luxo até porque eu tive muita sorte. Eu fiz pesquisa. 
Então eu cheguei a convidar 240 pessoas para fazer uma pesquisa, usei aquele 
Survey Monkey. Eu tive um retorno de 140, muito bom, muito bom. E é claro que eu 
convidei funcionários da EMPRESA XPTO que eu trabalhava, donos de 
concessionária EMPRESA XPTO e pessoas, clientes inclusive, e a quantidade de 
respostas foi muito boa e deu um norte. Eu dei muita sorte entre aspas porque o meu 
TCC foi mostrando qual era a situação do Brasil nos últimos 50 anos na indústria 
automobilística, das canetadas do governo e aí veio o IPI que parou geral a 
importação de carros de luxo. Apresentei para o meu RH, para o meu diretor e para 
o meu presidente, formalmente. O diretor foi o cara que quando eu apresentei a 
proposta do curso para ele, ele apostou em mim. Um ano e meio depois, eu 
apresentei um TCC aonde eu tirei 10 com recomendação de publicação e falei “está 
aqui, então aquilo que você investiu efetivamente está aqui o resultado”. (GNA-1). 

Eu falei sobre alianças globais. Eu trabalho já desde a época da EMPRESA XYZ 
junto com o pessoal da Star Alliance, hoje eu sou coordenadora também da Star 
Alliance. Para você ter uma ideia a cada ano eles escolhem uma pessoa para 
coordenar o grupo aqui no Brasil. E eu fui contratada na EMPRESA XYZ para 
cuidar só da Star Alliance, por que a EMPRESA XYZ estava entrando na aliança e 
tudo mais. Hoje eu continuo cuidando disso e na época eu decidi que eu queria fazer 
o meu TCC em cima de alianças globais estratégicas. E eu foquei muito quais são as 
alianças que existem, o que as empresas no caso companhias aéreas ganham fazendo 
parte ou não de uma aliança, eu mesmo foquei dessa forma. (AETA-1). 

 

Dentre aqueles que estão concluindo o curso, GEEN-3 é o único participante que já 

finalizou o TCC, conforme trecho a seguir: 

Na verdade eu acho que o fim de toda empresa é ser lucrativa, mas eu acho que todo 
homem tem que ter um ideal e o capital mais importante de uma empresa é o capital 
humano. Então eu comecei a empreender agora, na verdade eu acho que um dos 
grandes desafios do empreendedor é você passar para o seu colaborador a cultura 
que você gostaria que a sua empresa tivesse e que ele absorvesse aquilo tanto para 
vida dele profissional e pessoal. E eu acho que a educação corporativa é um dos 
caminhos para você passar essa mensagem. Então o que essa empresa idealizou? 
Claro ela vai ter que ter lucro, mas há outras coisas por trás. (GEEN-3). 
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Dentre os participantes que estão concluindo o curso, seis ainda não começaram ou já 

estão desenvolvendo o TCC. Alguns comentaram que ainda não começaram a fazer o TCC 

pela demanda e pelo excesso de trabalho do Business Simulation, conforme trechos a seguir: 

Eu estou fazendo na expansão da empresa, na verdade eu fiz outro até com base em 
um novo negócio que eu estou desenvolvendo com base no MBA, que eu fiz de um 
software na parte de meio ambiente, mas o meu TCC está sendo na expansão da 
empresa. Eu estou querendo levar ela para o mercado de mineração em geotecnia e 
geologia ambiental e eu estou reestruturando a empresa para conseguir investidor e 
para seguir para esse mercado. [...] O plano de negócios eu fiz para essa nova 
empresa que eu vou abrir e o meu TCC é na minha empresa atual ALPHA. (GEEN-
4). 

Aí eu gostei e estou até pensando e falei: "meu, eu sei de tudo aqui e se eu tiver a 
ideia de preço das coisas, de mercado, eu tenho um monte de coisa aqui e um monte 
de informação". Vai facilitar muito porque o TCC tem que escrever muito lá e aí eu 
gostei da ideia e devo pensar em algum produto aqui. Mas se eu fizer alguma coisa 
para a realidade nossa de filial eu estava imaginando mais alguma coisa de novo 
produto. Então pra nós aqui não caberia porque tem a fábrica aqui, mas é para esses 
produtos que eu trabalho já vem tudo lá de fora. Então são produtos e equipamentos 
que a EMPRESA XPTO já consolidou, já com pesquisa e desenvolvimento e 
pesquisa de mercado e já tudo, eu vou fazer mais simples e ele já tem um know how 
aí e uma base de dados monstruosa perto do que eu vou ter aqui. [...] Eu fico muito 
envolvido com isso pelo amor de Deus, que desgaste esse negócio de business 

simulation e não tem condições nem de iniciar o TCC ainda. (GEEN-1). 

Então a ideia é um tijolo sustentável feito com uma matéria prima do lixo orgânico, 
lixo doméstico. Então tem essa empresa. Então a gente fez esse plano de negócio e 
agora eu vou partir para o TCC. Acho que dos meus colegas, três já entregaram, eu e 
outro que ainda não, deixamos por último, mas eu vou fazer agora terminando o 
business simulation. Eu vou fazer, continuar esse projeto do “Green Brick” que é um 
tijolo sustentável e vou abordar marketing de causa com a plataforma para poder 
ganhar mercado. Um marketing de causa é atrelar todo marketing, porque eu estou 
vendendo um tijolo sustentável e o que isso faz bem também na cadeia inteira 
entendeu? Eu já falei que estou fazendo esse tema aqui na empresa. Tem 
aplicabilidade na empresa, porque eu trabalho com marketing de causa e foi aí que 
veio a ideia entendeu? Porque como eu tenho que empacotar projetos de 
conservação para poder vender para as empresas, porque eu chego numa “Kimberly 
Clark”, por exemplo, que é um cliente do papel “Neve”. Então a gente faz um estudo 
de pegada hídrica e em cada papel vendido é doado o percentual para a organização 
entendeu? Então são coisas que eu já tenho esboçado aqui. (GEEN-6). 

Na verdade uma das ideias, tem duas ideias do grupo e uma das ideias é a 
implantação de uma nova loja de uma “HAMBURGUERIA”, essa ideia eu queria 
levar e outra de um prestador de serviço, de uma consultoria. Então só que a gente 
não parou para avaliar. Essas duas ideias estão aqui e por incrível que pareça esse 
business simulation está tomando mais tempo da gente do que qualquer outra 
matéria que a gente teve. (FCA-1). 

Eu já estou trabalhando no meu TCC. Então eu vou trabalhar tanto com varejo que 
eu tenho um pouco mais de conhecimento como com algumas indústrias que eu sei 
que tem planejamento de SL&P, pegar melhores práticas, enfim, conversar com os 
responsáveis de vendas, de operações de plantas e vou tentar trabalhar um pouco 
nesse sentido aí.  Vai ser aplicado aqui à realidade aqui da empresa e serão os 
números daqui. Então meu TCC é entender a consequência e é nisso que eu vou 
entrar de cabeça. A falta de planejamento hoje da indústria é o que mais impacta a 
cadeia de abastecimento no varejista. (LOG-2). 
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A minha proposta de TCC é montar um projeto de sucateamento de caminhão. 
Então, por exemplo, hoje em dia começa a se discutir a reciclagem de carros no 
Brasil que é uma coisa nova no Brasil. Nos outros países tem. Eu estive nos Estados 
Unidos no ano passado. Tem aspectos culturais em relação à troca de veículos, tem 
algumas coisas diferentes, mas a minha proposta é apresentar um plano, um modelo 
de negócio de reciclagem de caminhões nos Estados de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, isso agora, o Brasil começa a olhar com outros olhos para isso. Por isso, a 
minha ideia é montar esse plano de sucateamento de carro e envolve área, envolve 
equipamentos, envolve legislação ambiental quer dizer, tem uma série de coisas. Na 
realidade eu fui para uma missão, a empresa me mandou ano passado para lá para 
uma missão para poder entender e trazer o conceito de reciclagem dos veículos nos 
Estados Unidos, esse foi o meu trabalho. Eu não sabia, eles já sabiam que os 
governos do estado de São Paulo e do Rio começavam a se preocupar com esse tema 
então com isso houve algumas discussões, esse negócio eu não sei em que pé está, 
deve estar até parado, mas quando eu fui montar o TCC eu conversei com o gerente 
e falei: “Cara, no ano passado a gente conversou, eu não sei o quanto isso andou 
mais eu queria apresentar um trabalho sobre isso e eu acho que seria legal para a 
empresa, o que você acha?". “Eu acho que é legal, vai em frente, toca, se precisar de 
ajuda me fala, vai fazendo, depois que você terminar você me apresenta". (LOG-3). 

 

Na sequência, serão apresentados os depoimentos dos quatro participantes que não 

fizeram, não estão fazendo ou não farão o TCC aplicado às suas empresas: 

 

O TCC não será focado. Mas é uma coisa bem interessante que a minha cunhada e a 
amiga dela, a amiga dela é enfermeira e eles têm investidores, eles vão montar uma 
espécie de um condomínio para idosos. É uma coisa inovadora. A pessoa muda para 
lá, mas ela vai ter todos os serviços de ginástica, massagista, fisioterapeuta, então é 
uma coisa bem interessante. Então eles conversaram comigo. Eu estava pensando 
em fazer outra coisa, mas eu falei é uma coisa que vai ter aplicação prática para ela. 
(GEEN-2). 

O tema tem a ver com a minha área de atuação, só que é uma startup de negócios 
digitais que é o futuro, que hoje todo mundo está grudado no mobile, todo mundo 
está rastreado hoje em dia e o marketing digital que essas campanhas, 
principalmente São Paulo que não pode mais fazer marketing visual, então o pessoal 
está fazendo muito marketing digital. [...] e eu achei interessante esse tema, está na 
minha área de TI só que ao mesmo tempo também é uma área de negócios né que 
envolve marketing, envolve TI, envolve um monte de coisas, então eu resolvi fazer o 
TCC em cima disso. (GEEN-5).  

A gente está fazendo um na prestação de serviço na área de construção.  Não tem 
nada a ver com a atividade que você faz aqui na empresa. [...] totalmente fora. 
(FCA-2). 

 

Apesar de GEEN-2 e GEEN-5 não estarem fazendo o TCC voltado para suas 

organizações, ambos tratarão da criação de um novo negócio, reforçando o foco no 

empreendedorismo dado nesse curso. 

O participante LOG-1 está fazendo o TCC focado em modelo logístico. Apesar de 

considerar que não se aplica diretamente à empresa onde trabalha, é possível concluir que, a 

partir da análise do modelo logístico dessa empresa, ele poderá ter subsídios para avaliar os 
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modelos logísticos de seus clientes e propor melhores soluções, além de entender a logística 

como um todo e suas implicações para os negócios, tendo em vista que trabalha em uma 

transportadora, conforme trecho a seguir:  

Não é focado aqui na empresa. É o estudo de caso de outra empresa. Eu peguei uma 
empresa companhia Sul-Americana de cerâmica e eu vou fazer uma análise do 
modelo logístico e do planejamento logístico e do planejamento tributário e 
comparar essas duas para ver qual é o melhor modelo de distribuição dos produtos 
dessa empresa. (LOG-1). 

 

O comprometimento com o trabalho e com a organização também pode ser verificado 

pelos depoimentos dos alunos em relação ao TCC, quando é focado no negócio da empresa e 

quando o aluno toma a iniciativa de desenvolver um trabalho com aplicabilidade, ou seja, 

transferindo as aprendizagens do curso para a organização.  

No caso específico do TCC, além de não haver nenhuma exigência por parte das 

instituições de ensino em geral e especificamente da IES para que o aluno desenvolva um 

trabalho focado e com aplicabilidade prática, as organizações também não aproveitam essa 

oportunidade de solicitar aos seus colaboradores que desenvolvam projetos que gerem 

resultados efetivos e mensuráveis. 

As variáveis relacionadas ao desenho do programa de treinamento foram objeto da 

maioria dos estudos empíricos sobre transferência de aprendizagem na época do trabalho 

seminal de Baldwin e Ford (1988). Dentre as variáveis apontadas nessas pesquisas, cabe 

destacar o uso de diferentes metodologias ou formas de estímulo. Os depoimentos dos 

participantes corroboram essa ideia, pois vários avaliaram positivamente o uso de Business 

Simulation, a troca com os colegas e professores em sala de aula e os estudos de casos. 

O Business Simulation, segundo opinião dos participantes, consolidou os conceitos 

teóricos vistos em disciplinas ao longo do curso. Portanto, dependendo da complexidade 

envolvida, o momento mais adequado para sua aplicação é no final do curso. Por outro lado, 

alguns jogos mais específicos e focados em um único assunto podem ser aplicados no 

decorrer do curso, como foi feito no MBA em Logística e Supply Chain.  

Os depoimentos reforçaram o uso dos jogos como uma ferramenta, que alia teoria e 

prática. Apesar de os jogos serem muito focados em tomada de decisão e resultados de curto 

prazo, os participantes também comentaram que tiveram a oportunidade de desenvolver soft 

skills, como liderança, trabalho em equipe e negociação. Demonstraram ainda que os casos 
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são oportunidades de ver a teoria na prática e refletir sobre essa, analisando a realidade de 

diferentes empresas. 

Gosling e Mintzberg (2006) apresentaram os princípios de sustentação pedagógica 

voltados à educação gerencial. Com base nos depoimentos dos participantes, foi possível 

perceber a presença de três princípios: o pensamento reflexivo em sala de aula, os impactos 

para a organização gerados por esse pensamento reflexivo e o processo de aprendizagem 

interativo. Esses princípios estão presentes nos estudos de caso, na troca com os colegas e 

professores em sala de aula e no Business Simulation. 

Mintzberg (2004) questiona a adoção dos estudos de caso como método didático. Para 

esse autor, o estudo de caso é uma simplificação do ponto de vista didático, pois os dados são 

estruturados de forma a se relacionarem às áreas funcionais. Porém, sete participantes o 

avaliaram de forma positiva no tocante à aprendizagem. 

Pham (2010) considera que a adoção dos princípios do construtivismo nos programas de 

MBA ajuda a garantir que os alunos tenham reações positivas e maximizem sua 

aprendizagem, o que, por sua vez, facilita a transferência da aprendizagem obtida no curso 

para o trabalho. Com base nos depoimentos dos alunos, foi possível identificar a presença de 

alguns dos princípios instrucionais do construtivismo nas metodologias adotadas nos cursos, 

conforme Quadro 26, a seguir:  

Quadro 26 – Princípios do Construtivismo nos cursos 

Princípio do Construtivismo Metodologias adotadas nos cursos 
Apoiar a construção colaborativa do conhecimento 
por meio da negociação social e não da 
competição entre os alunos 

Troca com colegas e professores em sala de aula e 
fora da sala de aula 

Promover o estímulo à reflexão sobre as 
experiências 

Troca com colegas e professores em sala de aula e 
fora da sala de aula e Estudo de Casos 

Encorajar a construção do conhecimento ao invés 
da reprodução do conhecimento 

Troca com colegas e professores em sala de aula e 
fora da sala de aula 

Desenvolver tarefas autênticas num contexto real Trabalhos, TCC, e Workshop de Plano de 
Negócios 

Propiciar ambientes de aprendizagem próximos às 
configurações do mundo real e não sequências pré-
determinadas de instrução 

Jogos de Negócios 

Evitar excesso de simplificação e representar a 
complexidade da realidade na prática 

Jogos de Negócios e Estudo de Casos 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.3.3 Critérios de seleção de alunos e composição da turma 
 

Nesta subcategoria, foi analisada a opinião dos alunos quanto ao momento de carreira e 

maturidade profissional para fazer o curso. Nas entrevistas, os participantes abordaram 

questões relativas ao seu próprio perfil e com relação ao perfil dos colegas da turma.  

Quando eles abordaram a questão das trocas com os colegas em sala de aula, foi 

possível identificar alguns aspectos também reforçados nesta subcategoria. Na opinião dos 

participantes, as discussões em sala de aula, a elaboração de trabalhos em grupo e a seriedade 

na condução do curso ficam prejudicados quando há alunos sem experiência profissional 

relevante ou que estão fazendo o curso apenas para melhorar o currículo. 

Foi possível identificar cinco participantes que avaliaram de forma positiva a 

heterogeneidade da turma com relação aos segmentos de atuação e formação acadêmica dos 

alunos, conforme trechos a seguir: 

E eu ainda fui muito feliz de poder ter um grupo com uma heterogeneidade muito 
boa por que tinha tanto pessoas do sexo feminino quanto masculino, diferentes 
segmentos, diferentes áreas dentro de diferentes segmentos. Então eu acho que a 
gente foi um grupo que enriqueceu bastante as discussões, não era todo mundo de 
vendas, todo mundo da indústria, todo mundo da mesma idade, e para mim isso foi 
bem bacana. (GEEN-3). 

Consegui aprender na troca com os colegas e justamente por que era uma turma 
heterogênea. Você tinha lá como eu falei um advogado, tinha administrador, tinha 
alguém mais focado na área financeira, tinha alguém mais na área de compras, tinha 
pessoa na área de comercio exterior. Então justamente por ter esse grupo 
heterogêneo eu acredito que tenha sido importante por que cada um que mostrava a 
sua experiência da forma como via, da forma como acontecia para cada uma das 
disciplinas que foram sendo apresentadas, isso foi bem legal e acrescentou bastante, 
isso foi um diferencial em minha opinião. (LOG-1). 

[...] eu acho que conviver com alguns profissionais, que são caras que tem uma visão 
diferente, que vivem num negócio diferente, foram muito positivas, acho que foi 
bem legal. (LOG-3). 

Tinha bastante gente de banco e de outros setores, de finanças que falavam bastante 
sobre mercado, cenários econômicos, PIB, que eu não tive essa visão por ser de TI. 
Para mim eu não sabia nem o que era PIB. E assim, o pessoal de banco eles 
explicavam mais, assim, o professor dava matéria e eles iam mais a fundo. E isso foi 
legal porque o pessoal de banco principalmente foi falando e foi agregando para 
mim. (GEEN-5). 

 

Mesmo no curso de AETA-1, realizado para uma única empresa, destacou-se a troca 

com colegas de outras áreas, conforme trecho a seguir: 
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Eu acho que também o networking, realmente trabalhar com uma equipe muito 
maior, até então eu tinha muito conhecimento da parte administrativa, mas no curso 
a gente conheceu gente que fazia vôo, que pilotava o avião e isso tudo te faz abrir os 
olhos em relação ao outro lado da moeda. Por que eu estou aqui vendendo a 
passagem, mas depois o que acontece? Então essa troca de experiência dentro do 
curso com os seus colegas também ajudou bastante e aí você abre mais ainda a visão 
da empresa como um todo, eu acho que o que eu mais tirei foi isso. (AETA-1). 

 

Quatro participantes apontaram questões relacionadas ao perfil da turma, mostrando a 

necessidade de experiência profissional e maturidade como pré-requisitos para um curso dessa 

natureza, conforme trechos a seguir: 

Eu vou falar da minha experiência, eu fui para o MBA e o que era dado eu já tinha 
vivido então eu conseguia introduzir aquilo para o meu mundo e agregar. Então eu 
acho que a parte de triagem de quem vai fazer o MBA é muito importante, por que 
eu acho que se eu tivesse feito no começo da minha carreira ele não agregaria tanto 
como agregou hoje. (GEEN-3). 

Eu comecei em 2003 um MBA em outra instituição de ensino e parei e falei “isso 
não serve para mim”. Eu já tinha uns 10 anos de formado, mas eu estava muito na 
parte técnica e não ia servir muito. E é uma crítica construtiva que eu tenho até para 
o nosso curso, o que aconteceu? A proposta que a IES tinha me passado quando eu 
me matriculei foi que a turma seria de pessoas pleno para sênior e lá na turma 30% 
da empresa era pessoal júnior. (GEEN-4). 

Fora assim eu acho que talvez a falta de maior discussão em classe se deve por parte 
até pela turma. [...] É, eu percebi que tinham alguns ali que estavam só para cumprir 
tabela mesmo assim sabe. [...] E no meu caso como eu acho que eu era a pessoa até 
mais experiente talvez, uma delas. (GEEN-6). 
  
[...] mas eu acho que as pessoas tem que pensar o seguinte, nem todo mundo tem a 
mesma experiência. Eu acho que tem que pensar que é não todo mundo que está no 
mesmo nível, tem muita molecada lá também. De dez, três vão levar aquele negócio 
a sério, os outros estão só empurrando, eles só querem o título mesmo e chega no 
mercado e “eu tenho IES”, é mais ou menos isso lá, mas não vai aprender por que 
ele não tem uma experiência com pessoas. O que vi era o seguinte, tinha bastante 
gente motivada ao diploma, ao certificado, mas não ao aprendizado, isso eu vi 
bastante, mas é o normal da idade. (FCA-2). 

 

Um dos princípios de sustentação pedagógica voltado à educação gerencial de Gosling e 

Mintzberg (2006) é que essa deveria ser restrita aos gerentes com experiência prática, e esses 

deveriam ser selecionados com base nos resultados apresentados no desempenho da função 

gerencial. Mintzberg (2004) também critica que os MBAs ensinam as pessoas erradas, que 

são os profissionais sem experiência profissional.  

 

Ao considerar que 11 participantes são gestores e dois desenvolvem atividades com 

certo grau de autonomia e possuem experiência profissional, é possível concluir que eles 
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reúnem as características necessárias para fazer o MBA. Os próprios depoimentos dos 

participantes também reforçam que os critérios para seleção dos alunos da turma devem levar 

em conta a experiência profissional e as posições ocupadas na organização. 

 
Os participantes entendem que turmas homogêneas em termos de experiência 

profissional e heterogêneas em termos de segmentos e áreas de atuação e formação acadêmica 

de origem enriquecem as discussões dentro e fora da sala de aula e contribuem para a 

aprendizagem. 

 

5.3.4 Formas de avaliação 
 

Por ser um curso de especialização Lato sensu, o MBA deve ter avaliação em todas as 

disciplinas, além do TCC. Em seus depoimentos, os participantes afirmaram que as provas, 

em alguns casos, não avaliam a aprendizagem, mas também não conseguem pensar em 

alternativas para sua substituição, pois acabam sendo um incentivo para estudarem mais. Os 

trabalhos, mais especificamente em grupo, são as formas de avaliação preferidas pelos 

participantes. As formas de avaliação foram abordadas por oito participantes, conforme 

relatos a seguir: 

É basicamente prova e acho que a metade das disciplinas foram trabalhos e 
participação e acho bom considerar bastante a parte de participação, de trabalho, 
porque dá uma dosada. Teve disciplina que o cara pegou pesado na prova e acho que 
ficou muita teoria e um negócio pesado. E qual é a melhor maneira de se avaliar eu 
não sei, mas eu questiono um pouco prova. Então eu acho que a prova hoje em dia é 
um negócio e se for um cara que não participa muito e um cara que não está nem aí, 
ele vai lá na prova e ele decora tudo certinho, o “B a BA” e o que o professor quer 
ouvir e põe lá. (GEEN-1). 

Muitos professores são contra até dar a prova. Eu fico pensando assim que a questão 
é você avaliar no dia a dia o trabalho, etc. Mas parece que é uma obrigação do MEC 
então não tem muito jeito. Mas assim queira ou não queira você acaba sendo forçado 
a estudar. Então olhando assim, eu acho que também tem o lado positivo. [...] A 
prova foi você montar uma empresa do zero, então você tinha que montar lá todos os 
valores, missão, visão, valores por trás do negócio, canalizar o mercado, fazer o 
orçamento, analisar como você vai conseguir investimento. Eu acho que é um 
exercício. Você vê que ser empreendedor não é fácil. (GEEN-2). 

É difícil você avaliar um curso de MBA em conhecimentos, eu acho que tiveram 
provas bastante condizentes e provas não tão condizentes. Mas eu sinceramente não 
sei como seria a melhor maneira de avaliar. Eu acho que o mix que estão fazendo, de 
repente uma participação em trabalhos em sala de aula, estar presente ali, um 
trabalho tanto em grupo quanto individual, uma complementação de uma prova, eu 
acho que é algo que está em linha e equilibra um pouco. Sinceramente existem 
disciplinas que você olha e fala “não sei como vai ser um prova dessa disciplina”, 
mas tem que ter, acho que o MEC exige. Mas é fato que a prova força a gente correr 
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atrás um pouquinho e se preparar. Então eu acho que de uma maneira indireta te 
força meio que se aprofundar um pouquinho em algumas teorias. (GEEN-3). 

Eu acho que prova assim é o mínimo que você pode pedir e algumas eu acho que 
poderia estimular uma prova com maior consulta sabe mais dissertativa para o aluno 
não ficar na decoreba, mas eu acho que a composição prova, trabalho estava de 
acordo. (GEEN-6). 

Foi uma mescla boa entre provas e trabalhos. A maioria deles aplicou isso em 
trabalho e prova principalmente, aqueles trabalhos que você tinha que apresentar e 
os professores exigiam que pelo menos um membro do grupo fosse apresentar e isso 
foi muito bom por que você se disciplinava em estudar a matéria, entender o que 
você está fazendo e apresentar realmente e isso faz com que todo mundo se 
movimente no grupo e não tivesse alguém que se aproveitasse de uma situação. E 
essa apresentação do trabalho acabava sendo base para prova, quer dizer, quem fez o 
trabalho, quem estudou, quem se preparou inevitavelmente já tinha meio caminho 
andado para a prova. Era uma forma acho que bem justa de você avaliar a pessoa, vi 
como uma forma positiva. (LOG-1). 

No curso, foram adotados prova, trabalho e participação. Às vezes as pessoas que 
mais se dedicam na sala podem não ir tão bem na prova quanto uma pessoa que 
simplesmente lê uma apostila na sala. É muito relativo. É o modelo brasileiro. Eu 
não tenho uma sugestão diferente disso, mas não tem o que se fazer. (LOG-2). 

Eu diria que 90% foram prova, poucos foram trabalhos, um caso ou outro tinha 
trabalho. Eu não sou muito a favor de avaliação por prova, eu acho que você não 
consegue tirar do aluno em si realmente o proveito do curso, mas é o sistema 
utilizado há tantos anos que é o que o pessoal utiliza. Eu acho que os poucos 
trabalhos que a gente fez foram muito mais aproveitados do que as provas, por que 
prova você acaba decorando e pronto. (AETA-1). 

99% foram os dois, o trabalho que é feito em classe ou você tem que apresentar 
alguma coisa que era pontuação e ajudava na prova e avaliação prova mesmo que é 
obrigado pelo MEC, não tem jeito de você fugir disso. Então eu acho que para 
algumas provas eles poderiam ter diminuído um pouco o nível que estava lá. Então a 
forma como eles apresentam o curso é como se você não estivesse trabalhando, se 
eu não estivesse trabalhando eu tinha mais que obrigação, tinha tempo para você 
fazer tudo, você ia ler o livro dez vezes, você faz aquilo lá. Então você tem tempo, 
mas não é essa a realidade ali. (FCA-2). 

 

As provas presenciais são uma exigência do MEC em cursos de pós-graduação Lato 

Sensu, em que se incluem os MBAs. Para diminuir essa visão de que a prova é focada em 

conceitos decorados (“decoreba”), poderiam ser propostas provas focadas em aplicações 

práticas, nas quais o aluno pudesse pensar em um problema real em sua organização e em 

como resolvê-lo à luz dos conceitos teóricos vistos na disciplina. Adicionalmente, os 

trabalhos individuais ou em grupo também deveriam privilegiar a aplicabilidade de conceitos 

à realidade do aluno na organização.  

 

Monks e Walsh (2001) corroboram essas ideias. Em função dos resultados encontrados, 

cabe resgatar o ponto de vista desses autores, que defendem a ideia de que, nos MBAs, deve 
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haver mudanças na forma de ensinar, pois o público é composto por indivíduos adultos, com 

experiência profissional e que devem ter uma abordagem crítica ao conteúdo.  

 

Para esses autores, deve haver uma substituição da abordagem do ensino focada no 

desempenho para o ensino focado no entendimento, na qual o aluno deve buscar aplicar o 

conhecimento e habilidades aprendidos no curso em situações variadas, em detrimento de 

buscar apenas a obtenção de boas notas. Para isso, propõem mudanças nas formas de 

avaliação por reais oportunidades de aplicar o conteúdo do curso a problemas enfrentados nas 

organizações.  

5.3.5 Alinhamento entre os conteúdos das disciplinas e atividades de trabalho 
 

Em seus depoimentos, os participantes deram maior destaque às disciplinas que estavam 

mais relacionadas às suas atividades no trabalho. Os participantes se aprofundaram nesse 

tema, trazendo elementos em diversas partes da entrevista. Ainda com relação às disciplinas, é 

possível perceber que sua avaliação varia em função do conhecimento prévio que têm sobre 

determinado assunto.  

Eles podem avaliar uma disciplina como básica ou superficial, em função de trabalhar 

diretamente com aquele tema; ler e buscar conhecimentos por iniciativa própria; ter feito 

cursos de curta duração sobre o tema na empresa ou em instituições de ensino; ou ainda ter 

feito outro MBA, no qual aquela disciplina ou outra similar tenha sido ministrada. 

Diversas disciplinas foram destacadas por 12 participantes, alinhadas com suas 

necessidades, seus desafios no trabalho e sua atuação direta na empresa, incluindo o incentivo 

de alguns professores para a aplicação imediata do conteúdo. Em alguns casos, praticamente 

todas as disciplinas estavam alinhadas ao trabalho, conforme trechos a seguir: 

Porque você aplica mesmo, a aula está legal e você vê tudo se encaixando e se 
interligando, a estratégia é muito bom, sabia? Tem várias coisas se combinando, o 
empreendedorismo, custos e vai ligando um monte de coisas. Então matemática 
financeira, custos, eu por estar em operação até fico muito mais agora aqui, muito 
mais em cima disso de custos, controle de custos e tal na operação do que ir atrás de 
marketing na parte comercial e tudo mais. Então, eu nossa, tenho várias aplicações. 
Então essas duas matérias ali foram fundamentais. E qual mais? Por exemplo, 
empreendedorismo, eu pegar uma implantação de um sistema de serviços que é o 
caso. Então você já tem mais ou menos a ideia do que a diretoria quer ouvir para 
você implementar aquilo. Então o professor da disciplina lá ele força, "mas por quê? 
como você vai provar para o cara que isso vai ter algum retorno para você pedir um 
investimento aqui?", porque a gente pede e tem que entender isso e o ROI - o 
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retorno sobre o investimento e tudo mais. Então isso aplica bastante eu acho. 
Negociação, a parte de negociação também. (GEEN-1). 

Eu acho que o modelo de distribuição brasileira que foi dado pelo professor ABCD é 
bem o modelo hoje daqui da empresa. Enfim, caos na distribuição, problemas de 
incentivos fiscais onde você começa circular mercadoria de uma maneira 
completamente não lógica. Você manda mercadoria para outro estado e traz de volta 
para ter ganho de tributação. Esse eu acho que é um dos exemplos mais clássicos. A 
própria matéria de SL&P, que eu ainda não conhecia muito essa realidade. E aí 
depois da matéria você começa conversar com alguns fornecedores e eles falam: 
“Não a gente tem isso, a gente faz”. Então, algumas coisas bem básicas em relação à 
cadeia de fornecimento que você não tinha conhecimento que são aplicadas ao 
mercado. Foi ótimo. (LOG-2). 

Por exemplo, estatística, logística, operações, planejamento agregado e gestão de 
demanda são as ferramentas que eu mais uso aqui. Planejamento de demanda, 
quanto de sucata vai entrar, como vou transferir a parte estatística, parte de logística, 
de administrar relações e conflitos com transportadoras, o que mais tem aqui é 
transportadora chegando, caminhão saindo. Então essa parte de logística, de gestão 
de fornecedores, gestão da cadeia como um todo. Puxa, eu vou entrar com tanto, 
preciso fazer gestão financeira de tanto provisionar, ir embora, ou seja, uma área de 
apoio. Eu recebo isso, então toda parte de gerenciamento de fluxo de caixa, tenho as 
ferramentas que me ajudaram a ter muito mais conhecimento, muito maior que 
outras áreas da empresa, por exemplo, eu tive matéria de sustentabilidade. Então por 
exemplo hoje eu já consigo entender muito melhor quais são as responsabilidades e 
como pensa, o meu pessoal de sustentabilidade. As atitudes mudaram bastante. 
(LOG-3). 

O financeiro tinha bastante a ver. Tinha a parte de suprimentos, a parte de 
contabilidade, tinha a parte de preços, que no hospital estava tendo custos e estava 
formatando preços de procedimentos, então era só associar uma coisa com a outra. 
Finanças que também estava envolvida com a minha área. Então mais a parte 
financeira, planejamento estratégico estava tendo uma empresa lá que estava 
fazendo planejamento de hospital. Negociação tinha, eu negociava com os 
fornecedores. Era mais a negociação para por para funcionar, fazer funcionar o 
produto ou o projeto que estava ali. (GEEN-5). 

Finanças. Eu odeio números então é uma matéria que eu não uso. Eu entendo que 
faz parte de um curso de administração, mas o que eu aprendi lá, legal, mas eu nunca 
vou aplicar por que minha área não está na parte de números, é a única parte em 
companhia aérea, por que eu já fiz tudo menos a parte de finanças por que não é o 
que eu gosto. Então esse era um curso que lembro muito bem e falo “ai que ódio”, 
mas os outros não, eles estavam bem relacionados ao objetivo.  Marketing foi uma 
das matérias bem mais tranquilas também, por que como eu trabalhava antes de 
entrar eu era coordenadora de marketing então para mim estava dentro do que eu 
entendia. A diferença foi que eu me atualizei, por que como eu te falei eu fiquei 
cinco anos fora então nesses cinco anos tanta coisa aconteceu e foi legal por causa 
disso, por que me deu um geral total. Negociação também foi tranquilo por que a 
gente adaptou ao nosso processo de aviação comercial. A gente explicava, os 
professores aprenderam muito com a gente por que eles falavam a teoria e depois a 
gente falava na prática como é que funcionava dentro do que a gente trabalhava. 
Então foi legal essa troca. (AETA-1). 

Eu acho que as discussões é aquilo que eu falei, as discussões ficam mais ricas, 
muitos professores forçavam a gente a falar “isso aqui já dá para você aplicar 
amanhã na sua empresa” e você realmente começa a olhar e começa a falar “poxa 
realmente na empresa funciona”. Pelos resultados eu estou usando uma estratégia, 
será que se eu mudasse e abordasse desse jeito seria melhor? Você começa a 
repensar e mudar o seu dia a dia, como apresentar um relatório, fazer uma 
apresentação. A matéria de gestão de projetos foi muito bacana também, amanhã 
você já pode aplicar isso na sua empresa, como estruturar melhor um projeto embora 
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as empresas já tenham metodologia, mas dentro daquilo você consegue desenvolver 
melhores práticas, tem muitas coisas que foi bate e pronto. (LOG-1). 
 

O conteúdo estava relacionado sim, só que é o que eu te falei, ele podia estar mais 
dividido entre produto e serviço. O conceito, a parte fundamental eu utilizei muito, 
mas eu sempre tinha que extrapolar o que o pessoal falava para produto na parte de 
serviço. [...] Negociação, eu vivo de negociar com funcionário, com cliente, com 
banco, com tudo. Negociação estava muito relacionada, a parte de tributos estava 
muito relacionada, a composição de custos, gestão de custos e formação de preços 
também estava muito, por que eu dou suporte ao pessoal de negócios. A parte de 
estratégia voltada para o plano de negócio, voltada para o desenvolvimento de 
estratégia de negócios que é a primeira cadeira, estava muito ligado por que eu sou 
responsável de definir as macro estratégias da empresa e depois a gente define isso. 
Eu defino e submeto isso ao conselho e a gente discute e depois a gente desdobra na 
empresa. Então isso também estava muito relacionado ao que eu faço no dia a dia. 
(GEEN-4). 

Todo o controle, se eu pegar a área financeira, fluxo de caixa, se você pegar alguns 
controles, alguns índices que você tem que usar a forma e você vai olhar esse índice, 
a forma que você vai trabalhar, no meu caso pelo fato de estar abraçando tudo um 
pouco, eu estou com a área contábil. Então você começa a falar com as pessoas na 
mesma língua, às vezes a pessoa está menos despreparada que você, ela veio com 
ideias, é passado alguma informação que você vai fundamentar essa informação e 
falar “é legal, eu posso utilizar ela” que é o que eu estou fazendo hoje aqui. Vamos 
falar assim de tudo que eu vi lá, acho que uns 40% ou um pouco mais que isso, eu 
comecei aplicar aqui, mais para controle da empresa em questão a resultado. No 
curso, alguns professores te incentivam ao máximo e eu acho muito legal isso “está 
aqui a ferramenta”, ele não te olha como um concorrente, nada disso e ele te olha 
como é bom aprender. (FCA-2). 

Principalmente com essa nova empreitada que eu estou, praticamente tudo. O 
desafio que eu tenho hoje é começar tudo do zero, por que você quando é 
empreendedor você fala assim “eu queria ver alguma coisa jurídica” tudo bem, você 
está tendo o escritório te suportando, mas você terceirizou “deixa ver os gastos na 
operação” não tem os gastos de operações, quem vai ter que fazer sou eu também. 
Então você pega matérias financeiras, marketing, acho que tudo o empreendedor 
acaba tendo que se aprofundar, se eu for falar em aplicabilidade eu estou 
praticamente usando tudo, eu ainda não consegui mergulhar a fundo em todas por 
que eu acho que é até impossível, eu tenho as minhas limitações, mas a área 
contábil, tenho que me envolver “mas você tem contador”, mas tem que saber 
conversar com o seu contador também. O empreendedor que está começando ele não 
vai ter um consultor tributário, [...] mas é o próprio empresário que tem que ver isso. 
Aí você passa por todo o tributário, você vai para o financeiro, fluxo de caixa não 
tem um financeiro que faz para você, é você também que vai ter que se envolver, 
“poxa, mas você vai contratar um cara para a área financeira”, mas você vai ter que 
supervisionar se ele está fazendo certo, e para ele fazer certo você tem que saber 
como é o certo. Então você vai lá e olha “como eu monto um estrutura de custo 
fixo? como eu monto uma estrutura de custos variáveis? como é que eu mexo no 
meu mix de margens?”. Aí vamos para ponta, vendas “eu gostaria de vender esse 
produto por tal preço”, mas é o mercado que dita o preço “será que o meu cliente 
está enxergando valor nisso, como eu construo um marketing sobre essa marca, 
sobre isso?”. Quando você põe o chapéu de empreendedor você fala assim “nossa, 
esse horário aqui eu sou da operação, esse horário aqui eu sou do marketing, em 
outro horário eu sou de vendas”. Então eu estou mais ou menos nessa empreitada. 
(GEEN-3) 

Sim, não tenho dúvidas, é um curso bem focado em negócios e os negócios estão 
dentro das empresas, está também dentro do terceiro setor onde eu atuo hoje. Então 
é totalmente direcionado, totalmente aplicável. Se eu tivesse feito um curso de canto 
ou de MBA em saúde eu diria que talvez saúde parcialmente estivesse aplicável, 
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mas nesse caso não, eu posso dizer que se não 100%, 90% do curso é aplicável. 
(GEEN-6). 
 
Então revisitar eu revisitei muita coisa que eu vi na faculdade, muita coisa mesmo 
assim, que não mudou o conceito e que eu já sabia, mas que me fez aflorar e me fez 
"olha vamos pensar de novo e tira a poeira daí e vamos pensar de novo" e eu vi que 
poxa é verdade, vamos lá refazer o cálculo e não era nenhuma novidade, mas faz 
você repensar e falar "olha você pode botar isso no dia a dia". Aí o professor dava 
algumas referências e falava "olha se você for renegociar assim, assim, assado vale a 
pena você pagar a vista ou a prazo e façam essa conta de quanto daria um 
investimento no banco versus o retorno. Então pede um desconto para o fornecedor 
e se ele te der o desconto...” Então coisas desse tipo fez de fato a gente pensar e 
comecei a fazer algumas contas aqui, e algumas contas que a gente pagava a vista 
pagamos a prazo e algumas coisas que pagava a prazo paga a vista e tudo isso para 
tentar ganhar alguma coisa e nem que for para economizar na tarifa bancária, a gente 
economiza. Deu para trazer bastante coisa e o próprio tema de governança que aqui 
na empresa estava implantando e começando a empresa com esse conselho de 
administração que é recente e o presidente do conselho me convidou para ajudar e 
participar e escrever o código de ética da empresa e o código de conduta da empresa 
tudo baseado na experiência que eu tive dentro da sala de aula, leitura que eu fiz e 
me interessei muito pelo tema. Então ajudou bastante e óbvio que nem todas as 
matérias, mas ajuda muito, por exemplo, essa visão de relações obrigacionais que é 
de direito, nada mais nada menos foi "leiam os contratos e interprete os contratos". 
Então também isso ajudou bastante a gente a abrir o olho mais para algumas outras 
coisas e isso tem uma aplicação real na empresa e isso não tem como dizer que não 
porque tem. Obvio que cada setor de empresa vai se adaptar em algum momento em 
alguma matéria e se eu falar que foi 100% das matérias, não é alguma coisa ou 
outra, mas de todas as matérias, mas umas muito mais e outras um pouco menos, 
mas todas sempre com alguma interação com a realidade nossa aqui e isso é legal. 
(FCA-1). 

 

GEEN-2 destacou que as disciplinas técnicas são mais aplicadas do que as 

comportamentais. Isso pode ocorrer pelo fato de ele não gerenciar pessoas, conforme trechos 

a seguir: 

Então uma coisa que eu percebi foi o seguinte, por exemplo, todas as análises que a 
gente faz aqui em termos, por exemplo, quando faz uma consultoria com o cliente, 
verificar como está o mercado, qual a concorrência, todas as técnicas que são usadas 
nas empresas são usadas aqui na empresa também. Aquelas questões de análise de 
Porter. Você vê que todas as disciplinas técnicas são utilizadas, então eu achei muito 
interessante essa questão de projetos, enfim, então você vê que são técnicas que são 
empregadas em geral. Você fazer uma análise de como a empresa está comparada 
com seus pares no mercado, medir a concorrência quando ela deve chegar, quando 
vai chegar. (GEEN-2). 

 

Ainda destacou as disciplinas técnicas mais utilizadas na execução do seu trabalho, 

conforme trechos a seguir: 

Todas as disciplinas. Gestão em custos, todas acabam ajudando. Projetos. Porque 
assim quando eu monto a solução eu tenho que verificar prazo, cronograma, 
identificação de riscos, quais são os riscos e como eu faço para mitigar. E tudo isso 
que a gente viu na questão de projetos, vendas, a parte de vendas que você acaba 
vendo lá os atributos internos, quer dizer, o que mais diferenciar você tem que focar 
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nos benefícios que você vai dar ao cliente. Esse que é o grande diferencial. Quais 
são as características? Quais são os benefícios? Como a gente pode se diferenciar da 
concorrência? Então é uma coisa que vai trazer benefícios para o cliente que 
ninguém mais pode oferecer só a gente. Tudo acaba sendo aplicado. Eu posso pegar 
qualquer tipo de indústria, qualquer seguradora, varejo, então tem que entender a 
questão de analisar o balanço de uma empresa. [...] Custo de mercadorias vendidas, 
o CMV, então tudo isso. A rentabilidade. Varejo você sabe que a rentabilidade é 
baixa, aí você tem lá a questão de estoque, fluxo de caixa, a questão de pagar os 
fornecedores, pagar o cliente, tudo isso você acaba vendo esse tipo que foi visto em 
contabilidade. (GEEN-2). 

 

Três participantes apontaram algumas disciplinas que consideram que aprenderam mais 

e outras que não contribuíram para sua aprendizagem, pelo fato de não acrescentarem novos 

conteúdos, conforme trechos a seguir: 

Negócios sustentáveis, projetos, marketing, logicamente, que é o “metiê”, até a parte 
econômica de negócios, acho que é essa da matéria, que veio a parte da taxa de 
retorno, é análise de investimentos em projetos. Isso, legal para calcular ROI. Por 
isso, bem legal, acho que teve assim. Já as disciplinas de Negociação, a parte de 
gestão em pessoas, essas outras mais comportamentais, eu já fiz curso de gestão, de 
negociação, eu trabalhei em negociação também, com vendas, então essa matéria em 
si eu não gostei. Ficou muito no teórico, não, não gostei não. Liderança e Gestão de 
pessoas também achei muito padrão, sabe, sem novidades. É padrão, estimular a 
diversidade, jovens, aí você tem que envolver diferente. Isso ai, todo dia eu já vejo. 
(GEEN-6). 
 
[...] A gente teve a matéria de negociação, mas eu acho que ficou um pouco a 
desejar. Aqui como a gente tem muito tempo de empresa já ou você tem que ser um 
baita negociador ou você não sobrevive aqui dentro. Então a própria empresa já te dá 
esse... E talvez por isso a matéria deixou um pouco a desejar.  (LOG-2). 

Em termos de aplicabilidade do curso em si, eu diria a você que não houve uma 
específica até porque o curso, a ideia do curso era pra você desenvolver alguma 
coisa. As disciplinas estavam alinhadas. Algumas com até o óbvio porque eram 
coisas, então, por exemplo, nomeação de concessionário e lei ferrari. Teve uma aula 
de Direito, de Compliance e foi isso, e era o tipo da coisa que eu fazia todo dia há 
dez anos. Então aquela lá, por exemplo, não agregou nada. Ela até serviu para ver se 
o professor estava indo bem, porque ele leu aquilo e foi lá apresentar porque não 
fazia aquilo. Mas aquilo eu já dominava bem. Mas em termos práticos, eu acho que 
essas soluções que eram apresentadas, ou esses cases que eram apresentados no 
curso, guardadas as devidas proporções foram bem aplicados. (GNA-1). 

 

Nos relatos anteriores, foi possível identificar que alguns participantes já abordaram a 

questão da aplicabilidade. Ao analisar que o conteúdo da disciplina está alinhado com suas 

demandas e necessidades de trabalho, o participante reflete sobre oportunidades para uma 

aplicação, ou seja, é o início da transferência propriamente dita. Foi possível identificar 

também que as disciplinas com maior alinhamento às atividades são aquelas consideradas 

como hard skills.  
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Todos os participantes que abordaram a questão do alinhamento citaram as hard skills. 

As disciplinas consideradas soft skills apareceram em seis depoimentos, incluindo a ressalva 

de que eram muito teóricas ou de que não haviam acrescentado nada de novo em termos de 

conteúdo. Cabe destacar a disciplina Negociação, que apareceu em quatro depoimentos. 

Ao analisar os relatos anteriores, foi possível identificar que a transferência ocorre 

basicamente de duas formas. Para as disciplinas hard skills, no contato que o aluno tem com 

essas ao longo do curso em suas diferentes metodologias e recursos didáticos, ele consegue 

identificar oportunidades para a mudança de comportamento no trabalho, como a implantação 

de procedimentos, rotinas, sistemas, indicadores e outras ferramentas de gestão. E para as 

disciplinas soft skills, essa identificação de oportunidades não é imediata, pois o aluno precisa, 

em alguns casos, mudar comportamentos que não são facilmente identificáveis. 

Os depoimentos dos alunos corroboram as ideias de Mintzberg (2004) e Herrington 

(2010). Para Mintzberg (2004), um dos maiores problemas associados aos programas de 

MBA é a priorização das hard skills em detrimento da necessidade de desenvolvimento das 

soft skills, de grande importância na prática da gestão. Segundo Herrington (2010), os alunos 

que concluem o MBA são muito focados em aspectos financeiros de curto prazo e carecem de 

habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal e formação de equipes.  

Nos depoimentos, foi possível perceber que, no contato com a disciplina, o aluno já 

identifica oportunidades de transferência. Esse comportamento é entendido por alguns autores 

como autoeficácia, que é o julgamento que o indivíduo faz de suas próprias capacidades para 

organizar e executar diferentes cursos de ação requeridos para atingir determinados níveis de 

desempenho (CHENG, 2000).  

Ela exerce impacto tanto na motivação para aprender, envolvendo o desempenho no 

curso, quanto na motivação para transferir (FORD et al. 1992, CHENG, 2000; COLQUITT; 

LEPINE; NOE, 2000, BALDWIN; FORD; BLUME, 2009). Nesse contexto, o papel do aluno 

como protagonista do processo de transferência é reforçado. 

5.3.6 O que mais contribuiu para a aprendizagem no curso 
 

Nos itens 5.3.1 a 5.3.5, foram apresentados vários elementos trazidos pelos participantes 

relacionados aos cursos dentro da IES, abordando suas principais características e aspectos 

metodológicos. Neste item, o objetivo é descrever e analisar a opinião dos alunos sobre 
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qual(is) dessa(s) característica(s) e aspecto(s) metodológico(s) mais contribuiu(ram) para sua 

aprendizagem no decorrer do curso, ou seja, as experiências de aprendizagem mais 

significativas. As respostas de cada participante estão resumidas no Quadro 27, apresentado 

na sequência.  

Os participantes já trouxeram elementos que permitem estabelecer as conexões entre 

teoria e prática e que terão impacto direto na transferência das aprendizagens, ou seja, é 

possível inferir que essa contribuição efetiva para a aprendizagem tem impacto no processo de 

transferência. 

Quadro 27 – Contribuição para a aprendizagem  

Partici-
pante 

O que mais contribuiu para a aprendizagem 

GEEN-1 Troca de experiências, cases de estratégia, Business Simulation e os trabalhos em geral 
GEEN-2 Aulas, trabalhos e troca de experiência com os colegas 
GEEN-3 Casos reais e trabalhos 
GEEN-4 Aulas, trabalhos e Business Simulation 
GEEN-5 Aulas e competências dos professores 
GEEN-6 Professores com competências acadêmicas e de consultoria e literatura indicada 
FCA-1 Aulas 
FCA-2 Business Simulation 
LOG-1 Apresentação dos trabalhos do próprio grupo e dos demais grupos 
LOG-2 Business Simulation e troca com colegas e professores 

LOG-3 Business Simulation, conteúdo das disciplinas e troca de experiência com os colegas 
GNA-1 Troca de experiência com os colegas 
AETA-1 Casos e competências dos professores 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

A partir dos depoimentos dos participantes resumidos no Quadro 27, as características e 

os aspectos metodológicos do curso que apareceram com mais frequência em suas falas foram 

agrupados e classificados no Quadro 28, a seguir. Foi possível identificar que não há um 

consenso entre os alunos de um mesmo MBA quanto ao que mais contribuiu para a sua 

aprendizagem.  

No MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, quatro participantes 

consideraram que os trabalhos foram os que mais contribuíram para a aprendizagem. No 

MBA em Logística e Supply Chain, dois consideram que o Business Simulation foi o que 

mais contribuiu para a aprendizagem: 
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Quadro 28 – Contribuição para a aprendizagem – aspectos metodológicos 

Metodologia adotada no curso Quantidade de 
participantes 

Participantes 

Troca de experiências 5 GEEN-1, GEEN-2, LOG-2, LOG-3 
e GNA-1 

Business Simulation 5 GEEN-1, GEEN-4, FCA-2, LOG-2 
e LOG-3 

Trabalhos (elaboração e apresentação) 5 GEEN-1, GEEN-2, GEEN-3, 
GEEN-4 e LOG-1 

Aulas  4 GEEN-2, GEEN-4, GEEN-5 e 
FCA-1 

Casos 3 GEEN-1, GEEN-3 e AETA-1 
Competência do corpo docente 3 GEEN-5, GEEN-6 e AETA-1 
Conteúdos das disciplinas 1 LOG-3 
Literatura indicada 1 GEEN-6 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

 

Na sequência, serão apresentados os relatos dos participantes concernentes a esses 

aspectos. Cabe ressaltar que, para não repetir os trechos, uma vez que alguns participantes 

abordaram mais de um aspecto metodológico, eles foram organizados seguindo a sequência 

de participantes por curso, conforme o Quadro 27, já apresentado, destacando em negrito as 

metodologias citadas como aquelas que mais contribuíram para a aprendizagem na fala de 

cada um deles. 

MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, conforme trechos a seguir: 

Olha o que mais contribuiu, é legal conversar com outras pessoas e acho que esse 
negócio de conversar com uma série de outras pessoas é um dos fatores bem legais 
É a troca de experiência e esses trabalhos aí, esses cases de estratégias, o business 
simulation e os trabalhos em geral de empreendedorismo. Eu achei muito legal 
esses trabalhos aí, é desgastante, mas é muito bom, eu achei bom. [...]. É, porque 
você aplica mesmo, a aula está legal e você vê tudo se encaixando e se interligando, 
a estratégia é muito bom sabia? Tem várias coisas se combinando, o 
empreendedorismo, custos e vai ligando um monte de coisas. Então esses trabalhos 
eu acho que é legal ter a troca de experiência. (GEEN-1). 

Eu acho que são os três: as aulas que são importantes, os trabalhos que é para 
você solidificar o conhecimento e essa troca de experiência com as pessoas, 
porque a nossa turma era bem multidisciplinar, então você tem pessoas de vários 
segmentos bem distintos. Então essa experiência que as pessoas trazem de 
segmentos diferentes acho que é bem interessante para agregar. Têm empresários, 
têm pessoas de segmentos totalmente diferentes na turma. (GEEN-2). 

Eu acho o estudo caso atrelado a um pós-trabalho contribuíram bastante, por que na 
verdade quando você estuda o caso e precisa fazer um trabalho sobre aquilo, eu acho 
que ele já te força a ler então se aprende também com a leitura, mas eu acho que 
você lê focado em uma aplicabilidade. Então eu acho que para mim é o que mais 
funcionou. A gente discutir um caso, dissertar sobre ele e ter depois que fazer algum 
trabalho em cima daquilo que te forçou a buscar a teoria e também as referências 
do que você já escutou e viu, isso para um aluno de MBA agrega bastante. Eu acho 
que o que mais prende a atenção no aluno tanto na nossa geração, o que mais retém 
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conhecimento são casos reais então sempre que um professor teve uma experiência 
ele conta um caso real, discute com a sala sobre o que poderia ter sido feito, se nós 
concordamos com o que foi feito. Eu acho que isso prende muito, nós gostamos de 
casos reais e você fala “eu já vivi isso, já aconteceu isso” eu acho que isso é o que 
mais agregou. (GEEN-3).  

Eu acho que as aulas, apesar de que algumas aulas tivessem sido fracas, outras 
foram muito boas. Então as aulas contribuíram muito, alguns trabalhos 
contribuíram muito e agora o business simulation que te dá uma visão um pouco 
mais interativa do processo. (GEEN-4). 

Realmente o conhecimento do professor. Assim, tinha a teoria, tinha toda a parte 
do envolvimento, mas os professores eles têm muito conhecimento de diversas 
áreas. Então o que eles expõem na sala de aula é muito enriquecedor. Então o 
professor de negócios falava da Petrobras, então eu acho que isso foi bem 
interessante. Ali eu aprendi melhor. E aí depois a sequência, estudar, ler teoria, ler 
mais, assim essa parte do professor, o conhecimento do professor mesmo eu acho 
que foi o melhor. (GEEN-5).  

Gostei dos professores porque são professores que tem a parte acadêmica e 
também são consultores. Então para eles é até o melhor cenário. Então eles unem o 
útil ao agradável, mas eu gostei dessa união e diria que 80% deles ou 75% tem esse 
perfil, alguns eu achei que estavam ali só para preencher também o tempo vazio. E a 
literatura que muitos trouxeram, porque no meu caso eu estava distante há muito 
tempo entendeu? Estava com aqueles livros de 1988. (GEEN-6). 

 

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria 

O participante FCA-1, que em outro ponto da entrevista comentou que não tem tempo 

para os estudos e leituras extraclasse, considerou que as aulas foram o que mais contribuiu 

para a sua aprendizagem, conforme trecho a seguir: 

As aulas presenciais não tenha dúvida. Isso porque a troca de experiências ali no 
momento, o professor sente como é a turma e sabe conduzir a conversa, sabe levar o 
assunto pra gente que na hora eles também desenrolam bastante e eles falam bem 
pra gente sobre o que está acontecendo aí fora. [...] mas a maioria esmagadora 
sempre falando de casos que já vivenciou, de casos que vivencia, de casos de algum 
outro aluno de outra turma falando "olha uma vez houve um caso assim e nesses 
casos a gente trata dessa maneira ou não tem que tratar". Então essa troca de 
experiências foi acho que o grande ganho com o professor. (FCA-1). 

 

O participante FCA-2 discorreu muito sobre o Business Simulation, abordando o tema 

em vários momentos da entrevista, destacando a questão de divisão de responsabilidades entre 

os integrantes da equipe, a necessidade de planejamento, o resgate de conceitos vistos em 

outras disciplinas ao longo do curso e a aprendizagem com os erros, conforme trechos a 

seguir: 

O business simulation para mim está sendo a melhor matéria por que a gente está 
aplicando muito, a gente está voltando em livros e matérias que a gente estava 
“como funciona isso?” e voltar em matérias que foram dadas ali e pegando esse 
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negócio, pegamos o gancho daqui, às vezes vem de outras pessoas também “eu olhei 
tal matéria” e você pega a informação e tenta automatizar uma fórmula no Excel 
para ter uma visualização mais rápida em questão às informações e é o que a gente 
está fazendo. Então de um período para o outro falando dessa experiência que 
aconteceu, agora a gente saiu de último para quarto lugar, a empresa que mais 
apresentou melhor resultado fomos nós por uma questão de decisão certa. A gente 
errou e o que a gente faz para resolver isso? Por que não adianta você estar em uma 
empresa tranquilo, você nunca vai saber nada e no dia que você tiver uma 
atribulação com alguma coisa você vai ficar em desespero e vai falar “eu vou me 
matar”. Então a atitude foi “erramos” independente que foi erramos, a gente sabe 
quem foi, mas erramos e o que a gente vai fazer? Aí vem um com uma ideia, outro 
vem com outra e sentamos e vamos por esse caminho. Algumas coisas você chega 
para pessoa e fala “a gente podia trabalhar em cima dessa linha, o que você acha?" 
"Mas vai faltar material". "Não vai faltar”, a gente aprendeu como controlar isso, a 
gente aprendeu como transportar, a gente sabe regras do que tem ali e chega ao final, 
a gente sabe fazer uma simulação tanto que a minha eu já estou no período 10. Então 
tudo que eu faço de decisão, a gente não toma decisão só para esse período, a gente 
tem para esse e para os próximos, o que faltou nesse para gente poder chegar no 
outro, nós precisamos recuperar esse negócio. Então as decisões não são só para 
aquele período, tem aquela coisa de administrar mesmo, coisas que eu tenho certeza 
que ali no grupo tem gente que nunca viu isso, nunca teve um acesso a isso. Eu 
achei legal a postura que eu tive com a turma que foi “vamos dividir isso aqui e eu 
não sou melhor que você, vamos respeitar, eu não quero saber da sua experiência, o 
problema está aqui, o que você tem para agregar?” e a pessoa fala “eu tenho isso, eu 
tenho aquilo”. Então vamos escutar e aquela coisa, administrar pessoas. (FCA-2). 

 

 
MBA em Logística e Supply Chain, conforme trechos a seguir: 

Gostei bastante da montagem da preparação dos trabalhos, quando você 
apresentava o trabalho e tinha um feedback do professor ou mesmo da turma, eu 
acredito que isso não foi um networking, foi uma forma de aprendizado muito boa 
por que você tinha uma exposição do que você estava aprendendo, você tinha uma 
aula determinada para explicar, para apresentar o seu trabalho. Então você tinha que 
aplicar todos aqueles conceitos que você estudou e como eu falei para você eu não 
tinha tanta base e tinha que buscar alguma coisa a mais e justamente para poder 
apresentar nessas aulas. E eu percebia que acrescentava para quem estava 
apresentando, para quem estava escutando e fazia as questões e também para 
muitos professores, eu percebia que eles ficavam bastante entusiasmados. (LOG-1). 

Os jogos de negócios. Porque você toma decisões e você tem resultados em cima 
das suas decisões. Diferente de uma prova que você responde ou de um trabalho. Ali 
você está simulando a vida real. Então, os jogos de negócios para mim foram os 
melhores. [...] Mas ele te dava uma visão de negócio assim absurda e você mexia 
com todos os elos, você mexia com preço, mexia com produção, mexia com 
transporte, com malha rodoviária, ou ferroviária, ou aérea. Fantástico. Tanto é que a 
gente se identificou muito. No grupo a gente fazia conferências no domingo de três a 
quatro horas. [...] e na apresentação a gente viu o quanto a gente estava maduro com 
o negócio, como a gente aplicou a teoria na prática, como a gente se blindou em 
relação ao mercado, enfim, pensando tanto na sua empresa quanto nos concorrentes, 
isso foi muito válido. E outra coisa também que os jogos te proporcionam e que sai 
um pouco do guarda-chuva da IES é como é difícil você trabalhar com pessoas 
diferentes. Eu nunca pensei nisso, Patrícia. E esses jogos me abriram a visão. 
(LOG-2). 
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LOG-3, ao falar sobre o que mais contribui para sua aprendizagem, apresentou 

elementos de aplicação no seu trabalho, conforme trecho a seguir: 

Eu acho que o curso como um todo contribuiu, tiveram três pontos muito 
importantes. Eu acho que o último, o último jogo de negócios foi excelente, acho 
que foi bacana porque me trouxe algumas reflexões muito mais introspectivas do 
que outra coisa, acho que foi muito mais a lição de vida, ficou uma mensagem bem 
bacana no final, acho que isso foi bem legal. Tiveram algumas matérias e 
principalmente de estatística que envolvia muito a parte Excel e que me fizeram 
aprender muito e os alunos inclusive, alguns modelos estatísticos, algumas funções 
lá no Excel que eu nem sabia que existia e me ajudam bastante no meu trabalho. 
Não é só o explorar ferramenta, é explorar a ferramenta aliada com o conceito do 
cara maluco lá. O terceiro ponto, convívio com as pessoas, eu acho que conviver 
com alguns profissionais, que são caras que tem uma visão diferente, que vivem 
num negócio diferente, foi muito positivo, acho que foi bem legal, eu citaria esses 
três, por exemplo, ficaria falando até amanhã aqui. (LOG-3). 
 

MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo, conforme trecho a 

seguir: 

Teve 2 ou 3 que trouxeram casos sobre história da aviação, como ela foi se 
desenvolvendo. Agora eu não lembro o nome do professor, mas se eu me encontrar 
com ele com certeza me lembro dele por que ele faz parte do conselho da ANAC e 
entendia muito bem da aviação comercial e conseguiu passar para gente 
durante o curso, abrir o horizonte, ele falava “essa regra é assim e assado, agora 
ela está sendo aplicada dessa forma”. Então isso foi legal justamente por que ele 
entendia dos dois lados da disciplina e conseguiu realmente para mim pelo menos, 
por que como eu já estava fora do mercado eu precisava realmente de uma 
atualização meio que rápida, se eu queria continuar crescendo profissionalmente. Eu 
tinha que aprender meio que por osmose quase isso. Então realmente esse curso de 
estudo de mercado, de análise foi muito legal. (AETA-1). 

 

MBA em Gestão de Negócios Automotivos, conforme trecho a seguir: 

Nossa turma foi melhor que a segunda turma vamos dizer assim, porque a gente 
trocava muita experiência dentro e fora das aulas. Desses 30 alunos, eu diria para 
você que eram sempre grupos de cinco ou seis pessoas nos exercícios, alguma coisa 
assim, invariavelmente era sempre a mesma turma. Então, a turma que eu 
participava era uma turma muito boa, eu nunca tive dificuldades nas eventuais trocas 
com as pessoas. [...] Mas eu acho que a melhor coisa desse curso que eu tirei foi 
o networking mesmo. (GNA-1).  

 

Com base nas informações do Quadro 28, foi possível identificar que oito aspectos 

metodológicos foram citados pelos participantes como aqueles que mais contribuíram para 

sua aprendizagem no curso, e quatro desses aspectos metodológicos se destacaram pela 

frequência de respostas: a troca de experiências, o Business Simulation, os trabalhos e as 

aulas, reforçando os resultados obtidos nas subcategorias 5.3.2 e 5.3.3.  
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Na subcategoria 5.3.2, as metodologias e os eventos focados na realidade que 

apareceram com maior frequência foram: o Business Simulation (oito participantes), a troca 

com os colegas e professores dentro e fora da sala de aula (oito participantes) e os estudos de 

caso (sete participantes). Na subcategoria 5.3.3, os alunos abordaram a necessidade de se 

estabelecer critérios de seleção para a montagem da turma, com o objetivo de estimular as 

trocas em sala de aula.  

Nas metodologias em que o aluno pode aprender com a prática, mesmo que não seja 

ainda a prática da organização onde ele trabalha, ele já começa a refletir sobre a realidade 

dessa.  

Especificamente quanto ao uso dos casos, os alunos conseguiram identificar situações e 

desafios semelhantes àqueles enfrentados na sua organização. Os casos não precisam ser 

necessariamente aqueles escritos com base no método do caso. Os participantes não se 

aprofundaram nos tipos dos casos, incluindo origem e formato. Além dos casos escritos com 

propósitos didáticos, foi possível identificar que eles gostam de ouvir as estórias 

compartilhadas pelos colegas e professores em sala de aula, que eles também entendem como 

casos de outras empresas. 

No geral, os participantes dos três cursos, onde o Business Simulation foi utilizado 

gostaram bastante. Embora o Business Simulation seja focado nas funções do negócio, foi 

possível identificar o desenvolvimento da visão estratégica, a habilidade de liderança, de 

trabalho em equipe e os desafios inerentes à gestão como um todo. 

5.4 Aprendizagem 
 

Neste item, será apresentada a opinião dos participantes em relação aos elementos que 

consideraram relevantes para a consolidação da sua aprendizagem. Cabe destacar sua 

importância, por mostrar “o quê” o participante considera que aprendeu a partir da realização 

do MBA, para depois transferir o que foi aprendido nas situações vivenciadas no trabalho.  

Os participantes trouxeram também elementos relacionados à sua autoavaliação, 

concernente ao seu desempenho. Embora esse seja um indicador da aprendizagem, não é o 

único.  
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Além desse, foi possível verificar que eles têm motivação e vontade de buscar novas 

aprendizagens, não só no contexto do que foi ministrado nas disciplinas do curso, mas 

também em outras fontes. Buscam aprofundamento em temas e conceitos que julgam 

relevantes para ampliação da sua base de conhecimentos e para transferência do que foi 

aprendido ao contexto da organização. Entendem que o curso contribuiu para aprendizagens 

que ocorreram nos aspectos profissional e pessoal. 

5.4.1 Desempenho no curso 
 

Quando questionados acerca de seu desempenho no curso, o objetivo era que cada 

participante fizesse uma autoavaliação. A pesquisadora não procurou ter acesso às notas dos 

alunos com a IES e não solicitou que apresentassem algum documento formal com suas notas.  

Adicionalmente, a partir desta categoria, foi possível verificar se os participantes tinham 

como objetivo principal o desempenho, relacionado à busca por notas altas nas disciplinas, ou 

a aprendizagem, entendida como a busca de novos conhecimentos para aplicação e agregação 

de valor nas organizações onde trabalham. Os resultados referentes a esta categoria estão 

resumidos no Quadro 29, a seguir: 

Quadro 29 – Desempenho no curso – autoavaliação dos participantes 

Participante Autoavaliação 
GEEN-1 Bom 
GEEN-2 Bom 
GEEN-3 Bom 
GEEN-4 Bom 
GEEN-5 Bom 
GEEN-6 Bom 
FCA-1 Satisfatório 
FCA-2 Bom 
LOG-1 Bom 
LOG-2 Bom e médio 
LOG-3 Bom 
GNA-1 Normal 
AETA-1 Bom 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas 

A partir do Quadro 29, é possível observar que, dos 13 participantes, 10 afirmaram que 

tiveram um bom desempenho. O participante FCA-1 avaliou seu desempenho como 

satisfatório, LOG-2 que começou bem e depois foi médio, em razão das demandas de 

trabalho, e GNA-1 como normal. A seguir, os depoimentos dos participantes acerca desses 

resultados: 
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MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, conforme relatos adiante: 

Meu desempenho foi bom. Só essas duas que eu te comentei de contabilidade e 
tributo e não que foi um problema, só que eu passei com uma média um pouco mais 
baixa e especificamente a de tributos que eu achei uma tremenda sacanagem, só que 
não fui atrás para pedir revisão de provas. (GEEN-1). 

Foi relativamente bom. Eu passei em todas, eu não fiquei. Agora só falta o business 
on-line e o TCC. Eu acho que só bobeei um pouquinho nas matérias que não são a 
minha origem como exatas. Eu fui pior do que nas outras matérias. Gestão de custos 
porque eu sou engenheiro, eu tenho obrigação de ir bem, mas eu dei uma bobeada na 
prova lá... Mas passei vai. A mesma parte de matemática financeira. É que 
matemática financeira eu acabei não estudando, eu perdi duas aulas também porque 
eu fui viajar. Então eu fui para a prova com uma aula que o professor deu para a 
gente, então mais ou menos só com esse conhecimento.  Mas em compensação nas 
outras eu fui muito bem, na de liderança eu fiquei com nove e meio, negociação 
nove. Eu acho que talvez por ser uma novidade para mim eu acabei me dedicando 
mais às outras matérias. (GEEN-2).  

Eu não peguei nenhuma DP, teve uma prova de contabilidade que eu tive que fazer a 
segunda prova, mas as avaliações em si eu não tive problema, acho que foi bom. 
(GEEN-3). 

Foi bom. Eu tinha perdido duas matérias, eu fiz tudo e não fiz a P1 por causa de 
trabalho e fui fazer a P2 e também não pude fazer. As duas foram por que eu não 
tive agenda para fazer as provas. (GEEN-4). 

Foi bom. Eu acho que não fiquei em primeiro da turma, mas assim, passei todas as 
matérias, teve uma matéria que eu fui para P3, que era de contabilidade e o restante 
eu passei tudo na primeira P1. Então eu acho que foi bem proveitoso. Também eu 
estava me dedicando, estudando. (GEEN-5). 

Foi bom. A última que foi sustentabilidade eu vi anteontem, nove ponto alguma 
coisa. Não fiquei em nenhuma. Fiz as primeiras provas. E a minha assiduidade foi 
também bem alta, eu só perdi acho que duas aulas, por trabalho. (GEEN-6). 
 

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria, conforme relatos adiante: 

Foi satisfatório e não foi 100%, algumas matérias que foram 100% e outras foi 
satisfatório, eu tenho conseguido as notas que eu precisava para passar. (FCA-1). 

Eu gosto de estudar e eu acho que eu fui bem apesar dessas minhas críticas em 
questão às instituições, mas no geral pelo fato de que eu sempre levei a sério tudo 
aquilo que eu faço. Então eu não tive nenhum problema, pode ter algum problema 
em uma matéria ou outra, mas no geral fui bem. (FCA-2). 

 

MBA em Logística e Supply Chain, conforme relatos adiante: 

Eu sempre fui muito estudioso, eu sempre fui muito preocupado em não ficar com 
P3, em não deixar nada para trás, não deixar de cumprir alguma entrega de um 
trabalho, de uma apresentação, pelo menos até hoje que eu saiba eu nunca peguei 
nenhuma P3. E como eu te falei, eu tive que estudar bastante para compensar 
bastante, base teórica também bastante. Acho que a mensagem principal pelo menos 
no meu caso e para quem fizer, eu tive que me dedicar bastante. Eu percebi que 
nessas áreas que eu não tinha conhecimento eu tinha que buscar muito estudo fora, 
como eu tenho biblioteca em casa, tenho muito livro na minha área e comecei 
comprar muito livro dessa área também e compensei. Se eu tiver que fazer uma 
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avaliação foi missão pelo menos parcialmente cumprida em termos de dedicação. 
(LOG-1).  

O meu desempenho no primeiro semestre foi muito bom, eu entrei de cabeça, eu 
estava bem participativo, fui bem em provas, não faltava. No segundo semestre foi 
um pouco mais complicado na questão de varejo obviamente, o nosso volume de 
trabalho aqui aumenta muito.  Final de ano para a gente desde o segundo semestre 
então complica bastante, a gente entra numa fase de planejamento de entrada, então 
foi bem dificultoso. E no segundo ano eu fui bem mediano. Enfim, a gente está num 
momento difícil aqui dentro da empresa, então eu chegava bem no limite da aula. 
(LOG-2). 

Eu tive um desempenho, eu acho que meu desempenho, considerando que sete é 
mediano, eu tive um desempenho bom, não foi um desempenho excelente, mas 
também não acho que foi... Eu classificaria o meu desempenho como bom, eu 
poderia ter ido melhor, eu poderia ter me esforçado mais, mas o fato de assumir uma 
cadeira nova, o fato de ter assumido uma cadeira nova fez com que eu precisasse me 
dedicar muito ao meu trabalho e eu acabei não me dedicando tanto quanto eu 
gostaria ao curso, geralmente graduação eu fui muito bem, no primeiro MBA que eu 
fiz fui muito bem e agora eu tive um desempenho abaixo ao que eu costumo ter 
geralmente nos cursos. [...] Eu acho que eu consegui atingir, mas assim, à custa 
disso, trabalhando até tarde e tocando gente e tocando equipe e aí eu precisei, não, 
eu vou fazer bem o meu curso, mas eu preciso fazer muito bem o meu trabalho. 
(LOG-3). 
 

 
MBA em Gestão de Negócios Automotivos, conforme relatos adiante: 

[...] é aquilo, às vezes você fala, algumas matérias eu passei com sete entendeu? 
Então meu desempenho, eu diria que foi normal, o que é normal? Teve matéria que 
eu tirei dez, teve matéria que eu tirei nove, teve matéria que eu tirei sete e teve 
matéria que eu carreguei para a P2 mesmo que foi Processos. (GNA-1).  

 

MBA em Administração de Empresas de Transporte Aéreo, conforme relatos 

adiante: 

Eu fui bem, só tiveram 2 disciplinas que eu vou ter que fazer agora por causa de 
falta. Isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco chateada com a IES por causa disso, 
por que trabalhar em uma aviação, você viaja e não tem como você falar assim “não 
posso ir” porque faz parte, principalmente se você trabalhar na parte de vendas, faz 
parte do seu curriculum viajar e você não tem como dizer “mas eu tenho curso” e eu 
não posso ir de segunda e terça que era quando acontecia. Então teve duas matérias 
que eu fui super bem, mas eu vou ter que refazer por causa de uma única falta. E 
isso realmente foi um pouco chato por que é um ano meio você correndo, você 
fazendo curso e por causa de um dia você ter que fazer toda matéria novamente. Mas 
no geral o desempenho foi tranquilo. Eu fui rebolando literalmente, por que com 
duas crianças pequenas, fazendo MBA, trabalhando, mas deu para levar. (AETA-1). 

 

Segundo Baldwin e Ford (1988), os resultados do treinamento em termos de 

aprendizagem e retenção são condições necessárias, mas não suficientes para a generalização 

e manutenção das habilidades adquiridas no curso Assim, o aluno pode ter aprendido o 
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conteúdo, porém, não o transfere porque não tem motivação ou não encontra oportunidades 

para aplicá-lo. 

Os quatro níveis de avaliação de treinamento de Kirkpatrick, apresentados no Quadro 4, 

corroboram a ideia anterior. Enquanto no nível 2 a aprendizagem é avaliada por testes, 

exames e simulações, no nível 3, a transferência é avaliada pela mensuração do desempenho 

no trabalho.  

No caso do grupo pesquisado, é possível concluir que o bom desempenho no curso é 

resultado de outras características do seu perfil, as quais já foram descritas em categorias 

anteriores deste estudo: a iniciativa para fazer o curso, as necessidades de formação, o 

envolvimento e o comprometimento, a autoeficácia e a motivação para aprender. Nesta 

subcategoria, a autoeficácia está relacionada à eficácia e ao desempenho no treinamento 

(CHENG, 2000). 

Além das características anteriores, é possível concluir que o grupo possui a 

personalidade do tipo A. Conforme Cheng (2000), essa prevê comportamentos focados na 

ambição para se atingir sucesso. Ademais, inclui o esforço para realizações, avaliado como o 

grau com que os indivíduos encaram seu trabalho de forma séria e o executam de forma ativa, 

o que influencia sua motivação para aprender o conteúdo do curso, principalmente quando o 

desempenho no próprio curso é um dos objetivos do aluno.  

Na análise das entrevistas, não foi possível identificar nenhum participante orientado 

somente ao desempenho, ou seja, que tivesse como objetivo ser aprovado no curso, ou parecer 

competente pelo atingimento de boas notas (DESHON; GILLESPIE, 2005).  

Kozlowski et al. (2001) mostram que a orientação para desempenho não era um preditor 

da transferência de aprendizagem; ou seja, alunos que obtêm boas notas no MBA, não vão, 

necessariamente, transferir a aprendizagem proveniente do curso. Dessa forma, é necessário 

entender os fatores motivacionais do aluno para a aprendizagem, que serão apresentados na 

próxima subcategoria. 

5.4.2 Motivação para aprender 
 

Em complemento às ideias trazidas quando os participantes se referem ao desempenho 

no curso, foi possível identificar, nas entrevistas, que alguns declararam que tinham 
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motivação para aprender, mesmo em situações fora do contexto do curso, buscando novos 

conhecimentos por conta própria. Alguns declararam que buscam seu autodesenvolvimento, 

procurando aprender de diferentes formas, outros comentaram sobre a superficialidade de 

algumas disciplinas. Os relatos de 10 participantes revelam estes resultados: 

Comunicação e Gestão de Pessoas eram negócios que já dessa época eu forcei muito 
a desenvolver. Eu li muito sobre isso, então fiquei um autodidata nisso. Eu acho que 
não sou uma pessoa ruim nisso não. Pelo retorno que eu tenho da equipe mesmo. O 
pessoal chega e fala para mim então eu tenho já esse retorno. Eu já sou 
razoavelmente desenvolvido nisso, eu acredito. Não sou um expert lógico, longe 
disso, mas tem muita gente deficiente nisso principalmente na parte de exatas. 
Porque com a máquina beleza é perfeito, mas com pessoas, nossa... Péssimo. 
(GEEN-1).  

Eu comprei vários livros, mas acho que é uma coisa que é contínua então eu acho 
que o MBA não termina aí, você tem que seguir essa bibliografia e se aprofundar. 
Eu acabei comprando aquele Estratégia do Oceano Azul. Eu comprei em inglês, mas 
ainda não consegui terminar de ler. Mas é muito bacana, é uma coisa que abre a sua 
visão. Economia eu sempre gostei e até gostaria de me aprofundar mais. Se você 
quiser se aprofundar, você tem material. (GEEN-2). 

Eu vou dar um exemplo tributário... e as estratégias que estão dentro da lei que é um 
planejamento tributário para você se programar “poxa a minha empresa é de serviço 
e eu poderia abrir uma outra empresa que também é minha, que presta serviço para 
minha e as duas vão pagar um tributo muito menor”. O professor deu uma pincelada 
nisso, agora eu acho que é um papel meu, eu gostei do que eu ouvi, entendi o que ele 
falou, deixa eu ir atrás. Nas áreas que mais me interessaram com certeza eu 
mergulhei e falei “isso aqui está no meu dia a dia, eu sei que eu preciso me 
aprofundar nisso, ou conversar com profissionais que sejam especialistas nisso”. 
Mas o curso me mostrou onde buscar, como buscar e cada ciência ali para eu me 
aprofundar eu tive que ir atrás. O curso não me deu o peixe, ele me deu a vara. 
(GEEN-3). 

Eu gosto da parte técnica, mas a necessidade me levou a isso e eu me apaixonei. Eu 
estava até uma vez conversando com o Coordenador do curso e falei: “eu estou 
pensando seriamente em fazer mais alguma coisa, vou para o módulo internacional 
acho que o ano que vem para fazer o curso lá fora”. (GEEN-4). 

Eu vim para aprender. O meu objetivo era aprender. Realmente saio daqui com uma 
coisa que tivesse agregado na minha vida pessoal e profissional. Não vir aqui só 
para pegar um título, fazer a prova e ir embora. Aí no outro dia chega ao mercado a 
pessoa fala: Você fez MBA na IES que legal! Monta um preço para mim de um 
produto que a gente precisa negociar. Você não sabe fazer. (GEEN-5). 

Porque sou uma pessoa que gosto de ler, de aprender. Infelizmente por razões de 
loucura nesse dia a dia, trabalho, viagens eu trabalhei muitos anos viajando na 
América Latina então isso impossibilitava, não dava para fazer nada, mal dava para 
ter um relacionamento direito. Então quando eu parei a gente de fato estabeleceu a 
união, quando veio a filha aí despertou o interesse de voltar e aprender de novo. 
(GEEN-6). 
 
Na verdade teve algumas coisas que foram passadas durante o curso, de algumas 
certificações que foram passadas ali que eu quero partir para cima disso “deixa eu 
ver o que é e melhorar” e naquilo que eu sou ineficiente eu vou correr atrás, mas 
parar... Eu já coloquei que parte do meu salário vai ser focado só para isso, tirando 
isso e já pensando, mas independente de olhar amanhã se tem isso ou se tem aquilo, 
não é para mim. (FCA-2). 
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É logico, eu pago meu curso, não é que estou preocupado em entregar uma boa nota 
para a empresa, eu estava preocupado com o aprendizado e a nota faz parte. Eu 
ficaria muito feliz se eu tivesse tirado dez em todas e fosse eleito o aluno do curso, 
mas não consegui. O meu foco era continuar a trazer e eu vou atrás de conhecimento 
e nota é consequência. O MBA na realidade, o que vale para mim em um curso de 
pós-graduação, é o conhecimento que esse curso possa te trazer. Eu não estava 
preocupado com o título. Quando eu assinei o contrato a minha preocupação era o 
que efetivamente eu posso extrair de bom desse curso e aí tiveram uma série de 
coisas legais, o relacionamento, as pessoas, os professores. E o que te levou a fazer? 
Era o que o curso poderia me oferecer de conhecimento, quando eu analisei a grade 
do curso, o conteúdo programático foi aquilo que me fez assinar o contrato com a 
IES. O que você busca no curso? Eu busco no curso aprendizado, conhecimento, é 
trazer alguma coisa diferente ou que me agregue, eu cobro muito isso do meu 
pessoal. (LOG-3). 

Por que você fazer uma faculdade é diferente por que você não tem tanta exigência e 
um curso superior em MBA ou pós. MBA é mais impactante. Você é meio que 
obrigado a realmente estudar, você é obrigado a pesquisar, a ir além do que o 
professor falou na sala de aula. Não é igual você estar na escola, vai cair só aquilo 
que está lá na lousa, no MBA não é assim, você realmente tem que desenvolver, 
você tem que realmente correr atrás, você tem que saber as informações. O professor 
está lá para te direcionar um pouco, para trocar figurinhas, para conversar, para 
discutir algum assunto, mas ele não vai te dar tudo de mão beijada, você tem que 
correr atrás. Então eu acho que isso é importante por que você consegue aprender a 
ser mais independente e a realmente ter mais interesse em se desenvolver. Eu não sei 
se antes das pessoas fazerem MBA ou um curso superior elas têm esse tipo de perfil. 
Vai indo. Vai tirando nota e está bom. (AETA-1). 

 

LOG-1, com formação em Direito, demonstrou em sua fala grande preocupação e 

esforço empreendido para sua aprendizagem no curso:  

Eu coloquei como uma condição SINE QUA NON “eu tenho que estudar” e quando 
eu vim para essa empresa, a primeira coisa que eu falei com o diretor foi "eu 
agradeço a oportunidade, mas não é uma premissa". A premissa é que eu tenho que 
estudar pelo menos duas vezes por semana ou mais por que isso é previsto na grade 
quando houver necessidade e que eu teria que me dedicar integralmente e levar com 
muita disciplina esse estudo. [...] E como eu te falei, eu tive que estudar bastante 
para compensar bastante, base teórica também bastante. Acho que a mensagem 
principal pelo menos no meu caso e para quem fizer, eu tive que me dedicar 
bastante. Eu percebi que nessas áreas que eu não tinha conhecimento eu tinha que 
buscar muito estudo fora, como eu tenho biblioteca em casa, tenho muito livro na 
minha área e comecei comprar muito livro dessa área também e compensei. Este 
tipo de curso demanda também comprometimento do aluno. (LOG-1). 

 

A análise das informações relativas ao perfil dos alunos (categoria 5.1), sua iniciativa e 

seus motivos para a realização do curso (subcategorias 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3), seu desempenho 

(subcategoria 5.4.1) e sua motivação para aprender e buscar novos conhecimentos, relatados 

nos trechos anteriores, demonstraram que os participantes da pesquisa têm motivação para a 

aprendizagem na forma como é entendida por Noe (1986) e Noe e Schmitt (1986), ou seja, 

como o desejo do aluno para aprender o conteúdo do MBA.  
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Cheng (2000) corrobora essa ideia. Para esse autor, a motivação para a aprendizagem é 

influenciada por atitudes e atributos individuais do aluno, por atitudes do aluno com relação 

ao trabalho e pela forma como ele percebe a utilidade do curso. Também é influenciada pelo 

desempenho do aluno no curso e na execução de suas tarefas.  

Ademais, aborda a variável locus de controle, definida como uma expectativa 

generalizada de que recompensas, reforços ou resultados são controlados tanto pelas ações do 

próprio indivíduo (internas) quanto por forças externas, ou seja, é possível concluir que o 

grupo considera que terá algum tipo de recompensa em função da aprendizagem obtida no 

MBA. 

Portanto, é possível concluir que esse grupo tem motivação para aprender e poderá ter 

motivação para transferir a aprendizagem, reforçando ainda mais o papel do aluno, enquanto 

protagonista da transferência. Entretanto, a motivação para aprender e o bom desempenho 

obtido no MBA não garantem a transferência da aprendizagem, devido à influência de outros 

fatores, como aqueles relacionados ao ambiente de trabalho. 

5.4.3 O que o participante considera que aprendeu no curso 
 

Neste item, descreve-se “o quê” os participantes consideram que foi aprendido no curso 

no aspecto profissional e no aspecto pessoal, por meio das situações vivenciadas durante a 

realização do mesmo. Alguns descrevem o que aprenderam detalhando disciplinas específicas 

do curso, outros no curso como um todo. A partir do conteúdo trazido nesta categoria, já é 

possível antever elementos de transferência das aprendizagens, uma vez que os participantes, 

ao mesmo tempo em que abordam a aprendizagem, falam de como estão utilizando essa no 

trabalho, em alguns casos, por meio do termo “aplicação”.  

Nas subcategorias 5.4.3.1 e 5.4.3.2, as falas dos participantes estão agrupadas seguindo 

as formas de aprendizagem: participantes que falaram de forma geral sobre o que aprenderam 

no curso como um todo e que descreveram o que aprenderam em detalhes, inclusive 

relacionado com algumas disciplinas específicas. 
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5.4.3.1 No aspecto profissional 
 

Conforme trechos a seguir, 10 participantes descreveram o que aprenderam no curso 

como um todo: 

GEEN-2 e GEEN-4 consideram que aprenderam como fazer a gestão de uma empresa: 

Então você tem essa visão geral e isso dá bagagem para você discutir com qualquer 
executivo de primeira linha. A questão de gestão de custos, enfim de gerir uma 
empresa como um todo. E mesmo se eu for procurar outras oportunidades, é outro 
diferencial, se eu decidir abrir minha empresa então eu vou ter muito mais bagagem 
para fazer coisas de uma forma planejada. (GEEN-2). 
 
Com certeza eu consegui estruturar melhor a minha linha de raciocínio como gestor, 
eu organizei algumas coisas que eu fazia desorganizado. (GEEN-4). 

 
GEEN-4 também aborda que aprendeu a ter uma visão crítica sobre a análise de 

números, como relatado a seguir: 

A parte analítica de entender um pouco os números da empresa com mais segurança, 
sempre a gente tem um profissional que orienta a gente e o que ele falava era meio 
que “o seu EBITDA está assim e assado, a sua lucratividade você está perdendo aqui 
e está perdendo ali” e eu aceitava muito isso, agora não. Eu já tenho uma visão 
crítica desse processo. (GEEN-4). 

 
 

Apesar de não ser gestor de pessoas, GEEN-2 considerou que o curso lhe ofereceu 

“mais base para ser um líder melhor”. 

GEEN-3 fala que, no curso, aprendeu onde buscar informações, aprofundar-se e “pensar 

fora da caixa” e que o curso lhe ensinou a enxergar a empresa como um todo, em uma 

perspectiva de visão sistêmica: 

O MBA da IES me proporcionou uma excelente teoria de onde eu buscar 
informações logísticas e a prática do que eu vi no mercado, talvez um sozinho eles 
não se bastassem. [...] eu sei como funciona as melhores práticas, o que já teve de 
erro, o que é legal de acertos [...] Só que o MBA te força um pouco a pensar fora da 
caixa, de você olhar para sua rotina e falar “poxa eu estou fazendo isso desse jeito, 
está muito bom, mas eu acho que a gente sempre consegue melhorar”. (GEEN-3). 

Eu tenho certeza que sim, com a gama de diferentes ciências que eu vi você começa 
olhar cada vez mais para a organização como um todo. Então independentemente da 
cadeira que eu sentasse eu com certeza olharia com olhos mais estratégicos, toda 
tomada de decisão que eu tivesse que tomar. Eu acho que é um excelente caminho, 
seja para um empreendedor ou para um executivo fazer um MBA. (GEEN-3). 

 

GEEN-6 ressalta o que aprendeu tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal: 
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O curso eu diria em poucas palavras, ele representou uma... Eu sempre quis fazer de 
novo um curso, há muito tempo, eu nunca pude e aí surgiu o momento e eu falei "é 
agora". Eu estou satisfeito com o que eu fiz porque consegui ver, enxergar com 
outros olhos os temas que eu já trabalhava então isso me ampliou e eu pude ver com 
mais acuracidade outros assuntos que eu não estava tão familiarizado no dia a dia. 
Poderia até saber do que se tratava mas nunca estava envolvido de fato na temática 
então agora eu acho que ajudou bastante o fato do tal generalista. Eu acho que o que 
representou, o que significou, eu diria que até mais como profissional geral, não 
focado assim em nenhuma outra função, como profissional geral e pessoalmente 
também. (GEEN-6). 

 

FCA-2 e LOG-3 destacaram o que aprenderam no geral e que já estão usando na 

empresa: 

No geral o curso me ajudou bastante em coisas que eu estou aplicando aqui, coisas 
que eu estou buscando com outras pessoas profissionais no mercado, pegando mais 
informação ainda para poder melhorar o que me passaram e mais o que eu vou 
pegando no mercado e melhorar essa informação, profissionalizando algumas áreas 
também, deixando elas mais dentro de uma realidade em uma empresa 
multinacional. [...] em assunto que aparece durante o curso inteiro, só que aqui tem 
uma experiência, aqui tem outra e de repente o do meio falou alguma coisa e você 
fala “deixa eu anotar” e você aproveita aquilo em um todo, não é uma única matéria. 
Para mim agregou, tanto que eu estou usando parte dele aqui. Você muda algumas 
coisas, alguma coisa que é passado lá no curso eu estou usando aqui, outros que eu 
já tinha e que você melhora com as informações do curso. Eu coloco como válido. 
Então, o curso me atualizou em um monte de coisas que estavam acontecendo no 
mercado que nem eu sabia o que era para falar a verdade e outras que você tinha 
conhecimento, mas você não tinha presenciado isso. Então você começava a 
fundamentar isso. (FCA-2). 

Eu acho que o curso em si não foi uma matéria específica, mas o fato de ter que 
desenvolver trabalhos e apresentações me fez ter uma melhor lógica de 
apresentações em geral, a forma de montar uma apresentação, de montar um slide e 
de preparar um slide em si eu acho que isso eu melhorei muito. E no curso eu fui 
entender que para você conseguir algumas licenças você tem que envolver outros 
órgãos e isso não é da noite para o dia. Convivendo com outras pessoas de outros 
negócios te faz melhorar como um todo. Eu acho que entender um pouco a 
dificuldade do outro te faz ser um melhor gestor de pessoas, conseguir calçar o 
sapato do outro. Um MBA te faz melhorar várias áreas da tua vida profissional e 
pessoal. E eu acho que me ajudou a desenvolver capacidade e de ser mais expansivo, 
de não me incomodar com algumas situações, criar um pouco mais de jogo de 
cintura, trazer algumas aplicações para cá. (LOG-3). 

 

LOG-2 comentou que melhorou suas habilidades de liderança, comunicação, 

planejamento e competências técnicas em geral: 

Acho que no curso como um todo, eu aprimorei um pouco mais a liderança pela 
influência dos professores. Talvez a tranquilidade que eles têm como professores, 
que a gente não tem hoje na logística foi importante para a minha liderança. Eu acho 
que eu também tinha alguma dificuldade em apresentação em público que me 
ajudou um pouco. Eu desenvolvi. Tenho alguma dificuldade ainda, mas o curso me 
ajudou muito. A parte de planejamento tanto na teoria quanto na prática que 
obviamente para você conseguir se formar você tem que ter um planejamento e até 
uma certa organização que você não tem aqui hoje. E obviamente as competências 
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técnicas. Na área de expansão, por exemplo, a empresa tem planos para crescer. A 
gente falou muito sobre como analisar um processo de distribuição, qual metragem, 
quais são os modelos. E tributação, volto a dizer sobre a tributação. Hoje você não 
vai fazer uma análise aqui no Brasil para ver qual o lugar mais próximo, mas o lugar 
que fica mais rentável. São coisas que eu não tinha nem ideia. Então muito bom. 
(LOG-2). 

 

FCA-1 considerou que aprendeu assuntos da área contábil, além de atualização em 
geral: 

Claro e não tenha dúvidas assim e principalmente da área contábil, eu vi muita coisa 
diferente e me atualizei demais de coisas que eu nem sabia que estavam acontecendo 
e acabei vendo e essa foi uma das maiores mudanças. Me preocupo em saber como é 
que está aqui dentro e também se eu for para outra empresa amanhã eu não vou 
chegar com a cabeça para fazer uma pergunta e alguém falar "nossa eu não sabia e 
isso já mudou faz três anos". Então foi importante e isso mudou também. (FCA-1). 

 

AETA-1 afirmou que aprendeu onde buscar e desenvolver novos conhecimentos: 

Eu acho que é conhecimento, principalmente sobre o que estava acontecendo no 
mercado, que é algo que você sempre tem que estar atualizando, o curso ajudou e 
mostrou também onde conseguir esse conhecimento (as fontes) por que querendo ou 
não no MBA eles te mostram “é aqui, está nesse livro ou nesse site, ou nessa mídia 
social”, mas isso desperta a curiosidade para você continuar procurando essa 
informação. E isso eu acho que é uma coisa muito essencial no curso que é 
conhecimento. Hoje em dia não para nisso, vai muito além e eu acho que quem fez 
esse curso realmente aprendeu a desenvolver muito mais rápido esses 
relacionamentos e desenvolver o conhecimento cada vez mais. Só o fato de saber 
onde conseguir conhecimento, saber desenvolver, entender o que estava acontecendo 
no mercado, o que eu poderia desenvolver mais, como melhorar processos, como 
melhorar eu como pessoa, isso tudo foi no curso. E aí você vai na parte de 
economia, você vai na parte de política e tudo isso o MBA deu uma boa base para 
poder desenvolver depois.  (AETA-1). 

 

GNA-1 abordou alguns aspectos do que aprendeu no curso, destacando que, apesar da 

aprendizagem, não conseguiu obter resultados: 

Eu acho que capacidade de negociação vamos dizer assim, relacionamento 
interpessoal sim, abrir um pouco a cabeça para as coisas que você tinha um conceito 
fechado. Como alguém falou “não adianta você ter a prateleira de biblioteca que não 
serve para nada mais”, aquilo que você estudou no passado, lamento, não é bem 
assim. Porque você já passou por uma experiência que o cara está defendendo com 
unhas e dentes na ponta da mesa que é a melhor solução e você já sabe que não é, 
mas nem por isso você pode desdenhar. Não, mensurável não. Teve assim, de novo, 
a possibilidade ou a oportunidade, o reciclar, a reengenharia como alguns falaram, a 
facilidade de entender algumas coisas que eram a caixa preta tipo uma análise de um 
balanço e ainda superficial, mas assim de se aplicar e funcionar no dia seguinte 
porque a gente mudou o turno, porque nós mudamos a forma de medição de 
resultados, isso não. (GNA-1). 
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Seis participantes descreveram o que aprenderam no curso no aspecto profissional, 

detalhando as disciplinas. Os trechos a seguir são esclarecedores: 

Eu aprendi muita coisa de estratégia, de empreendedorismo, de balanço também 
porque eu nunca tinha me envolvido com balanço. As estratégias assim no geral, de 
visão e missão das empresas. Citei isso durante outro curso que a gente fez de 
gestão. O próprio RH da empresa deu esse curso aí de uma semana lá em Sorocaba, 
então citei coisas que eu aprendi no MBA. (GEEN-1). 

 

GEEN-2 relatou que aprendeu a fazer análises de informações para propor soluções 

mais alinhadas às necessidades dos clientes com propostas de valor. Segundo a opinião desse 

participante, isso é fundamental para a execução do seu trabalho: 

[...] O resultado, o DRE. Porque lá têm informações que são importantes. Então 
você fazendo essa análise do balanço, da parte financeira tem um monte de 
informações que você pode entender e oferecer soluções, quer dizer, te dá uma pista 
e aí você vai confirmar, quando você tiver reunião com o alto executivo você vai 
confirmar. E aí, portanto, você já tem um gancho com soluções que você pode 
comparar como essa empresa está em relação aos seus pares. Custo de mercadorias 
vendidas, o CMV, então tudo isso. A rentabilidade. Varejo você sabe que a 
rentabilidade é baixa, aí você tem lá a questão de estoque, fluxo de caixa, a questão 
de pagar os fornecedores, pagar o cliente, tudo isso você acaba vendo esse tipo que 
foi visto em contabilidade. [...] É uma commodity. Aspecto técnico todo mundo 
oferece, os produtos são iguais, são similares, o que vai diferenciar é essa visão de 
proposta de valor. O que vai agregar. O que é importante para ele só você pode fazer 
e isso o curso contribuiu muito. Eu acho assim a questão de técnica de negociação, 
essa questão financeira de você analisar o balanço, a parte fiscal, contábil e a partir 
daí você poder avaliar a empresa, então isso vamos dizer assim eu era analfabeto 
antes. Hoje eu não digo que sou um expert, mas consigo discutir com qualquer um. 
Então essa parte de economia também a importância, a questão de crescimento do 
PIB, dos vários segmentos diferentes, o conhecimento global, como a economia 
global interfere, entendeu? Entender um pouquinho melhor o contexto Brasil no 
mercado mundial. A questão das commodities que no Brasil cresceu muito no 
passado, mas hoje está sofrendo um pouquinho porque teve um desaquecimento e as 
commodities desvalorizaram. (GEEN-2). 

 

GEEN-3 expressou sua opinião a respeito de algumas disciplinas específicas: 

Um balanço eu já sabia olhar, mas vi formas diferentes de se analisar um balanço e 
hoje me sinto muito mais confortável em pegar um balanço e acho que isso abriu 
muito mais os meus olhos e falar “poxa essa empresa está saudável, essa precisamos 
dar uma olhada”, técnicas de negociação eu falo idem, marketing a mesma coisa 
“vamos construir uma marca”. Uma das coisas que eu penso muito é quem é a 
pessoa dessa marca, existe um ser humano ideal para essa marca, se essa marca 
fosse uma pessoa quem seria essa pessoa. Vendas vamos se colocar ali na 
negociação, como criar vantagens competitivas em uma negociação com coisas 
simples, ninguém está reinventando a roda. Matérias financeiras me ajudaram muito, 
embora eu já tenha passado por áreas financeiras, essa área tributária, contabilidade 
foram coisas que eu nunca tinha sentado em cadeiras específicas de tributário, mas 
já tinha visto algumas coisas, mas me abriram muito os olhos. (GEEN-3). 
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GEEN-5 abordou algumas disciplinas, com destaque para análise de cenários, Finanças 

e Negociação: 

Então eu tive aula de análise de cenário futuro. Para a minha área qual é o futuro? Aí 
começo fazer uma análise na próxima empresa que eu trabalhar diferenciada do que 
era anteriormente. Então acho que análise de mercado, análise do Brasil, da 
economia como que está partindo eu não tinha essa visão. Então hoje o que é a 
economia? A indústria está boa ou não está? Então eu acho que isso para mim foi 
muito bom. Negociação eu aprendi bastante. Então finanças que eu já tinha 
comentado anteriormente, eu comecei entender os motivos pelos quais a pessoa foi 
demitida. Isso foi legal porque trouxe bastante competência na parte de 
contabilidade e finanças. Negociação então você começa aprender técnicas. Eu não 
sabia da técnica que foca no objetivo até onde eu posso chegar e onde eu não posso 
chegar, o meu limite, o objetivo meu e o objetivo da pessoa. Então essas técnicas 
que você vai aprendendo na aula e vai acabar usando no dia a dia. Finanças e 
cenários. (GEEN-5). 

 

LOG-1 também listou várias disciplinas, as quais julga que aprendeu e já está aplicando 

na realização do seu trabalho: 

Gestão de operações, como eu falei eu tenho muitas empresas que trabalham 
conosco aqui, são clientes corporativos que tem todo um fluxo diferenciado que 
volta e meia como eu te falei, eu participei de uma reunião de SL&P, forcei uma 
situação para ir na nova.com para entender como estava a relação com os principais 
fornecedores,  todos eles com a própria  a nova.com, onde entrava nessa cadeia e 
como é que nós poderíamos colaborar nessa distribuição. E com base nas 
informações e com uma previsão de demanda de uma nova.com, de uma Dell, de 
uma Henkel, de uma Danone enfim, dos principais clientes das empresas eu começo 
a montar todo meu planejamento do segundo semestre de fluxo de pessoas, de como 
funciona o fluxo de operações na cadeia, qual é o fluxo dos veículos de transferência 
para comprimento de KPIs, como é que eu vou avaliar esses KPIs e se esses KPIs 
são os mais adequados, qual o tradeoff eu vou fazer entre eles. Eu tomei uma 
decisão na semana passada, eu abri mão de um KPI determinado para dar mais giro 
para empresa como um todo, e hoje eu sou responsável pela movimentação de 7/8 
milhões de quilos por mês aqui em São Paulo. Ou seja, se São Paulo tem um 
determinado gargalo ou uma determinada restrição aqui na cadeia, ela purifica toda a 
empresa. Eu falei meia dúzia, mas se eu for falar eu passo o dia realmente 
relacionando coisas que eu aprendi e que aplico hoje e que está sendo bastante 
importante na empresa. (LOG-1). 

 

LOG-1 mencionou que, no curso, obteve embasamento teórico na Disciplina de 

Negociação, o que o ajudou a desenvolver suas habilidades de Liderança, Gestão de Pessoas, 

Gestão de Conflitos, Análise de Informações e Negociação: 

[...] Você começa a ter que trabalhar e dirimir conflitos diários na gestão de pessoas 
e equipes. Não conflitos do ponto de vista nocivo, conflitos de interesses mesmo do 
que eu quero, como eu quero, quais as equipes que eu preciso... satisfações, 
insatisfações e isso tudo tem que adquirir uma habilidade para tratar com as pessoas, 
conversar com as pessoas, escutar muito as pessoas. Pela minha formação eu já tinha 
um pouco dessa característica, no curso um pouco mais de embasamento teórico, eu 
tive aula de negociação e tive muitos tópicos ali que eu achei bem interessante. O 
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professor da disciplina de Negociação começou a passar que eu complementei algo 
que eu já fazia e aprendi realmente a tratar com as pessoas. Essa semana eu comecei 
a fazer uma análise com base nos números de estatística de exportação e importação 
de carga, movimentação de um terminal e produtividade das pessoas. E eu cheguei à 
conclusão que pela quantidade de volumes transportado isso é bem operacional 
comparada com cinco anos anteriores, a gente estava muito abaixo, e pelo fato que 
nós temos a filial eu falei com toda equipe, supervisores e encarregados e percebi 
que era muito mais uma análise de gestão de produtividade das pessoas e com isso 
esperei eles falarem e depois mostrei os números. E estrategicamente eu falei "agora 
eu quero que vocês comentem os números para mim", e eu fiz com que eles 
entendessem que ok, nós podemos ter de acordo com nosso planejamento do 
segundo semestre das operações todas que eu estava comentando um acréscimo, mas 
precisava que eles tivessem um empenho maior econômico, e tivessem um empenho 
maior também nessa gestão. Ou seja, se eu posso extrair mais do meu funcionário 
por que gestão de pessoas é muito isso, você extrair a capacidade e competência do 
que ela tem de melhor então eu acredito que isso aí tenho sido um tópico muito 
importante no aprendizado, acrescentou bastante. (LOG-1). 

 

LOG-3 discorreu sobre as disciplinas de ferramentas estatísticas em Excel, que 

melhoraram sua capacidade de análise: 

Análise eu melhorei, eu sempre fui muito bom analista, mas eu acho que eu sou 
melhor ainda. Eu acho que embora a capacidade de um gerente segurar as coisas 
mais no macro, mas o desenvolvimento de ferramenta estatística em Excel me 
tornou mais analítico. Então, por exemplo, quando eu preciso orientar alguém a 
fazer algum tipo de análise eu consigo orientar melhor do que eu orientava antes. 
(LOG-3). 

 

5.4.3.2 No aspecto pessoal 

 

No aspecto pessoal, foi possível identificar elementos que não estão diretamente 

relacionados ao trabalho que os participantes executam nas organizações. 

Sete participantes descreveram o que aprenderam no curso no aspecto pessoal, na 

perspectiva do curso como um todo. Os trechos a seguir são esclarecedores: 

Então você vê como uma coisa vai puxando a outra, você se interessar por 
economia, por CBN, catraca livre e aí uma vai puxando a outra. E aí eu comentei 
coisas de ideias inovadoras para melhorar as pessoas. São ideias inovadoras para o 
seu crescimento pessoal também. Então eu acho que uma coisa acaba encavalando 
outra. (GEEN-1).  

Na empresa, todos praticamente fizerem MBA e até mestrado. Você vê que muda o 
nível porque é uma coisa que você usa no dia a dia não só na parte da empresa, mas 
no geral [...] Acho que me fez uma pessoa melhor comigo mesmo porque era um 
sonho meu de estudar então eu me senti realizado. Realizado eu vou me sentir 
quando eu terminar de fato, mas me fez melhor pessoalmente, me deu mais 
perspectivas e mais segurança. Hoje como eu tenho já outro cargo então me deu 
muito mais confiança, muito mais base. (GEEN-2).  
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Outras situações do curso me fizeram ficar muito mais expansivo e lidar num boa 
“errou, errou, está bom” e tirar sarro e um coloca apelido no outro e brinca. Então 
vivenciar essas experiências de fora do ambiente de trabalho me tornaram uma 
pessoa muito mais expansiva, mais aberta, muito mais de brincar e de encarar 
algumas coisas de uma forma que eu não encarava antes. (LOG-3). 

Então eu acho que foi mais pessoal do que mesmo profissional. Mas me deu uma 
visão pessoal assim num todo que eu não tinha. Então me agregou bastante. (GEEN-
5). 

 

GEEN-3 comentou que, depois de cursar o MBA, tornou-se uma pessoa mais completa 

e melhor, pensando em uma sociedade e país melhores: 

O curso deixou duas coisas: a primeira é se você quer ser empreendedor, você tem 
que pensar em algo grande e a outra foi o que o Coordenador falou na apresentação 
do curso e é algo que eu guardei e creio também que é uma parábola que fala sobre 
os talentos que Deus te deu. Com certeza nós temos muitos talentos e nós somos 
privilegiados, se você for comparar com grande parte da população seja mundial, 
você tem muitos talentos e para que você vai usar esse talento? Eu saí uma pessoa 
mais completa para usar esses talentos que Deus me deu para aplicar isso tanto seja 
para nossa nação, seja para uma sociedade melhor, seja para um Brasil melhor, foi 
algo que ficou bastante para mim. (GEEN-3). 

 

LOG-2 e FCA-1 comentaram que o curso lhes proporcionou um engrandecimento 
pessoal: 

[...] como pessoa também me engrandeceu bastante. [...] porque têm pessoas que 
estão fazendo coisas diferentes, ou seja, te liberam um sentimento de indignação, 
tentar melhorar ou até as pessoas que entregam aqui para a própria empresa. Os 
caras tinham uns problemas que você não imaginava. Pô, o meu carro fica lá três 
horas, você consegue imaginar? Então isso me melhorou muito como pessoa com 
relação à indignação. (LOG-2).  

O curso me fez mudar como pessoa e me enxergar em algumas coisas e nessa 
negociação do ganha a ganha e isso também fez levar para dentro de casa muita 
coisa e falar para a minha família e falar sobre isso que eu tenho visto e que a gente 
tem que mudar e a gente tem que fazer a nossa parte. Apesar de não ter nada a ver 
com finanças e com controladoria, auditoria, mas eu acho que no fim das contas está 
acima de tudo e isso é mais importante do que qualquer outra coisa, você ser correto 
e agir corretamente e parar pra pensar nisso, será que eu estou comprando essa 
caneta de uma empresa que não tem mão de obra escrava, mão de obra infantil? Essa 
é a preocupação que a gente tem que ter. (FCA-1). 

 

Três participantes descreveram o que aprenderam no curso no aspecto pessoal, 

detalhando as disciplinas, conforme trechos a seguir: 

Eu acabei pegando um pouco de gosto assim de me envolver com Economia.   
Depois do MBA, eu fiquei um pouco viciado em CBN, vou ter que parar. A semana 
assada eu falei: Deixa eu ouvir um pouco de música também. Eu saí no sábado à 
noite ouvindo CBN. Então você pega um pouco de economia assim e eu acho que eu 
desenvolvi isso. Eu fiquei sabendo de muita coisa de economia que eu não ligava. 
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Então eu já sei que o PIB no ano passado foi 0,9, eu sei que agora teve um 
crescimento aí de 1,2. Todo mundo ficava: “Vai crescer o PIB pra caramba esse 
ano”. Mas aí o pessoal ficava: “Não é bem assim têm umas diferenças a serem 
consideradas por causa do câmbio e tal”. (GEEN-1).  

Depois de ter passado por todas as bagagens técnicas a gente terminar com a 
disciplina de sustentabilidade, eu acho que fechou com chave de ouro as disciplinas 
presenciais, por que a gente pode ver como eu falei no começo, como tem pontos de 
vista diferentes mesmo dentro de um padrão ético e você aprende que existem 
muitos outros pontos de vista que a gente tem que respeitar, mas também não abrir 
mão do que você considera realmente certo, não negociar os seus valores. Com 
certeza eu saí uma pessoa melhor. (GEEN-3). 

Por exemplo, uma das melhores cadeiras eu não vou lembrar o nome do professor, 
mas foi macroeconomia por que é exatamente isso, eu consegui ver a 
macroeconomia de uma maneira diferente. Eu ouvia os comentários da Miriam 
Leitão, por exemplo, e entender um pouco melhor, é verdade. Antes eu até recorria à 
Globonews, mas não para olhar programas de economia então hoje já é bem 
diferente, eu procuro notícias relacionadas à economia para entender relação 
econômica do Brasil e do exterior. Eu passei a ver a questão macroeconômica de 
outra forma e com outro interesse. (GEEN-4). 

 

Os participantes consideraram que os cursos proporcionaram aprendizagens nos 

aspectos profissional e pessoal. Todos os 13 consideraram que o curso proporcionou 

aprendizagens no aspecto profissional e oito que o curso proporcionou aprendizagens no 

aspecto pessoal.  

No aspecto profissional, foi possível identificar o predomínio das aprendizagens das 

hard skills. Quando os alunos se referem às soft skills, prevalece a disciplina de Negociação, 

corroborando os resultados obtidos na subcategoria 5.3.5 (Alinhamento entre os conteúdos 

das disciplinas e atividades de trabalho) e as opiniões de Mintzberg (2004), que afirma que 

nos MBAs há uma priorização das hard skills. 

Os resultados desta subcategoria complementam as duas subcategorias anteriores 

(5.4.1 e 5.4.2), reforçando que os alunos consideram que o MBA propiciou diferentes 

aprendizagens.  

Segue no Quadro 30 uma síntese da quantidade de respostas dos participantes obtida 

na categoria 5.4, Aprendizagem: 

Quadro 30 – Síntese da categoria “Aprendizagem” 
Subcategoria Quantidade de participantes 

Desempenho no curso 13 (bom, normal e satisfatório) 
Motivação para aprender  10 

O que o participante considera que aprendeu 
No aspecto profissional 13 
No aspecto pessoal 8 
Fonte: elaborado pela autora. 
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No modelo de Baldwin e Ford (1988), a aprendizagem e a retenção são entendidas 

como saída ou resultado do treinamento, antecedendo a transferência. Nos depoimentos, foi 

possível identificar participantes que, ao descreverem o que aprenderam, já citaram como 

estão utilizando essa aprendizagem no trabalho, corroborando o modelo desses autores, ou 

seja, a transferência das aprendizagens foi efetivada porque o aluno conseguiu aprender e 

reter os conteúdos do MBA. 

No modelo de transferência de aprendizagem de Cheng e Hampson (2008), os 

resultados do treinamento são avaliados pelo conhecimento declarado e pela aquisição de 

habilidades. Como o grupo todo declarou em seus depoimentos os conhecimentos e 

habilidades aprendidos, é possível concluir que os resultados, em termos de aprendizagem, 

foram positivos.  

No momento pós-treinamento com as aprendizagens consolidadas, a autoeficácia do 

aluno é que vai determinar a motivação e o comportamento de transferência propriamente dito 

(CHENG; HAMPSON, 2008). Os participantes, ao mesmo tempo em que relataram suas 

experiências de aprendizagem, comentaram sobre como estão aplicando essas aprendizagens 

no trabalho.  

Assim, foi possível identificar resultados semelhantes aos obtidos na categoria 5.3.5, 

reforçando o papel do aluno e sua autoeficácia, analisada como de grande importância no 

processo de transferência das aprendizagens na opinião de diferentes pesquisadores (FORD et 

al. 1992, CHENG, 2000; CHENG; HAMPSON, 2008; BALDWIN; FORD; BLUME, 2009).  

Com relação ao que os participantes consideraram que aprenderam no aspecto pessoal, 

apesar de, em primeiro momento, acreditarem que não há uma relação direta com o trabalho, 

foi possível perceber que algumas disciplinas, como Ética e Desenvolvimento Sustentável, 

Economia e Negociação, foram responsáveis por mudá-los como pessoa, pois passaram a 

adotar novos comportamentos dentro e fora do trabalho.  

Dentre as críticas aos MBAs, houve consenso quanto à necessidade de mudanças em 

seu curriculum, englobando questões multidisciplinares, éticas e práticas, que reflitam os 

desafios e a complexidade de negócios enfrentados pelos líderes atuais e não somente as 

questões e aspectos financeiros de curto prazo.  

Portanto, é possível concluir, com base nos depoimentos dos participantes que 

elencaram as mudanças no aspecto pessoal, que a inclusão de disciplinas voltadas às questões 
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humanas nos negócios é importante, corroborando as ideias de Monks e Walsh (2001), Bennis 

e O’Toole (2005) e Herrington (2010).  

Os resultados desta subcategoria corroboram os resultados encontrados na pesquisa de 

Ruas e Comini (2007), na qual os alunos entenderam que um dos impactos dos programas de 

MBA e Pós-graduação estava associado ao desenvolvimento de sua capacidade intelectual, 

crescimento pessoal e profissional. 

5.5 A transferência das aprendizagens 
 

Nesta categoria, será organizado e descrito o entendimento dos participantes quanto à 

transferência das aprendizagens. Cabe ressaltar que a transferência das aprendizagens já está 

incluída, ainda que de forma indireta, em outras partes do texto, trazendo os resultados do 

estudo. Isso porque, os participantes, em vários momentos das entrevistas, trouxeram 

elementos que ampliaram o entendimento da transferência enquanto um processo que possui 

fatores subjacentes e elementos antecedentes, que afetam os alunos quando entram no curso, 

durante e após sua conclusão, quando retornam ao trabalho (NIKANDROU, BRINIA; 

BERERI, 2009).  

Foi possível identificar que eles usam, com frequência, o termo “aplicação”, quando se 

referem à transferência das aprendizagens. Cabe pontuar também que, na transferência, há 

uma sobreposição entre as subcategorias. Dessa forma, foram organizados os trechos com 

elementos de maior destaque dentro de cada subcategoria. 

5.5.1 Características e condições do aluno 
 

Para a compreensão do processo de transferência das aprendizagens, é necessário 

entender o papel exercido pelo aluno. Assim, é oportuno resgatar, resumidamente, no Quadro 

31, a seguir, o que já foi apresentado em itens anteriores deste estudo com relação às 

características dos participantes: 
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Quadro 31 – Síntese do perfil dos participantes 

Característica Resultados encontrados Subcategoria 
Autonomia no trabalho Todos os participantes do presente estudo têm autonomia 

para a execução do seu trabalho. 
5.1.4 

Iniciativa para fazer o 
curso 

Todos os participantes do presente estudo tomaram a 
iniciativa de fazer o curso. 

5.2.1 

Motivação para 
aprender 

Dez participantes demonstram ter foco na aprendizagem 
não só no curso, mas também pela busca de 
conhecimentos adicionais. 

5.4.2 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

Com exceção de GEEN-2, todos os demais participantes ocupam cargos de gestão. 

Todos ocupam posições organizacionais que demandam desempenho superior. A iniciativa 

em fazer o MBA partiu dos alunos, os quais não declararam estar focados apenas em 

desempenho, mas na aprendizagem, que vai além do contexto do curso propriamente dito. 

Nas entrevistas, também foi possível identificar outros elementos que reforçam o papel 

central do aluno como agente da transferência: a ausência de acompanhamento e apoio por 

parte da organização, a experiência profissional relevante e a iniciativa para transferir. Os 

resultados serão apresentados nas próximas subcategorias. 

5.5.1.1 Ausência de acompanhamento e apoio por parte da organização 
 

Os participantes foram questionados sobre a existência de alguma forma de 

acompanhamento por parte de seus superiores ou outros representantes da organização, 

durante o curso. Esse acompanhamento engloba desde a entrega de relatórios de desempenho 

no curso com notas e frequência até a transferência das aprendizagens, com cobranças 

relacionadas à mudança de comportamentos, implantação de procedimentos, modificação de 

resultados e ao desempenho superior na organização.  

Do grupo de 13 participantes da pesquisa, 11 não tiveram nenhum acompanhamento do 

curso pela organização. Dois afirmaram que têm um acompanhamento, porém, não é possível 

concluir que se trata de um apoio efetivo da organização para facilitar a transferência das 

aprendizagens, pois não há um procedimento formal vinculado à aplicação das aprendizagens 

do curso para a empresa. 

 
 LOG-1 é um dos participantes que tem acompanhamento por parte da empresa. Foi 

questionado por seu superior se o que está aprendendo no curso é aplicável à realidade da 
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empresa, mas isso de modo informal. O próprio participante é quem toma a iniciativa de 

mostrar o que aprendeu e o que aplica, como relatado a seguir: 

 

Então eu sempre estou comprando livros e sempre vou aplicando e vou mostrando 
para eles, nem sempre eles me perguntam direto, mas eu acabo mostrando para eles 
coisas que eu fui aprendendo ao longo do período do curso e são aplicadas aqui na 
empresa. (LOG-1). 

 

GNA-1 comentou que a organização tem como procedimento o acompanhamento do 

desempenho no curso: 

 
Houve acompanhamento. Ocorreu o risco de ele não aprovar, até porque a empresa 
financiou 80% do curso, essa é uma característica dela, ela investe muito mas nada é 
de graça. Então, na medida em que ela financiava ou capitalizava 80% era pior do 
que quando eu estudava e tinha pai e mãe para apresentar o boletim, e tinha que 
apresentar mensalmente. Não só de frequência como de nota também. (GNA-1). 
 

 

GNA-1 fez um TCC com aplicação ao negócio da empresa. Apresentou seu trabalho 

para a diretoria e presidência da empresa, mas seu projeto não foi implantado, conforme relato 

a seguir: 

O diretor foi o cara que quando eu apresentei para ele e ele apostou. Um ano e meio 
depois, eu apresentei um TCC, aonde eu tirei 10 com recomendação de publicação, 
falei “está aqui”. Então aquilo que você investiu efetivamente está aqui o resultado. 
Não posso te falar porque uma das características dessas empresas multinacionais é 
a mudança de gestores, de gestão e era um estudo. Alguém pode perguntar, “teve um 
cara”, mas não, não de aplicar, não acredito que houve. (GNA-1). 

 

No caso de GNA-1, é possível concluir que se trata de um acompanhamento de notas e 

frequência, não de um apoio para transferência de aprendizagem. 

LOG-3 comentou que, embora não tenha acompanhamento, mantém essa postura 

enquanto gestor de outras pessoas: 

Nada, nada. Talvez por conta do pagamento, acho que se a empresa estivesse 
pagando isso provavelmente aconteceria ou não, talvez até, sei lá, acho muito 
pessoal. Eu, particularmente, sempre pergunto aos meus subordinados, acho que 
talvez o estilo de gestão "está estudando? como é que está?", mas eles não me 
perguntaram. (LOG-3). 
 
 
 

Alguns participantes mencionaram que seus superiores, pares ou subordinados 

questionaram acerca da qualidade do curso na IES, indagaram se estão gostando e se 
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recomendariam tal curso. Na realidade, o que eles querem são referências e não um 

acompanhamento ou apoio efetivo da organização para a transferência das aprendizagens. 

Nos quatro modelos de transferência de aprendizagem apresentados no item 2.7, as 

variáveis situacionais ou variáveis do ambiente de trabalho estão presentes. No Quadro 32, 

segue uma síntese dessas variáveis: 

Quadro 32 - Síntese das variáveis do ambiente de trabalho 

Modelos Variáveis 
Genéricos Baldwin e Ford (1988) Ambiente de trabalho: Suporte e oportunidade para 

utilização. 
Cheng e Hampson (2008) Variáveis Situacionais: oportunidade para transferir, 

Clima de transferência e Estratégias de intervenção. 
Em programas 
de MBA 

Cheng (2000) Fatores situacionais: cultura de aprendizagem contínua, 
clima de transferência e recompensas pela 
transferência. 

Pham (2010) Ambiente de trabalho: autonomia no trabalho, Apoio 
do Supervisor, Preferência de Apoio, Apoio dos Pares, 
Sanção pela transferência. 

Fonte: elaborado pela autora 

Em seu modelo seminal de transferência de aprendizagem, Baldwin e Ford (1988) já 

ressaltaram a necessidade de uma melhor compreensão das variáveis relacionadas ao 

ambiente de trabalho. Portanto, é possível concluir que são variáveis que exercem impacto na 

transferência das aprendizagens na visão de diferentes autores, tendo sido inclusive testadas 

empiricamente.  

No entanto, para o grupo objeto deste estudo, a falta de apoio ou acompanhamento por 

parte da organização não foi um impedimento para a transferência das aprendizagens. Assim, 

cabe afirmar que isso seja em decorrência de sua autoeficácia, que contribuiu para que 

identificassem as oportunidades para transferir as aprendizagens. Ademais, o grupo possui 

autonomia para execução de tarefas em seu trabalho, o que possibilita inferir que não 

demandaram nenhuma forma de apoio para executar as mudanças decorrentes da transferência 

das aprendizagens. 

No modelo de Pham (2010), a autonomia é um fator geral do ambiente de trabalho e as 

oportunidades para aplicar a aprendizagem no trabalho são chamadas de fatores ambientais 

específicos ou clima de transferência. 

Dois participantes encontraram situações de dificuldade para a transferência das 

aprendizagens dentro das organizações onde trabalham. Os trechos a seguir ilustram essas 

situações: 
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Eu usei algumas coisas, alguns projetos e tal, mas eu acho que o desenvolvimento do 
que eu aprendi foi mais pessoal. Porque eu não consegui aplicar algumas coisas 
dentro da instituição como eu queria. Por toda hierarquia mesmo da instituição. 
Então, por exemplo, dentro da área de TI tinha algumas coisas que eu não 
concordava, mas eu não tinha autoridade para mudar. Por exemplo, eu sempre 
discutia lá porque eu sempre gerei indicadores. Eu tomava conta de uma área lá que 
chamava inteligência de negócios então nós desenvolvíamos um sistema que gerava 
indicadores, performance por área e tudo. E eu sempre discutia que tinha algumas 
coisas lá que não eram daquela forma, mas a pessoa não queria mostrar outra coisa, 
queria mostrar daquela forma. Então é complicado. (GEEN-5). 

Então em termos de aplicabilidade do curso, eu diria a você que eu usei, até porque 
existe uma estrutura muito grande. Então toda vez que você vinha de uma aula de 
elasticidade que foi a aula que mais me trouxe assim abertura de cabeça, e eu vim 
muito empolgado na segunda feira, falei "Olha achamos a solução!" e o outro lado 
existe sempre a resistência. "E lá vem mais um paraquedista aí". (GNA-1). 

 

GNA-1 abordou outras situações em que encontrou dificuldades: 

Mas aquilo eu já dominava bem. Mas algumas situações principalmente de processo 
que foi uma carga muito rica de informação. Mas eu gostaria de aplicar alguns 
conceitos dentro da empresa de uma forma racional, rápida, mas a resistência das 
pessoas em outras áreas em relação aquilo fez com que eu nem fosse adiante. (GNA-
1). 
 
E uma das sugestões que foram dadas lá com relação à logística, por exemplo, 
envolvia o rever de alguns conceitos da empresa. Trazendo isso para dentro da 
empresa, o que aconteceu? Uma das sugestões de processo lá foi dito o seguinte, um 
ponto bem específico: em vez de você pagar o carro no momento que o carro 
chegasse aqui no porto e aí você paga a paridade do Euro do dia e você corre um 
risco à medida que o exchange começa a variar muito, é uma luta muito grande. Eu 
posso deixar de pagar R$2,30 hoje no euro e amanhã ele ir pra R$2,27, eu ganho 
uma grana com 3 centavos e ele ir para R$2,33 e eu perder uma grana. E o cliente lá 
na ponta ele não vai querer saber se o Euro está subindo ou baixando. Está vendendo 
um carro local então tem que ser moeda local. Então por exemplo, nessa questão de 
logística a gente podia fazer um hedging, que foi um assunto que eu aprendi no 
curso. O hedging com banco X, com isso você tinha a garantia que essas oscilações 
não interfeririam no curto prazo no seu negócio. Custa uma grana isso, porque você 
fazer um hedging com o banco é um contrato de risco, então você pode falar pra ele 
o seguinte: "Olha, estudos, tendências, o euro vai chegar a R$2,90" eu vou fazer um 
hedging a R$2,70 com o banco, por quanto tempo? Por seis meses. Se eu fizer a 
R$2,70 esse hedging com o banco e ele não passar dos R$2,50, o financeiro, a 
controladoria vão me mandar embora porque você fez... legal? Legal! por outro lado 
se eu faço a R$2,70 e ele bate R$2,90 ou eu vou ser promovido ou o cara do banco 
vai ser mandado embora. Isso faz parte da negociação. Tirando esse exemplo eu 
queria falar para o pessoal da importação "Olha, eu vi num curso que eu fiz, ainda 
estou fazendo uma sugestão de outra marca, não é um cara que é uma bola de cristal 
lá. Ele faz parte de um conglomerado grande alemão também". E ele disse que na 
empresa dele funciona assim. Vocês não querem? O cara só faltou jogar no lixo na 
minha frente. (GNA-1). 

Eu levei esse caso, a nota fiscal da Mercedes Benz alemã tanto quanto a EMPRESA 
XPTO só que uma fica ao norte, outra fica ao sul da Alemanha, o fiscal de lá, 
advogados de lá devem ter... Até porque ela tinha 50 anos de Brasil e a gente não 
tinha. Apresentei isso para o fiscal, aí uma semana depois, o fiscal falou assim "você 
quer que a gente faça, a gente faz mas eu não assumo, eu não quero nada”. Eu estava 
apresentando uma solução que pro lado logístico e pro lado operacional é muito 
mais prática. Então assim, assim como eu acredito que outros colegas que tenham 
feito seus respectivos MBAs das suas especialidades e eventualmente tenham 
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colocado na empresa, vamos dizer assim, a alemã é uma empresa extremamente 
inflexível (GNA-1). 

 

GNA-1 afirmou que teve acompanhamento, ainda que tenha sido apenas de notas e 

frequência em decorrência do pagamento do curso pela empresa. Contrariamente aos outros 

participantes da pesquisa, ele foi o único que abordou, com mais de um exemplo, a questão da 

falta de apoio na organização, principalmente dos pares, que demonstraram comportamentos 

de resistência às mudanças que ele estava propondo.  

Os exemplos de GNA-1 corroboram as ideias de Facteau et al. (1995) e Cheng (2000). 

Segundo esses autores, o clima de transferência se refere às percepções sobre as 

características do ambiente de trabalho que podem influenciar a motivação para aprender e 

facilitar ou inibir a transferência das aprendizagens. A resistência à mudança no trabalho 

percebida por GNA-1 é uma forma de desencorajamento para a aplicação do treinamento no 

trabalho (PHAM; SEGERS; GIJSELAERS 2012). 

O grupo não relatou situações e exemplos de apoio por parte da organização, dos 

superiores ou dos pares. Por outro lado, com exceção de GEEN-5 e GNA-1, também não 

houve relatos de situações que dificultaram a transferência das aprendizagens. 

5.5.1.2 Experiência profissional relevante 
 

Outro elemento que emergiu nas falas dos participantes é a relevância da experiência 

profissional prévia dos alunos que compõem a turma. Para os participantes, a aprendizagem 

do curso faz mais sentido quando estudam alguma teoria e fazem as conexões com seu 

repertório de experiências profissionais. Esse aspecto foi identificado nos depoimentos de 11 

participantes, conforme trechos a seguir: 

Mesmo sendo uma carreira de imenso sucesso para ele fazer MBA foi assim um 
negócio importante. Então essa opinião foi fundamental e ele sempre pregava "olha, 
espere e não faça depois da faculdade e precisa ter uma maturidade aí profissional 
para fazer um curso desse peso". Aí eu fiz e segui a regra dele fielmente para fazer o 
curso, aí eu já nem consultei ele, mas eu queria algo voltado para estratégia. [...] 
Então, agora com o MBA consolida tudo isso. Essa experiência, essa maturidade 
que eu consegui e agora com estratégias definidas, planos definidos e o que o MBA 
passa pra gente eu acho que formou bem e dá para perceber isso facilmente. (GEEN-
1). 
 
Você começa a faculdade e você não tem uma posição onde você decide Então você 
é parte de uma rotina de trabalho e parte de um processo de produção administrativa 
e quando você sai da faculdade você está no começo de carreira e agora não. A 
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vivência é uma coisa que a sala de aula não dá pra gente e a vivência na empresa, a 
gente vê, a gente passa por algumas coisas e a gente vê os nossos superiores em 
outro momento fazendo algumas coisas boas, algumas coisas não erradas, mas 
equivocadas e isso ajuda pra gente e isso é experiência que a gente tem e só o tempo, 
só vivenciando isso, não tem jeito. Você pode ouvir 1000 casos na sala de aula e seja 
ela qual for, mas você tem que viver, você tem que sentir a situação. Eu acho que 
depois de viver e ter visto muita coisa acontecer na vida das empresas eu acho que 
depois alinhado com o curso você não tenha dúvida que isso foi bem melhor. Não, 
as coisas têm que ser devagar, tem que ser compartilhadas, tem que pensar, tem que 
fazer conta, eu acho que isso o curso só veio a ajudar e acho que o momento foi 
ideal e pra mim não poderia ter sido melhor e poderia até ter vindo uns três ou 
quatro anos antes, mas eu acho que antes disso não e acho que agora é a hora 
mesmo, agora foi a hora. (FCA-1). 

O curso me deu essa visão generalista, sistêmica de uma empresa, mas o curso 
sozinho ele não bastaria, o que me deu suporte para fazer o curso foi a bagagem que 
eu tive no mercado. Claro que o curso me agregaria, sempre agrega, mas eu acho 
que as discussões não seriam tão ricas, eu estaria vendo algo teórico. Hoje, eu já 
montei uma estrutura de marketing, quando eu tive uma disciplina de marketing eu 
pude ver toda teoria que estava por trás daquilo que eu estava fazendo e repensar e 
falar “poxa eu não fiz, pensando nisso e poderia ter feito” [...] Justamente, eu acho 
muito saudável, pelo menos as multinacionais que eu passei faziam um excelente 
job rotation, te forçavam a passar por diferentes áreas para que aquilo agregasse na 
sua carreira e isso para mim foi muito bom. Quando eu entrei no MBA eu me senti 
muito confortável dentro das disciplinas. (GEEN-3). 

[...] Eu penso que não, posso estar enganado, mas eu imagino que muita gente jovem 
que faz um curso desses faz mais como uma obrigatoriedade para poder apresentar 
isso no curriculum do que propriamente buscar conhecimento de fato. [...] mesmo 
que você não tenha tempo, mas lê, acertar as coisas e fazer as relações com os cases 
que a gente tem na vida prática então eu acho que numa posição menor talvez falte 
esse componente. É, pela falta de experiência, maturidade e foco, a pessoa tem outro 
ponto, é a minha visão, mas também posso estar enganado, as coisas mudam tão 
rápido. (GEEN-6). 
 
E essa base teórica foi bastante importante, todo aquele conhecimento empírico que 
a gente adquire ao longo do tempo começa a fazer mais sentido quando você 
entende o porquê e como as coisas funcionam realmente, qual é a base para aquilo 
funcionar. (LOG-1). 

Eu acho que tem muita gente que sai da faculdade e já faz uma MBA encostado e eu 
não acho válido. Eu acho que vai ficar muito igual a gente fica na faculdade, muita 
teoria que não se sabe onde aplicar. Eu como coordenador ou como próprio analista 
não adianta eu saber “N” coisas que eu aprendi hoje se eu não posso usar nada. 
Raramente uma pessoa vai chegar para o seu gestor e dizer: Isso e isso que eu 
aprendi na faculdade... Eu nunca passei por isso. Eu tenho pessoas subordinadas a 
mim que são formadas também, mas para mim é muito mais por conveniência do 
que por conhecimento. Eu me formei em 2006, entrei na IES em 2012 e não me 
arrependo. Eu dei um tempinho, tinha bastante conhecimento da indústria. Saí da 
indústria, entrei no varejo, ganhei uma bagagem boa no varejo e aí já estava 
preparado para saber onde eu consigo lapidar melhor os meus conhecimentos da 
prática. (LOG-2). 

Para mim as coisas têm sentido quando eu consigo aplicar, se eu não consigo aplicar 
não tem sentido. Os conhecimentos que você adquire, se você não pratica não faz 
sentido. Só ter conhecimento por ter só, para mim não faz sentido, e se eu tivesse 
feito em outro momento, por exemplo, eu não estaria vivendo o que eu vivo aqui.  
No fundo você acaba conseguindo contribuir quando você tem mais experiência.  Eu 
acho assim, você vai pagar 40 mil reais em um curso que você vai utilizar um 
pedacinho dele só, se for para fazer uma coisa que eu só uso um pedaço eu procuro 
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fazer um curso mais direcionado de curta duração ou curso de férias. Mais cedo eu 
não faria esse curso. (LOG-3). 

[...] como pode assim lá atrás você estar em uma posição pequena, você vai 
absorver, mas você vai esquecer, você não vai aplicar, não vai ter condições de 
aplicar, você vai ter um bom argumento e a pessoa vai começar querer sair fora. No 
lugar dele agregar na empresa ele vai ver que ele não tem nada e vai pular fora.  [...] 
precisa ver até que ponto isso é inteligente o suficiente, não adianta você dar uma 
Ferrari para alguém se a pessoa não sabe dirigir, vai fazer ... (FCA-2).  

Não é sair de uma faculdade e já fazer o MBA, não necessariamente isso funcione, 
às vezes você tem que ter uma certa experiência profissional ou na área que você 
está para realmente fazer o MBA e aproveitar bem aquele assunto. E ter tempo por 
que dependendo da idade você ainda está no vamos sair para balada, você não está 
tão preocupada, não é uma prioridade. Hoje para mim prioridade é realmente a 
carreira profissional, tirando as crianças claro, mas fora isso é a carreira profissional. 
Então como é que eu vou desenvolver essa carreira? Eu tenho que estudar, eu tenho 
que adquirir conhecimento e como é que pode fazer isso? Uma das formas é através 
de um MBA. (AETA-1). 

 

GEEN-4, ao falar da sua iniciativa em fazer o curso, aprofundou a questão da 

experiência profissional prévia, ao abordar o seu desempenho e resultados enquanto diretor-

executivo de sua empresa: 

Até 2009 eu era diretor executivo apesar de ser sócio e em 2009 a empresa quase 
que quebrou por causa da crise. Então a empresa quebrou e a gente tinha 180 
funcionários, chegamos logo depois da crise entre 50 e 60 funcionários e aí eu 
assumi esse desafio e depois em 2011, 6 meses antes de começar o MBA eu já tinha 
recuperado a empresa. A empresa já estava zerada. Lógico que ainda tinham alguns 
problemas, mas já estava zerada, já estava no azul, só que eu fiz tudo isso de uma 
maneira empírica, meio que na raça e eu falei “eu fiz tudo na raça, mas agora eu 
preciso entender o que eu fiz, eu preciso me estruturar, conhecer melhor essa parte 
gestão mesmo por que o curso tem muito mais a oferecer”. Eu já estava até 
pensando em fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa na época e por isso 
que foi nessa linha. (GEEN-4). 

 

GEEN-5 considerou que, apesar de não ter formação em administração, sua experiência 

profissional possibilitou estabelecer associações com o que aprendia no curso: 

É que assim, na verdade eu não fiz administração, mas como eu trabalhei em 
hospital, é que as pessoas não têm uma visão muito de hospital. No hospital a gente 
tem todas as áreas ali. Você tem estoque, compras, marketing, área médica, você 
tem hotelaria. Então você acaba conhecendo um pouco, não teoricamente como 
pegar um livro de hotelaria e ler, mas você acaba entendendo mais ou menos a 
funcionalidade de um hotel ou hospital. Isso meio que me forçou a saber algumas 
coisas de administração, mesmo eu estando na área de T.I. O que eu fiz foi só 
mesmo encaixar em um outro negócio. Muda uma ou outra coisa, então sempre fui 
meio que associando o que eu conhecia do hospital, o que eu li, que eu cheguei a ler 
em outro lugar, que conversei com alguém que passou a experiência para mim e eu 
ia associando, conforme o que o professor ia passando os alunos iam dando ideias 
“Meu trabalho funciona assim”. (GEEN-5). 
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O perfil dos participantes apresentado no item 5.1.1 mostra que o grupo tem experiência 

profissional relevante e todos conciliam o curso às atividades de trabalho. Mesmo os 

participantes GEEN-2 e GEEN-5, respectivamente, Consultor e Supervisor, já tinham 

experiência profissional, antes de ingressar no MBA. Portanto, é viável concluir que o grupo 

está dentro dos princípios de sustentação pedagógica voltados à educação gerencial de 

Gosling e Mintzberg (2006) 

Esses autores entendem a gestão como prática, ao afirmar que a educação gerencial 

deveria ser restrita aos gerentes com experiência prática, os quais deveriam ser selecionados 

com base nos resultados apresentados no desempenho da função gerencial. No caso de 

resultados, foi possível identificar no depoimento de GEEN-4 que ele havia recuperado 

financeiramente sua empresa antes de ingressar no curso. 

Os depoimentos do grupo apontaram que as aprendizagens obtidas no curso fazem mais 

sentido quando eles conseguem aplicá-las. Essas aprendizagens também fazem mais sentido 

quando o profissional já vivenciou na prática situações semelhantes. Se a aprendizagem não 

faz sentido, provavelmente o aluno não vai conseguir refletir sobre ela e transferi-la.  

Nos cursos, também foi possível identificar características dos princípios da teoria de 

aprendizagem construtivista (conforme Quadro 26), na qual o conhecimento é construído e 

depende do aluno.  

Portanto, os depoimentos dos alunos corroboram a transferência de aprendizagem como 

um processo de mão dupla (VERMEULEN; ADMIRAAL, 2009). Os alunos, ao 

compartilharem no contexto da sala de aula suas experiências profissionais e pessoais, 

conferem novos significados a elas e contribuem na construção do conhecimento, que será 

aplicado em novas situações presentes no contexto de trabalho. Nesse sentido, a educação e a 

prática são unidas. 

Quando o aluno é jovem ou não tem experiência profissional relevante, não tem um 

repertório de conhecimentos a ser compartilhado com o grupo, consequentemente, a 

construção do conhecimento fica prejudicada. Mintzberg (2006) corrobora essa ideia. Para 

esse autor, gestão é prática; dessa forma, profissionais sem experiência gerencial, jovens, ou 

recém-graduados de cursos superiores são as pessoas erradas para o MBA. Nesse sentido, esse 

autor afirma que é impossível formar gerentes em sala de aula.  
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Quando o aluno não tem experiência profissional relevante e não tem autonomia no seu 

trabalho, é possível inferir que ele terá dificuldades de encontrar oportunidades para 

transferência das aprendizagens. Isso reforça os resultados encontrados na pesquisa de Ruas e 

Comini (2007), na qual os alunos consideraram que a maior parte dos conteúdos abordados 

durante os cursos de MBA e de Pós-Graduação não apresentava condições de aplicação direta 

no contexto do trabalho. 

Nesta subcategoria, foi possível complementar o perfil do grupo e concluir que ele está 

dentro do perfil ideal para o MBA, segundo as ideias de Mintzberg (2004). Apesar do autor 

não abordar a questão da transferência, pode-se concluir que esse perfil ideal contribui de 

forma significativa para o processo de transferência das aprendizagens. 

5.5.1.3 Iniciativa para transferir 
 

Nesta subcategoria, foram agrupados depoimentos nos quais os participantes 

descreveram como tomam a iniciativa e estão motivados para transferir as aprendizagens do 

MBA. Ao se considerar que as organizações não acompanham os alunos durante o curso, cabe 

apontar que a iniciativa em transferir as aprendizagens partiu dos alunos.  

Isso também pode ser identificado em outras partes da entrevista, quando os 

participantes comentam sobre o alinhamento entre os conteúdos das disciplinas e as atividades 

de trabalho, sobre o que consideram que aprenderam no curso e sobre como mudaram a forma 

de executar o seu trabalho. Os depoimentos apresentados a seguir também esclarecem de que 

forma ocorre a iniciativa para a transferência das aprendizagens: 

Eu pelo menos de toda disciplina que eu tinha, eu tentava trazer aquilo para o meu 
mundo real, seja para minha área pessoal ou profissional e falar “poxa eu acho que 
dá para melhorar aqui”. Um exemplo real, eu acho que eu sou muito analítico e o 
MBA te mostra as melhores práticas para você analisar algo, seja onde investir, 
como investir e isso foi bem bacana para mim e continua sendo [...]. Eu consigo 
colocar o que eu aprendi na prática. Eu não posso falar aqui que o MBA por si só me 
complementou em tudo, eu acho que tem um papel de cada um. Eu acho que um 
curso que me ensinou, me deu ali o caminho e a vara para eu pescar, mas que agora 
a bola está comigo. De novo, depende de mim em me aprofundar e desenvolver, 
colocar na prática tudo isso que eu aprendi [...] Eu acho que o MBA foi uma 
sementinha e ela está germinando agora e tem que continuar crescendo e 
multiplicando esse conhecimento. (GEEN-3). 

Eu acho que o MBA para grande maioria é só uma necessidade de curriculum, mas 
quando o cara consegue fazer o MBA desfocado disso, tentando aplicar, a maioria 
das cadeiras eu procurei fazer um paralelo com a empresa e tudo isso que eu podia 
aplicar diretamente na empresa eu apliquei. Então eu sempre procurei colocar em 
prática. (GEEN-4). 
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Quando eu termino uma matéria eu sempre vou comentar, mas às vezes tem matéria 
que não me atrai ou que não me agrega tanto, ou que não seja da área. Então acabo 
não falando, mas normalmente na maioria das vezes quando termina um curso ou 
quando começa uma matéria bem legal aí eu sento e vou conversar "olha está 
acontecendo isso agora e acho que a gente poderia fazer assim e pode trazer pra cá e 
tem uma pessoa que eu conheço que faz assim". Então tem ajudado bastante assim e 
a empresa não me procura para falar. Sou eu que procuro a empresa para poder 
aplicar. (FCA-1). 

Vamos falar assim de tudo que eu vi lá, acho que uns 40% ou um pouco mais que 
isso, eu comecei a aplicar aqui. O meu laboratório está sendo a empresa e você criar 
uma coisa inteligente de você chegar e avaliar “deixa eu ver se dá, deixa eu melhorar 
essa informação, o controle disso, deixa eu ver se é válido ou não, até que ponto vale 
isso daí”. Mas de qualquer forma, eu melhorei muita coisa aqui e eu ainda tenho 
muita coisa para aplicar, mas só que para isso preciso terminar. Minha prioridade 
agora é terminar o curso e utilizar parte desse tempo para poder aplicar dentro da 
empresa, se você pega algum controle de fluxo de caixa, algum índice e se eu ir por 
esse caminho está errado e o que tem tenho que fazer para mudar, como é os jogos 
online. É você fazer simulações para ver o que vai dar, eu usei a IES para me 
atualizar. Quando eu fiz a IES muitas informações que eram passadas em aulas eu vi 
que eu poderia melhorar ainda a qualidade de informação que eu tinha em mãos para 
eu tomar as decisões e fui agregando essas informações. Depois que passar essa fase 
que você realmente está usando todas aquelas informações de uma forma inteligente 
aí sim, “vou para o mercado, o que eu vou fazer, vou fazer outro curso?” De repente 
eu preciso de um tanto e tenho que fazer alguns cursos ainda, eu preciso 
complementar com isso, mas como eu faço isso? Eu preciso ver a minha necessidade 
nesse momento. (FCA-2). 

A disciplina de SL&P que é o planejamento de demanda foi para mim fantástica, eu 
aplico hoje aqui dentro da empresa. Várias coisas que foram ditas durante o curso a 
gente tem guardado aqui, mas obviamente não tem aplicabilidade. Talvez numa 
outra empresa que eu vou poder usar também, além dessas ferramentas que eu usei, 
que eu uso aqui hoje que foram dadas e que eu não aplico, eu poderei aplicar. Enfim, 
tem uma bagagem grande guardada.  (LOG-2). 

 

Nesta subcategoria, cinco participantes complementaram os resultados encontrados nas 

subcategorias 5.3.5 e 5.4.3, reforçando o papel do aluno enquanto agente da transferência das 

aprendizagens. Esses resultados corroboram as ideias de Pugh e Bergin (2006), Cheng e 

Hampson (2008) e Pham (2010), para os quais a transferência é centrada no aluno.  

Nos quatro modelos de transferência de aprendizagem apresentados no item 2.7, as 

variáveis relativas às características do aluno estão presentes. Segue no Quadro 33 uma 

síntese desses modelos e respectivas variáveis: 
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Quadro 33 - Síntese das características do aluno 

Modelos Variáveis 

Genéricos Baldwin e Ford 
(1988) 

Características do aluno: Capacidade, Personalidade e Motivação. 

Cheng e Hampson 
(2008) 

Características individuais: Locus de controle, Consciência, 
ansiedade e orientação para metas/resultados. 

Em programas 
de MBA 

Cheng (2000) Características individuais: autoeficácia, Locus de controle no 
trabalho e Personalidade do Tipo A. 

Pham (2010) Fatores motivacionais do aluno: motivação para aprender, 
motivação para transferir, autoeficácia e metas de realização. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com base no Quadro 33, foi possível identificar que três variáveis estão presentes em 

mais de um modelo: a motivação, a autoeficácia e as metas de realização ou de resultados. 

Portanto, cabe afirmar que a iniciativa para a transferência presente no grupo pesquisado e 

que foi identificada ao longo deste estudo nesta categoria e em outras subcategorias tem como 

base de sustentação essas três variáveis. 

Os resultados relacionados à iniciativa do aluno corroboraram aqueles encontrados na 

pesquisa de Ruas e Comini (2007) e Cruz (2013), que apontaram que a aplicação prática do 

conhecimento é uma iniciativa do aluno. 

5.5.2 Mudança de comportamentos no trabalho 
 

Com base nas entrevistas, foi possível observar as contribuições do MBA para os 

participantes na execução do seu trabalho, ou seja, aspectos relativos à transferência das 

aprendizagens. Na opinião dos participantes, as mudanças de comportamento estão 

relacionadas à transferência das aprendizagens, tendo em vista que eles passaram a executar o 

seu trabalho de formas diferentes após o MBA.  

A mudança de comportamento, segundo relatos dos alunos, basicamente ocorre de duas 

formas: pela aplicação direta daquilo que está relacionado à sua área de atuação e nas suas 

atividades diárias e pela mudança de comportamentos em geral. Tais mudanças podem ter 

como resultados a implantação de novos sistemas, procedimentos ou rotinas. 

A aplicação do curso ao seu dia-a-dia foi relatada por 10 participantes, mudando suas 

formas de trabalhar a partir dos conhecimentos passados no curso: 
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Resumidamente eu acho que é você passar por um grau assim de administração um 
pouco mais profissional. Totalmente bem aplicável ao seu dia a dia. Eu não sei, eu 
não fiz faculdade de administração, mas não sei se tudo que dá naquele período é tal 
aplicável quanto eu tenho no MBA. MBA é tudo, está envolvido com o dia a dia 
exatamente. Tudo aquilo que você vê lá você está usufruindo disso aqui. Então eu 
acho que é um grau de administração e gestão bem mais aplicável e desenvolvido 
para o seu dia a dia profissional. (GEEN-1). 
 
Pelos resultados eu estou usando uma estratégia, será que se eu mudasse e abordasse 
desse jeito seria melhor? Você começa a repensar e mudar o seu dia a dia, como 
apresentar um relatório, fazer uma apresentação, principalmente para área de 
apresentações financeiras, matérias de finanças como você apresentar números, 
como fazer estratégias para apresentar aquilo, isso me ajudou de imediato aqui na 
empresa. (GEEN-3). 
 

Acho que de forma geral a gestão dos números, os indicadores. Eu já tinha essa 
preocupação com os indicadores, mas eu reconheço que eu tive um acréscimo bem 
importante, bem significativo. Hoje eu olho vários indicadores e delego para várias 
áreas junto aqui da liderança da filial e todo dia cedo eu quero todos esses 
indicadores, com é que está o controle desses indicadores, como está acontecendo, o 
que eles estão fazendo, qual o plano de ação que eles adotaram para resolver, qual o 
cronograma que eles implantaram. Eu percebi que eu fiquei não é crítico a palavra, 
mais analítico e também dividi esse tipo de comportamento com toda liderança, eu 
acabei influindo também todos a terem esse mesmo tipo de trabalho, de entender o 
que está acontecendo, fazer uma análise, alocar, saber trabalhar e isso foi muito 
importante. Tem N indicadores que eu dividi com a equipe e eles todos tem que ter 
na ponta da língua, é uma forma até de capacita-los. Na área de logística eu percebo 
que assim como eu também reconheço é muito empírico, muito conhecimento 
prático e pouca base, intuitivo e pouco conhecimento técnico. (LOG-1).  

Então eu saí um pouco do modelo que nós tínhamos aqui na empresa que eu estou 
entrando mais em detalhes, eu estou tentando aplicar as coisas que o MBA me 
trouxe para o meu dia a dia. Então a gente trabalha melhor as despesas, tenta 
entender onde a gente consegue melhorar. A gente trabalha melhor o planejamento 
de demanda junto com os fornecedores, então hoje os fornecedores trabalham muito 
menos vendados, eles têm uma visibilidade melhor do negócio, eu abro muito mais 
informação. Parece simples, mas quando você não tem esse conhecimento, quando 
não foi passado isso para você de simplesmente abrir os meus números. Então o cara 
que trabalha com planejamento dentro de uma indústria se ele souber os meus 
números não tem nenhum impacto negativo. (LOG-2). 

Algumas coisas que estavam no automático, a gente começou a se questionar o 
porquê eu faço assim, por que a gente é assim, por que a gente faz desse jeito aqui. 
Teve bastante coisa, os controles e o jeito de pensar, o jeito de agir e isso de uma 
maneira geral ajudou bastante. A preocupação se a área de contabilidade está 
realmente de acordo com as normas contábeis internacionais que agora o Brasil 
adotou como padrão e isso é uma preocupação, de olhar o balanço e saber se a gente 
está fazendo a coisa certa porque se a gente está de acordo e saber se a gente 
também está de acordo com a legislação e se a nossa alíquota de impostos está 
correta e se a gente está utilizando quando tiver uma aula de gestão tributária. Então 
tudo isso faz com que a gente pense "vamos comprar de outro estado, mas espera aí, 
qual é a alíquota interestadual?". Então tem todo esse tipo de coisa que a gente acaba 
pensando. A gente pensa antes e muda as atitudes e de novo não que a gente não 
soubesse e às vezes você lê uma noticia no jornal "olha o imposto interestadual está 
assim", mas como você lê a matéria no jornal por cinco minutos que seja e são 
quatro aulas a noite que você tem só debatendo sobre o tema. Então é isso que faz 
com o que você reflita e a matéria no jornal vai ajudar na verdade a enriquecer 
aquilo que você ouviu dentro da sala de aula e vai complementar e provar o que o 
professor falou pra gente, mas não é um fator determinante para você sair tomando 
atitude, algumas vezes sim dependendo do impacto que dá, mas foram as aulas que 
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dão uma reflexão maior pra gente e criam um debate mais rico e uma exposição de 
casos que o professor fala: "olha nesse caso faça assim e nesse caso não faça". Então 
eu acho que isso faz com que a gente tenha atitudes no dia a dia e traga para a 
prática e traz mesmo, eu trago, muitas coisas eu trago para a prática. (FCA-1). 

Exato, no meu caso eu vou falar assim, eu ajudei muito em questão ao meu tempo, 
por ser uma empresa pequena e o meu tempo começou a ser mais produtivo e eu 
comecei agora a pensar fora da caixa. Quando você pega uma matéria lá na IES que 
eles apresentam para você controle de fluxo de caixa só para colocar um exemplo 
aqui e você fala “eu não olhava por esse lado aqui, o norte não era bem isso daqui” e 
você começa a olhar, mas para isso você tem que pensar, só que para você pensar 
você tem que ter tempo e é o que eu tenho que fazer. Então começar usar essa 
informação e você pensar dentro e fora da caixa quando começar a fazer teste disso e 
daquilo e você não tem nada automatizado. Você começa a pegar informações, você 
tem que melhorar de uma forma que você tem em mãos só que para isso você faz o 
primeiro teste, segundo eu posso melhorar, está falhando ali, está faltando aqui. 
Então você começa a usar o seu tempo para melhorar o seu processo e nesse 
resultado você mostra para as pessoas o que você está fazendo aqui. (FCA-2).  

Mudou porque eu tive que sair da área extremamente técnica que era uma área de 
supervisão e os gerentes das outras áreas viram que eu tive esse crescimento. Então 
antes você vinha falar comigo muito técnico, eu não entendia o que você falava. Não 
adianta você vir falar de TI para mim porque eu não entendo de TI. Então isso 
mudou. Eu percebi que os gerentes das outras áreas queriam saber mais da parte 
gerencial, não queriam saber a parte operacional e eu sempre ia com discurso 
operacional porque eu era operacional. “Você só me fala assim o que eu compro e 
como você vai instalar é problema seu.”. Mas eu quero que compre esse produto 
para mim e instale. Então eu comecei sentir essa diferença de postura. (GEEN-5).  

 

GEEN-1 também ressaltou que mudou seu comportamento, passando a adotar a análise 

de dados: 

Hoje, eu acho que eu me baseio mais em dados. Antes eu até gostaria de me basear 
mais em dados, mas não me baseava. Hoje eu acho que sim porque até pelo preço 
você consegue, por exemplo, marketing é um negócio bem abstrato assim. Para um 
engenheiro para mim tem que ser tudo no preto no branco e para marketing você 
duvida, muito na direção do vento. Não tem técnicas para você analisar o mercado, 
analisar e fundamentar a sua decisão. (GEEN-1). 

 

GEEN-2 descreveu como entende o processo de transferência das aprendizagens, ao 

aplicar apenas parte das disciplinas vistas ao longo do curso. Algumas ele não consegue 

aplicar, pois não gerencia pessoas, como relatado a seguir: 

Então, eu consigo... Eu gostaria de aplicar mais, mas muitas delas eu consigo. Nem 
todas né... já que não tenho subordinados então, por exemplo, essa liderança não é 
possível aplicar tanto assim. Eu tive experiência quando eu era sócio da empresa que 
eu trabalhava, tinha que fazer o papel de liderança, mas acho que se eu tivesse esse 
conhecimento ia ser muito mais assertivo vamos dizer assim. Marketing eu também 
não aplico tanto, mas é interessante você ter esses conceitos. Mesmo de economia. 
Eu gostaria de aplicar mais aquela de microeconomia que é importante, mas eu 
acabo no dia a dia não aplicando. [...] São coisas que eu tenho que levar em 
consideração quando eu busco uma solução para o cliente. Tudo isso assim eu tenho 
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que levar em consideração.   É meio que automático.  A gente fala da construção de 
valor, da questão dos benefícios, então você fazer mais com menos. Quer dizer, você 
vai levar produtividade ao cliente, a questão da sustentabilidade também. É 
importante você montar uma solução que esteja nesse contexto.   Mas assim o 
restante você acaba aplicando. Até para fazer análise da empresa muitos conceitos. 
(GEEN-2). 

 

O participante GEEN-4, diretor executivo, possui alto grau de autonomia e está 

envolvido nas decisões da empresa como um todo. Portanto, sua área de atuação é maior do 

que a de outros participantes da presente pesquisa, o que lhe possibilita diversas aplicações, 

conforme relatado a seguir: 

Eu consegui trazer para minha análise alguns índices financeiros de análise 
econômica, por exemplo, do balanço patrimonial, do DRE que antes eu não fazia e 
eu trouxe para discutir isso com os pares da empresa. A contribuição foi na parte de 
estratégia e na parte de análise de alguns indicadores e como eu te disse, o extrato do 
curso eu estou aplicando para fazer o plano de negócios para essa empresa que a 
gente está falando, a ALPHA e para um novo negócio. (GEEN-4). 

 

GEEN-4 considerou que mudou seu comportamento, uma vez que, hoje, consegue 

planejar e organizar suas atividades: 

Com certeza eu consegui estruturar melhor a minha linha de raciocínio como gestor, 
eu organizei algumas coisas que eu fazia desorganizado. Eu também desenvolvi e na 
parte de gestão como eu havia te dito, eu consigo estruturar mais, fazer um 
planejamento melhor para que eu consiga executar de uma maneira mais eficiente. 
(GEEN-4). 

 

GEEN-6 relata seu entendimento de como se dá o processo de transferência das 

aprendizagens do curso, separando em disciplinas técnicas e comportamentais, como descrito 

a seguir: 

Eu acho que a parte de projetos, de gerenciamento de projetos são as coisas mais na 
prática, com software, colocando dead lines, isso eu até divulgava internamente na 
empresa para acompanhar na rotina, para que todo mundo tivesse ciência do 
negócio, acho que foi o que mais, na prática eu vi mudar. As outras disciplinas 
negociação, empreendedorismo não passei para os subordinados de forma clara não.  
Mas no modo de relacionamento. (GEEN-6). 

 

 

Cabe observar que GEEN-1 e GEEN-4 mudaram seus comportamentos, desenvolvendo 

a habilidade de negociação, destacando o fato de seu planejamento e sua preparação: 
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É. Negociação assim de você se preparar. Realmente seria um pouco mais por 
instinto. Hoje eu acho que eu me baseio mais em dados. [...] Sim. Pelas negociações, 
pelo que o cara fala, eu já vejo se o cara está preparado ou se não está preparado. A 
gente já faz uma preparação antes como prega isso na negociação, você ir bem 
preparado, não chegar lá no achômetro. (GEEN-1).  

Antes eu não me preparava para negociação, eu ia com a cara e com a coragem. Na 
verdade você acaba se preparando sem saber, você vai negociar um contrato grande 
e sabe com quem você está fazendo a negociação, sabe mais ou menos o estilo da 
empresa, você fez a proposta, compôs os custos e sabe até onde você pode chegar, 
mas eu fazia isso não de uma maneira estruturada. Hoje a gente consegue fazer um 
estudo mais estruturado antes de ir para mesa de negociação. (GEEN-4). 

 

Na análise dos depoimentos dos 10 participantes, foi possível identificar que a 

transferência das aprendizagens levou à mudança de comportamentos no trabalho. Como 

efeitos dessa mudança, os participantes afirmaram que melhoraram o desempenho de suas 

tarefas, sua capacitação em geral e sua habilidade de gestão, as quais contribuíram para a 

melhoria do seu desempenho no trabalho. Nesse aspecto, foi possível identificar a semelhança 

com os efeitos da transferência de aprendizagem de Pham (2010).  

No modelo genérico de transferência de aprendizagem de Cheng e Hampson (2008), o 

comportamento de transferência é entendido como a ação ou a transferência propriamente 

dita, corroborando os resultados encontrados no grupo deste estudo, no qual a mudança de 

comportamentos no trabalho também é entendida como a própria transferência. 

Os resultados desta subcategoria corroboram as ideias de Baldwin e Ford (1988), uma 

vez que os participantes também entendem a transferência de aprendizagem como a 

generalização do conteúdo aprendido no MBA para o contexto do trabalho.  

Nesta subcategoria, foi possível identificar pontos recorrentes com os resultados 

encontrados nas subcategorias 5.3.5 e 5.4.3.1, com o predomínio da transferência das hard 

skills. No caso das soft skills, a disciplina de Negociação mais uma vez se destacou. 

5.5.2.1 Implantação de novos sistemas, procedimentos ou rotinas 
 

Ainda com relação à mudança de comportamentos, nove participantes detalharam como 

se deu o processo de implantação de novos sistemas, procedimentos e rotinas, conforme 

relatos a seguir: 

Estou implementando sistema de serviço, vamos ter datas de substituições de partes 
e peças dos equipamentos e eu já sei a vida útil. Então, hoje consigo fazer um 
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relatório onde a vida útil vai expirar em tal data, a gente passa isso aos clientes já 
com antecedência, eles fazem o levantamento de budget, eu consigo alavancar novas 
vendas. (GEEN-1).   

Falando um pouco de planejamento como eu te disse, depois das disciplinas eu 
tentei sair da bola de neve e botei na minha cabeça que se eu não tiver planejamento 
logístico eu não vou conseguir trabalhar o negócio. Esse eu acho que foi o ponto 
principal. A gente teve aula também sobre o efeito chicote dos temas da logística. Às 
vezes a curva de serrote da demanda ela te leva a algumas conclusões que 
geralmente elas não são reais então eu apliquei alguns modelos de previsão de 
demanda para dentro do meu negócio. Obviamente é muito novo ainda, é muito 
cedo para tirar conclusões, mas foi bem visto pelo time. A gente saiu um pouco da 
mesmice que nós fazíamos antes para aplicar modelo de previsão de demanda que já 
funcionava antes no mercado. Eu acho que esses são os pontos principais. (LOG-2). 

Então é o que eu estou fazendo hoje, melhorando a parte contábil, melhorando a 
parte financeira, melhorando alguns controles. Eu falo em controle melhor e 
financeiro contábil, que eu coloco um controle melhor nessa área. Tem muita coisa 
que era colocada ali que eu fui atrás e ajudou muito lá, visualizar melhor as coisas. 
Eu tinha ferramenta e não utilizava. (FCA-2). 

Eu acho que comprometimento de novo, possibilidade de compartilhar com as 
pessoas do meu dia-a-dia algumas experiências do curso, experiências desde 
acadêmicas até interpessoais também. Então você tem que se organizar, não pode 
“depois vê como faz”, mudar algumas rotinas no trabalho e até mudando certas 
coisas que já existiam há bastante tempo. (GNA-1). 

 

GEEN-2 passou a adotar com mais ênfase o procedimento de fazer uma avaliação 

minuciosa das empresas, antes de propor soluções. Também afirmou que esse novo 

comportamento é fruto da sua visão de negócios:  

Não fazia assim com essa ênfase. Hoje praticamente é a primeira coisa que eu faço é 
essa avaliação. Porque quando você vai encontrar os executivos você já vai com 
insights, você sabe qual o posicionamento dela, qual o plano estratégico, quais os 
pain points. São as dores [...]. Eu mudei. A primeira coisa que eu faço é fazer essa 
avaliação da empresa em si e do mercado onde ela está inserida. Então eu não tinha 
essa visão de negócios então isso eu acho que agregou bastante. [...] É isso que o 
cliente está procurando um parceiro que possa vamos dizer assim melhorar a 
rentabilidade dele, melhorar a receita, melhorar a satisfação do cliente, melhorar a 
produtividade. (GEEN-2).  

 

GEEN-4, diretor executivo e sócio proprietário, descreveu seus planos para expansão da 

sua empresa atual e para um novo negócio: 

Tem dois, um é expandir a minha empresa para a área de mineração que é dentro 
desse negócio atual e eu fiz um plano de negócio para um novo negócio que é um 
software de meio ambiente que eu desenvolvi aqui dentro e estou querendo criar 
uma nova empresa para desenvolver e comercializar esse software. O extrato do meu 
MBA são esses dois, esse Plano de Negócios aqui, que é uma nova empresa que eu 
estou abrindo e da expansão da minha empresa atual. (GEEN-4). 
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GEEN-4, LOG-1 e LOG-3, ao mudarem seus comportamentos, planejando mais, 

implantaram ferramentas de análise: 

Estruturação, essa melhora no planejamento antes da execução, é o que eu te falei, 
antes eu fazia um planejamento um pouco não incipiente, mas menos profundo e já 
partia para a execução. Hoje eu consigo planejar melhor, usar algumas ferramentas 
que eram simples, triviais, por exemplo, curva ABC para analisar mercado, para 
analisar projeto, para analisar risco, que eu não usava e hoje a gente já usa para 
analisar fornecedor. E eu consegui pegar algumas ferramentas no curso, trazer para o 
meu dia a dia e com isso utilizar muita coisa. (GEEN-4). 

E com base nas informações e com uma previsão de demanda de uma nova.com, de 
uma Dell, de uma Henkel, de uma Danone enfim, dos principais clientes das 
empresas eu começo a montar todo meu planejamento do segundo semestre de fluxo 
de pessoas, de como funciona o fluxo de operações na cadeia, qual é o fluxo dos 
veículos de transferência para comprimento de KPIs, como é que eu vou avaliar 
esses KPIs e se esses KPIs são os mais adequados, qual o tradeoff eu vou fazer entre 
eles. Eu tomei uma decisão na semana passada, eu abri mão de um KPI determinado 
para dar mais giro para empresa como um todo, e hoje eu sou responsável pela 
movimentação de 7/8 milhões de quilos/mês aqui em São Paulo. (LOG-1).     

Citando dois exemplos, algumas análises de performance de previsão de demanda, 
eu adaptei coisas que eu aprendi no curso para fazer algumas análises de 
performance e a apresentação disso a gente cria, gera um caderno aqui de histórico 
mensal de como foi o desenvolvimento daquela unidade, eu gero baseado nisso. Eu 
faço as apresentações e aí eu comecei a melhorar as apresentações com base naquilo 
que eu fui vendo no curso. Tinha uma pessoa no nosso grupo fera em PowerPoint e 
eu perguntei “com você faz isso? como você faz aquilo? como você vende ideia?”. 
Às vezes em um trabalho a gente queria ressaltar um ponto e eu perguntei “como é 
que a gente faz?” e às vezes não era nem que eu perguntava, mas a própria pessoa 
falava “pessoal, a gente quer falar disso, vamos trazer isso aqui dessa forma” e isso 
eu fui trazendo para cá automaticamente. (LOG-3). 

 

GEEN-5 implantou procedimentos ligados exclusivamente à sua área de atuação: 

Mudou principalmente a parte de projetos. Nós tivemos uma aula de projetos 
também e isso agregou bastante porque tinha muito a ver com a minha matéria. Com 
a minha matéria não, desculpa, com a minha formação e ali eu usei a teoria. Então 
ali tinha muita teoria de projeto, PMI, algumas coisas que o professor dava olha os 
projetos não são assim... Isso eu usei bastante. Então isso eu levei para a minha área 
a parte de projetos. Eu tinha uma função de supervisão e não de gerência eu não 
tomava muitas decisões estratégicas da minha área. Então se eu tivesse tomando 
algumas decisões eu acho que eu utilizaria mais. Eu até dava algumas ideias, mas 
não era eu quem decidia, tinha um diretor de TI acima que tomava as decisões. 
Então nessa parte acho que eu não consegui usar muita coisa, só na parte de projetos 
na minha área. (GEEN-5). 

 

5.5.3 Conhecimento teórico – análises e contribuições mais embasadas 
 

Foi possível identificar nas falas dos participantes que eles se sentem mais seguros, 

confiantes e embasados para fazer análises, tomar decisões, atuar em outros níveis 
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hierárquicos, em outras áreas, participar de reuniões com altos executivos e estabelecer 

relações até com outras organizações (networking com pessoas internas e externas à 

organização). 

Quando relataram como conseguem atuar em outros níveis da organização e participar 

de reuniões com executivos porque estão mais embasados, é possível entender que eles 

também melhoraram sua habilidade de comunicação. 

Nove participantes consideraram que, após o MBA, conseguiram melhorar sua 

capacidade analítica e estabelecer relações entre informações diversas, pois entendem suas 

fundamentações e seu embasamento teórico: 

Sim porque toda vez que eu ia fazer alguma matéria acabava comentando com o 
pessoal, aplicando na prática, etc. Então assim tudo que eu acabava fazendo por 
feeling eu comecei a ver o porquê disso, etc. (GEEN-2).  

Você vê que aqui eu já falei uma meia dúzia de disciplinas que eu aprendi que eu 
executava, mas sem tanta base de forma intuitiva e empírica. E agora não, eu com 
base, com doutrina, com literatura eu consigo preparar de uma forma muito mais 
assertiva, direcionada com medição e isso foi muito importante. (LOG-1). 

E o próprio curso é bem visto pelo associado que a gente chama aqui, pelo seu 
funcionário. O cara tem um MBA pela IES, o cara estudou, o cara está trazendo 
algumas coisas diferentes pra gente. O cara está trazendo uma teoria que a gente não 
conhecia. (LOG-2). 

Por exemplo, empreendedorismo isso vai dar certo ou isso não vai dar certo. Como 
você tem essa visão? Então eu acho que é mais pé no chão. Então na prática eu acho 
que a parte de negociação e até, por exemplo, esse auxílio que eu dei na semana 
passada eu acho que é totalmente baseado nisso. Então tem a equipe de canais e o 
pessoal está vendendo aí, fazendo uma proposta grande de 150 e poxa, o cara quer 
uma garantia estendida e como é que a gente faz isso? "Olha você faz isso e pega 
esse custo e não sei o que e faz assim e joga impostos e pronto, você tem um preço e 
aí consegue vender". E desse jeito não, é muito jogado, e jogado cara é o que vocês 
fazem: “Ah vamos colocar 50%, 70%”. Completamente fundamentado o meu 
raciocínio e extremamente claro e você vai ter, você vai vender com margem que vai 
cobrir a garantia estendida, tudo perfeito cara e mais fundamentado do que isso 
impossível. E ele "ah não, está bom" e ele saiu e eu falei "será que é só com 
experiência que você consegue uma visão dessa ou o MBA já me trouxe essa visão 
para falar?". Ele chegar desesperado e eu calmamente "olha faz isso, isso e isso", 
pronto você assumiu o risco e o que você acha que é um risco, não, estou te 
fundamentando e aqui a gente não vai ter problema nenhum. [...] Então eu acho que 
talvez essa tranquilidade, essa visão para dar uma definição dessas para ele foi acho 
que frutos do MBA. (GEEN-1). 

É o meu dia a dia pela minha posição, eu cuido da parte de logística, eu cuido da 
parte de importação e exportação, eu estou envolvido em todas essas áreas ali, você 
começa a mostrar para as pessoas uma ferramenta de trabalho muito mais sólida. 
Aquilo que eu desenvolvi em questão a controle e falar “por que você não pode 
comprar isso, por que você não pode aquilo lá” você mostra de uma forma mais 
qualitativa vamos dizer assim, é muito mais precisa a informação. Você vai atrás e 
começa a ver que tem e você traz essa informação e você vê que ela é uma 
informação muito mais precisa, mas isso tem que estar embasado em alguma coisa, 
dá para aplicar? Dá. Então vamos embora e a gente ia ver o que ia fazer, mas o 
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controle ficou melhor, eles têm lá fora um controle, mas eu tenho um aqui que é só 
empresa no Brasil que a gente tem 3 mil impostos e tudo mais. E eu já cheguei a 
deixar de trazer produtos por causa disso, de mostrar para ele, eu estou tendo um 
lucro nesse ponto, mas quando ele chega aqui eu vou dançar. Então eu comecei ir 
atrás disso. Se trabalhar com esse negócio aqui a minha margem é tanto e na hora 
que eu chego no final aqui eu não estou tendo lucro, ou então não vale  a pena pelo 
lucro que está apresentando e quando você vai chegar para vendas “vendas é o 
seguinte, você está trazendo tal produto e está acontecendo isso, essa aqui é a minha 
margem nesse momento, quando ele chega nesse ponto aqui ele está me dando tanto 
de margem lá”. O meu conselho é não trazer mais esse produto tanto para parte 
operacional por causa disso.  Então a minha postura começou a ser fundamentar 
algumas informações e o que falar para as pessoas envolvidas. (FCA-2). 

Eu consigo e acho que é isso e isso acaba permeando entre as pessoas, a gente sendo 
desse jeito e perguntando e a gente explicar da mesma maneira que os professores 
explicavam pra gente. A gente explicar aqui dentro para as pessoas é importante 
também, trazer um pouco de alguma coisa que se encaixe para dentro dessa 
realidade, por exemplo, no caso de pensar em compra a vista ou a prazo e do mesmo 
jeito que os professores explicavam eu também aqui dentro falo "gente porque não 
compra a vista e a prazo?" e aí explico "olha a gente pode ter um ganho" e a gente 
faz a conta e mostra e fala "olha está vendo?" e isso daqui não tem nenhuma 
bobagem, o que a gente está falando está tudo baseado em contas. (FCA-1). 

Quando você sabe como é que funciona, quando entraram ou quando saíram as 
regras de controle tarifário e alguém faz uma pergunta para você e você consegue 
responder e falar assim “não, antigamente funcionava assim e assado, hoje não 
funciona mais” mas por quê? E tem um motivo por trás. Então se você tem esse 
conhecimento você consegue retransmitir isso, você não precisa guardar para você e 
aproveita e mostra para pessoa que existe um motivo pelo qual a gente tem que 
seguir esse processo ou por que a regra é assim agora, não é por que alguém acordou 
de manhã e falou “não vou mais controlar tarifas e as empresas fazem o que quiser”, 
existe um motivo por trás e isso é importante e a gente teve esse curso. Então fica 
muito mais fácil de você se atualizar e retransmitir essa informação para outras 
pessoas. Você acaba tendo mais domínio e as pessoas acabam confiando mais em 
você. (AETA-1). 

Eu estou vendo resultado na maneira de eu enxergar o problema, antes o problema 
era passado para mim e eu mesmo que aceitava ou discutia em cima de uma 
afirmação ou do gerente financeiro, ou do gerente de negócios, ou do diretor técnico. 
Hoje, a gente já discute em outro nível, a gente discute com base em uma visão 
crítica minha, isso eu considero um resultado, mas no reflexo dos indicadores da 
empresa ainda não por que eu estou terminando o MBA agora. Na parte estratégia 
de negócios eu mudei totalmente, tinham algumas coisas que eu fazia de maneira 
empírica e eu agora eu faço de uma maneira muito mais estruturada utilizando uma 
série de ferramentas que foram colocadas no curso. (GEEN-4). 

O que eu aprendi, por exemplo, um negócio que a minha cabeça era, eu rotulei 
aquilo para facilitar a minha vida, era “esse pessoal da Controladoria não sabe nada, 
vem sentar aqui na frente de um cliente e falar para ele que não tem a peça, que 
aumentou o preço", mas eles também resistiam em não abrir a planilha. Então se 
você tem as informações claras te ajudam a tomar uma decisão. Então a empresa 
chega para você, a controladoria chega para você e fala, "não dá pra fazer esse 
preço", "não dá por quê?". A impressão que a pessoa te passa, é que ela tem a chave 
do cofre, se ela abrir a planilha e falar, “olha quanto custa? olha quanto custa o 
material? olha quanto é nosso custo fixo? olha quanto é a nossa margem e olha 
quanto dá de resultado?”, ainda assim você quer vender? O cara está me mostrando, 
eu estou pondo o chapéu, agora não dá para fazer, ele sabe que ele tem alguma coisa 
lá que ele não quer passar. Então o curso me fez chegar para o cara lá “abre para 
mim a planilha, me convença de que eu estou errado” e eu sou o cara mais aberto 
para isso. (GNA-1). 
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GNA-1, que atua na área comercial e em operações, passou a aceitar as informações 

passadas por outras áreas, por compreender como elas estavam embasadas. 

Além dos nove relatos anteriores, três participantes consideraram que o curso os ajudou 

a melhorar sua articulação em reuniões com diferentes níveis de executivos, além da 

segurança para lidar com diversos atores organizacionais: 

Eu tenho conversado com mais propriedade com o pessoal, por exemplo, as 
exposições, as apresentações, o feedback que eu dou para o pessoal quando a gente 
se reúne com o conselho é outro, as cobranças com relação aos gerentes são outras, 
mas nada de formal, é mais informal. (GEEN-4). 

Não intuitiva, galgada em experiência, mas de forma naquele processo já conhecido 
durante anos. Então o fato de ter feito, ter começado o curso fez com que eu visse 
novos conceitos, revisse novos conceitos, aprendesse outras fontes e isso fez com 
que eu colocasse na mesa, coisa que se não tivesse ali certamente eu não colocaria 
porque não tive o estímulo, acho que isso, realmente o estímulo foi crucial e foi 
crucial até na mudança de emprego.  Eu comecei na empresa anterior, desde aquele 
momento eu percebi que a participação das reuniões tinha mudado alguns conceitos. 
Então eu colocava isso também na mesa, porque eu comecei a ler de novo, e isso 
desperta, é bom isso [...] mas internamente eu acho que nas reuniões a forma de 
abordagem com certeza eu já levei para a pauta vários exemplos, várias coisas 
novas. Hoje eu sou bem mais completo eu diria, e eu vejo isso até quando eu vou a 
reuniões como eu falei de conselho, onde tem empresários de ponta do Brasil, 
nomes famosos, e a minha articulação é super tranquila e bem focada na 
argumentação, na discussão com eles. Então como profissional em geral, 
independente de onde eu esteja, ajudou bastante. (GEEN-6). 
 

Mas isso hoje eu bato o olho e já tenho uma visão geral. Semana passada teve 
conferência com um dos vice-presidentes da área. A gente faz tudo pela internet. 
Então ele passou todo resultado e tudo mais. Ele fala de EBIT assim como se fosse 
água e pra mim é tranquilo. Foi muito bom então eu sinto mais confortável para 
conversar com a diretoria, com a presidência. Falamos a mesma língua [...]. Então 
eu tenho oportunidade de me envolver mais com as informações, com os resultados 
da empresa e tudo mais. E, por exemplo, o DRE na parte de estratégia eu me sinto 
confortável hoje com o DRE. Mas muito confortável. (GEEN-1). 

 

Para GEEN-2, o conhecimento obtido nas várias disciplinas do curso agregou na 

montagem de soluções, no entendimento dos negócios do cliente, na linguagem e na 

abordagem pessoal. Ele considerou que isso foi importante para um profissional com 

formação mais técnica e se sente mais embasado e seguro para falar com os executivos das 

empresas, que são seus clientes: 

[...] O resultado, o DRE. Porque lá têm informações que são importantes. Então 
você fazendo essa análise do balanço, da parte financeira tem um monte de 
informações que você pode entender e oferecer soluções, quer dizer, te dá uma pista 
e aí você vai confirmar, quando você tiver reunião com o alto executivo você vai 
confirmar. E aí, portanto, você já tem um gancho com soluções que você pode 
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comparar como essa empresa está em relação aos seus pares. Custo de mercadorias 
vendidas, o CMV, então tudo isso. A rentabilidade. Varejo você sabe que a 
rentabilidade é baixa, aí você tem lá a questão de estoque, fluxo de caixa, a questão 
de pagar os fornecedores, pagar o cliente, tudo isso você acaba vendo esse tipo que 
foi visto em contabilidade. Isso é por conquista. Você tem que falar com o CFO, tem 
que falar a linguagem deles, o business deles, o que interessa de fato, com o que 
você pode contribuir, o que você pode trazer de valor. Então isso daí eu acho que 
muda o patamar entendeu? (GEEN-2).  

 

GEEN-3 abordou a questão da segurança que sente na sua ação de empreender e tomar 

decisões: 

Eu me sinto muito mais seguro estar empreendendo hoje do que se eu não tivesse 
feito um curso que me incentivasse em empreender, que me incentivasse a conhecer 
um pouco mais a fundo diferentes ciências. Então eu acho que eu estou muito mais 
preparado do que quem não tivesse feito. Eu me sinto não mais seguro, mas eu me 
sinto mais confortável em pilotar algumas coisas e falar, “eu tive professores 
referências nisso, eu sei como ele pensa, eu discuti casos com eles, ele me 
enriqueceu em discussões”. Então estou mais seguro, eu acho que fechei mais a 
probabilidade de erros em determinadas situações, acho que eu vejo sim as empresas 
com outros olhos. (GEEN-3). 

 

Nesta subcategoria, um número significativo de participantes considerou que o MBA 

proporcionou uma aprendizagem teórica transferível de duas formas: pelo embasamento 

teórico na análise e montagem de soluções e pela segurança para lidar com diferentes atores 

no contexto organizacional. 

No modelo de transferência de aprendizagem de MBA de Cheng (2000), os resultados 

da transferência são o conhecimento e a habilidade percebidos como transferidos. Tais 

resultados são semelhantes aos encontrados nesta subcategoria.  

O conhecimento é transferido por embasamento e fundamentações teóricas para 

diversos tipos de análises, e pela segurança para participar de reuniões com executivos e 

estabelecer relações até com outras organizações. Esse conhecimento fez com que os 

participantes desenvolvessem as habilidades para lidar com diversos atores organizacionais. 

Na análise das falas dos participantes nesta subcategoria, foi possível identificar que, 

com a segurança para tomar decisões mais embasadas e a possibilidade de lidar com 

diferentes atores organizacionais, sentem-se intrinsicamente recompensados, corroborando as 

ideias de Rosow e Zager (1988), Dubin (1990) e Facteau et al. (1995). Esses autores afirmam 

que as recompensas podem facilitar a aplicação de novos conhecimentos e habilidades no 



191 

 

trabalho, ou seja, as recompensas, mesmo intrínsecas, estimulam a transferência das 

aprendizagens. 

5.5.4 Ampliação 

5.5.4.1 Da visão de negócios 
 

O curso proporcionou a ampliação da visão de negócios como um todo para 11 

participantes. Em seu relato, explicaram como estão enxergando essa ampliação na execução 

do seu trabalho, na importância da sua área para o desenvolvimento do negócio e, 

principalmente, na forma de gerir a empresa e no entendimento dos desafios inerentes à 

função do gestor. A seguir, estão os depoimentos que expressam essa ideia: 

[...] e tem a coordenadora de vendas, que coordena as vendas de serviços. A gente se 
fala direto, ela não é minha responsabilidade, só que basicamente ela pede meu aval 
para uma série de coisas, senão ela vende errado, a gente não atinge as margens 
corretas e o departamento não chega no objetivo. A gente está bem alinhado e até 
pela minha experiência de vendas e serviços, o diretor e ela própria leva em 
consideração muito a minha opinião. Até porque de operação em si eu tenho uma 
visão do que vai gastar, mas não só isso, como também como a gente buscaria mais 
vendas, aumentaria o faturamento. (GEEN-1).  

Assim a minha visão geral melhorou muito. Eu já era focado em negócios, hoje eu 
sou muito mais focado em negócios. Então assim até para eu ter reunião com outros 
executivos eu vou falar a linguagem dos negócios que é o que interessa para eles. 
Você tem essa visão geral e isso dá bagagem para você discutir com qualquer 
executivo de primeira linha. Então assim também abriu muito a minha visão em 
vários segmentos diferentes também. A questão de gestão de custos, enfim de gerir 
uma empresa como um todo. Hoje, se eu tivesse um negócio próprio, com certeza, 
acho que teria outro desempenho. Porque tem essa questão do planejamento, do 
plano de negócios, de análise e montagem de cenários. Então assim a probabilidade 
de dar certo aumenta muito. Então foi muito bom. (GEEN-2).  

O curso me deu essa visão generalista, sistêmica de uma empresa. Eu não sou 
especialista em tudo nem dá, quanto mais a gente vai vendo ali, você vai vendo que 
você não sabe nada, mas é muito bacana você já ter vivido alguma coisa. Então eu 
acho que união dessas duas coisas tem me levado a estar muito confortável em 
empreender, a realmente não ser especialista em determinada área, mas eu saber do 
que se trata, eu conseguir colocar a mão ali e pelo menos uma pincelada eu 
conseguir levar. (GEEN-3). 

Mudou que eu tive uma visão diferente principalmente do que eu fazia, da minha 
profissão por isso que eu resolvi fazer TCC de uma forma de plano de negócios. Por 
exemplo, hoje eu tenho uma visão que eu poderia abrir o meu negócio. Eu não tinha 
antes de começar o curso.  Hoje eu me sinto muito mais seguro. Hoje eu tenho a 
segurança se eu montar uma empresa eu sei o que fazer. Eu não sairia querendo 
abraçar o mundo. Como todo mundo: Vou montar sem ter conhecimento. Não sabe 
nem formar preço, não sabe se vai ter lucro ou não, não sabe qual é o público que 
vai atingir, não sabe nada. Isso agregou bastante para mim então. Antes eu não 
sabia, agora eu já sei também. No início do curso não tinha noção nenhuma, se eu 
fosse abrir uma empresa era mais uma que ia falir. Porque você vai abrir, você pode 
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ter quinhentos mil reais, um milhão, dois milhões, vamos apostar aqui, aqui e aqui e 
vamos ver no que vai dar certo. (GEEN-5). 

Eu acho que deu para desenvolver mais a parte generalista então entender um 
negócio como um todo - Generalista foi a mais importante como negócio. Eu nunca 
tive essa visão muito estreita, mas acho que isso possibilitou eu entender melhor o 
funcionamento de outros departamentos. É mais a questão de entender o business 
mesmo em si de atuação e como ele vai para frente para atingir lá a tal da 
perenidade, preocupações dos fatores, aquelas mudanças necessárias que às vezes 
você precisa enfrentar. Então é isso, a parte generalista eu até coloco como um 
consultor de negócios que olha tudo por cima. [...] Poder opinar mais assertivamente 
em outras frentes. [...] Hoje eu sou bem mais completo eu diria, e eu vejo isso até 
quando eu vou a reuniões como eu falei de conselho, onde tem empresários de ponta 
do Brasil, nomes famosos, e a minha articulação é super tranquila e bem focada na 
argumentação, na discussão com eles. Então como profissional em geral 
independente de onde eu esteja, ajudou bastante. (GEEN-6). 
  
Eu acho que o grande ponto do curso é que ele concretizou o que eu tinha de 
opinião. A logística vai ser um diferencial num futuro próximo, os profissionais de 
logística vão ter uma influência muito maior do que tem hoje. Hoje digamos que a 
gente é uma área de suporte, a gente vai ser uma área de tomada de decisão. A gente 
vai ter um investimento muito maior em logística hoje para a empresa. (LOG-2). 

Eu como financeiro reconheço que sou uma área de suporte, eu tenho que fazer de 
tudo para que vendas faça uma venda bem feita, mas é claro que eu tenho que 
mostrar para eles as dificuldades e a pessoa do outro lado saber que esse negócio é 
assim “vamos pesar, será que vale a pena mesmo vender a todo custo?” e a pessoa 
do outro lado olhar e parar “vamos escutar, se você fizer isso vai causar isso”. Então 
o curso me ajudou a enxergar a empresa dessa forma. (FCA-2). 

O que eu acho que mudou é o fato de eu conhecer essas ferramentas, por exemplo, 
me ajudaram, me facilitaram a entender algumas outras coisas, a transitar, por 
exemplo, por algumas outras áreas da empresa. Aí entendendo melhor como ela 
funciona, eu acho que mudei um pouco a postura. Não acho que seja uma matéria ou 
outra, mas eu acho que o curso, quando você faz um curso como esse você começa a 
entender as coisas de outra forma e a tua postura muda, você entende mais as coisas, 
por exemplo, a parte de análise de fornecedores, de gerência da cadeia e tal fizeram 
com que eu entendesse melhor e tivesse mais facilidade para administrar algumas 
coisas aqui dentro. O curso te faz enxergar um mundo, algumas coisas de forma 
diferente, isso acaba refletindo no teu trabalho, isso é um processo automático. 
(LOG-3). 
 
Eu internamente consegui ajudar também para que essa postura se consolidasse 
porque eu entendi o que estava acontecendo e talvez sem o curso não ficasse tão 
claro que essa mudança que está acontecendo na empresa, talvez ficasse com medo. 
Mas eu vi que quando eu soube que eles iam anunciar a mudança e iam fazer gestão 
e iam constituir um conselho de administração, porque antes os donos da empresa 
eram os que tocavam a empresa que saíram e criaram um conselho e deixaram na 
mão de executivos. Eu entendi o porquê disso, ficou mais claro e eu consegui ajudar 
inclusive nesse processo de transformação. Então, eu acho que houve e por isso que 
eu falei que foi um alinhamento dos astros que a empresa mudou em um momento 
que eu soube enxergar essa mudança de uma maneira positiva e vi que de fato é uma 
mudança muito boa para todo mundo isso, para fornecedor, para cliente e para os 
funcionários e eu acho que o único que tem a ganhar com isso somos todos nós. 
Então eu acho que eu vi uma mudança de postura onde eu tive a sorte de contribuir 
com essa mudança também. (FCA-1). 

Na verdade eu acho que eu consegui abrir o horizonte no sentido de ter mais visão 
do mercado. Como eu trabalhei muitos anos no operacional que é venda de bilhete, 
atender passageiro então quando você começa a fazer um curso um pouco mais 
específico para administração vamos por assim, gestão, você começa a ver outro 
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mundo que às vezes no dia a dia você não percebe. E eu vi que esse curso me ajudou 
nesse sentido, me atualizou realmente do que estava acontecendo no mercado e abriu 
muitas portas no sentido de emprego, por que é um curso que não existe no 
mercado, você não vai encontrar nada específico para aviação que inclua 
administração ou as duas coisas juntas. Então para mim foi perfeito, foi muito 
importante, tanto que a gente terminou o curso em março do ano passado e em maio 
eu já tinha trocado de emprego. (AETA-1). 

Então a hora que a fábrica estiver funcionando provavelmente você vai ter massa 
para aplicar todas essas ferramentas, mas o que mudou no meu dia-a-dia? Não, eu 
acho que o curso abriu a minha cabeça para o que é um negócio e como é gerir esse 
negócio. Eu fazia propaganda do curso dizendo “tem gente lá da Honda, tem gente 
da Volkswagen, tem gente da Randon, tem gente da Mahle, tem gente do Brasil todo 
e os caras estão fazendo a porcaria do curso lá”. Então se eles estão fazendo ou 
porque a empresa acha que é uma coisa que se aplica ou como essa dona de 
concessionária, ela estava fazendo o curso para efetivamente, profissionalizar a 
empresa. (GNA-1). 

 

Com base nos depoimentos anteriores, 11 participantes, aproximadamente 85% do 

grupo, consideraram que o MBA atendeu a um dos seus objetivos principais: a formação em 

gestão de negócios. Esses resultados são expressivos ao se considerar que todos os 

participantes são de cursos com especialização.  

Nesta subcategoria, apesar de os participantes não citarem exemplos reais de aplicação 

ou transferência das aprendizagens, como ocorreu em outras subcategorias, é possível 

entender que, a partir da consolidação da aprendizagem após o MBA, a transferência ocorra 

de forma não intencional, pois a ampliação da visão de negócios fará com que o aluno adote 

novos comportamentos no trabalho, reforçando os resultados encontrados nas subcategorias 

5.5.2 e 5.5.2.1.  

A ampliação da visão de negócios também pode ser entendida como a capacitação, um 

dos efeitos da transferência de aprendizagem no modelo de Pham (2010). Ao ampliar sua 

visão de negócios como um todo, o participante se sente capacitado para solucionar 

problemas e enfrentar novos desafios. 

Os resultados encontrados corroboram os resultados da pesquisa de Cruz (2013), na 

qual 80% dos alunos afirmaram que ampliaram suas competências técnicas de gestão. Os 

resultados desta subcategoria e da subcategoria 5.5.3 também corroboram aqueles 

encontrados na pesquisa conduzida por Louw, Bosch e Venter (2001) com alunos de MBA. 

Nessa pesquisa, os alunos afirmaram que o curso contribuiu para um aumento no 

conhecimento, na ampliação da compreensão do mundo dos negócios e no desenvolvimento 

da habilidade de análise de informações. 
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5.5.4.2 De um novo olhar sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a organização 

 

Nove participantes consideraram, que após o curso, veem a si mesmos no papel de 

gestores, assim como os demais atores organizacionais e a organização como um todo de 

forma diferente. A seguir, os depoimentos que expressam essa ideia: 

Ah no curso sim. Dá uma visão porque você começa ver a importância de todas as 
áreas. É muito importante você não trabalhar em silos, porque muitas organizações 
têm essa questão dos silos. Você tem a questão do planejamento estratégico, do 
tático, quer dizer, então você vê como é importante isso, essa integração de todo 
mundo remando do mesmo lado. Você consegue ver mais as falhas, onde poderia ser 
melhorado, como você podia agregar mais. Você acaba tendo essas oportunidades 
sim. [...] Uma coisa que eu acho legal é a questão da ética aplicada nas empresas, 
essa questão do mercado de ações, etc. Tem aquele negócio da exigência da 
governança corporativa, qual a importância de você ter uma governança corporativa 
independente da gestão da empresa. Então a gente começa ver a questão estratégica. 
Para a empresa abrir ações na bolsa, o mercado tem uma série de exigências. E é a 
tendência. Até a questão do marketing como as pessoas vêem a empresa. Então você 
vê que isso daí não tem jeito. O mundo tem que partir para aí. Tem muitas empresas 
fazendo isso daí. É para você ter um ciclo de continuidade, ou seja, você produzir 
aquele material, recuperar e produzir outras coisas também a partir daí. Até montar 
outras unidades de negócio. Isso daí no curso a gente viu que tem várias empresas 
fazendo isso porque é um ciclo que nunca acaba. Se você não tem uma reciclagem 
disso daí então não termina nunca. [...] a empresa que eu trabalho é muito focada 
nessa questão, na questão da sustentabilidade, etc. E é uma tendência não tem como. 
Então isso você vê que é importante. (GEEN-2).  

Sim, eu acho que quanto mais a gente vê, é como eu falei, aqui a gente vê que a 
gente não sabe e isso te proporciona a olhar diferente, parece que mais janelas são 
abertas ali, as vendas dos seus olhos vão tirando e você fala “poxa aquela área eu 
preciso dar mais atenção, a empresa é realmente um organismo vivo, tudo tem que 
funcionar” e o MBA te dá uma visão geral disso. Eu preciso me aprofundar mais em 
algumas áreas se eu realmente quiser construir uma empresa, um negócio, uma área 
muito bem consolidada. [...] O curso só me ajudou a consolidar algo que eu já 
acreditava muito que é ninguém vai a lugar nenhum sozinho, nós sempre precisamos 
de pessoas. Então eu preciso de pessoas que me suportem em uma área financeira, 
preciso de boas parcerias, eu preciso de contatos quando eu preciso pegar um 
empréstimo em dinheiro no mercado seja ele por um banco, seja ele por um private, 
onde você for pegar as parcerias entre empresas te abrem portas. (GEEN-3). 

Porque quando você não tem nenhuma visão de nada assim e toma alguma decisão. 
[...] O cara é burro e não sabe. Mas quando você começa ter conhecimento você vê 
que as decisões que as pessoas estão tomando acima de você são extremamente... Ou 
eu vou dar lucro só para por dinheiro do meu bolso assim no final do ano ou coisa 
desse tipo é complicado. E foi o curso que abriu a minha visão. Eu fiquei mais 
crítico Então assim hoje eu não quero ser uma pessoa técnica, hoje eu quero ser uma 
pessoa gerencial. (GEEN-5). 

O curso me tirou muito a ansiedade que eu tinha aqui dentro da empresa antes por 
não conseguir fazer algumas coisas e o curso me deu a visão real do negócio. Então, 
com os recursos que a gente tem hoje a gente está fazendo um bom trabalho. Então, 
para a liderança eu acho importante ter o pé mais no chão e ficar, não sei como dizer 
para você, mas talvez um pouco mais confortável com os resultados do time e talvez 
mais motivá-los, parabenizá-los do que dar puxão de orelha. Hoje, eu sei que tem 
muito mais áreas por trás disso do que propriamente a minha, entendeu? (LOG-2). 
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Naturalmente sou crítico, eu acho que o fato de eu ir para o curso me deixou menos 
crítico, porque consegui entender melhor umas dificuldades de algumas outras áreas, 
por exemplo. Antes de cobrar o cara e jogar pedra, hoje, eu tento me colocar um 
pouco no lugar do outro e entender quais são as dificuldades que ele tem. Antes eu 
não me preocupava com isso não, eu falava “amigo você tem que se virar e me 
atender, por que eu tenho que me virar e atender os outros”. [...] e ser um pouco 
mais tolerante, não compactuar com a ineficiência, mas ser um pouco mais tolerante 
com as dificuldades dos outros. [...] Então por exemplo hoje eu já consigo entender 
muito melhor quais são as responsabilidades e como pensa, o meu pessoal de 
sustentabilidade. As atitudes mudaram bastante. (LOG-3). 

 

GEEN-6 considerou que o curso foi importante para ajudá-lo a enxergar a organização 

de uma nova forma, o que o levou a mudar completamente de segmento de atuação. Ele saiu 

do mercado de luxo e foi para uma organização não governamental, voltada a projetos de 

conservação ambiental, como relatado a seguir: 

Tive olhar mais crítico de tudo, de direção, supervisor, tudo, muito mais crítico. [...] 
Porque eu já via diferente tudo, queria uma coisa mais desafiadora, uma coisa mais 
ampla, uma coisa que eu pudesse me desenvolver nos próximos quinze anos, uma 
coisa nova, aprender coisa nova, isso realmente despertou essa vontade, com certeza 
senão eu  teria continuado no segmento de luxo. (GEEN-6). 

 

 

LOG-1 relatou a questão de quebra de paradigmas e como isso o estimulou a fazer as 
coisas de forma diferente e implantar melhorias: 

Quando eu entrei no curso, eu via como uma empresa muito organizada, com foco 
operacional muito forte, tem empresas que têm viés mais financeiro, outras mais 
comercial, até muito operacional e quando estava fora eu via de uma forma muito 
forte e organizada. Com o tempo não que ela não seja isso, mas eu percebi que tinha 
mais a melhorar, tinha pontos de melhorias bastante significativos, fiquei com o 
olhar mais crítico eu reconheço e também e percebi que tínhamos que melhorar 
alguns indicadores, alguns processos, quebrar alguns paradigmas aqui da empresa. A 
empresa tem 72 anos, o que manteve até agora não necessariamente a gente sabe é o 
que vai mantê-la por mais 70 anos. Eu faço parte de um grupo que está tentando 
quebrar esses paradigmas desde relacionados à metodologia de carregamento, 
formato de transferência, forma de controle, formato de gestão, compreensão 
coorporativa dos assuntos. Hoje, eu vejo realmente de uma forma diferente, quando 
eu entrei eu tinha uma visão da empresa, na medida em que eu fui estudando e 
aprendendo um pouco mais os conceitos eu percebi que tinha pontos de melhorias 
bastante significativos e pelo menos o que está dependendo da minha parte eu estou 
atuando. (LOG-1). 

 

O olhar mais crítico de AETA-1, após o início do curso, pode ter influenciado sua 

decisão de mudar de emprego, conforme relato adiante: 

Eu lembro que em um dos cursos a gente estudou sobre o trabalho em equipe, para 
mim era muito fácil de entender aquilo, mas eu não conseguia aplicar onde eu estava 
trabalhando. Aqui é muito mais fácil, eu consigo aplicar e realmente fazer um 
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trabalho em equipe e não onde um manda e os outros abaixam a orelha e cumprem. 
Isso eu faço aqui, toda hora eu deixo aberto para eles discutirem entre si e só fico 
observando e depois eu falo “não, vamos fazer assim por causa disso e disso”. 
Nunca é por que eu estou mandando e acabou, não é. Existe toda uma explicação por 
trás ou um motivo que tem que ser seguido tal diretriz ou não. (AETA-1). 

FCA-1 passou a entender o lado dos outros, incluindo outras áreas da empresa e os 
fornecedores: 

Quando você entra em uma sala de reunião para fazer negociação com o fornecedor, 
se deixasse antes eu encostava o cara na parede e botava o pé no pescoço dele até 
espremer o melhor preço e hoje não, eu sei que ele precisa ganhar o dinheiro dele e 
precisa trabalhar e pagar os funcionários, pagar o imposto. Eu preciso de um preço 
bom, mas preciso de um fornecedor que queira fornecer e que não vai me fornecer 
simplesmente porque "poxa vida eu vou fornecer para a empresa do Patrício porque 
eu vou quebrar", eu quero que ele esteja feliz com a gente também para ele poder 
entregar produtos e serviços de qualidade. Então isso foi uma postura minha que 
mudou. E quando eu negocio com alguém eu não boto o pé no pescoço de ninguém 
e tem que ser uma postura de ganha, ganha para todo mundo e de transparência o 
tempo todo. Eu falo "olha a empresa trabalha assim" e se você atingir esse patamar 
eu estou te chamando aqui, por exemplo, para uma cotação e se você atingir esse 
patamar tudo bem e não quero mais e nem menos do que isso e muitas coisas, por 
exemplo. [...] E a gente está aqui com um erro de duplicidade de cartão e a pessoa só 
estornando, mas espera aí, o que você faz para corrigir a duplicidade de cartão? e 
"ah não sei, sei lá o que acontece lá na loja e na operação". Então vai até lá, vai lá e 
sai uma tarde daqui e se você falar assim "olha eu vou lá ficar a tarde", tudo bem, 
pra gente vai ser um prazer, eu tenho certeza de que você vai voltar mil vezes 
melhor, primeiro que você foi respirar um ar diferente e segundo porque você viu o 
negócio acontecendo, você viu aquele número, viu o problema ser gerado. Esses 
foram exemplos que mudaram as minhas atitudes e isso a gente leva para a vida. 
(FCA-1). 

 

Os resultados encontrados nesta subcategoria são semelhantes àqueles encontrados por 

Hay (2006), em pesquisa conduzida com alunos de MBA, na qual foram utilizadas entrevistas 

em profundidade. Esses resultados mostram que os gestores desenvolveram um novo olhar 

sobre eles mesmos, sobre os outros e sobre a organização como um todo.  

Dentre os principais críticos aos programas de MBA, é possível destacar Mintzberg 

(2004), que aborda a questão da priorização das hard skills em detrimento das soft skills 

importantes na prática da gestão; Bennis e O’Toole (2005), que afirmam que os MBAs não 

transmitem habilidades úteis e normas de comportamento ético; e Herrington (2010), que 

afirma que os MBAs são focados em aspectos financeiros de curto prazo, em detrimento das 

questões humanas.  

Os resultados obtidos em outras categorias deste estudo corroboram essas ideias, pois 

apontam que a maioria dos exemplos de transferência das aprendizagens é de hard skills e 

focada em aspectos financeiros de curto prazo. 
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Nesta subcategoria, contudo, é possível notar alguns elementos novos para interpretação 

desse fenômeno. Nove participantes (aproximadamente 70% do grupo) de quatro programas 

de MBA abordaram que o curso mudou a forma como enxergam os negócios. Os resultados 

encontrados apontam para mudanças nos comportamentos dos gestores, mostrando que os 

MBAs estudados cumpriram seu papel principal, ou seja, a formação de líderes para enfrentar 

os desafios e a complexidade do ambiente de negócios atual.  

Os resultados desta subcategoria exemplificam Snell e James (1994) e Hay (2006). Para 

os primeiros, o MBA contribui fornecendo um diferencial qualitativo, incluindo aspectos 

intangíveis. E conforme Hay (2006), a real contribuição e valor do MBA não são facilmente 

identificáveis, mas não podem ser negligenciados. 

 

5.6 Resultados e Desempenho 
 

Como resultado da transferência das aprendizagens, os participantes relataram 

melhorias nas formas de execução do seu trabalho, trazendo resultados para as organizações. 

Relataram ainda se tiveram avaliações de desempenho ou feedback de seus gestores, pares e 

outros atores organizacionais. Foi possível identificar também se, em função da transferência 

das aprendizagens e dos resultados para a organização, eles obtiveram alguma recompensa. 

5.6.1 Resultados alcançados para a organização 
 

Dos 13 participantes deste estudo, quatro indicaram em seus depoimentos que as 

aprendizagens adquiridas nos cursos de MBA trouxeram resultados para suas organizações. 

As falas a seguir são representativas desse tipo de relato. 

GEEN-2 comentou que, ao aplicar na prática conceitos vistos no curso, alcançou bons 

resultados, como o atingimento de metas: 

Ficou mais fácil. Por exemplo: na Empresa anterior, eu fazia muita questão de 
proposta, questão de valor presente, questão do retorno no investimento, então todos 
os investimentos que você tem na área comercial para poder mostrar para o cliente 
em quanto tempo essa solução se faz, e para montar a proposta, eu tinha que montar 
todos esses conceitos. Mas aí ficava muito mais fácil para eu montar uma proposta e 
apresentar para o cliente. E até para defender a proposta internamente para os meus 
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superiores.  Eu acho que fui o único que fechou lá a meta. Saí de lá com a meta 
batida. (GEEN-2).  

 

LOG-1 também descreveu em vários momentos resultados obtidos com a mudança de 
comportamento, a implantação de novas práticas e de novos sistemas em sua empresa: 

Fui reestruturando com base em todos os aprendizados que eu fui adquirindo e hoje 
percebe-se já uma melhoria muito importante nos indicadores, por exemplo, data 
máxima de entrega que seria o lead time do cliente, ele é cumprido em 95% para 
transportes e para São Paulo é um lead time bem significativo, bem legal, bem 
arrojado, haja vista as dificuldades que nós temos em São Paulo. Tivemos uma 
inovação, uma redução de custo, uma melhoria do desempenho da unidade por quê? 
Não foi a toque de caixa, foi com cronograma, com calma, com convencimento e 
principalmente eu sei que o meu papel é muito importante para que todos se 
convencessem disso, os meus superiores também tinham que me dar esse apoio e me 
deram esse apoio e na medida em que eu fui passado isso para os supervisores e 
encarregados eles foram entendendo e todas as equipes foram compreendendo, um 
ou outro é um pouco mais resistente, mas a gente foi vencendo gradativamente então 
é um exemplo de como deu para implantar e fazer esse trabalho [...] Fiz um 
cronograma de quatro meses, mostrei a importância, a redução de custo em São 
Paulo, questões internas relacionadas a relacionamentos direto com essa equipe aqui 
de São Paulo enfim comecei a juntar várias situações, provei que além de reduzir 
custo nós melhoraríamos o desempenho, a produtividade e também fiz um 
cronograma com o RH de avaliação das dispensas que ficasse dentro do budget por 
que dispensa é um valor que você tem que desembolsar [...] Na parte de 
rastreamento de veículos, comecei a desenvolver ferramentas para que essa equipe 
começasse rastrear todos os carros de forma proativa e não reativa. (LOG-1). 

Teoricamente eu tive um saving ou uma adequação de mais ou menos um milhão de 
reais por ano de ferramentas que eu aprendi no curso e com colegas de sala. Tem 
uma série de ganhos, mas que são intangíveis, por exemplo, melhorar um relatório, 
vender melhor uma ideia, fazer uma melhor gestão de operação, eu não consigo 
mensurar isso para você. Tem ganho, por exemplo, eu enquanto gestor atuando com 
diferentes players de outras áreas e aí eu acho que tem que avaliar de uma forma 
melhor, não sei quantificar isso. (LOG-3). 

Apresentei e o que a gente fez foi a negociação com empresas de cartão de crédito 
[...]. Consegui taxas menores e foi uma negociação boa. Então na verdade ela 
ganhou em serviço agregado pra gente e isso foi bacana e a gente levou e eu fiz uma 
apresentação e falei "olha a gente está fazendo isso e fazendo aquilo e a gente teve 
um pequeno ganho financeiro, mas o nosso maior ganho está nesses serviços 
agregados aqui que a gente vai ter" e isso foi bom para todo mundo, foi bom para a 
empresa, foi bom para as áreas, bom para as operações, foi bom para todo mundo. 
(FCA-1). 

 

Conforme visto nos modelos de transferência de aprendizagem, é esperado que, após a 

transferência, sejam gerados resultados para a organização, ou seja, o nível 4 do modelo de 

avaliação de treinamento de Kirkpatrick. Nesse sentido, quatro participantes descreveram 

situações de resultados efetivos, as quais já identificaram em suas organizações. 

Nos quatro modelos de transferência de aprendizagem apresentados no item 2.7, não 

houve proposição de variáveis que avaliem os resultados para a organização, reforçando a 
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ideia da dificuldade de avaliação dos níveis avançados de Kirkpatrick (CHENG; HAMPSON, 

2008).  

Nesse sentido, a transferência de aprendizagem de MBA também deve ser avaliada 

pelos diferenciais qualitativos em relação às práticas organizacionais e não só diferenciais 

quantitativos (SNELL; JAMES, 1994). Porém, não foi possível identificar nas falas dos 

participantes elementos relacionados aos resultados organizacionais em termos qualitativos. 

Esses diferenciais qualitativos estão relacionados às mudanças de comportamento dos alunos, 

conforme resultados da subcategoria 5.5.4.2.  

5.6.2 Feedback e/ou avaliação de desempenho 
 

Entre os participantes, cinco não relataram a ocorrência de feedback (formal ou 

informal). GEEN-3 e GEEN-4, enquanto sócios-proprietários e diretores de suas empresas, 

não se manifestaram a respeito desse aspecto. Segundo GEEN-2, ele não recebeu feedback 

por estar na empresa há apenas um ano. Cinco participantes receberam avaliação de 

desempenho ou feedback  (formal ou informal), conforme trechos a seguir: 

Deu uma avaliação positiva, comentou que gostou bastante como a filial melhorou 
bastante da situação que ela estava da última gestão e aí também não é só 
responsabilidade da gestão, como eu falei era um conjunto de situações que foram 
criadas na filial e desde que eu entrei eu comecei passo a passo, etapa por etapa, 
acalmando, resolvendo e atuando. Ele já me deu feedback algumas vezes falando 
“está indo muito bem, percebe-se realmente uma melhoria da filial, da estrutura 
profissional da filial, do clima das pessoas na filial”, ele informalmente sempre me 
dá esse feedback. Semana passada ele até falou um negócio que eu fiquei sem graça 
“você é um dos melhores gerentes dentro da empresa” e é bom escutar isso e foi 
depois do curso, eu entrei, fiquei e depois à medida que houve uma melhoria eu tive 
um escalonamento e teve aumento sim. E isso é muito bom, é um reconhecimento. 
(LOG-1). 

Recentemente o pessoal que era da equipe do outro gestor conversou comigo. Eles 
disseram: “Ainda bem que você assumiu tudo”. Meu Diretor comenta que está indo 
tudo muito bem. Já tive retorno. (GEEN-1). 

Quem me avalia são gerentes gerais, não só o meu gerente geral, é uma banca de 
gerentes gerais, é um comitê. Eu venho sendo bem avaliado desde a época que eu 
estou na área, agora isso está totalmente alinhado com a minha performance e 
também com a minha postura com relação aos outros colegas. Eu acho que a minha 
performance eu consegui melhorar por que eu consegui melhorar uma série de 
capacidades e o curso me ajudou a fazer e também com relação à postura, com 
relação aos meus colegas, por que algumas coisas que eu não entendia eu passei a 
entender por conta de me relacionar com outras áreas. O curso me fez entender 
algumas dificuldades de outras áreas da empresa. O fato de eu ter um bom 
desempenho grande parte é por conta de algumas coisas que eu entendi ao longo 
desses dois anos que eu fiz de curso. (LOG-3). 
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Os meus superiores por mais que a gente comentou que eles não fazem o 
acompanhamento, eles citam nas próprias avaliações, ou eles comentam muito: 
“você está sendo um cara muito mais planejado e muito mais técnico depois que 
você virou um cara acadêmico”. Enfim, eu recebo alguns feedbacks positivos da 
liderança por mais que não tenha acompanhamento. Eles sabem e talvez isso sirva 
como um diferencial no futuro. Para os meus pares é importante, acho que é o ponto 
máximo de influência para uma pessoa que queira fazer o curso. Então eu acho que 
os feedbacks foram essa parte de planejamento, de mente aberta e técnico. (LOG-2). 

 

GEEN-6 destacou que não teve feedback na empresa anterior, mas que, na atual, apesar 

de estar há pouco tempo, já recebeu o primeiro feedback: 

Aqui muito bem, aqui todos tem me dado um feedback muito positivo. Já teve 
formal porque o ano fiscal é julho, a virada. Então a gente já teve uma rodada de 
personal review então eu já tive formal, fui para fora, conversei também com VP de 
marketing e também foi verbal, informal, em todas as esferas e hierarquias, tem sido 
bem positivo. Dos subordinados também.  Esse feedback, eu estou tendo em razão 
do que eu apresentei até o momento desde que eu entrei. Então são oito meses, eles 
também não têm referência para saber qual era o meu desempenho anterior. Então 
eles estão mostrando uma reação ao meu desempenho nesses oito meses que está 
sendo positivo, talvez no ano que vem eles vão poder fazer uma comparação do que 
eu já apresentei. (GEEN-6). 

 

Segundo Pham (2010), o feedback positivo demonstra os efeitos da transferência de 

aprendizagem: a melhoria do desempenho de tarefas e do desempenho no trabalho em geral. 

Ele é a manifestação da avaliação de outras pessoas na organização, não somente da 

autoavaliação do aluno. O feedback formal ou informal e a avaliação de desempenho 

positivos são indicadores de mudanças de comportamento em função da transferência das 

aprendizagens. Entretanto, como esse grupo específico não teve acompanhamento da 

organização durante a realização do curso, não é possível concluir que o feedback e as 

avaliações de desempenho tenham sido somente em função de os alunos estarem cursando o 

MBA.  

  

5.6.3 Recompensas pela transferência 
 

Nos depoimentos dos participantes, foi possível detectar que as recompensas 

decorrentes da transferência das aprendizagens adquiridas ocorreram de duas maneiras: pela 

ampliação de responsabilidades ou pelo recebimento de promoções. 

Três participantes tiveram ampliação de suas responsabilidades, de acordo com relatos a 

seguir: 
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Mas assim pelo desenvolvimento, pelo meu desempenho aqui dentro ajudado pelo 
MBA, pela pró-atividade minha e tudo mais teve isso como uma leve promoção. 
Mas eu passei a ser responsável pela equipe.  No cargo não teve mudança, mas 
unificaram. Então tinha a parte de ar de precisão que estava comigo, eles pegaram e 
unificaram, está tudo comigo. O pessoal foi demitido, trocou a diretoria e aí 
deixaram tudo comigo. (GEEN-1).  

O chefe do meu chefe é o dono da empresa. Ele faz parte de um conselho de novos 
negócios, algumas decisões mundiais. Então ele começou a sentar e conversar 
comigo sobre alguns assuntos e isso aconteceu depois que comecei a falar “estou 
fazendo MBA na IES”. Na verdade o que aconteceu é que depois que eu comecei o 
curso, o acesso às informações passaram a ser maiores, a responsabilidade e o 
envolvimento meu com algumas decisões passou a ser maior e eu conhecendo a 
pessoa como ele é foi aí que eu entendi o quanto isso agregou nessa forma de falar 
que você está fazendo. Você escuta assim de vez em quando, mas de parar e vou 
olhar nos seus olhos e vou falar isso, não. Mas a pessoa começou a sentar “vamos 
sentar, eu preciso ter uma reunião hoje com você, eu preciso conversar sobre tal 
assunto que está muito acima de mim, o que você acha?”. (FCA-2). 

 

No caso de GEEN-6, ele foi convidado a participar de um comitê de trabalho, mesmo 

estando na empresa há apenas oito meses: 

Hoje eu já fui convidado a participar de um comitê de reestruturação. Então apesar 
de estar novo, oito meses, então eu estou participando de um comitê para ver qual é 
a melhor estrutura da América Latina, da organização, onde fica a responsabilidade, 
quais são as pessoas, tudo mais, é uma visão mais geral... Falei que seria meu ponto 
de atuação. (GEEN-6). 

 

 

Três participantes informaram que foram promovidos no decorrer do curso ou após seu 

término. Em seus depoimentos, é possível observar que receberam a promoção em virtude da 

melhoria do seu desempenho, decorrente da transferência das aprendizagens obtidas por terem 

cursado o MBA: 

[...] eu fiz uma apresentação e falei "olha a gente está fazendo isso e fazendo aquilo 
e a gente teve um pequeno ganho financeiro, mas o nosso maior ganho está nesses 
serviços agregados aqui que a gente vai ter" e isso foi bom para todo mundo, foi 
bom para a empresa, foi bom para as áreas, bom para as operações, enfim foi bom 
para todo mundo. [...] Eu tenho certeza de que isso teve um peso na promoção e 
óbvio que não adianta nada você ir lá estudar e ficar de braço cruzado aqui que não 
vai acontecer nada. O peso maior é o trabalho e a dedicação, é tudo isso e isso com 
certeza teve lá o peso do trabalho ponto três, os 30% da promoção, é isso aí, como 
na variação das próprias matérias e 70% da prova e 30% do trabalho, eu acho que 
até 30% pode ser atribuído ao curso. (FCA-1). 

Semana passada ele até falou um negócio que eu fiquei sem graça “você é um dos 
melhores gerentes dentro da empresa” e é bom escutar isso e foi depois do 
curso, eu entrei, fiquei e depois à medida que houve uma melhoria eu tive um 
escalonamento e teve aumento sim. E isso é muito bom, é um reconhecimento. 
(LOG-1). 
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No caso de AETA-1, houve uma mudança de emprego, e após nove meses, uma 

promoção para o cargo de gerente, conforme relato a seguir: 

Tanto que eu saí de lá como coordenadora e vim para cá como executiva de conta. 
Então se for pensar profissionalmente eu dei um passo para trás, mas eu tinha 
certeza que com o conhecimento que eu tinha eu ia conseguir dar um pulo para 
frente, era questão de tempo. Eu acho que desempenho eu consegui melhorar muito, 
tanto é que hoje eu estou em um cargo de gerência. Eu entrei aqui em maio de 2012 
então faz um ano e quatro meses e eu estou no cargo de gerente desde fevereiro 
desse ano. (AETA-1). 

 

Cheng (2000) aborda as recompensas ou os reforços pessoais positivos, que são os 

incentivos que o indivíduo recebe quando transfere a aprendizagem para o trabalho. Para esse 

autor, é necessário compreender que indivíduos decidem fazer um curso por diferentes razões, 

como apresentado na categoria 5.2.  

Assim, é cabível considerar que a busca por recompensas por completar o curso com 

sucesso e, posteriormente, por transferir a aprendizagem obtida para o trabalho com melhoria 

de desempenho pode ser uma delas. As recompensas variam desde elogios verbais até 

promoções e aumentos de salário, aumentando a motivação do aluno para aprender (CHENG, 

2000) e facilitar a transferência (ROSOW; ZAGER, 1988, XIAO, 1996). 

Segue no Quadro 34 uma síntese dos resultados encontrados na categoria 5.6, 

Resultados e Desempenho: 

 

Quadro 34 – Síntese dos Resultados, Feedback e Recompensas pela transferência 

 Item Participantes 

 
 

Resultados e 
Desempenho 

Resultados alcançados para a 
organização 

GEEN-2, LOG-1, LOG-3 e FCA-1 

Feedback e/ou avaliação de 
desempenho 

LOG-1, GEEN-1, LOG-2, LOG-3 e GEEN-6 

Recompensas pela 
transferência 

GEEN-1, FCA-2, GEEN-6, FCA-1, LOG-1 e AETA-1 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.7 Impactos na carreira do aluno 
 

Os aspectos trazidos pelos participantes e que estão expostos nesta categoria não têm 

relação direta com a transferência das aprendizagens. Dessa forma, foram apresentados em 
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uma categoria separada. Esses aspectos são objeto de pesquisas cujo propósito é mapear os 

aspectos objetivos de carreira relacionados aos MBAs, tais como: salários, cargos e 

empregabilidade. Tais pesquisas, na maioria das vezes, são feitas por revistas internacionais, 

como Financial Times, The Economist, Business Week e associações acreditadoras, que 

publicam rankings dos MBAs de diferentes instituições de ensino.  

5.7.1 Mudança de emprego e empregabilidade 
 

Dos 13 participantes do estudo, quatro mudaram de emprego ao longo do curso: GEEN-

2, GEEN-3, GEEN-6 e AETA-1. Nesses casos, não foi possível identificar se a transferência 

das aprendizagens exerceu alguma influência nessa mudança. A análise das falas indica que o 

fato de estarem fazendo um curso dessa natureza em uma instituição de ensino reconhecida 

reflete em um diferencial competitivo, que contribuiu para sua contratação em novas 

organizações. 

GEEN-2 e AETA-1 mudaram de empresa, mas continuaram no mesmo segmento, 

respectivamente, de tecnologia e de transportes aéreos. GEEN-6 era Diretor de Marketing em 

uma multinacional de artigos de luxo e passou para Diretor de Marketing em uma ONG 

voltada a projetos de conservação ambiental. O caso de GEEN-3 é distinto, pois ele saiu de 

empresa multinacional para abrir seu próprio negócio. 

LOG-1 e GEEN-1 não mudaram de emprego, mas abordaram a questão da 

empregabilidade, apontando para o diferencial do curso no curriculum: 

Para efeito também de curriculum eu percebi que depois que eu entrei na IES e 
coloquei lá no Linkedin, por exemplo, tive muitas propostas de emprego. Realmente 
a Instituição tem um nome muito forte então eu já percebi muitas empresas me 
consultando, me ligando, me questionando. (LOG-1).  

Recebi propostas de emprego antes do MBA e depois também. Isso daí nunca parou. 
Graças a Deus nunca parou. Olha eu ainda não fui atrás. De vez em quando sempre 
pinta alguém interessado. Não mudou essa frequência. Talvez para eu ter um retorno 
mais concreto disso eu teria que ir atrás e ver como está minha aceitação. (GEEN-1). 

 

Contrariamente, GEEN-3 e FCA-2 afirmaram que o MBA por si só não garante 

empregabilidade, nem promoções: 

Eu vou te falar um pouquinho sobre como que eu acho que as empresas que eu 
passei enxergavam ou experiência que eu tive. Eu acho que o MBA por si só, você 
ter um diploma é algo que ninguém vai olhar para você e achar que você trabalha 
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melhor por que você tem o diploma. Isso é um fato comum que tem crescido no 
mercado hoje. As suas avaliações de como as pessoas te olham vão melhorar desde 
que haja resultado, desde que seu dia a dia tenha mudado realmente. Se você está em 
uma reunião e tem agregado mais dentro daquela reunião com certeza as pessoas vão 
olhar para você e ver que você evoluiu e não por que você tem um diploma. Eu vejo 
muito isso nas empresas americanas que eu passei que eram muito focadas em 
resultado, você ter MBA em Harvard, se você não está gerando resultado nada 
mudou muito e aqui é um pouco como eu tenho tentado desenvolver a cultura da 
empresa, eu acho que nós temos que ser focados em resultado. Eu acho que isso é 
uma consequência, as pessoas vão te olhar melhor sim desde que você aplique o que 
você aprendeu. (GEEN-3). 

Então hoje, MBA na IES ou em outra Instituição de Ensino, qualquer um vai ter, vai 
virar uma obrigação, você vai brigar de igual para igual. Então você tem que pegar 
isso com conhecimento e é isso que eu coloquei. Então se você ficar pensando que 
vai conseguir um emprego melhor, você vai ter que bater de frente com um monte 
de gente, você já está pensado errado. Autoconhecimento, aprenda o que você tem 
ali, suga o que tem de informação e depois você ver que vai ser muito mais tranquilo 
na hora que você chegar lá. Você imagina que vou procurar um emprego e o 
emprego já está garantido lá por que já tem o curso na IES. Você chega lá e tem 
mais cinquenta pessoas com o mesmo título. Antigamente ninguém tinha acesso e 
hoje está tendo de uma forma ou outra. Eu não vejo ninguém promovido, as pessoas 
que foram promovidas que estavam lá na turma, mas por que já estavam dentro da 
empresa, já existia uma estrutura ali. (FCA-2). 

 

5.7.2 Reconhecimento por estar fazendo o curso 

 

Alguns participantes abordaram que o fato de estarem fazendo o MBA gera 

reconhecimento e respeito dentro da organização. Ademais, é possível inferir que a IES 

também exerce influência nessa valorização. Os depoimentos apresentados a seguir são 

esclarecedores: 

O pessoal olhava e o fato de você estar fazendo MBA, estar fazendo alguma coisa 
sempre é visto com bons olhos. O pessoal me incentivava a fazer. (GEEN-2). 

E hoje em dia você percebe, e eu acabo percebendo que eles vêm e começam a 
perguntar mais coisas e começam a te envolver em mais coisas que antes não 
envolviam e começam a fazer perguntas, por que quando eu volto, gosto da matéria 
que eu vejo, eu comento e falo "ah sabe o que eu vi ontem na IES? tive uma aula 
muito legal assim, assim, assado" e isso acaba ficando para as pessoas e depois 
algumas vêm me perguntar alguma coisa do trabalho que tem alguma relação com 
aquilo que eu falei lá atrás em algum momento.  (FCA-1). 

Para mim é conhecimento, atualização, eu não olhar ele como “você vai ter uma 
posição melhor por causa disso” isso é automático, pelo fato das pessoas começarem 
a abrir as portas para mim, informações maiores começaram a vir para mim. Então 
veio automático e eu estou vendo dessa forma o MBA. (FCA-2). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesta Seção, será apresentada uma síntese dos principais resultados encontrados neste 

estudo, com vistas a responder à questão de pesquisa e identificar se os objetivos propostos 

foram alcançados. Por fim, as limitações do estudo e as sugestões para futuras pesquisas. 

6.1 Como se dá o processo de transferência das aprendizagens obtidas nos programas 
de MBA para o trabalho 

 

Nesta pesquisa, foi possível identificar que a transferência de aprendizagem é um 

processo multifacetado, que demanda o entendimento dos fatores que afetam os alunos, antes, 

durante e após a realização do curso. Esses resultados confirmam as ideias de Nikandrou, 

Brinia e Bereri (2009), que afirmam que a transferência não é uma ação pontual, que ocorre 

em um dado momento. Os resultados aqui encontrados também confirmam as ideias de 

Kontoghiorges (2004) e Burke e Hutchins (2007). Para esses pesquisadores, a transferência 

deve ser entendida como um fenômeno complexo, havendo necessidade de se ter uma visão 

multidimensional desse, que considere a influência e a interação de seus componentes.  

Uma das principais contribuições deste estudo foi a possibilidade de descrever a 

trajetória da transferência segundo a visão dos participantes do MBA, mostrando de que 

forma ela se inicia e os resultados que gera, trazendo maior clareza para o entendimento do 

fenômeno enquanto um processo complexo e reforçando a necessidade de se aprofundar a 

análise de seus componentes e de que forma eles se relacionam.  

A adoção da abordagem qualitativa possibilitou esse entendimento mais aprofundado, 

uma vez que os participantes, por meio das entrevistas, descreveram em detalhes tanto o 

processo de aprendizagem quanto sua transferência. Foi possível também perceber que a 

transferência faz parte da própria aprendizagem, ou seja, ao transferir o que aprendeu no curso 

para o trabalho, o aluno consolida sua aprendizagem. 

No referencial teórico e nas pesquisas empíricas, em que houve predomínio das 

abordagens quantitativas, esse processo não ficou tão claro, principalmente quando se 

considera que o MBA é um programa educacional de longa duração. 



206 

 

Portanto, a contribuição deste trabalho corrobora a sugestão de Baldwin e Ford (1988): 

a realização de pesquisas empíricas, em uma tentativa de desenvolver e testar modelos que 

incorporem as complexas interações existentes entre os fatores subjacentes ao processo de 

transferência de aprendizagem, em diferentes contextos organizacionais e com diferentes 

programas de treinamento. Adicionalmente, esses autores também sugeriram que deve ser 

levada em consideração a relevância do conteúdo do treinamento para o trabalho.  

Nesse contexto, por sua relevância e reconhecimento como programa focado em 

negócios, o MBA foi escolhido para a compreensão do processo de transferência de 

aprendizagem e é entendido neste trabalho como um programa de educação gerencial de 

longa duração.  

A partir da análise das descrições trazidas pelos participantes nas entrevistas, foi 

possível identificar três aspectos fundamentais, que constituem a base do entendimento do 

processo de transferência das aprendizagens em programas de MBA: 1) Quem transfere?; 2) 

Quando e como se dá a transferência?; e 3) As diferenças entre a transferência das 

aprendizagens das habilidades hard skills e das habilidades soft skills. A partir da explicação 

de cada um desses aspectos, apresentada na sequência, foi possível responder à questão de 

pesquisa e afirmar que o objetivo geral e os objetivos específicos foram cumpridos. 

• Quem transfere? O papel do aluno como protagonista da transferência das 

aprendizagens 

 

Os 13 participantes do estudo apresentaram semelhanças no seu perfil: a experiência 

profissional relevante, a iniciativa para fazer o curso e o cargo que ocupam em suas 

organizações. Com base nessas características, foi possível identificar o papel que exercem no 

processo de transferência das aprendizagens. O ponto de partida foi a iniciativa de fazer um 

programa de educação gerencial, o MBA, a análise e a seleção da especialização, que 

considerou o envolvimento e o comprometimento que ele tem com a sua carreira, seu 

trabalho, a organização ou com mais de um desses aspectos ao mesmo tempo.  

Além do envolvimento, os objetivos, as metas e as recompensas que ele pretende 

alcançar com o MBA influenciam sua motivação para a aprendizagem no curso, assim como a 

iniciativa e a motivação para transferir essa aprendizagem ao longo das disciplinas do curso. 

Sua motivação para aprender, transferir a aprendizagem, atingir metas e obter recompensas 

tem como origem sua autoeficácia, analisada como de grande importância no processo de 
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transferência das aprendizagens, na opinião de diferentes pesquisadores (FORD et al. 1992, 

CHENG, 2000; COLQUITT; LEPINE; NOE, 2000, CHENG; HAMPSON, 2008; 

BALDWIN; FORD; BLUME, 2009).  

No tocante à motivação para a aprendizagem, todos os alunos apresentaram bom 

desempenho nos cursos e motivação para aprendizagens adicionais, além dos conteúdos do 

curso propriamente dito. 

Com relação à motivação para a transferência, o papel do aluno também foi reforçado, 

pois nenhum integrante do grupo pesquisado contou com o apoio da organização para facilitar 

a transferência.  

Por outro lado, com exceção de GEEN-5 e GNA-1, o grupo também não encontrou 

barreiras na organização. Isso, em parte, pode ser explicado pelo cargo que eles ocupam e 

pela autonomia na execução de suas tarefas. Na análise dos depoimentos, não foi possível 

identificar elementos que estabelecessem maiores níveis de transferência em função de apoio 

por parte da organização, reforçando o papel central do aluno como agente da transferência 

(PUGH; BERGIN, 2006, CHENG; HAMPSON, 2008, PHAM, 2010). 

 

• Quando e como se dá a transferência? Os momentos da transferência e seus 
produtos/resultados 

 

Com relação ao momento da transferência, no caso específico do MBA, as 

oportunidades de transferência não ficam restritas ao período após o término do curso. Os 

participantes, ao longo do período de realização do MBA, fazem as conexões dos conteúdos 

das disciplinas com as suas necessidades de trabalho, identificando oportunidades de 

transferência imediatas. Assim, é possível concluir que a transferência tem início nas 

situações da sala de aula, quando o aluno reflete sobre o que está aprendendo em relação às 

suas demandas no trabalho.  

As diferentes metodologias e formas de aprendizagem utilizadas no curso, com 

destaque para as abordagens construtivistas, estimulam as reflexões e contribuem para a 

aprendizagem, que é necessária, mas não suficiente para a transferência, pois depende da 

motivação do aluno para transferir e de um ambiente organizacional apoiador ou, como no 

caso do grupo pesquisado, sem interferências ou barreiras. 
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 Quando o aluno sai do ambiente do MBA e retorna à organização, ocorre a ação da 

transferência propriamente dita. Sobre isso, Baldwin e Ford (1988, p. 63) afirmam que: 

A transferência de aprendizagem é definida como o grau em que os alunos efetivamente aplicam o 
conhecimento, habilidades e atitudes adquiridos num contexto de treinamento, para o trabalho. 
Para que a transferência ocorra, o comportamento aprendido precisa ser generalizado para o 
contexto do trabalho e mantido ao longo de um período de tempo. 

 

Na análise dos depoimentos, também foi possível identificar a presença da transferência 

de mão dupla (VERMEULEN; ADMIRAAL, 2009) e os princípios da teoria de aprendizagem 

construtivista. Os alunos do MBA com vivência profissional e gerencial relevantes 

compartilharam, no contexto do curso, suas experiências profissionais e pessoais, atribuindo 

novos significados a elas e contribuindo para a construção de novos conhecimentos, que 

puderam ser transferidos para a organização. Nesse sentido, o aluno transfere a aprendizagem 

do MBA para a organização e dessa para o MBA. 

A ação de transferência e os seus resultados ou produtos, na visão dos participantes da 

pesquisa, estão sobrepostos, ou seja, a ação de transferência se confunde com os seus 

resultados. Isso porque, ao mesmo tempo em que descreveram mudanças de comportamento 

no trabalho, fizeram associações com melhorias de desempenho de suas tarefas, de seu 

trabalho em geral e de capacitação, corroborando os efeitos da transferência de aprendizagem, 

conforme Pham (2010). 

Neste estudo, foi possível identificar que a transferência das aprendizagens no programa 

de MBA e os resultados dela decorrentes ocorrem basicamente por meio de cinco diferentes 

formas: pela mudança de comportamentos no trabalho; implantação de novos sistemas, 

procedimentos ou rotinas; conhecimento teórico, que permite ao aluno fazer análises, tomar 

decisões mais embasadas e ter confiança e segurança para atuar em diferentes níveis 

hierárquicos (ampliação do networking); ampliação da visão de negócios e de um novo olhar 

sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a organização.   

Segue no Quadro 35 uma síntese dos resultados da transferência das aprendizagens no 

grupo pesquisado, relacionando-os aos efeitos da transferência de aprendizagem propostos por 

Pham (2010): 
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Quadro 35 - Síntese dos resultados da transferência das aprendizagens e relação com os efeitos da 
transferência de aprendizagem de Pham (2010) 

Item Participantes Quantidade 
de 

participantes 

Efeitos da 
transferência de 
aprendizagem de 

Pham (2010) 
Mudança de Comportamento 
no trabalho 

GEEN-1, GEEN-2, GEEN-3, 
GEEN-4, GEEN-5, GEEN-6, 
FCA-1, FCA-2, LOG-1 e 
LOG-2 

 
10 

Melhoria do 
desempenho de 

tarefas 

Implantação de novos 
sistemas, procedimentos e 
rotinas 

GEEN-1, GEEN-2, GEEN-4, 
GEEN-5, FCA-2, LOG-1, 
LOG-2, LOG-3 e GNA-1 

 
9 

Melhoria do 
desempenho no 

trabalho 
Conhecimento Teórico – 
análises e contribuições mais 
embasadas 

GEEN-1, GEEN-2, GEEN-3, 
GEEN-4, GEEN-6, FCA-1, 
FCA-2, LOG-1, LOG-2, 
GNA-1 e AETA-1 

 
11 

Melhoria do 
desempenho no 

trabalho e 
Capacitação 

Ampliação da Visão de 
Negócios 

GEEN-1, GEEN-2, GEEN-3, 
GEEN-5, GEEN-6, FCA-1, 
FCA-2, LOG-2, LOG-3, 
GNA-1 e AETA-1 

 
11 

 
Capacitação 

Ampliação de um novo olhar 
sobre si mesmo, sobre o outro 
e sobre a organização 

GEEN-2, GEEN-3, GEEN-5, 
GEEN-6, FCA-1, LOG-1, 
LOG-2, LOG-3 e AETA-1 

 
9 

 
Capacitação 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os resultados encontrados foram expressivos, apesar de terem feito parte da pesquisa 

apenas 13 participantes.  

Os itens com maior número de participantes foram “conhecimento teórico” (análises e 

contribuições mais embasadas) e “ampliação da visão de negócios”, reforçando o objetivo do 

MBA como programa para capacitação em gestão. Ao se considerar que os MBAs analisados 

são com especialização, é possível concluir que seus resultados não se restringem somente ao 

treinamento nas funções do negócio, como afirma Mintzberg (2004).  

Segue no Quadro 36 uma síntese das transferências de aprendizagem por participante: 
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Quadro 36 – Transferências de aprendizagem por participante 

Partici-
pantes 

Mudança de 
Comportamento 

no trabalho 

Implantação de 
novos sistemas, 
procedimentos e 

rotinas 

Conhecimento 
Teórico – análises 

e contribuições 
mais embasadas 

Ampliação da 
Visão de 
Negócios 

Ampliação de um 
novo olhar sobre 
si mesmo, sobre o 

outro e sobre a 
organização 

GEEN-1 X X X X  

GEEN-2 X X X X X 

GEEN-3 X  X X X 

GEEN-4 X X X   

GEEN-5 X X  X X 

GEEN-6 X  X X X 

FCA-1 X  X X X 

FCA-2 X X X X  

LOG-1 X X X  X 

LOG-2 X X X X X 

LOG-3  X  X X 

AETA-1   X X X 

GNA-1  X X X  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os participantes GEEN-2 e LOG-2 foram os que mais transferiram, pois descreveram 

elementos relacionados a todos os tipos de transferência e seus resultados. Quanto aos demais 

participantes, sete descreveram quatro elementos relacionados à transferência e aos seus 

resultados e quatro descreveram três elementos. 

Para complementar o entendimento de como se dá o processo de transferência das 

aprendizagens, foi identificado na fala dos participantes que a transferência melhorou o seu 

desempenho e a sua capacitação.  

A partir desse entendimento, foi possível estabelecer uma comparação com os efeitos da 

transferência de aprendizagem (PHAM, 2010), apresentados na quarta coluna do Quadro 35, 

sendo possível inferir que a melhoria de desempenho contribuiu para resultados no nível 

organizacional.  

Com base nos depoimentos, é possível afirmar que esse reconhecimento se deu por 

meio de feedback e/ou avaliação de desempenho e de recompensas pela transferência, 
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conforme descrições dos participantes apresentadas na categoria 5.6. No entanto, os 

resultados dessa categoria foram menos expressivos do que os das transferências de 

aprendizagens obtidos na categoria 5.5 e sintetizados nos Quadros 35 e 36. 

  

• As diferenças entre a transferência das aprendizagens das hard skills e das soft 

skills 

 

No que tange à transferência das habilidades hard skills e soft skills, os resultados 

encontrados mostram que as primeiras são mais fáceis de serem transferidas, pois os alunos 

analisam os conteúdos, as ferramentas, os exemplos e casos estudados nas disciplinas, fazem 

comparações com as necessidades e os desafios presentes em seu trabalho, mais 

especificamente, em sua área de atuação direta, fazem as conexões e, como dizem, “aplicam 

na empresa” por meio da implantação de novos procedimentos, sistemas e rotinas. Conforme 

o tipo de mudança ou aplicação é possível ainda estabelecer indicadores de melhorias.  

As disciplinas focadas nas habilidades soft skills, em alguns casos, receberam críticas 

por serem avaliadas como muito teóricas. A disciplina “Negociação” teve destaque nos 

depoimentos de vários participantes como aquela que gerou mudanças de comportamento; ou 

seja, foi possível transferir as habilidades aprendidas. 

A transferência das habilidades aprendidas nas disciplinas soft skills não é facilmente 

identificável, pois demanda o desenvolvimento de metodologias específicas sobre como 

desenvolvê-las, mudanças de comportamento dos próprios gestores e o entendimento de 

fatores relacionados à organização, tais como a cultura organizacional. É possível inferir que 

em uma organização cuja cultura não prioriza as mudanças, a comunicação e o trabalho em 

equipe, os alunos de MBA terão dificuldades para transferir as soft skills. 

Cabe ressaltar que os participantes alteraram seu comportamento e a forma como 

enxergam a si próprios, o outro e a organização como um todo, o que pode levar a mudanças 

qualitativas de longo prazo, cujos resultados não são facilmente identificáveis e mensuráveis. 

Assim, vale ressaltar que, nos MBAs objeto deste estudo, houve uma priorização das 

hard skills (MINTZBERG, 2004). Mesmo com os resultados relacionados à ampliação da 

visão de negócios, é cabível inferir que essa visão de negócios é relacionada à prática da 

gestão e aos resultados financeiros de curto prazo.  
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O propósito deste estudo não foi avaliar de forma crítica o MBA. Todavia, a partir dos 

resultados obtidos em relação à transferência das aprendizagens das soft skills e à necessidade 

de formação de gestores para lidar com a complexidade do atual ambiente de negócios 

(conforme resultados da subcategoria 5.5.4.2), é possível reconhecer que as mudanças para o 

MBA propostas por Mintzberg (2004) têm sentido e, talvez, pudessem aumentar as 

probabilidades de transferência das aprendizagens do curso como um todo, demandando 

formas alternativas para avaliar essa transferência. 

Com base nos depoimentos dos alunos, foi possível estabelecer uma relação entre os 

itens que avaliam a transferência das aprendizagens e os tipos de habilidades relacionados. 

Segue no Quadro 37 uma síntese dos resultados encontrados: 

Quadro 37 – Transferência de aprendizagem e tipos de habilidades 

Item Tipo de habilidade 

1. Mudança de comportamento no trabalho Hard Skills 

2. Implantação de novos sistemas, procedimentos e rotinas Hard Skills 

3. Conhecimento Teórico – análises e contribuições mais 
embasadas 

Hard Skills 

4. Ampliação da Visão de Negócios Hard Skills 

5. Ampliação de um novo olhar sobre si mesmo, sobre o 
outro e sobre a organização 

Soft Skills 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Com base nos baixos índices de transferência das soft skills em relação às hard skills, 

seria necessário repensar as metodologias adotadas nessas disciplinas, ou ainda questionar se 

o MBA como programa de educação gerencial é o mais apropriado para o seu 

desenvolvimento.  

6.2 Modelo de transferência de aprendizagem desenvolvido com base nos resultados 
obtidos no presente estudo 
 

Com o objetivo de ilustrar os resultados encontrados, foi elaborado um modelo de 

transferência de aprendizagem para o grupo de alunos de MBA do presente estudo, conforme 

Figura 18, a seguir. As explicações do modelo são apresentadas na sequência: 
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Figura 18 – Modelo de transferência de aprendizagem para o MBA 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

No modelo apresentado na Figura 18, os fatores estão organizados hierarquicamente, 

segundo sua importância no processo de transferência:  

a) o primeiro aspecto a ser destacado como de maior importância é o aluno, pois ele é o 

agente principal da transferência. Assim, suas características pessoais, incluindo a 

autoeficácia, terão impacto na motivação para aprender e na motivação para transferir; 

b) o segundo aspecto de maior importância na transferência são as características do 

desenho do MBA, com destaque para os eventos focados na realidade e o alinhamento 

entre teoria e prática. A partir dessas duas características, o aluno identifica as 

oportunidades de transferência; 

c) o terceiro aspecto é o ambiente organizacional, onde a ação da transferência é 

concretizada. Nesse ambiente, o indivíduo, na função de gestor, tem autonomia para 

executar as tarefas de seu trabalho e não encontra barreiras. A transferência é realizada 

em duas direções - do MBA para a organização e da organização para o MBA - tendo 

o aluno como mediador.  
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Nesse sentido, o aluno aproveita as oportunidades de construção do conhecimento que 

lhe são oferecidas durante o curso, o que maximiza sua aprendizagem e facilita a transferência 

(PHAM, 2010). Por fim, a ação da transferência das aprendizagens e os resultados delas 

decorrentes se sobrepõem, ou seja, transferência e resultados são entendidos como uma coisa 

única.  

Segue na Figura 19 o esquema das direções da transferência das aprendizagens, 

reforçando a ideia da transferência de mão dupla (VERMEULEN; ADMIRAAL, 2009): 

 

 

Figura 19 - Direções da transferência de aprendizagem. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para finalizar, é possível afirmar que a questão de pesquisa norteadora deste estudo foi 

respondida, o objetivo geral e os objetivos específicos propostos foram atingidos. O processo 

de transferência das aprendizagens foi descrito pelos participantes, tendo início na iniciativa 

de o indivíduo entrar no MBA, terminando com a transferência e os resultados dela 

decorrentes na organização. Nessa trajetória, os participantes descreveram os vários aspectos 

relacionados ao seu perfil, ao MBA na IES e à organização. Por fim, os resultados da 

transferência contribuíram com melhorias no desempenho dos participantes. 
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Na sequência, serão apresentadas as limitações deste estudo e sugestões para futuras 

pesquisas. 

6.3 Limitações do presente estudo e sugestões para futuras pesquisas 
 

Este estudo apresentou algumas limitações. A primeira está relacionada à 

impossibilidade de generalização de seus resultados, tendo em vista a adoção da abordagem 

qualitativa. Ao mesmo tempo em que a impossibilidade de generalização se apresenta como 

uma limitação, cabe destacar que a pesquisa qualitativa não tem como objetivo generalizar 

resultados, mas compreender um fenômeno ou processo, a partir da perspectiva de seus 

participantes (MERRIAM, 1998).  

Embora o fenômeno da transferência de aprendizagem seja um campo em que 

predominam as abordagens quantitativas (DI MILIA; CAMERON, 2013), cabe relembrar que 

Pham, em 2010, sugeriu que estudos com foco nesse tema deveriam se voltar para diferentes 

contextos culturais e adotar métodos qualitativos com o uso de entrevistas em profundidade. 

Portanto, é possível acreditar que a adoção da abordagem qualitativa revela uma nova 

possibilidade para os estudos do tema e não se coloca como uma limitação propriamente dita. 

A segunda diz respeito aos participantes da pesquisa, pois todos são da mesma 

instituição de ensino em São Paulo, restritos a cinco cursos e com um perfil peculiar, 

principalmente no tocante à experiência profissional e experiência como gestor, o que pode 

ter contribuído para a facilitação da transferência das aprendizagens. Neste sentido, sugerem- 

pesquisas futuras com alunos de MBA com outro perfil, como será abordado adiante. 

A terceira limitação diz respeito ao fato de os resultados refletirem apenas a perspectiva 

dos participantes, que são os alunos do MBA. Como forma de validar esses resultados, já é 

possível vislumbrar possibilidades de estudos futuros com outros atores organizacionais, 

como os representantes da área de HRD ou os próprios gestores dos alunos. É possível afirmar 

que o “olhar” de outros grupos traria contribuições importantes, principalmente no tocante aos 

resultados para a organização. 

O fenômeno da transferência de aprendizagem oferece várias possibilidades para novas 

pesquisas empíricas. Ao se considerar que não foram encontradas na literatura nacional 

pesquisas sobre o tema, cabe sugerir a adoção de abordagens quantitativas com o uso de 

instrumentos já validados em outras pesquisas, tais como os instrumentos adotados por Cheng 
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(2000) e Pham (2010). Dessa forma, além da possibilidade de generalização dos resultados, 

poderiam ser analisadas e comparadas as peculiaridades dos MBAs no Brasil. 

É possível sugerir ainda a adoção da abordagem qualitativa com alunos de outras 

instituições de ensino menos expressivas em termos de reconhecimento no mercado, alunos 

de MBAs generalistas, alunos mais jovens e/ou recém-formados, alunos de Mestrados 

Profissionais, alunos de MBAs que se aproximam do modelo norteamericano e profissionais 

das áreas de HRD em organizações que desenvolvem MBAs corporativos. Além disso, seria 

viável “ouvir” executivos e gestores de alunos e ex-alunos de MBA, para analisar o papel que 

eles exercem enquanto apoiadores desses alunos no processo de transferência e compreender 

a transferência das aprendizagens em sua perspectiva. 

Ao se considerar as diferenças dos MBAs no Brasil em relação ao modelo 

norteamericano, os resultados dessas pesquisas poderão trazer elementos que auxiliem na 

reflexão acerca da pertinência e validade do modelo brasileiro e forneçam pistas para 

melhorias no mesmo. 

Espera-se que esta pesquisa possa: 

a) oferecer aos interessados em ingressar no MBA a compreensão do papel e da 

responsabilidade do aluno como protagonista da sua aprendizagem e da transferência;  

b) oferecer a avaliação correta do seu perfil para o MBA; 

c) oferecer às organizações, independentemente de investirem ou não em programas de 

educação gerencial para seus colaboradores, uma melhor compreensão das 

oportunidades que o MBA oferece em termos de capacitação profissional e resultados 

para os negócios, no curto e no longo prazo;  

d) contribuir para o entendimento do valor da educação como um todo e a necessidade de 

se repensar o modelo de educação gerencial, que deve estar cada vez mais alinhado às 

necessidades do mundo dos negócios. 
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APÊNDICE A – Roteiro para entrevistas – Teste piloto 

 
Parte I - Perfil dos entrevistados 

Idade 

Sexo 

Cargo atual / Posição que ocupa na organização (histórico) 

Principais atribuições do cargo 

Tempo de serviço na empresa atual e no cargo atual 

Quantidade de subordinados 

Responde para quem dentro da estrutura hierárquica 

Formação Acadêmica de origem (graduação) 

Qual o tipo de MBA (com ou sem ênfase) 

 

Questões relacionadas ao ambiente de trabalho  

1. Descreva suas atuais atividades na organização. 

2. Descreva o nível de complexidade de suas atividades.  

3. Como é o processo de tomada de decisões? 

4. Quais os principais desafios que você enfrenta para realizar o seu trabalho? 

5. Como é a sua carga de trabalho, incluindo tarefas, pressão de tempo e prazos, recursos 
disponíveis, etc.? 

6. A organização na qual você trabalha incentiva que os colaboradores façam cursos e 

treinamentos em geral ou procurem outras ações de desenvolvimento? De que forma isto 

ocorre? E com relação aos programas de MBA em especial? 

 
7. De que forma seu supervisor direto apoiou você para fazer este programa de MBA? 
 
Questões relacionadas aos fatores motivacionais do aluno 

8. Quais as razões que levaram você a fazer um programa de MBA? Conte um pouco sobre 

a iniciativa de participar do curso.  

9. Como foi o processo de procura e escolha deste curso?  

10. Quais as razões que levaram você a optar por este curso específico? 

 

11. Qual a fonte de pagamento (aluno, empresa, ou ambos)? 

12. Como foi o seu desempenho no curso? Descreva fatos relevantes.  
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Questões relacionadas ao Desenho do treinamento 

13. Descreva como o curso de MBA estava organizado.  

14. O que você achou do curso?  

15. Qual(is) a(s) metodologia(s) (estratégias de ensino) usada(s) no curso? Qual(is) você 

considera que mais contribuiu(ram) para sua aprendizagem? 

16. Qual(is) a(s) forma(s) de avaliação usada(s) durante o curso? Qual(is) você considera 

que mais contribuiu(ram) para sua aprendizagem?  

17. Descreva como foi o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

18. Você considera que os conteúdos das disciplinas do curso estavam relacionados às suas 

atividades no trabalho? Dê alguns exemplos.  

 

Questões relacionadas à transferência 

19. Durante o curso, você foi solicitado a fazer reflexões sobre os conceitos apresentados e 

a aplicar os mesmos nas práticas da sua organização por meio de trabalhos, discussões 

ou outras abordagens? 

20. Você considera que o curso de MBA propiciou situações em que foi possível aplicar 

conceitos do curso no seu trabalho? Explique. 

 
 
Questões focadas no desempenho no trabalho  
21. O curso possibilitou melhorias significativas do seu desempenho profissional? 

22. Como você avalia seu desempenho profissional antes do curso e hoje? 

 
Questões gerais  
23. O curso atendeu às suas expectativas? 

24. Quais os benefícios do curso no geral para você (carreira, empregabilidade, salário)?  

25. Você tem planos de mudar de emprego? 

26. Qual o significado do curso de MBA para você? 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevistas – Modelo final 
 
Parte I - Perfil dos entrevistados  

Idade 

Sexo 

Cargo atual / Posição que ocupa na organização (histórico) 

Principais atribuições do cargo 

Tempo de serviço na empresa atual e no cargo atual 

Quantidade de subordinados 

Responde para quem dentro da estrutura hierárquica 

Formação Acadêmica de origem (graduação) 

Qual o tipo de MBA (Especialização) 

 

1. Quais as razões que levaram você a fazer um programa de MBA? Conte um pouco sobre 
a iniciativa de participar do curso. Por que você escolheu este curso específico? 

 

2. Houve algum tipo de planejamento para você realizar este curso por parte da empresa 
e/ou do seu supervisor direto? De que forma isto ocorreu? E hoje, existe alguma forma de 
acompanhamento por parte da empresa e/ou do seu supervisor direto? 

 
3. Descreva aspectos gerais do curso: estrutura e sequência das disciplinas, metodologia, 

formas de avaliação, TCC, entre outros.  
 

4. O que você considera que mais contribuiu para sua aprendizagem no curso? 
 

5. Descreva como foi o seu desempenho no curso.  
 

6. Você considera que os conteúdos das disciplinas do curso estavam relacionados às suas 
atividades de trabalho? Dê alguns exemplos.  

 
7. O que mudou no seu trabalho após o início do curso?  
 

8. Você mudou a sua forma de trabalho, a partir dos conteúdos do curso? 
• Em caso afirmativo, dê exemplos/ fatos. 
• Em caso negativo, o que você considera que aconteceu? 

 
9. A forma que você vê a empresa hoje é diferente da forma que você via antes de entrar no 

curso? Dê exemplos concretos. 
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10. Quais capacidades você considera que conseguiu desenvolver no curso? 
 

11. Você consegue colocá-las em prática, ou seja, aplicá-las na execução do seu trabalho?  
 

• Em caso afirmativo: como isto acontece? Dê exemplos. 
• Em caso negativo: quais as dificuldades encontradas nesse processo? Dê exemplos. 

 

12. Ao colocar o que você aprendeu no curso na prática, você considera que obteve algum 
benefício ou conseguiu melhorar o seu desempenho? Dê exemplos. 

 

13. Como você acha que os outros o avaliam hoje? (incluindo supervisor imediato, pares, e 
demais pessoas na sua empresa)? 

 
14. Você recebe / recebeu feedback acerca de sua atuação e desempenho após a realização do 

curso? Em caso afirmativo, conte como foi / dê alguns exemplos. 
 

15. Você considera que o curso foi útil para o trabalho que você realiza na organização hoje?  

 
16. Você considera que o curso foi útil para o seu desenvolvimento como pessoa? 

 
17. Você considera que o curso foi útil para o seu desenvolvimento como profissional? 

 
18. Resumidamente, qual o significado do curso de MBA para você?  

 

 


