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RESUMO 

 

Esse estudo se propõe analisar se a participação dos indivíduos em programas pertencentes à 

Educação Corporativa apresenta efeitos sobre a carreira e sobre o desenvolvimento pessoal 

dos colaboradores. Em âmbito teórico, tomam-se os trabalhos de Dutra (2002), Fleury (1997), 

Guns (1998) entre outros para tratar da temática de aprendizagem e as obras de Beschizza 

(2005), Gunz (2007) e Hall (2002) para a questão da carreira. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de cunho, exploratório, em uma organização do segmento de transportes de 

cargas. Participaram do estudo líderes departamentais, sendo que para obtenção de dados foi 

utilizada uma entrevista baseada em roteiro semiestruturado. Como resultados, identificaram-

se os caminhos da educação corporativa e desenvolvimento da carreira. Desta forma, foi 

possível caracterizar um modelo e exemplo prático de educação corporativa às empresas de 

transportes de cargas, contribuindo para a formação de uma cultura organizacional. Conclui-

se que se têm efeitos sobre a participação dos colaboradores nos programas de Educação 

Corporativa.  

 

Palavras-chave: Carreira; Educação Corporativa; Transportes; Treinamento. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate whether the taking part of the individuals in programs 

belonging to Corporate Education presents effects on their career or their personal 

development of the professional. Within the theory scope, approaches are made through Dutra 

(2002), Fleury (1997), Guns (1998) and others in order to say about    learning theme and the 

works written by Beschizza (2005), Gunz (2007) e Hall (2002) to address the issues related to 

the career. This study has a qualitative and explorative characteristic with relation to a cargo 

transportation segment organization. Departmental leaders have taken part in this study 

though interviews based on semistructured guide in the intention of obtaining the data. As 

results, they were identified the ways for a corporate education and career development as 

well. Thus, it was possible to set up a practical model for corporate education towards cargo 

transportation companies and at the same time, to contribute to create an organizational 

culture. It was concluded there are effects on the employees-taking part in these programs in 

Corporate Education.  

 

Keywords: Career; Corporate Education; Transportation; Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

No atual contexto das organizações, os indivíduos adquirem importância estratégica. O 

ambiente exige uma inovação constante e respostas que propiciem às organizações competir 

globalmente em um panorama que faz com que tais respostas advêm da participação do 

indivíduo quando encontra condições propícias ao autodesenvolvimento. 

O fator tecnologia traz a necessidade que as pessoas agreguem valor ao negócio por 

meio da utilização estratégica e inovadora do conhecimento, este com prazo de validade cada 

vez menor. 

Esse contexto obriga que os profissionais se autodesenvolvam como forma de 

ascensão na carreira. As organizações devem favorecer um ambiente propício para este 

autodesenvolvimento para que a interação entre as pessoas e organização gere resultados e 

para que todos possam compartilhar dos benefícios deste processo. A responsabilidade pela 

aprendizagem profissional fica sendo de competência de cada colaborador e de cada líder, e 

não mais da área de Treinamento e Desenvolvimento (MEISTER, 1999). Em contrapartida, 

espera-se que os colaboradores, ao participarem desse processo, reconheçam sua importância 

estratégica para o negócio e seu valor no mercado competitivo, pois as pessoas só se 

comprometem com os objetivos se puderem enxergar ganhos nessa relação. 

Nesse sentido, Meister (1999) argumenta que a vantagem competitiva pode ser gerida 

a partir do comprometimento da organização com os seus colaboradores, desde a base até a 

sua cúpula. 

Esses fatores causam alterações importantes na maneira como os indivíduos enxergam 

a necessidade de autodesenvolvimento, sendo continuamente compelidos a buscar novos 

conhecimentos e habilidades, o que traz a expectativa da recompensa em forma de ascensão 

na carreira e de reconhecimento. Em tais condições, alteram-se os papéis e as expectativas 

mútuas das organizações e das pessoas, como consequente alteração nos processos de gestão 

de pessoas. Todos devem ser capazes de produzir comprometimento e envolvimento das 

pessoas para que as respostas da organização às exigências do ambiente sejam rápidas, com 

qualidade e inovação (DUTRA, 2009). 

Para Schuller (2008), a organização deve ter a consciência de sua responsabilidade 

com a gestão do conhecimento, promovendo uma interação dos colaboradores na obtenção 

dos resultados previamente planejados, deixando de forma clara suas metas. 

Nesse sentido, a educação corporativa vem ganhando um espaço crescente no meio 



empresarial e na academia. O desenvolvimento da educação corporativa já não é mais uma 

opção para adquirir novos conhecimentos e, sim, “elemento-chave para a competitividade e 

para a consecução das estratégias de negócios. [...] É possível observar uma vinculação da 

educação corporativa com a gestão de competências organizacionais e individuais” (REIS, 

SILVA; EBOLI, 2010, p. 405). 

A premissa adotada na literatura especializada sobre educação corporativa é de que a 

pessoa, ao desenvolver competências necessárias ao negócio, contribui para a manutenção ou 

criação da vantagem estratégica da empresa no mercado. Os sistemas de educação corporativa 

seriam, portanto, uma das ferramentas de desenvolvimento dessas competências. 

Segundo Eboli (2004), o desenvolvimento das competências humanas deve ocorrer na 

medida da necessidade do desenvolvimento das competências da organização, alinhando os 

objetivos educacionais e estratégicos. 

Nesse contínuo processo de desenvolvimento e aprendizagem, o compartilhamento do 

conhecimento visa ampliar o valor que se dá ao negócio e ao indivíduo, interessa-nos 

pesquisar aqui a percepção daqueles colaboradores que de certa forma foram alvo dos 

programas de educação corporativa sobre a trajetória e ascensão em suas carreiras. 

A carreira envolve a ocorrência de transições que estão relacionadas às necessidades 

individuais, imposições organizacionais e sociais. Na perspectiva do indivíduo, consiste no 

entendimento e avaliação das experiências - sequência de posições ocupadas e trabalhos 

realizados; na perspectiva da organização, relaciona-se às políticas, procedimentos e decisões 

ligadas a níveis organizacionais, espaços ocupacionais e ao movimento de pessoas nas 

empresas (LONDON; STUMPF, 1982). Tal desenho deveria permitir ao indivíduo a 

visualização de suas possibilidades de ascensão em níveis de responsabilidade, remuneração e 

status na organização, dada sua expectativa de crescer na carreira conforme o valor da 

organização. É desse alinhamento entre as expectativas das pessoas e da empresa que vai 

sendo construída e pavimentada a estrada a ser percorrida pelas pessoas. (DUTRA, 2010). 

Hall (2002, p. 12) define carreira como sendo “a sequência individualmente percebida 

de atitudes e comportamentos, associada com experiências relacionadas ao trabalho e 

atividades durante a vida de uma pessoa”. Tal definição restringe a carreira à dimensão do 

indivíduo, não levando em consideração a complexidade dinâmica das organizações e da 

sociedade atual. 

As reflexões dos autores citados indicam a necessidade de estarmos mais atentos às 

questões concernentes à aprendizagem e carreira e com o olhar voltado para essa temática e 

refletindo sobre os estudos citados sobre Educação Corporativa.  



Por sua vez, o ambiente de trabalho, por exigir respostas mais rápidas e precisas, pode 

representar um estímulo para as organizações e para os colaboradores gerando valores 

agregados. Interessa-nos explorar em que medida as políticas das organizações refletem a 

preocupação da educação corporativa e carreira envolvendo os colaboradores para o seu valor 

próprio. 

A proposta da pesquisa foi compreender quais são os efeitos sobre a carreira e o 

desenvolvimento pessoal, quando os indivíduos participam de programas pertencentes à 

Educação Corporativa. A natureza do fenômeno a ser analisado encaminha para uma 

abordagem qualitativa, proposta que permite compreender fenômenos sociais complexos, 

relativamente recentes, tal como as discussões acerca da educação nas organizações.  

De acordo com a proposta do programa de Mestrado em Administração da 

Universidade Metodista, este trabalho segue a linha de pesquisa Gestão de Pessoas e 

Organizações, tendo seu enquadramento na questão temática: a aprendizagem organizacional, 

por meio da educação corporativa, que se realiza com o alinhamento da organização e de suas 

lideranças na construção de novas capacidades organizacionais, além da carreira e 

treinamento. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Apesar de existirem alguns modelos de indicadores para avaliar a Educação 

Corporativa como os sugeridos por Kirkpatrick; Kirkpatrick,2010; Philips, 1991; Hamblim, 

1978; Borges-Andrade, 1982; Fitz-Enz, 1995), eles ainda se tornam escassos para construir 

uma sistemática comparativa sobre a atuação das empresas na educação. Como os modelos de 

avaliação ainda são em número reduzido e a cultura da educação corporativa é uma novidade 

para os personagens desta relação, esta pesquisa objetiva responder ao seguinte 

questionamento: 

Como os programas de Educação Corporativa de uma organização contribuem sobre a 

trajetória profissional de indivíduos em uma organização do setor de Transportes de Cargas? 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

a) Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa pretende identificar se a participação dos indivíduos em 

programas pertencentes à Educação Corporativa apresenta efeitos sobre a carreira e sobre o 

desenvolvimento pessoal dos profissionais envolvidos nesta ação. 

 

b) Objetivos Específicos 

  

 Verificar a percepção dos indivíduos sobre a agregação de valor social e 

profissional, por meio da participação nos programas de Educação Corporativa. 

 Observar se a participação dos profissionais nos programas de Educação 

Corporativa promove o desenvolvimento de suas carreiras dentro da organização. 

 Identificar a importância da Educação Corporativa especificamente no setor de 

transportes de cargas. 

 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além desta introdução. No primeiro, 

apresentamos a fundamentação teórica em que descrevemos os aportes teóricos assumidos 

durante a pesquisa. Apresentamos também estudos atuais sobre o desenvolvimento e 

treinamento por meio da educação corporativa. No segundo capítulo, são apresentados os 

procedimentos metodológicos para alcançarmos os objetivos propostos, as delimitações da 

pesquisa e a justificativa da escolha do tema e no terceiro capítulo será apresentada a coleta de 

dados para discussão, excertos das entrevista e a análise dos dados e resultados. Por fim 

apresentam-se as considerações finais sobre o estudo com recomendações para outras 

pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta pesquisa foi realizada apoiando-se nos principais meios de produção científica 

como livros, periódicos, dissertações e teses da área da ciência social aplicada à 

Administração. 

Os artigos, dissertações e teses foram extraídos de periódicos (RAC, RAE, RAUSP, 

ReAD, RAM e O&S), bem como, no Portal CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, Biblioteca Digital Domínio Público, Biblioteca Digital da USP, Repositório 

digital UFRGS. 

Os temas pesquisados foram bem abrangentes e pertinentes, porém, não relacionados 

ao assunto chave desta pesquisa (Educação Corporativa no setor de Transportes de Cargas). 

Os títulos encontrados foram: 1) Sustentabilidade na Educação Corporativa e o 

Desenvolvimento das Competências Societais; 2) Resistência à educação a distancia na 

Educação Corporativa; 3) Educação Corporativa em pequenas e médias empresas do setor de 

software: um estudo exploratório; 4) A prática reflexiva e suas contribuições para a Educação 

Corporativa; 5) Didática e educação corporativa: o desafio empresarial continuada. Por meio 

das pesquisas realizadas, observou-se que há limitações quanto às abordagens apresentadas 

entre Educação Corporativa voltada para o segmento de Transportes de Cargas, sendo assim 

um campo amplo a ser desenvolvido e pesquisado. 

É importante observar que nas pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, 

não foi possível identificar nenhum estudo que tratasse da educação corporativa relacionado 

com o setor de transpores de cargas. 

Por se tratar de um tema amplo, não se tem aqui a pretensão de esgotar a revisão 

bibliográfica sobre o assunto, no entanto, buscou-se construir um arcabouço teórico suficiente 

para a sustentação dos objetivos desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 



Na figura 1, são apresentados visualmente os conceitos que serão desenvolvidos na 

fundamentação teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Aprendizagem Organizacional 

 

 O colaborador vem ganhando cada vez mais importância no cenário empresarial. No 

passado, era considerado um executor de tarefas e na atualidade passou a ser chamado de 

cliente interno, o que demonstra sua importância na sobrevivência das organizações. Estudos 

e técnicas surgem cotidianamente demonstrando a importância do colaborador que até no 

século XVIII, não despertava a atenção de estudiosos, como Taylor. 

As organizações modernas percebem o valor de seus colaboradores, mudando 

completamente os paradigmas, pois o que era descartável passa a ser determinante. 

Compreendeu-se que o homem, como colaborador, pode pensar e contribuir e muito com a 

organização. Trata-se, assim, de buscar responder, por meio de conceitos, como organizações 

agem para conquistar os resultados que indicam a realização de aprendizagens. Busca-se 

compreender que estruturas organizacionais, que políticas de gestão de pessoas, que cultura, 

que valores, que tipos de liderança, que competências, que aspectos, enfim, podem favorecer 

ou criar obstáculos para os processos de aprendizagem (SWIRSKI, 2004). 

Figura 1 - Abordagens Teóricas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

Progressão de Carreira 

                                           Carreira 

Desenvolvimento Humano 

Educação Corporativa 

Aprendizagem 
Organizacional 



Essa situação faz com que surja o termo aprendizagem organizacional, que vem se 

tornando a grande bandeira das organizações para o futuro, chegando a ser considerada como 

a religião da organização (KIERNAN, 1998). 

Segundo Guns (1998, p.33) a aprendizagem organizacional pode ser definida como “a 

aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, convicções e atitudes que acentuem a 

manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da organização”. No mesmo contexto, 

Kiernan (1998, p.198) afirma que “uma organização que aprende é uma organização 

habilitada na criação, na aquisição e na transferência de conhecimento e em modificar seu 

comportamento para refletir novos conhecimentos e percepções”. 

O processo de aprendizagem organizacional envolve a elaboração de mapas 

cognitivos, que possibilitam compreender os acontecimentos que ocorrem tanto no seu 

ambiente externo como no interno, como também define novos comportamentos, que 

comprovem a efetividade do aprendizado (FLEURY; FLEURY, 1997). 

Todo processo exige condições propícias para seu surgimento e, no caso da 

aprendizagem organizacional, tão necessária para o futuro das organizações, são necessárias 

as seguintes disciplinas (SENGE, 1995): 

• Domínio pessoal: o autoconhecimento da condição para que o indivíduo aprofunde 

seus objetivos, concentrando esforços e passando, consequentemente, a ver a realidade 

de forma objetiva. 

• Modelos mentais: ideias e imagens que contribuem para influenciar o indivíduo 

quanto ao seu modo de ver o mundo e seus atos. 

• Visões partilhadas: percepção de um objetivo concreto e real, o colaborador passa a 

querer aprender por iniciativa própria e não mais por obrigação. 

• Aprendizagem em grupo: a aprendizagem acontece pelo diálogo, apresentação de 

ideias por parte dos integrantes do processo, em busca de um raciocínio comum. 

• Pensamento sistêmico: análise do todo, e não das partes, individualmente. 
 

Fleury e Fleury (1997) propõem os seguintes caminhos para se alcançar a 

aprendizagem organizacional: 
 

• Resolução sistemática de problemas: esta atividade engloba técnicas como diagnóstico 

feito com métodos científicos, uso de dados para a tomada de decisões e uso de 

estatística para organizar as informações e proceder as interferências. 



• Experimentação: procura sistemática e teste de novos conhecimentos, por meio de 

método científico, movida por oportunidades de expansão, não por dificuldades 

correntes. 

• Experiências passadas: revisão de sucessos e fracassos, avaliação sistemática e 

gravação de lições para os membros da organização. 

• Circulação de conhecimento: o conhecimento precisa circular por toda a organização, 

proporcionando condições para que novas ideias tenham um impacto maior quando 

forem compartilhadas coletivamente. 

• Experiências realizadas por outros: observar e analisar experiências vividas por outras 

organizações.  
 

O aprendizado é próprio do ser humano. Do momento do seu nascimento e por toda 

sua existência, o ato de aprender se estabelece e se desenvolve. Este ser humano adentra no 

ambiente de trabalho com a necessidade de constante reavaliação de seus conhecimentos. A 

organização que efetivamente se denominar uma organização de aprendizado ou de 

aprendizagem, precisa se ater a este fato conforme apontam Fleury e Fleury (1997). Já Abbad 

e Borges-Andrade (2004) entendem que, de modo geral, a aprendizagem está relacionada às 

mudanças comportamentais do indivíduo resultantes não apenas das experiências, mas 

também de sua interação com o contexto. 

 
1.1.1 Tipos de Aprendizagem 

 
Os estudos de Guns (1998) apontam para diversos tipos de aprendizagem 

organizacional que podem acontecer isoladamente ou em conjunto. O primeiro tipo é 

chamado por ele de aprendizagem de tarefas, cuja definição aponta para o desempenho e a 

valorização de tarefas específicas. Na sequência de seus estudos, Guns (1998) identificou 

mais oito tipos de aprendizagens indicados no quadro 1: 

 
Quadro 1: Tipos de Aprendizagem 

Tipos de Aprendizagem Características 

Aprendizagem Sistêmica Ligada a todos os processos da organização, 
preocupando-se com o desenvolvimento de todas as 
etapas do processo e suas posteriores melhorias. 

Aprendizagem Cultural Retrata os valores, convicções e atos da organização, 
ou seja, de seus fundamentos naquilo em que a 
organização realmente acredita. 

Aprendizagem de Liderança Voltada para as pessoas, grupos e unidade de 
organizações de grande porte, resumidamente se 
explica esta aprendizagem pela gestão e liderança dos 



recursos humanos da organização. 
Aprendizagem em Equipe Promove o aprendizado e o crescimento dos recursos 

humanos orientando para a eficiência na prática da 
função. 

Aprendizagem Estratégica Foca as estratégias da organização, apontando seu 
desenvolvimento, implantação e prováveis melhorias. 

Aprendizagem Empreendedora Gestar as equipes como unidades de negócio ou 
microempresas internas. 

Aprendizagem Reflexiva Propõe questionamentos em relação aos modelos 
administrativos aplicados na organização 

Aprendizagem Transformacional A organização coloca em prática mudanças que gerem 
efeitos ou resultados significativos 

Fonte: Guns (1988) 

 

Temos que o processo de aprendizagem “[...] é um processo de mudança resultante de 

prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma mudança 

perceptível do comportamento” (FLEURY; FLEURY, 1997, p. 19). Já Silva (2009) afirma 

que o processo de aprendizagem ocorre de muitas formas e em diferentes níveis, mas sempre 

de maneira complexa, o que significa dizer que os programas de aprendizagem precisam ser 

planejados levando-se em conta a importância da reflexão, do contexto e da troca de 

experiências entre os agentes envolvidos no processo. 

Toda e qualquer experiência vivida por um indivíduo provoca mudanças em seu 

comportamento, portanto a aprendizagem pode ser um mecanismo que otimize o processo de 

mudanças. 

Segundo Guns (1998, p.44), a aprendizagem “raramente é fácil. Para muitos, é uma 

experiência profundamente dolorosa, associado a provações anteriores [...]. Entretanto 

estamos deslocando-nos claramente para um mundo de trabalho em que a aprendizagem 

contínua constitui a norma”. Não importa o nível da aprendizagem, seja ela individual ou 

organizacional, ela deve ser buscada com frequência, uma vez que a quantidade e qualidade 

das informações não se esgotam. 

 

1.2 Treinamento 

 

Treinamento e desenvolvimento humano (T&D) é uma expressão muito utilizada pela  

Área de Recursos Humanos (RH) das organizações, pois são consideradas ferramentas 

importantes no processo de educação dos colaboradores. O T&D cresce nas organizações a tal 

ponto de ser constituído como uma das áreas de desenvolvimento profissional. 

 Conforme Oliveira (2006), as primeiras iniciativas de T&D foram empreendidas nos 

Estados Unidos com o surgimento de grandes organizações industriais, a primeira “escola de 



fábrica” foi a Hoe & Co, criada em 1882 para formar operadores de máquinas, seguida pela 

Westinghouse, em 1888, General Electric e Baldwin Locomotive Works, ambas em 1901, e 

International Harvester Co., em 1907. 

No Brasil, o Treinamento e Desenvolvimento (T&D) foi introduzido com algumas 

décadas de atraso, em meados dos anos de 1950, quando a industrialização foi impulsionada, 

por isso, é relativamente recente a presença de grandes empresas no país (OLIVEIRA, 2006).  

Alguns autores consideram o treinamento como uma preparação técnica, de curto 

prazo, atuação na tarefa de forma imediata, enquanto o desenvolvimento está ligado a um 

processo macro de aprendizagem e ele é aplicado em médio e longo prazos. 

Segundo Andrade e Rodrigues (2008, p. 12), os dois elementos treinamento e 

desenvolvimento passam a ser interpretados como uma única palavra, expressão T&D, para 

indicar a combinação de atividades nas empresas que aumentam a base de habilidades dos 

funcionários. Não se consegue explicar o contexto histórico do treinamento dissociado de 

desenvolvimento. O contexto histórico do T&D está relacionado às necessidades 

empresariais, modelos de gestão, cultura organizacional e ao próprio desenvolvimento do 

capitalismo. 

 Como comenta Pereira (2001), na segunda metade do século XVII, com o 

desenvolvimento do sistema fabril (fábricas), surgiu a necessidade de habilitar os 

trabalhadores e os proprietários dos meios de produção (patrões) os quais começaram a 

investir no treinamento operacional. Segundo Pereira (2001, p. 26), os patrões começaram a 

investir: 
 
Especificamente em treinamento no trabalho, onde o instrutor era um trabalhador já 
habilitado ou a chefia imediata; a metodologia empregada era puramente 
demonstrativa e a duração do treinamento dependia do desempenho do treinado, o 
que acabava por levar em consideração as diferenças individuais. 

 

 Naquela época, todas as necessidades de habilitar a força de trabalho eram supridas da 

mesma maneira. Foi a partir do século XIX que o treinamento exigiu uma programação 

organizada, que buscasse a capacitação da força de trabalho. A diminuição de erros e a 

ampliação de capacidades de execução passaram a ser a tônica das organizações. O interesse 

motivador do treinamento era o de adestramento da força de trabalho que era encarada como 

mais um fator mecânico, como uma forma de capital. 

 A consolidação da industrialização mundial exigiu a melhor formação profissional e 

essa necessidade se estende gradativamente a todos os setores da sociedade. No final do 



século XIX e início do século XX, começam a surgir as primeiras iniciativas de integração 

entre as empresas e escolas objetivando a formação profissional. 

 Para Eboli (2002, p. 185) o treinamento tem por objetivo melhorar o desempenho das 

pessoas, com o foco numa tarefa específica, geralmente em curto prazo. O aspecto principal a 

ser trabalhado é o conhecimento, o saber fazer pela transmissão de instruções.  

 Os padrões de trabalho foram se aperfeiçoando segundo as necessidades da evolução 

da industrialização, mesmo sem a racionalização necessária. 

 Pereira afirma (2001, p. 32): 
 

Nesse sentido, a busca de formulações científicas que possibilitassem a maior 
produção a um menor custo foi a motivação das Teorias Clássica e Científica da 
Administração. Essas teorias, com a concepção do “homem econômico” traduzem a 
preocupação com a racionalização dos métodos de trabalho através de uma 
abordagem mecanicista. A crescente influência das escolas comportamentais deu-se 
não só pela busca constante de uma maior produtividade, mas também pelo 
ambiente econômico-social da década de 20. 
 

 A temática dos anos 20 era a inserção de estratégias empresariais e a produção em 

massa, produção que exigiu um maior conhecimento técnico e de processos, além disso, todo 

este conhecimento em processos deveria ser disseminado por toda a organização. 

 O surgimento do “homem organizacional” e “homem administrativo” transformaram 

os programas de treinamento, estes passaram a enfocar métodos, técnicas, preparação de 

instrutores, avaliação, supervisão e principalmente as relações humanas no trabalho. 

 Com o término da Segunda Guerra Mundial (1939/1945), fatores como 

competitividade, evolução tecnológica, integração econômica, valores democráticos e práticas 

participativas exigiram que as organizações adquirissem competências, as quais dependem 

cada vez mais da aprendizagem. 

 Nos últimos anos do século XX e na passagem para o século XXI, a informatização, a 

globalização e finalmente a consciência ecológica transformaram os modelos de gestão, as 

novas habilidades como visão sistêmica, paradigmas holísticos, contingências, qualidade total 

e reengenharia substituíram o – homem organizacional – pelo “homem multifuncional com a 

concepção de participação efetiva em soluções, na execução de tarefas diferenciadas e no 

controle de seu próprio desempenho” (PEREIRA, 2001, p. 38). 

 Em suma, a sociedade industrial vem gradativamente sendo substituída pela sociedade 

do conhecimento, as abordagens críticas, a valorização da aprendizagem e da inteligência 

emocional vem colocando em destaque a gestão do conhecimento (CARVALHO; KANISKI, 

2000). 



Verificam-se ainda muitas mudanças pelas quais o modelo de treinamento e 

desenvolvimento vem passando, que demonstram certa relevância ao tema, e uma 

preocupação das organizações. Este modelo tem dado sinais de esgotamento, pois segundo 

Oliveira (2006), a velha forma de se realizar o treinamento e desenvolvimento entrou em 

declínio, pois não está sendo muito útil. É nesse contexto que surge a Educação Corporativa, 

como uma evolução do sistema antigo de treinamento e desenvolvimento. 

 

1.3 Educação Corporativa 
 

O conceito de educação corporativa é muito recente no Brasil, ele surgiu nos anos 

1990, mas somente nos anos 2000 as organizações brasileiras passaram a adotar o 

procedimento. Ainda hoje é um tema muito importante e considerado polêmico. As 

organizações preocupadas, em se manterem no rol das empresas pertencentes às chamadas 

Eras do Conhecimento ou da Informação, criaram dentro de seus ambientes físicos, ou seja, 

dentro das próprias organizações, as universidades que já são chamadas de universidades 

corporativas, pois as exigências da sociedade pelo conhecimento e o aumento da 

competitividade dentro de um mundo globalizado fazem com que a educação assuma um 

papel mais importante e de destaque, exigindo que as organizações preparem seus 

profissionais para esta nova realidade. A universidade corporativa, que prepara os 

profissionais dentro da própria organização,  assume o papel de estratégia competitiva. Na 

visão de Sanches e Silva (2011, p. 02): 
 
Assim, é importante saber se as práticas de educação corporativa promovem uma 
aprendizagem significativa ao ponto de transformar as perspectivas de significado e 
alterar a maneira de agir diante de situações profissionais, ou se a lógica dominante 
integra um processo de aprendizagem imposto por um sistema que resulta em uma 
aprendizagem mecânica, na qual os gerentes são conduzidos a participar de ações de 
aprendizagem em função das cobranças e também porque a conclusão de cursos é 
condição sine qua non para uma pontuação que pode possibilitar a ascensão na 
carreira profissional e uma parcela de remuneração variável. 
 

A educação corporativa é um conceito que emerge no discurso empresarial como uma 

possibilidade de alavancar o processo de aprendizagem contínua que tanto se espera do 

trabalhador; uma tentativa de preencher lacunas e descompassos causados pelo ensino e pelas 

universidades que o capital julga “tradicionais” (QUARTIERO; BIANCHETTI, 2005). 

Santos (2004, p. 3) compreende “o surgimento desse modelo de formação como a 

estratégia atualmente considerada a mais adequada pelo capital para a reprodução da força de 

trabalho”. 



Com a educação corporativa, “trabalho e aprendizagem sobrepõem-se nas empresas” 

(QUARTIER; BIANCHETTI 2005, p. 10), no entanto, os autores enfatizam: as noções de 

espaços e tempos como elementos claramente delimitados, com especificidades próprias 

quando falamos em escala e empresa. A escola é concebida como lócus de ensino e de 

aprendizagens; a empresa como campo de aplicação de conhecimentos, adquiridos em outro 

tempo e lugar. Aqui passa-se para uma situação onde o lócus espaço-temporal de ensino e de 

aprendizagem e o da produção de bens materiais e bens intangíveis já não conhecem mais as 

rígidas delimitações que caracterizavam a relação entre essas instituições. (QUARTIER; 

BIANCHETTI, 2005) 

A educação corporativa se torna um diferencial para a organização, pois o 

conhecimento está nas pessoas e são estas que transformam oportunidades em negócios. A 

educação corporativa desenvolve uma visão mais estratégica. A organização, por meio da 

educação corporativa, entende que precisa investir em todos os colaboradores e em toda a 

cadeia de valor. 

Assim, as organizações, através da educação corporativa: 

 
[...] propõem uma teoria geral de aprendizagem organizacional como parte de um 
modelo de tomada de decisão da empresa que enfatiza regras, procedimentos e 
rotinas como forma de responder aos desafios do ambiente externo e a ele se 
adaptar. Essas regras devem ser sempre revistas e adequadas à atualidade, a partir do 
próprio aprendizado obtido com as experiências anteriores da empresa 
(CALDEIRA;GODOY, 2011, p. 516). 
 

Portanto, a educação corporativa pode ser entendida como um setor de treinamento 

aperfeiçoado, pois desenvolve uma visão mais sistêmica e estratégica, servindo como um 

setor de estímulo à aprendizagem organizacional gerando desenvolvimento individual e 

organizacional. Investindo no aprendizado dos colaboradores, a organização desenvolve um 

modelo estruturado de transmissão de conhecimentos, seja ele feito a distância ou presencial 

(VERGARA, 2000). 

A educação corporativa vem transformando os posicionamentos organizacionais 

tradicionais, pois algumas organizações já entenderam, que mais do que treinar os 

colaboradores, é preciso prepará-los, ofertando-lhes uma formação mais ampla e mais 

continuada, aperfeiçoando-os para a vida por meio de mecanismos globais como a cultura e a 

educação, seja esta formal ou informal. 

 O principal objetivo da educação corporativa, segundo Mundim (2002, p. 63), é: 

 



Evitar que o profissional se desatualize técnica, cultural e profissionalmente, e perca 
sua capacidade de exercer a profissão com competência e eficiência, causando 
desprestígio à profissão, além do sentimento de incapacidade profissional. Educação 
corporativa é, portanto, o conjunto de práticas educacionais planejadas para 
promover oportunidades de desenvolvimento do funcionário, com a finalidade de 
ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua vida institucional. 
 
 

 A adoção da educação corporativa implica uma mudança na cultura organizacional, 

pois representa uma diminuição na distância entre os mundos acadêmicos e organizacionais. 

Entende-se, então, o número considerado de business school criadas no Brasil, no sentido de 

integrar trabalho e aprendizagem como forma de ampliar a longevidade do negócio da 

organização. 

 Nesta mesma linha de raciocínio, Meister (1999) aponta o aumento de cursos 

intraorganizacionais de capacitação dos colaboradores promovidos pelas organizações, pois, 

“as atividades de ensino dirigidas pelas empresas promovem um programa de capacitação 

orientado aos objetivos da organização, garantindo uma mensagem unificada e uma 

linguagem comum”.  

É importante destacar que o propósito da educação corporativa é desenvolver 

competências, pensamentos, atitudes, hábitos e visões de negócio, dotando todas as pessoas 

de ferramentas mentais que aperfeiçoem seu trabalho. Para se atingir esse propósito com 

sucesso, devem ser seguidos os princípios e práticas levantados por Eboli (2004, p.60), 

apresentado no quadro abaixo: 
 

Quadro 2: Princípios e Práticas da Educação Corporativa 
Princípios Práticas 

Competitividade Obter o comprometimento e o envolvimento da alta 
cúpula com os sistemas de educação;  
Alinhar as estratégias, diretrizes e práticas de gestão de 
pessoas às estratégias do negócio;  
Implantar um modelo de gestão de pessoas por 
competências;  
Conceber ações e programas de educacionais alinhados 
às estratégias do negócio. 

Perpetuidade Ser veículo de disseminação da cultura empresarial  
Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de 
aprendizagem.  

Conectividade Adotar e implementar a educação “inclusiva”, 
contemplando o público interno e o externo;  
Implantar modelo de gestão do conhecimento que 
estimule o compartilhamento de conhecimentos 
organizacionais e a troca de experiências;  
Integrar sistema de educação com o modelo de gestão 
do conhecimento;  
Criar mecanismos de gestão que favoreçam a 
construção social do conhecimento.  

Disponibilidade Utilizar de forma intensiva tecnologia aplicada à 
educação;  



Implantar projetos virtuais de educação (aprendizagem 
mediada por tecnologia);  
Implantar múltiplas formas e processos de 
aprendizagem que favoreçam a “aprendizagem a 
qualquer hora e em qualquer lugar”.  

Cidadania Obter sinergia entre programas educacionais e projetos 
sociais;  
Comprometer-se com a cidadania empresarial, 
estimulando a formação de atores sociais dentro e fora 
da organização e a construção social do conhecimento 
organizacional. 

Parceria Parcerias internas: responsabilizar líderes e gestores 
pelo processo de aprendizagem de suas equipes, 
estimulando a participação nos programas 
educacionais e criando um ambiente de trabalho 
propício à aprendizagem;  
Parcerias externas: estabelecer parcerias estratégicas 
com instituições de ensino superior.  

Sustentabilidade Tornar-se um centro de agregação de resultados para o 
negócio;  
Implantar sistema métrico para avaliar os resultados 
obtidos, considerando-se os objetivos do negócio;  
Criar mecanismos que favoreçam a auto-
sustentabilidade financeira do sistema.  

Fonte: Eboli (2004, p.60) 

 

O desenvolvimento prático das empresas requer a adoção de novas técnicas e 

promoção de uma postura inovadora dos interlocutores, alinhadas às exigências 

contemporâneas. Dessa forma, os programas de educação corporativa enfrentam um desafio 

que não é somente o de atrair, mas também reter o colaborador no processo de 

aperfeiçoamento. 

A globalização e a expansão das fronteiras organizacionais exigem competências e 

gestão do conhecimento. As organizações devem buscar soluções para o desenvolvimento de 

conhecimento, de novas habilidades e atitudes para todos que participam do processo de 

negócio. 

 

1.4 Desenvolvimento Humano 

 

Segundo Klein (2012), no contexto das organizações, o termo maturidade pode 

assumir os mais variados significados, o que reflete, em princípio, um entendimento 

superficial do conceito, mas também sua complexidade. Se, por um lado, as organizações, 

quando cientes da necessidade, têm procurado desenvolver o potencial humano, por outro 

observa-se sua dificuldade em realizar efetivamente determinadas ações nessa área. Essa 

dificuldade é realçada quando se considera a mudança de um tipo de trabalho industrial, no 



qual controle e disciplina eram postos em destaque, para um trabalho de tipo intelectual, em 

que potencial criativo e de relacionamento humano são a tônica do discurso. 

Em um cenário complexo de incertezas e mutável, impõe-se às organizações e às 

pessoas, o desenvolvimento de novas competências (BARONI; OLIVEIRA, 2006). 

Bitencourt (2005) mostra, em paralelo, um esgotamento das formas tradicionais de 

treinamento que oferecem formação técnica que não respondem mais a contento às 

necessidades de formação das pessoas e das demandas organizacionais. 

Levando em consideração o desenvolvimento profissional por meio do treinamento o 

desenvolvimento este intimamente ligado às capacidades internas do colaborador em busca do 

seu crescimento profissional, esta caminhada contínua não é somente determinada por 

processos de maturação (biológicas ou genéticas), pois é muito mais ampla e envolve aspectos 

culturais, sociais, práticos, profissionais e interações. “Os seres humanos nascem mergulhados 

em cultura, e é claro que esta será uma das principais influências no desenvolvimento” 

(RABELLO; PASSOS, 2010, p. 02). 

O desenvolvimento pode ser analisado por várias perspectivas: ambientalista, inatista, 

construtivista e evolucionista. Na perspectiva ambientalista de Skinner (1953) e Watson 

(1924), os seres humanos nascem como tábuas rasas, e estes vão aprendendo por processo de 

imitação e reforço. 

Para os inatistas seguidores das teorias de Chomsky, “as crianças já nascem com tudo 

que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. Nada é aprendido no ambiente, e 

sim apenas disparado por este” (RABELLO; PASSOS, 2010, p. 03). Para os construtivistas 

seguidores de Piaget, o desenvolvimento se constitui por meio de uma interação entre o 

biológico e as aquisições dos seres humanos em constante relação com o meio. Ainda dentro 

da perspectiva construtivista, pode-se destacar o sócio interacionismo considerando-se as 

teorias de Vygotsky, segundo o qual o desenvolvimento “se dá em relação nas trocas entre 

parceiros sociais, através de processos de interação e mediação” (RABELLO; PASSOS, 2010, 

p. 04). 

Na perspectiva de evolução o desenvolvimento humano se dá no desenvolvimento das 

características humanas e variações individuais como produto de uma interação de 

mecanismos genéticos e ecológicos, envolvendo experiências únicas de cada indivíduo desde 

antes do nascimento (RABELLO; PASSOS, 2010, p. 07). 

No ambiente organizacional, o desenvolvimento humano está diretamente relacionado 

à ocupação e à profissão, ou seja, carreira que é como um caminho a ser trilhado pelo ser 



humano no meio profissional e que possibilita progresso em posições ao longo do tempo. 

Portanto carreira está associada: 

 
[...] ao sucesso e à ascensão social. Usualmente a trajetória profissional pressupunha 
diferentes fases, no formato de um ciclo similar ao desenvolvimento humano. As 
intervenções partiam da exploração de fantasias sobre o trabalho e o ingresso no 
mundo profissional, até abordarem o desligamento da empresa ou a aposentadoria 
(TOLFO, 2008, p.41). 

 

Segundo Pacheco (2012), embora a condição humana seja permeada por inúmeros 

fatores, a educação e a cultura são, ainda no século XXI, a evidência de desenvolvimento 

humano e profissional. A experiência mostra que, apesar da preocupação dos programas de 

gestão, o administrador não se torna imune a comportamentos e atitudes indesejados. 

Desenvolver a maturidade dos membros de uma organização é um passo fundamental 

para a execução de outras iniciativas, tais como: a aprendizagem organizacional, o 

desenvolvimento de profissionais reflexivos, a capacidade criativa e de inovação, adaptação 

estratégica e a mudança organizacional. Esta importância, entretanto, vai além do contexto 

organizacional, visto o papel que as organizações desempenham em toda uma sociedade 

(PERROW,1991). 

Nesse sentido, rever os propósitos, analisar os fatos e listar as preocupações são uma 

condutas substanciais para o futuro e requerem estratégias que atendam até a mais 

democrática das instituições. Nessa perspectiva, pode-se contar com a educação corporativa 

no campo profissional, capacitando gestores para conciliar as necessidades da instituição com 

a expectativa de sua equipe. 
 

1.5 Carreira 
 

Hall (2002), citado por Costa (2010), ao definir carreira, apresenta significados 

distintos atribuídos pelos sujeitos que ocupam posição nas empresas. Pode ser entendida 

como mobilidade vertical, profissão, sequência de empregos e de experiências relacionadas a 

funções durante a vida, não se limitando ao ambiente profissional. As definições apresentadas 

se apresentam restritas demais (mobilidade vertical) ou muito amplas (funções durante a 

vida), no entanto, uma melhor delimitação sobre este tema precisa ser apresentada. 

 

 

 



London e Stumpf (1982, p. 04) citados por Costa (2010, p.35), apresentam a seguinte 

definição: 
Uma carreira é uma sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados 
durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a 
ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais 
e expectativas e imposições da organização e da sociedade. 

 

Como se vê, trata-se de uma definição mais adequada, uma vez que considera-se 

carreira como uma série de etapas que variam em função de pressões exercidas sobre a 

pessoa, mostrando a carreira como um produto da relação pessoa x organização. 

As organizações modernas precisam comprometer os colaboradores com os resultados 

de seu trabalho. Esse comprometimento deve ser resultado da motivação, valores, talentos e 

habilidades, e pode ser alcançado por meio da gestão compartilhada da carreira. 

Nos dias atuais, espera-se que cada indivíduo assuma a responsabilidade quanto ao 

planejamento de sua carreira. Para Martins (2001 apud DUTRA, 2010), a pessoa deve ter 

autoconhecimento a fim de desenvolver um próprio referencial quanto às suas escolhas e  

crenças profissionais, sendo que estas escolhas sofrem influências diretas do ambiente externo 

em que o indivíduo está inserido, provenientes da família, da sociedade e da cultura. 

Independentemente destas influências, cada pessoa necessita desenvolver seu próprio projeto 

profissional para, desta forma, criar um referencial nas escolhas de sua carreira. 

De acordo Beschhizza (2005), o planejamento da carreira contempla os seguintes 

aspectos: 

 

 fazer constante autoavaliação, analisando qualidades, interesses e potencial; 

 estabelecer objetivos de carreira, identificando objetivos e traçando um plano 

realista para alcançá-lo, com base na autoavaliação mencionada e nas 

oportunidades oferecidas pela empresa; 

 implementar o plano de carreira, capacitando-se para competir pelas 

oportunidades e para atingir as metas de carreira.  

 

Já o papel da empresa na administração de carreiras não se resume à estruturação de 

processos sucessórios. São, também, funções da empresa segundo Beschizza (2005): 

 



 tomar as decisões relacionadas com o alinhamento do sistema de administração 

de carreiras aos princípios que orientam a gestão de Recursos Humanos (RH) e 

as estratégias empresariais. 

 

 definir o sistema de administração de carreiras no que concerne à sua 

configuração técnica (formatação e características das estruturas de carreira, 

níveis dentro de cada estrutura e requisitos de acesso, instrumentos de gestão a 

serem utilizados no sistema). Tal definição deve estar alinhada às estratégias 

empresariais. 

 
 definir a metodologia de concepção, implementação e atualização do sistema, 

tomando as decisões que determinam seu funcionamento. 

 
Existem três tipos básicos de desenho de carreira, o primeiro é chamado de estrutura 

em linha, que ordena as diversas posições da organização em uma única direção, sem 

alternativas. A segunda desenho estrutura é a de rede, que apresenta diversas alternativas para 

cada posição da organização, permitindo que o colaborador opte pela trajetória que mais 

agrade. 

A terceira e última é chamada de estrutura paralela, que cria alternativas para o 

colaborador que não estejam ligadas diretamente à organização. Podemos entender estrutura 

paralela como: 

 
Sequência de posições, que uma pessoa pode assumir no interior de uma 
organização, orientada em duas direções, uma de Natureza profissional e outra de 
natureza gerencial, sendo o acesso aos maiores níveis de remuneração e de 
reconhecimento oferecidos pela empresa garantidos em qualquer uma das direções 
escolhidas (DUTRA, 1996, p. 86). 

 

Quando a estrutura de carreira não atende às necessidades dos diferentes grupos 

ocupacionais da organização (técnico, administrativo, gerencial etc.), pode-se incorrer no 

risco de perda de capacidade técnica e gerencial nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Isto 

é comum quando os colaboradores técnicos vislumbram posições gerenciais como a única 

forma de ascensão na carreira, o que os leva a não investirem no seu desenvolvimento técnico. 

O sistema de carreiras paralelas fixa parâmetros para o desenvolvimento dos 

colaboradores e estabelece canais de negociação de expectativas entre as pessoas e a 

organização. 



Assim, o sistema de carreiras paralelas permite à empresa incentivar tanto o 

aperfeiçoamento técnico como o gerencial, dependendo das vocações e aspirações 

individuais. 

 
 

1.5.1 Trajetórias de Carreiras 

 

 O mundo globalizado vem provocando transformações nas trajetórias assumidas pelas 

carreiras dos diversos indivíduos e estas passam a assumir diversas denominações como 

tradicional, sem fronteiras, portfólio, empreendedora, customizada, proteana entre outras. 

 A carreira tradicional se baseia na noção de emprego herdada da sociedade industrial 

(BENDASSOLI, 2009), na qual o empregado faz uma troca com a organização: ele se dedica 

e é fiel e, como recompensa, recebe segurança e estabilidade. A concepção do fator 

segurança, porém, mudou em relação ao passado. Atualmente, pode estar mais relacionado a 

qualificações pessoais e a atitudes sobre a própria carreira do que em restringir suas 

possibilidades ao empregador (VELOSO; DUTRA, 2010). 

 A concepção da palavra proteana é construída por meio de uma metáfora em relação 

ao deus grego Proteus, que muda de aparência conforme a necessidade . Este adjetivo, 

associado à carreira, foi utilizado por Hall (1976) para descrever o profissional que possui 

capacidade de adaptar seu conhecimento, habilidades e competências ao novo contexto 

econômico, social e tecnológico. 

Segundo este raciocínio, Hall (1976) afirma que a carreira no século XXI será 

predominantemente proteana, dirigida pelas pessoas, não pelas organizações, e reinventada de 

tempos em tempos. Para o autor, o mito de Proteus revela elementos que podem ser 

metaforicamente observados no profissional contemporâneo que possui a habilidade de 

gerenciar sua própria carreira. 

Nessa definição, a carreira proteana consiste na experiência diversificada, no 

treinamento, na educação e no conhecimento adquiridos pelo indivíduo. 

A carreira proteana está relacionada com personalidade proativa, autenticidade na 

carreira, abertura a experiências e orientação a objetivos. Conforme aponta Hall (2002), a 

carreira proteana é caracterizada por duas variáveis:  

 

 Autogestão da carreira: acontece quando o profissional assume o controle de seu 

destino profissional e cria as próprias oportunidades de desenvolvimento. 



 

 Carreira orientada por valores: ocorre quando o profissional prioriza os próprios 

valores ao estabelecer prioridades e objetivos e quando o sucesso é definido a partir de 

critérios próprios, não da empresa nem do mercado. 
 

Como decorrência dessas variáveis, o profissional, com carreira proteana, pode 

apresentar atitudes como mudança frequente, intensa renovação de competências e autonomia 

nas decisões. Bendassolli (2009, p. 392) complementa essa visão ao afirmar que: “A 

mensagem é clara: carreira depende de versatilidade, contínua adaptação e resiliência".  

Ao mesmo tempo em que os estudos sobre carreira proteana avançavam, surgiram as 

primeiras pesquisas sobre as carreiras sem fronteiras ou, no inglês, boundaryless career. Esta 

denominação ocorre a partir de 1993, quando surge a expressão “empresas sem fronteiras”, 

provocando uma mudança no comportamento das organizações e dos colaboradores e 

consequentemente, uma mudança sobre o entendimento do que seja carreira. 

Segundo esta nova definição, o profissional com atitude de carreira sem fronteira é 

independente, buscando oportunidades que vão além de um único empregador. Há um 

consenso de que os profissionais com esse tipo de carreira se sentem confortáveis tanto com 

movimentação física (troca de emprego e empresa) quanto psicológica (criar e sustentar 

relacionamentos ativos além da fronteira da empresa). São duas as variáveis das carreiras sem 

fronteiras, segundo Bendassoli (2009): 

 

 Mobilidade psicológica: característica que aparece nos profissionais que 

preferem interagir com pessoas, que se sentem motivados por novas 

experiências, situações e aprendizado no trabalho, com um olhar além das 

fronteiras de sua atual empresa. 

 

 Mobilidade física: aparece quando a pessoa deseja trabalhar para várias 

empresas e se compromete com o trabalho à medida que percebe que está se 

desenvolvendo.  

 

A carreira sem fronteiras se opõe à com a carreira tradicional pelo fato de não estar 

confinada às fronteiras de uma única organização, emprego, ocupação, região ou domínio de 

expertise. 



1.5.2 Estudos sobre Carreiras 

  

Nos últimos anos, percebem-se mudanças fundamentais no papel do indivíduo diante 

de sua carreira, dadas a instabilidade e a incerteza do mercado de trabalho geradas por fatores 

como a competitividade e a globalização. Para Amaral, Leite, Moreira e Salgueiro (2012) 

estes elementos acirram a consciência de que as carreiras pertencem, em última instância, aos 

indivíduos e não às organizações e, em consequência, cabe a esses indivíduos a 

responsabilidade por planejar e buscar seu autodesenvolvimento, seja dentro ou fora do 

contexto das organizações. 

Pode-se observar dois grandes modelos de carreira, a considerar o modelo tradicional, 

que ainda se mantém dominante no cenário social e organizacional, e o modelo não 

tradicional ou moderno: 

 

[...] tradicionalmente a carreira é feita por um homem, pertencente aos 

grupos socialmente dominantes. [...] Esse modelo tradicional está em 

perfeita ressonância com uma sociedade em que a divisão sexual do 

trabalho interditou por todas as práticas a carreira das mulheres, a 

homogeneidade da população era maior, a instrução estava 

desigualmente repartida e as grandes organizações ofereciam empregos, 

estabilidade e aberturas. Hoje em dia, esse modelo tradicional está ainda 

largamente presente mais em certos países do que em outros. [...] 

Contudo, a partir dos anos 70, surge um outro modelo, menos 

tradicional, resultante das mudanças sociais que vamos conhecer nas 

sociedades, no decorrer dos últimos trinta anos (CHANLAT, 1995, p. 

72). 

 

O modelo de carreira tradicional teve maior representatividade até os anos 1970, onde 

foi marcado pela estabilidade, enriquecimento, progresso e divisão sexual e social do trabalho, 

nos quais apenas os homens detinham a exclusividade do trabalho e a ascensão profissional 

pertenciam aos poucos grupos socialmente dominantes. Este modelo caracterizou-se 

essencialmente pela linearidade e verticalidade na progressão da carreira e os trabalhadores 

possuíam maior estabilidade no emprego (ANDRADE, 2009). 

A caracterização do novo modelo de carreira ou não tradicional surge pela variedade, 

ao mesmo tempo sexual e social, que resulta em maior participação feminina no mercado de 



trabalho, além da elevação do grau de instrução e da afirmação dos direitos individuais, entre 

outros. É um modelo alicerçado pela instabilidade, descontinuidade e horizontalidade, 

tornando as carreiras menos lineares e estáveis (CHANLAT, 1995 e ANDRADE, 2009).  

As carreiras tidas como tradicionais, no construto desenvolvido por Chanlat (1995) 

subdividem-se em dois tipos peculiares: 

 Burocrática: relacionada às estruturas burocráticas da organização, rígida 

hierarquia de papéis, centralização do poder e impessoalidade nas relações, 

alicerçada pelos concursos públicos e planos de carreira atrelados ao tempo de 

empresa;  

 

 Profissional: neste tipo há monopólio do saber, ou seja, da especialização e do 

profissionalismo, onde seu avanço se dá pela disciplina profissional.  

 

Já as carreiras tidas como não tradicionais ou modernas estão divididas como 

(CHANLAT, 1995):  

 

 Empreendedor: relacionadas às atividades de empresa independente onde o 

sucesso não é mais entendido como “fruto do nascimento”, mas sim do 

resultado direto do talento e trabalho do indivíduo;  

 

 Sociopolítico: baseado nas habilidades sociais e no poder de relações que 

dispõe uma determinada pessoa.  

 

Tanto a administração da carreira tradicional como a não tradicional tiveram forte 

influência da elevação da presença feminina no mercado de trabalho, das mudanças 

tecnológicas e da reestruturação da economia. A adaptabilidade ao novo cenário introduziu 

novos comportamentos à carreira: parar de trabalhar para investir nos estudos, estudar 

trabalhando, cuidar e educar dos filhos e após retornar ao mercado de trabalho e aos estudos, 

entre outros (ANDRADE; KILIMNIK; PARDINI, 2011).  

Essas abordagens permitem pressupor que cada uma das carreiras apresentadas 

possuem vantagens e desvantagens que as diferem. As antigas e novas concepções, 

concebidas em virtude dos novos e diferentes arranjos organizacionais e profissionais, 

remetem a uma nova configuração no trabalho do mundo moderno.  



O tema abordado, por sua complexidade e características particulares, requer que seja 

mais bem elucidada a forma como a carreira é reconhecida ou percebida pelo indivíduo no 

exercício de suas atividades, dentro do contexto organizacional. Na era do conhecimento, as 

carreiras devem ser completamente repensadas. 

 Neste estudo, a análise esta voltada para a importância da educação corporativa na 

construção de uma carreira sólida tanto para o indivíduo como para a organização. 

 

1.5.3 Carreira e Sucesso 

 

 Uma carreira de sucesso está intimamente ligada ao conceito de progresso. Vários 

autores afirmam que o sucesso está vinculado ao progresso vertical dentro da organização 

(SCHEIN, 1978). Sucesso pode também estar relacionado aos resultados positivos durante a 

vida profissional (LONDON; STUMPF, 1982) e ou a experiência profissional (JUDGE, 

1995). 

 Hall (2002) apresenta critérios para avaliar uma carreira de sucesso: 

 

 Dinheiro e posição. 

 Carreira avaliada pela própria pessoa. 

 Adaptabilidade. 

 Identidade. 

 

Segundo Dutra (2009), carreira faz parte da dimensão desenvolvimento. Progresso ou 

sucesso, então, significa, para o autor, a ampliação do espaço ocupacional e a capacidade de 

entregar resultados positivos, envolvendo inclusive a complexidade da tarefa e o cargo ou 

função ocupada. 

Paradoxalmente, se por um lado as novas trajetórias de carreira dos trabalhadores 

tendem a reduzir a dependência das organizações, por outro, a era do conhecimento tem 

conduzido a uma maior dependência, por parte da organização, de maior comprometimento 

das pessoas com os objetivos organizacionais (ALBUQUERQUE, 2002). Para as 

organizações contemporâneas tornou-se necessário desenvolver e reter competências. Para 

isso, é preciso manter um núcleo estável, embora este, geralmente, seja formado por aqueles 

profissionais mais qualificados e capacitados a gerirem as suas próprias carreiras 

(FONTENELLE, 2007). 



Segundo Costa, Chiuzi e Dutra (2013), percebe-se que os indivíduos caminham para 

uma independência no processo avaliativo ao verificar seu sucesso na carreira. Cenários 

tradicionais que ditavam tal sucesso apenas pela movimentação ascendente vertical dentro de 

uma organização vão sendo substituídos, aos poucos, por atitudes e processos cognitivos mais 

abrangentes por parte dos indivíduos que os encabeçam na hora de avaliar se são bem 

sucedidos ou não.  

Esta nova abordagem, que leva em consideração a complexidade, torna-se importante 

para este estudo, pois, treinamento e desenvolvimento atuam diretamente na empregabilidade 

contemporânea e pode e deve ser desenvolvida por meio da educação corporativa. 

 

1.6 Progressão de Carreira nas Organizações 

 

A progressão de carreira é uma função, primeiro, da competência técnica do indivíduo, 

e, segundo, da socialização interna que este sofre por parte da organização, refletindo-se na 

compatibilidade com os valores organizacionais. 

Quando se pensa em uma trajetória com êxito, forma-se um ciclo que se autoalimenta. 

Uma vez que o sucesso é traduzido pela obtenção de resultados satisfatórios para a empresa, o 

sucesso pessoal será tanto maior se coincidir com a consecução das metas organizacionais, 

pois o reconhecimento de comportamentos em que o máximo de energia esteja sendo 

canalizada em proveito da empresa se traduz pelas promoções recebidas por tais indivíduos 

bem sucedidos e oportunidades de realizarem os projetos pessoais, que se vinculem, 

evidentemente, com os interesses da organização (GALHANO, 1996). 

Ainda para Galhano (1996), no processo de promoção, o indivíduo galga posições de 

mais alto poder e de maior centralidade, aprende a desejar cada vez mais aquilo que a 

organização deseja. Para ser reconhecido, além do dever de alcançar os objetivos da 

organização, deve respeitar as regras e reproduzir o discurso ideológico, demonstrando a 

máxima aderência aos valores organizacionais, o que em última instância representa uma 

socialização interna bem sucedida. 

O cenário atual revela que a carreira tem enfrentado diversas mudanças em torno de 

suas concepções, em decorrência dos acontecimentos econômicos, políticos e sociais. Tais 

mudanças estão pautadas em avanço tecnológico, globalização, agilidade no processo de 

comunicação, horizontalização, terceirização, sobreposição de funções, aumento da 

expectativa de vida, desemprego dentre outros.  



Diante deste contexto, é relevante refletir e traçar um planejamento de carreira, 

encontrar uma maneira de colocá-lo em prática, ter a atitude de mover-se rumo à 

concretização dos objetivos tanto pessoais quanto profissionais. Primeiramente, colocou-se a 

importância de identificar e responder às questões sobre o autoconhecimento (clareza dos 

interesses, valores, gostos, aptidões, aonde quer chegar, quando e para quê) com vistas a 

garantir o acerto no alvo desejado e consequentemente manter qualidade de vida em todas as 

fases da carreira. 

Drucker (2002) afirma que um número substancial de pessoas tem a possibilidade de 

fazer escolhas, pois precisam administrar a si próprias, no entanto, não identificam as 

ferramentas para isso. Igualmente, esse mesmo indivíduo necessita se enquadrar em uma série 

de exigências do contexto organizacional e também possuir uma ampla gama de 

competências, que nem sempre coadunam com o perfil necessário para trilhar uma carreira 

autodirigida ou proteana. 

Conforme Savioli (1991), a carreira, tal como o homem e as organizações, nasce, 

cresce, amadurece e morre. É preciso ter consciência de que a carreira é móvel, cada fase tem 

sua constituição e desperta emoções próprias, que deve ser entendida para ser mais bem 

administrada.  

Schein (1996) fala das fases da carreira sob o ponto de vista do indivíduo, como ele 

percebe a própria carreira e como a sociedade a reconhece, embora o espaço de tempo 

associado a cada uma das fases varie muito de acordo com a profissão ou com a pessoa que a 

exerce. 

O autor distribui as fases da carreira em dez etapas (quadro 5), iniciando sua descrição 

com a etapa de crescimento (fantasia ou exploração), terminando sua descrição com a 

aposentadoria. 
 

Quadro 3: Fases da Carreira (Visão do Indivíduo) 
FASES CARACTERÍSTICAS 

Crescimento, fantasia, exploração. 
 

Está associada ao período da infância e pré-
adolescência, a profissão é apenas um pensamento, e a 
carreira pouco significa afora o estereótipo 
profissional e um objetivo geral de “sucesso”. A 
pessoa nesta fase prepara-se para iniciar o processo 
educacional ou de treinamento necessário para 
qualquer que seja a profissão provisoriamente 
escolhida. 

Educação, treinamento. 
 

Dependendo da profissão, este processo pode ser 
complexo ou simples, levando apenas alguns meses, 
vinte anos ou até mais. Há muitas opções dentro dessa 
fase, à medida que as metas profissionais vão se 
tornando mais claras e se transformando. Em alguns 
casos (como o da medicina, por exemplo) as fases da 



carreira externa exigem cedo uma tomada de decisão, 
a fim de assegurar que todos os pré-requisitos 
necessários para o exercício da profissão sejam 
atendidos durante o período educacional. 

Ingresso no mundo profissional. 
 

É uma época de adaptação, na qual as pessoas tomam 
conhecimento da realidade do trabalho e de suas 
próprias reações. O principal aprendizado pessoal 
começa neste ponto com a evolução de aptidões, 
objetivos e valores e são testados em meio a 
turbulências na vida prática. 

Treinamento básico, socialização. 
 

A duração e intensidade deste período variam de 
acordo com a profissão, a organização e a 
complexidade do trabalho. Esta fase é a principal 
fonte de aprendizado pessoal porque a organização 
começa a fazer exigências que o indivíduo deve 
satisfazer. O profissional se vê diante de escolhas 
concretas sobre se deve ou não continuar com a 
profissão e/ou na organização, dependendo de como 
reage ao processo de socialização. 

Admissão como membro. 
 

É nesta fase que surge uma autoimagem mais 
significativa da pessoa como profissional ou membro 
da organização. Objetivos e valores começam a se 
definir por meio de reações a diferentes situações 
desafiadoras em que as escolhas devem ser feitas. 
Nesta fase o indivíduo começa a ter mais consciência 
de suas aptidões, pontos fortes e fracos. 

Estabilização no emprego, permanência como 
membro. 
 

Nos primeiros cinco a dez anos de uma carreira, a 
maioria das organizações e ocupações indica se o 
indivíduo pode ou não contar com um futuro ao longo 
prazo ali. É uma fase variável, irá depender da 
profissão. Em algumas ocupações (tais como a de 
professor universitário) o processo de estabilidade 
força a organização a garantir estabilidade formal ou 
dispensar o indivíduo. Na maioria das organizações, o 
processo não é tão rigoroso, mas obedece a normas 
relativas a tempo de serviço ou dispensas. 

Crise no meio da carreira, reavaliação. É uma fase de reavaliação que pode ser traumática, 
mais muitos indivíduos a consideram normal e 
relativamente simples, frequentemente resultando 
numa redescoberta de objetivos. 

Avanço recomeço ou estabilização. 
 

O conhecimento resultante desta reavaliação leva a 
decisões sobre a continuação ou não da carreira. Para 
alguns subir alguns degraus da carreira, para outros é 
a redefinição das áreas profissionais que desejam 
buscar e para outros ainda implica uma avaliação de 
como conciliar exigências profissionais com interesses 
familiares e pessoais. 

Desligamento. 
 

Fase marcada pela desaceleração das atividades torna-
se menos envolvida, começa a pensar na 
aposentadoria. 

Aposentadoria 
 

Inevitavelmente, querendo ou não, a organização ou 
profissão não terão um cargo significativo a oferecer e 
o indivíduo terá de se adaptar. O que acontece com a 
autoimagem profissional nesta fase varia muito de 
pessoa para pessoa. Para alguns é a possibilidade de 
programar uma nova carreira, para outros é 
traumática, a ponto de perder a saúde física ou mental, 
às vezes provocando morte prematura. 

Fonte: Schein (1996) 
 



 
O tempo de duração destas fases é variável, pois vai depender do esquema interno de 

atividades para cada pessoa. Elas podem ser curta ou longa, ou até mesmo repetir-se caso a 

pessoa mude de carreira, portanto não está necessariamente correlacionada com a idade. 

O cenário atual apresenta o profissional como gestor da sua carreira, 

independentemente do tipo de organização à qual pertence. O autogerenciamento da carreira 

desponta como a mais forte tendência no mundo corporativo social e econômico, à medida 

que viabiliza aos indivíduos a possibilidade de escolha e de busca constante por novas 

alternativas de atuação profissional pela busca da Educação Corporativa. A carreira 

autodirigida pode potencializar mudanças mais rápidas e maior flexibilidade de rumo 

profissional, em uma era de intensa instabilidade, insegurança e imprevisibilidade. (PERES, 

2011). É provável que, com esta pesquisa, possamos identificar o desenvolvimento dos 

colaboradores diante da participação dos programas em Educação Corporativa, uma vez que 

suas carreiras exigem o comprometimento com suas relações de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa, considerando que essa 

abordagem é indicada para analisar a interação entre pesquisador e atores, facilitando a 

compreensão do contexto como proposto no objeto de estudo (WHETTEN; GODFREY, 

1998). 

As diferenças entre os métodos qualitativo e quantitativo são observadas na coleta, 

análise e uso de instrumentos estatísticos. A metodologia qualitativa é aplicada quando 

buscamos compreender aspectos complexos e profundos relacionados a comportamentos 

humanos. É aplicada em situações em que o pesquisador busca captar do indivíduo 

características ligadas a motivações psicológicas e pressupostos em organizações onde se 

busca entender o funcionamento de estruturas complexas (LAKATOS; MARCONI, 2004). 

As técnicas de entrevistas qualitativas, de maneira geral, são pouco estruturadas, como 

abordado por Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), pois não existe o estabelecimento de 

forma rígida para os prosseguimentos das perguntas, equiparada a uma conversa. Existem 

vários tipos de entrevistas qualitativas: as não estruturadas, as semiestruturadas, a mista, 

história oral e história de vida. 

Segundo Lima (2004), o método de pesquisa qualitativo permite investigar fenômenos 

sociais a partir da observação, interpretação e compreensão dos atores envolvidos, levando em 

conta o contexto. Tal abordagem, segundo o autor é eficaz devido ao fato de: 

a) reconhecer a importância do singular ao processo investigatório; 

b) valorizar a intensidade detrimento da quantidade; 

c) credibilidade a partir  de variadas perspectivas das diferentes fontes de que 

permitem profundidade do olhar; 

d) quantidade de tempo e intensidade do contato entre pesquisador e sujeitos; 

e) quantidade de tempo do processo de investigação e multiplicidade de fontes 

dificulta manter pré conceitos do pesquisador em relação ao fenômeno. 

De acordo com Flick (2009, p.16) a “pesquisa qualitativa chegou à idade adulta”, pois 

o número de publicações e a ampliação deste tipo de investigação em vários campos 

demonstram a preocupação por questões de qualidade. 

Assim, para conduzir esta pesquisa, propõe-se uma investigação de cunho qualitativo, 

com a realização de um estudo sobre os seguintes temas: educação corporativa e carreira. 

Para o desenvolvimento da pesquisa e o alcance de seus objetivos foram abordadas 

duas dimensões: teórica e a de campo. 



A pesquisa bibliográfica é mais acessível ao público, podendo ser obtida por meio de 

materiais publicados em livros, jornais, internet, revistas (VERGARA, 2000). Já a de campo é 

utilizada em pesquisas comparativas sendo possível, por meio deste método, o estudo de 

pessoas e fenômenos em diferentes regiões, culturas, comportamentos e países.  

Assim, o pesquisador que opta por coletar dados por meios de entrevistas deve ser 

capaz de realizar boas perguntas e consequentemente interpretar as respostas; ser um bom 

ouvinte e não equivocar-se por suas próprias ideologias e possíveis preconceitos; ser 

adaptável e flexível; ter noção clara das questões que estão sendo estudadas; ser imparcial em 

relação a noções preconcebidas. 

Consequentemente, o pesquisador precisa saber: 

 por que o estudo está sendo realizado; 

 quais evidências estão sendo procuradas; 

 quais variações podem ser antecipadas; 

 o que constituiria uma prova contrária para qualquer proposição dada. 

 

No presente estudo, a pergunta de pesquisa tem como objetivo saber como os 

programas de Educação Corporativa de uma organização contribuem para a trajetória 

profissional de indivíduos em uma organização do setor de Transportes de Cargas. Assim, o 

procedimento de campo teve a seguinte sequência: 

a) Busca de autorização para realização das entrevistas: foi necessária a permissão do 

diretor da empresa, para que os entrevistados respondessem à pesquisa de campo. 

b) Coleta de dados: ocorreu pelas entrevistas com os participantes. Todos os 

agendamentos para a coleta de dados foram definidos de acordo com a disponibilidade dos 

envolvidos. O pesquisador buscou adaptar-se às disponibilidades e aos remanejamentos 

inesperados. 

c) Validação do material coletado com os entrevistados. 

 

Os participantes deste estudo foram os colaboradores líderes envolvidos nos 

programas de educação corporativa desta organização, juntamente com a análise documental 

(neste caso, para reconhecimento das diretrizes organizacionais, especificas quanto ao 

programa de educação corporativa) atendendo a algumas das seis fontes de evidências 

apresentadas por Yin (2005), que são entrevistas e documentos. A escolha dos colaboradores 



líderes se deu pelos critérios de acessibilidade, de forma a privilegiar a coleta qualitativa das 

informações.  

A pesquisa de campo foi efetuada na Braspress Transportes Urgentes que atua na 

distribuição de encomendas urgentes há 36 anos, operando hoje com uma frota própria de 

1.693 veículos. As operações envolvem ainda 700 veículos agregados e 6.041 colaboradores 

distribuídos em 108 filiais em todo o território nacional.   

A Braspress integra o Grupo H&P Empreendimentos e Participações Ltda, formado 

ainda pelas empresas Aeropress – Transportes Aéreos Ltda;  AMG Capital Investiments LLC; 

Braspress Transportes Urgentes Ltda; Braspress Logística Ltda; Planex – Locação de 

Equipamentos e T.C.G. – Terminal de Cargas de Guarulhos.  

Com base nos dados fornecidos pela assessoria de imprensa da Braspress, a política de 

comercialização aliada à qualidade dos serviços oferecidos e prestados, bem como a malha 

operacional são alguns dos trunfos responsáveis pelo sucesso da Braspress, na opinião do 

fundador, Diretor-Presidente e controlador do Grupo H&P, do qual a Braspress é a empresa-

mãe.  

A utilização de importantes e sofisticadas ferramentas de Logística, como o maior 

Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas (Sorter) da América Latina 

inaugurado no Rio de Janeiro - e o segundo maior também instalado em São Paulo que é da 

Braspress - além da pontualidade de horários graças a um sistema de comunicação eficiente, 

são alguns dos diferenciais da empresa em relação à concorrência. 

Anualmente, os caminhões da Braspress rodam cerca de 96 milhões de quilômetros, 

consumindo cerca de 20 milhões de litros de combustíveis. A cada mês, emite 1.050.000 

despachos em média, o que significa realizar cerca de 8.000 coletas/dia e 50.000 entregas/dia. 

Para o presente estudo, foi utilizada, como instrumento de coleta de dados, uma 

entrevista semiestruturada (anexo A), que teve por objetivo principal compreender os 

significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema de 

interesse (GODOI, 2010).  

Também foram levantados dados pessoais dos entrevistados, como nome, idade, 

gênero, grau de escolaridade, área de formação, tempo de trabalho na empresa e os cursos de 

atuação.  

As entrevistas foram realizadas com onze líderes de vários setores, sendo que os 

mesmos já atuam na organização na média de 6 meses a 18 anos, as entrevistas ocorreram em 

uma sala cedida pela organização, que atende às necessidades para o trabalho, como: boa 

iluminação, ventilação, cadeiras para o número de participantes e sem interferências externas, 



assegurando a neutralidade e sigilo das informações. Para manter a isenção da pesquisa, foram 

suprimidos os nomes dos entrevistados: 

 
Quadro 04: Participantes do estudo 

ENTREVISTADOS SETOR IDENTIFICAÇÃO TEMPO 
DURAÇÃO 

Entrevistado 1 Recursos Humanos E1 11min 38s 
Entrevistado 2 Operacional E2 12 min 
Entrevistado 3 Operacional E3 12min 37s 
Entrevistado 4 Jurídico E4 12min 27s 
Entrevistado 5 Gestão da Informação E5 12min36s 
Entrevistado 6 Atendimento E6 11min22s 
Entrevistado 7 Recursos Humanos E7 12min53s 
Entrevistado 8 Automação E8 12min50s 
Entrevistado 9 Recursos Humanos E9 12min53s 
Entrevistado 10 Compras e Auditoria E10 12min17s 
Entrevistado 11 Controladoria E11 12min26s 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Dada a relevância dos temas abordados e desenvolvidos na fundamentação teórica, e 

que foram utilizados para análise de dados e discussão dos resultados, elaborou-se uma matriz 

de orientação metodológica, a qual serve como referencial para as categorias criadas dentro 

dos objetivos da pesquisa. 

Lembramos que o objetivo geral da pesquisa é identificar se a participação dos 

indivíduos em programas pertencentes à Educação Corporativa apresenta efeitos sobre a 

carreira e sobre o desenvolvimento pessoal, conforme quadro 7 : 

 
Quadro 05: Matriz de Orientação Metodológica 

OBJETIVOS CATEGORIAS DE ANÁLISE REFERENCIAL 
TEÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar se a participação dos 
indivíduos em programas 
pertencentes à Educação Corporativa 
apresenta efeitos sobre a carreira e 
sobre o desenvolvimento pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 1 – Educação 
Corporativa quanto ao compromisso 
com a Organização. 
a) Diferencial para o 
Desenvolvimento Organizacional 
b) Educação Corporativa e 
Desenvolvimento Organizacional 
c)Sucesso na Carreira 
 

Caldeira; Godoy (2011); 

Fleury; Fleury (1997); Senge 

(1995); Guns (1998); 

Kiernan (1998); Rabello; 

Passos (2010); Dutra (2009); 

Peres (2011); Tolfo (2008); 

Galhano (1996); Costa; 

Chiuzi; Dutra (2013); 

Baroni; Oliveira (2006); 

Bitencourt (2005); Schein 

(1996) 

 

Verificar a percepção dos indivíduos 
sobre a agregação de valor social e 
profissional, por meio da participação 
nos programas de Educação 
Corporativa; 
 
 

CATEGORIA 2 – Fatores que 
Contribuem com o Programa de 
Educação Corporativa 

a)Método de Aprendizagem 
b)Capacitação e Envolvimento 
 

Andrade; Rodrigues (2008); 
Albuquerque 
(2002);Pacheco (2012); 
Pereira (2001); Oliveira 
(2006); Eboli (2002) 

Observar se a participação nos 
programas de Educação Corporativa 
promove o desenvolvimento na 
carreira dentro da organização; 
Identificar a importância da Educação 
Corporativa no setor de transportes 
de cargas 
 

CATEGORIA 3 – Trajetória 
Empreendedora 

a)Possibilidades de Progressão 
b)Fatores de Recompensa 
c)Percepção da importância nos 
Programas de Educação Corporativa 
 

Eboli (2002); Eboli (2004); 
Schein (1996); Savioli 
(1991); Peres (2011); 
Schein(1978); London 
Stumpf (1982); Judge(1995) 
;Hall (2002); Galhano 
(1996); Drucker (2002); 
Mundim (2002); Vergara 
(2000) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 



A seguir, inicia-se a apresentação dos dados coletados e suas respectivas análises, com 

posterior discussão dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

 

3.1 Categoria 1 – Educação Corporativa quanto ao compromisso com a 

Organização 

 

3.1.1 Diferencial para o desenvolvimento organizacional 

 

O diferencial no processo de transformação da área de educação corporativa por meio 

do reconhecimento interno e externo das organizações é um fator que envolve o crescimento e 

desenvolvimento dos envolvidos. Para isto, a organização tem ampliado suas ações de forma a 

contribuir com seus projetos internos que buscam a inovação em educação. O 

desenvolvimento desta postura perpassa os relatos de diversos entrevistados quando abordam 

a evolução e desenvolvimento da educação corporativa na organização presente:  

 
“Se você não capacita seu colaborador ele vai para uma empresa que faça isso. E 
hoje eu acho que a área de treinamento é uma área que tem uma importância 
extraordinária, porque você consegue manter, reter, motivar, desenvolver e a 
empresa cresce junto com os caras, então eu acho que é por isso” (E1). 
 
[...] “participo pra conhecer a estrutura da empresa. Eu acho que todo treinamento é 
válido, referente a modus operandi da empresa, como ela funciona, seus 
procedimentos. Cada empresa tem um  diferencial, esse diferencial é tratado através 
de treinamentos na empresa. E aqui nós aplicamos isso em nossos funcionários, 
começamos um projeto novo ai que vem em fases, o último foi dado uma vídeo aula 
onde apresentamos toda a estrutura da empresa o que ela faz, como faz pra que 
agora os próximos projetos serem mais baseados em funções” (E2). 
 
“É estou totalmente relacionada hoje com a área de destaque, gerindo pessoas e 
como uma das atividades principais da minha função é capacitá-las. Identificar as 
necessidades que nós temos de capacitação, gerar os treinamentos, criar os 
treinamentos pra que a gente consiga implementar e implementá-los [...]” (E6). 

 

Os entrevistados acima mencionam, em suas percepções e narrativas, que a relação da 

participação nos programas de educação corporativa é um processo de aprendizagem e de 

extrema importância para o desenvolvimento da organização. Sobre esse aspecto Caldeira e 

Godoy (2011) afirmam que a Educação Corporativa é uma teoria geral de aprendizagem 

organizacional como parte de um modelo de tomada de decisão da empresa que enfatiza 

regras, procedimentos e rotinas como forma de responder aos desafios do ambiente externo e 

a eles se adaptar. Essas regras devem ser sempre revistas e adequadas à atualidade, a partir do 

próprio aprendizado obtido com as experiências anteriores da empresa. Os discursos dos 



entrevistados ainda revelam que o diferencial no desenvolvimento está focado na renovação, 

pessoas e infraestrutura, que se tornam pontos integrantes do negócio: 

 
 “Eu acho que é muito importante pro negocio dar certo, na verdade o que depende 
mais é principal;;principal pra ter sucesso são as pessoas. Porque não adianta ter 
sorte, não adianta ter infraestrutura se não tem as pessoas. E as pessoas na verdade 
elas tem que sentir que parte do negócio, né elas tem que se sentir parte todo o 
negócio e dentro daquela atividade dela ela não é importante praquele ponto ela é 
importante como um todo, pra empresa como um todo[...]” (E8). 

 
Na fala dos entrevistados E5 e E8 identificamos que as pessoas são elementos 

integradores que perfazem o funcionamento da infraestrutura organizacional. Conforme 

afirmam Fleury e Fleury (1997), a infraestrutura para o seu pleno funcionamento envolve as 

pessoas e processos, por meio da aprendizagem organizacional.  

Ainda se tratando da aprendizagem organizacional ela se torna tão necessária para o 

futuro das organizações, conforme Senge (1995), em suas disciplinas que envolvem o 

domínio pessoal, modelos mentais, visões partilhadas, aprendizagem em grupo e pensamento 

sistêmico. 

O entrevistado E11 também acredita que os programas de educação corporativa 

trazem um diferencial no conceito da aprendizagem, conforme relato abaixo: 
 

“Não tenha dúvida, o que eu tenho de bagagem hoje pelo que eu adquiri dentro da 
organização, ele não me traz só o conhecimento diário pra desenvoltura das minhas 
atividades isso me envolveu também na minha vida pessoal, ou seja, eu hoje como 
um homem de finanças dentro da organização me reeducou para ser um homem de 
finanças dentro da minha vida pessoal e isso é um pareio[...]” 

 

Foi identificado por meio do participante E11 que toda e qualquer experiência vivida 

por um indivíduo, provoca mudanças em seu comportamento, portanto, a aprendizagem pode 

ser um mecanismo que otimiza o processo de mudanças. Neste sentido, vale resgatar a 

afirmação de Fleury e Fleury (1997), p. 19, ao defenderem que o processo de aprendizagem 

“[...] é um processo de mudança resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou 

não, a manifestar-se em uma mudança perceptível do comportamento”. 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Educação Corporativa e Desenvolvimento Organizacional 

 

Um dos aspectos que caracteriza o ambiente organizacional e o desenvolvimento 

humano é o fato de que a organização deve atuar diretamente na empregabilidade 

contemporânea e que este fator pode e deve ser desenvolvido por meio da educação 

corporativa. A seguir, as exposições dos entrevistados sobre o tema: 

 
“Todo conhecimento, né. Primeiro porque pra gente fazer um desenvolvimento de 
um treinamento, a gente também se capacita né pra isso. Então a partir do momento 
que você ensina você aprende então isso faz com que a gente cresça muito. Porque a 
gente acompanha o desenvolvimento das pessoas. Então isso é muito válido, pra 
mim é um crescimento extraordinário[...]” E1. 

 

Conforme afirma Guns (1998), neste depoimento, a aprendizagem ocorre por meio das 

pessoas nas organizações e pode ser definida como a aquisição de conhecimentos, 

habilidades, valores, convicções e atitudes que acentuem a manutenção, o crescimento e o 

desenvolvimento da organização. No mesmo contexto, (Kiernan 1998, p.198) afirma que 

“uma organização que aprende é uma organização habilitada na criação, na aquisição e na 

transferência de conhecimento e em modificar seu comportamento para refletir novos 

conhecimentos e percepções”. Já o entrevistado E2 relata: 

 
“Bom eu particularmente como eu sou novo de empresa não;;não sabia nada sobre a 
estrutura BRASPRESS foi me passado esse treinamento onde você enxerga 
algum/alguns pontos falhos na sua operação, onde você identifica nesse treinamento. 
Eu costumo pegar essas pessoas que não assimilaram o treinamento e focar nelas 
pessoalmente pra que elas entendam até com uma linguagem diferenciada[...]” 

 

Nas percepções dos entrevistados, em um cenário complexo de incertezas e mutável, 

impõe-se às organizações e às pessoas, o desenvolvimento de novas competências (BARONI; 

OLIVEIRA, 2006). Bitencourt (2005) mostra, em paralelo, um esgotamento das formas 

tradicionais de treinamento que oferecem formação técnica que não respondem mais a 

contento às necessidades de formação das pessoas e das demandas organizacionais. 

Outros apontamentos são relatados pelos entrevistados (E4) e (E5) e trazem 

contribuições para a relação do desenvolvimento e aprendizagem ao desenvolvimento dos 

envolvidos no programa: 

 

 

 



“As contribuições que eu obtive na verdade foi crescimento profissional, uma visão 
maior, assim um raio-x também, tornando a repetir, na verdade de como é a situação 
real e do que tem que ser feito,  tá. Eu tenho até uma pequena crítica pra fazer em 
relação a isso porque  o treinamento às vezes ele é dado de uma maneira muito 
homogênea,  como se todas as pessoas estivessem naquele patamar e acho que isso 
tem que ser reavaliado do meu ponto de vista[...]” (E4). 

 
“Primeiro foi fazer parte da construção disso, foi muito valioso porque  aprendemos 
tudo sobre os processos e tal e você conseguir passar sua experiência pra outras 
pessoas receber essa informação é muito importante. Pra mim a importância é 
realmente participar do desenvolvimento da companhia, me desenvolvendo e 
desenvolvendo pessoas[...]” (E5). 

 

Os entrevistados relatam que o processo de aprendizagem é importante para o 

desenvolvimento da organização e dos colaboradores envolvidos. Nesta consideração, Guns 

(1998, p.44), afirma que a aprendizagem “raramente é fácil. Para muitos, é uma experiência 

profundamente dolorosa, associado a provações anteriores [...]. Entretanto, estamos 

deslocando-nos claramente para um mundo de trabalho em que a aprendizagem contínua 

constitui a norma”. Não importa o nível da aprendizagem, seja ela individual ou 

organizacional, a aprendizagem deve ser buscada com frequência, uma vez que a quantidade e 

qualidade das informações não se esgotam. 

 
“Contribuiu 100% por conta de outras atividades, né [certo] eu consigo aplicar a 
maioria das coisas que eu aprendi no meu trabalho e busco, estou sempre buscando 
aperfeiçoamento, por mais que a empresa às vezes não deram algum treinamento eu 
estou sempre buscando aperfeiçoamento naquilo que diz respeito a minha 
função[...]” (E2). 

 
“Olha a gente pode enxergar dois tipos, né de contribuições coorporativas na parte 
educacional, ela tem por si só aquilo que a gente abstrai de fora, daquela educação 
voltada à graduação a parte técnica, e a gente também tem o dia a dia a sinergia 
entre profissionais que estão com um grau de conhecimento maior e isso também é 
uma fonte de;;de experiência educacional, eu creio muito nisso[...]” (E11). 

 
Identificamos que os participantes E2 e E11 estão se preocupando com o 

desenvolvimento de suas carreiras em relação ao mercado de trabalho, perfazendo o progresso 

de seus objetivos por meio de sua formação e objetivo profissional, semelhante às 

características apontadas por Dutra (2009), ao defender que a carreira faz parte da dimensão 

desenvolvimento. Progresso ou sucesso, então, significa, para o autor, a ampliação do espaço 

ocupacional e a capacidade de entregar resultados positivos, envolvendo inclusive a 

complexidade da tarefa e o cargo ou função ocupada. 

O cenário atual apresenta o profissional como gestor da sua carreira 

independentemente do tipo de organização à qual pertence. O autogerenciamento da carreira 

desponta como a mais forte tendência no mundo corporativo social e econômico, à medida 



que é viabilizada aos indivíduos a possibilidade de escolha e de busca constante por novas 

alternativas de atuação profissional pela busca da Educação Corporativa. A carreira 

autodirigida pode potencializar mudanças mais rápidas e maior flexibilidade de rumo 

profissional, em uma era de intensa instabilidade, insegurança e imprevisibilidade (PERES, 

2011). É provável que, com esta pesquisa, possamos identificar o desenvolvimento dos 

colaboradores diante da participação dos programas em Educação Corporativa, uma vez que 

sua carreira exige uma identificação e relação com o comprometimento com suas relações de 

trabalho. 

 

 

 

3.1.3 Sucesso na Carreira 

 

Os principais relatos apontados pelos entrevistados como contribuições de sucesso 

para carreira foram o desenvolvimento em relação à educação proporcionada pela organização 

e que através deste desenvolvimento, podemos identificar inclusive as falhas como 

oportunidades de crescimento: 
 

“Todo conhecimento, né. Primeiro porque pra gente fazer um desenvolvimento de 
um treinamento, a gente também se capacita né pra isso. Então a partir do momento 
que você ensina você aprende então isso faz com que a gente cresça muito. Porque a 
gente acompanha o desenvolvimento das pessoas. Então isso é muito válido, pra 
mim é um crescimento extraordinário[...]” (E1). 

 
“Bom eu particularmente como eu sou novo de empresa não;;não sabia nada sobre a 
estrutura BRASPRESS foi me passado esse treinamento onde você enxerga 
algum/alguns pontos falhos na sua operação, onde você identifica nesse treinamento. 
Eu costumo pegar essas pessoas que não assimilaram o treinamento e focar nelas 
pessoalmente pra que elas entendam até com uma linguagem diferenciada[...]” (E2). 

 

Conforme relatam E1 e E2, no ambiente organizacional, o desenvolvimento humano 

está diretamente relacionado à ocupação e à profissão, ou seja, carreira que é como um 

caminho a ser trilhado pelo ser humano no meio profissional, e que possibilita progresso em 

posições ao longo do tempo. Portanto, espera-se que cada indivíduo assuma a 

responsabilidade quanto ao planejamento de sua carreira. Conforme afirma Schein (1996), no 

quadro fases da carreira o treinamento básico e a socialização, contribuem com o tempo de 

duração e intensidade de acordo com cada profissão. Sendo que o profissional se vê diante de 

escolhas concretas sobre se deve ou não continuar com a profissão e/ou na organização, 

dependendo de como reage ao processo de socialização 



Outros líderes ainda consideram em seus discursos que o sucesso da carreira é um 

processo de construção vivenciado por suas experiências profissionais: 

 
“Eu entendo que o retorno disso é muito bom ele é muito gratificante, muito 
gratificante. Ele salta aos olhos a qualidade do;;do resultado, a qualidade do 
resultado. E também pra/ você ser responsável por uma operação como é uma 
operação da BRASPRESS, uma operação grande,  dinâmica, nada melhor do que 
você dividir a responsabilidade[...]” (E3). 

 
“As contribuições que eu obtive na verdade foi crescimento profissional, uma visão 
maior, assim um raio-x também, tornando a repetir, na verdade de como é a situação 
real e do que tem que ser feito,  tá. Eu tenho até uma pequena crítica pra fazer em 
relação a isso porque  o treinamento às vezes ele é dado de uma maneira muito 
homogênea,  como se todas as pessoas estivessem naquele patamar e acho que isso 
tem que ser reavaliado do meu ponto de vista[...]” (E4). 

 
“Primeiro foi fazer parte da construção disso, foi muito valioso porque  aprendemos 
tudo sobre os processos e tal e você conseguir passar sua experiência pra outras 
pessoas receber essa informação é muito importante. Pra mim a importância é 
realmente participar do desenvolvimento da companhia, me desenvolvendo e 
desenvolvendo pessoas[...]” (E5). 
 

Percebe-se, nos relatos dos entrevistados E3, E4 e E5, que os indivíduos caminham 

para uma independência no processo avaliativo ao perceberem seu sucesso na carreira. 

Cenários tradicionais que ditavam tal sucesso apenas pela movimentação ascendente vertical 

dentro de uma organização vão sendo substituídos, aos poucos, por atitudes e processos 

cognitivos mais abrangentes por parte dos indivíduos que os encabeçam na hora de avaliar se 

são bem sucedidos ou não, conforme afirmam Costa, Chiuzi e Dutra. (2013). 
 
“Da empresa o fato do investimento dela de nós irmos até as filiais isso já é um 
investimento, a contribuição que a empresa está nos dando a oportunidade de você 
conseguir levar esse material todo que você produziu até a filial[...]” (E6). 

 
“Contribuiu 100% por conta de outras atividades, né [certo] eu consigo aplicar a 
maioria das coisas que eu aprendi no meu trabalho e busco, estou sempre buscando 
aperfeiçoamento, por mais que a empresa às vezes não deram algum treinamento eu 
estou sempre buscando aperfeiçoamento naquilo que diz respeito a minha 
função[...]” (E7). 

 
 “Olha a gente pode enxergar dois tipos, né de contribuições coorporativas na parte 
educacional, ela tem por si só aquilo que a gente abstrai de fora, daquela educação 
voltada à graduação a parte técnica, e a gente também tem o dia a dia a sinergia 
entre profissionais que estão com um grau de conhecimento maior e isso também é 
uma fonte de;;de experiência educacional, eu creio muito nisso[...]” (E11). 

 

Os líderes ainda relatam que, quando se pensa em uma trajetória com êxito, forma-se 

um ciclo que se autoalimenta, por meio do processo de aprendizagem contínua. Uma vez que 

o sucesso é traduzido pela obtenção de resultados satisfatórios para a empresa, o sucesso 

pessoal será tanto maior se coincidir com a consecução das metas organizacionais, pois o 



reconhecimento de comportamentos em que o máximo de energia esteja sendo canalizada em 

proveito da empresa se traduz pelas promoções recebidas por tais indivíduos bem sucedidos e 

oportunidades de realizarem os projetos pessoais, que se vinculem, evidentemente, com os 

interesses da organização (GALHANO, 1996). 

Ainda para Galhano (1996), no processo de promoção, em que o indivíduo galga 

posições de mais alto poder e de maior centralidade, ele aprende a desejar cada vez mais 

aquilo que a organização deseja. Para ser reconhecido, além do dever de alcançar os objetivos 

da organização, deve respeitar as regras e reproduzir o discurso ideológico, demonstrando a 

máxima aderência aos valores organizacionais, o que em última instância, representa uma 

socialização interna bem sucedida. 

 

3.2 Categoria 2 – Fatores que contribuem no Programa de Educação Corporativa 

 

3.2.1 Método de Aprendizagem 

 

Em relação às ações praticadas no programa de Educação Corporativa, há vários 

métodos de aprendizagem pessoal que abrangem como a organização formulou suas 

estratégias e sua forma de implementação do Programa em Educação Corporativa, conforme 

os relatos dos entrevistados: 

“Dentro do meu ponto de vista e lógico dentro da minha área eu acho que o que 
mais, o que mais contribuiu a isso, foi o fato de nós termos valorizado os 
colaboradores. Eu acho que as pessoas que faziam algumas pessoas que fazem por 
fazer, sem saber o resultado lá na frente a partir do momento que você faz com que 
ele entenda a necessidade de que a coisa aconteça, daquilo que ele faz, aconteça com 
qualidade ou talvez você dar um feedback pra ele, você dizer pra ele olha isso aqui o 
que nós fizemos ontem o resultado hoje é este, é a satisfatório, ele é bom ele não foi 
muito bom porque nós falhamos em alguma coisa e você valorizar o colaborador, eu 
acho que isso faz com que ele se motive,  ele se, ele se empenhe cada vez mais e 
uma palavrinha que nós usamos muito, eu uso muito nas nossas reuniões é o 
comprometimento[...]” (E3). 

 

Na entrevista com o participante (E3), identificamos a ação da mudança da cultura 

implementada na empresa em relação às condições de trabalho, favorecendo a afirmação de 

Pacheco (2012): “embora a condição humana seja permeada por inúmeros fatores, a educação 

e a cultura são, ainda no século XXI, a evidência de desenvolvimento humano e profissional”. 

A experiência mostra que, apesar da preocupação dos programas de gestão, o administrador 

não se torna imune a comportamentos e atitudes indesejadas. 



Portanto, a análise de identificação dos perfis para as áreas de trabalho são de extrema 

importância, conforme relata um dos participantes: 

 
“[...]foi quando ela fez esse estudo do perfil das pessoas que ocupavam as vagas e 
dos papéis que elas ocupavam efetivamente. Porque  às vezes você tem uma pessoa 
ocupando uma vaga, ela não esta preparada para aquela vaga e também tem o 
inverso, uma pessoa preparada para aquela vaga ocupando uma vaga menor. Então 
esse tipo de identificação eu acho que faz muita diferença. Porque ai você pode 
eh;;eh trocar com as pessoas de lugares ou complementar e não simplesmente 
descartar porque às vezes o;;o a resposta da empresa é assim, eu preciso, eu tenho 
pressa, eu não vou ter tempo de preparar alguém[...]” (E4). 

 

 

O relato entrevistado E4 vai ao encontro com a afirmação de Albuquerque (2002), 

“que por um lado as novas trajetórias de carreira dos trabalhadores tendem a reduzir a 

dependência das organizações, por outro, a era do conhecimento tem conduzido a uma maior 

dependência, por parte da organização, de maior comprometimento das pessoas com os 

objetivos organizacionais”. 

Neste momento, sabemos que, no ambiente organizacional, o desenvolvimento 

humano está diretamente relacionado à ocupação e à profissão, ou seja, carreira é como um 

caminho a ser trilhado pelo ser humano no meio profissional, e que possibilita progresso em 

posições ao longo do tempo.  

Na identificação do método de treinamento, o processo passa a ser minucioso como de 

fato relatado pelos participantes E5 e E6: 

 
“Olha dentro do nosso treinamento acho que mais importantes que teve foi mostrar 
que um treinamento não é basicamente entregar uma apostila. É assumir um 
compromisso com aquilo que é passado e assimilado. Então é desse contato de fazê-
los entender que aquilo não era simplesmente uma entrega de materiais e sim um 
compromisso entre as partes de que aquilo fosse levado adiante foi mais 
importante[...]” (E5). 

 

O posicionamento do entrevistado E5 vai ao encontro do que diz Oliveira (2006): a 

velha forma de se realizar o treinamento e desenvolvimento entrou em declínio, pois não está 

sendo muito útil. 

O autor comenta, inclusive, que o treinamento pede um substituto. É nesse contexto 

que surge a Educação Corporativa, como uma evolução do sistema antigo de treinamento e 

desenvolvimento. 

 



“Então quando você fala que você tem um treinamento pra capacitar pessoas que 
estão na linha de frente com o cliente, você percebe que, por exemplo, indo numa 
filial que as pessoas não sabem como iniciar uma ligação e isso foi o que a gente 
teve mais de percepção na hora que você levava  o treinamento. Que a contribuição 
desse material num momento que a filial começa a praticar, ou seja ao invés dela 
atender "Karina bom dia" eu atender em nome da BRASPRESS. Diferencial e isso 
faz parte do mercado. Todo mundo atende pelo nome da empresa [e segue os padrão 
essas filiais] então nós levamos nos mínimos detalhes essa padronização na hora de 
implementar o treinamento. E nós vimos o resultado imediato de os próprios clientes 
mesmo elogiarem, eles estão sentindo na percepção deles esse padrão essa diferença 
no atendimento da BRASPRESS e ai é importante porque  a gente vê como um todo, 
não falo só de uma filial, tem filiais que ligaram pra nós, pedindo esse treinamento 
porque  viu que uma outra filial estava fazendo um processo diferente e que queria 
implantar lá, então nós vimos resultados muito positivos[...]” (E6). 

 

De acordo com o trabalho de Pereira (2001) podemos notar que foi a partir do século 

XIX que o treinamento exigiu uma programação organizada, que buscasse a capacitação da 

força de trabalho. A diminuição de erros e a ampliação de capacidades de execução passaram 

a ser a tônica das organizações. O interesse motivador do treinamento era o de adestramento 

da força de trabalho que era encarada como mais um fator mecânico, como uma forma de 

capital.  Conforme o mesmo autor, na segunda metade do século XVII, com o 

desenvolvimento do sistema fabril (fábricas), surgiu a necessidade de habilitar os 

trabalhadores e os proprietários dos meios de produção (patrões) os quais começaram a se 

preocupar com o treinamento operacional. Ou seja, os patrões começaram a investir: 
 
Especificamente em treinamento no trabalho, onde o instrutor era um trabalhador já 
habilitado ou a chefia imediata; a metodologia empregada era puramente 
demonstrativa e a duração do treinamento dependia do desempenho do treinado, o 
que acabava por levar em consideração as diferenças individuais (PEREIRA, 2001, 
p. 24). 

 

3.2.2 Capacitação e Envolvimento 

 

A capacitação e envolvimento dos colaboradores se tornam fatores importantes para o 

programa de educação corporativa, tal qual se nota na declaração a seguir: 

 
“Quando antes nós não tínhamos muito essa preocupação, no depois passou se a dar 
mais ênfase a toda área de treinamentos. [Praticamente todas as pessoas usam esse 
mesmo sistema aqui dentro da BRASPRESS, integrando as informações?] Vamos 
dizer que setenta por cento hoje das pessoas, utilizam desse sistema o que envolvem 
a compras, envolve toda a área de tesouraria, os pagamentos, as requisições, se 
padronizou a questão dos almoxarifados e integrou-se tudo isso com contabilidade e 
com financeiro. Entende então isso foi bastante importante, um numero muito 
grande de usuários usualmente[...]” (E10). 

 



Conforme Eboli (2002), o treinamento tem como objetivo melhorar o desempenho das 

pessoas, com o foco numa tarefa específica, geralmente em curto prazo. O aspecto principal a 

ser trabalhado é o conhecimento, o saber fazer pela transmissão de instruções. Na visão de 

Andrade e Rodrigues, (2008), não se consegue explicar o contexto histórico do treinamento 

dissociado de desenvolvimento. O contexto histórico do T&D está relacionado às 

necessidades empresariais, modelos de gestão, cultura organizacional e ao próprio 

desenvolvimento do capitalismo. 

 

3.3 Categoria 3 – Trajetória Empreendedora 

 

3.3.1 Possibilidades de Progressão 

Nesta categoria, verificamos, entre os participantes, a progressão dos fatores de 

participação nos programas de educação que se tornam essenciais para o autodesenvolvimento 

em relação às projeções futuras. Os participantes das entrevistas são quase unânimes em se 

posicionar positivamente em relação aos objetivos para o futuro, relacionados ao fato de 

trabalhar, aprender e obter sua própria empresa como relação empreendedora a sociedade 

econômica. Assim sendo, relacionamos o que é mencionado por Savioli (1991), ou seja, a 

carreira tal como o homem e as organizações, nasce, cresce, amadurece e morre. É preciso ter 

consciência de que a carreira é móvel, cada fase tem sua constituição e desperta emoções 

próprias que devem ser entendidas para serem melhor administrada.  

Conforme Schein (1996) as fases da carreira sob o ponto de vista do indivíduo, variam 

muito, de acordo com a profissão ou com a pessoa que a exerce. O autogerenciamento da 

carreira desponta como a mais forte tendência no mundo corporativo social e econômico, à 

medida que viabiliza aos indivíduos a possibilidade de escolha e de busca constante por novas 

alternativas de atuação profissional pela busca da Educação Corporativa. A carreira 

autodirigida pode potencializar mudanças mais rápidas e maior flexibilidade de rumo 

profissional, em uma era de intensa instabilidade, insegurança e imprevisibilidade (PERES, 

2011). Sobre este aspecto, merecem destaque os relatos a seguir: 
 
 “Então me abriu várias ideias que eu não fazia no passado e agora já penso no 
futuro, já estou desenvolvendo outros projetos então tá bem interessante[...]” (E2). 

 
“Então eu acho que isso enriqueceu o meu conhecimento, enriqueceu o meu 
currículo e me dá condições de tomar decisões que é uma das minhas funções na 
empresa, tomar decisões corretas baseadas exatamente naquilo que eu aprendi,  
naquilo que eu sempre preguei também que é o treinamento é o conhecimento[...]” 
(E3). 



 

“É importante até hoje pra minha carreira, é muito importante porque  na verdade 
abre essa coisa do leque de possibilidades. Nós vivemos/ eu vivo numa área humana 
que ela é muito fechada na verdade, né. É humana, mas ela segue uma série de 
regras,  uma série de determinações, então quando você tem oportunidade de pensar 
fora da caixa, ai você consegue ter um crescimento e isso é  possível através de uma 
educação corporativa[...]” (E4). 

 
“Primeiro porque  me desenvolveu como multiplicador, que é uma deficiência que 
eu tenho eu não sou um bom multiplicador  de informação eu tenho muito bloqueio 
com relação a isso e eu tive que superar-se essa dificuldade né. Então pra mim foi 
muito importante poder me colocar nessa posição e tentar fazer da melhor maneira, 
né.  Porque  não podia fazer com que todo o projeto não tivesse sucesso por conta de 
uma dificuldade minha,  afinal de contas tinha um grupo enorme de pessoas que 
dependiam dessas informações, então pra mim foi muito importante a parte do 
desenvolvimento de multiplicar essa informação. Na minha área a Gestão de 
Informação é buscar todas as informações, compilar e transformá-la em informações 
gerenciais. Na tomada de decisão. Isso é um trabalho bastante restrito quando você 
compila tudo e entrega ao teu gestor para que ele possa tomar efetivamente 
decisões[...]” (E5). 

 
“[...]eu não tinha vivência com a parte de educação coorporativa, eu não tinha 
nenhuma experiência com treinamento, então eu tive que buscar isso fora para eu 
conseguir trazer para dentro da BRASPRESS. Investi tempo né, de pesquisa como 
implantar um treinamento, como desenvolver um treinamento de que forma você se 
pondo/ se coloca na frente das pessoas, como falar pra diferentes públicos que é 
muito importante você saber isso, né. Então eu tive que pesquisar muito pra 
conseguir elaborar, desenvolver junto com a equipe que a gente tem lá e levar isso 
de uma forma que eles conseguissem entender[...]” (E6). 

 
“[...]na verdade a BRASPRESS ela virou assim muitas pessoas procuram a 
BRASPRESS pra fazer os seus projetos, então a gente acaba fazendo palestras pra 
esse grupo de pessoas que vem aqui, a gente recebe muitas pessoas que estão 
fazendo colegial técnico, estão estudando logística, então a gente recebe vários 
adolescentes então você acaba falando pra eles né, um pouquinho do que a gente vê 
aqui a movimentação de volumes, como que é feita e também que é pra com jovem, 
a gente recebe um grupo que é com jovens né pra fazer sempre uma troca de 
experiência, a gente sempre acaba fazendo uma palestra pra eles[...]” (E8). 

 

Já o depoimento do entrevistado (E11) vai ao encontro do que afirma Savioli (1991), 

isto é, a carreira, tal como o homem e as organizações, sofre processos de transições, exigindo 

uma boa administração para o seu sucesso.  

 
“[...]Sem dúvida, porque como eu falei no início, agrega na minha vida pessoal, 
profissional isso com certeza isso é um projeto que eu/ ele foi desenvolvido aqui, 
mas também ele pode multiplicar futuramente, não copiando, né, mas tendo as 
mesmas ideias numa outra empresa que eventualmente eu possa vir trabalhar, né. 
Então como eu também trouxe coisas que a BRASPRESS não tinha, de empresas 
que eu vim também, então assim [claro] tudo passa a ser uma experiência. É 
experiência, a gente vai agregando aqui como em outro lugar também, pode ser 
agregado[...]” (E11). 

 

 

 



3.3.2 Fatores de Recompensas 

 

Nesta categoria, é relevante a importância de traçar um planejamento de carreira, 

encontrando uma maneira de colocar em prática as atitudes e mover-se rumo à concretização 

dos objetivos tanto pessoais quanto profissionais. Notamos que os entrevistados colocam 

primeiramente a importância de identificar e responder às questões sobre o autoconhecimento 

com o objetivo de garantir o acerto no alvo desejado e consequentemente manter qualidade de 

vida em todas as fases da carreira e conquistas. Percebemos isso no que os entrevistados 

abaixo relatam: 

“Então eu acho que o reconhecimento é esse que eu ganhei uma promoção também, 
não pela educação coorporativa, mas por todo trabalho desenvolvido como eu já 
amo o que eu faço e ainda eu tenho a possibilidade e a liberdade de fazer os projetos 
de acompanhar a educação do pessoal, então eu acho que isso faz com que eu me 
motive mais e faz com que e;;e me mantendo aqui a empresa já me mostra que tá me 
reconhecendo, então pra mim isso já é um motivador extraordinário [...]”(E1). 
 
“Eu vejo/ a minha recompensa é ver os funcionários executando o trabalho como 
deve ser feito. Eu vejo que os clientes estão tendo satisfação em transportar com a 
BRASPRESS  porque  eles confiam o seu bem aquele que vai ser coletado, vai ser 
entregue em seu destino, sem pestanejar sem qualquer [essa é sua maior 
recompensa?] Minha maior recompensa hoje [...]”(E2). 

 
“Pessoal, profissional, financeira [tá bom]. Não resta a menor dúvida, recebi sim 
[...]”(E3). 

 

Desta forma, percebe-se que uma carreira de sucesso está intimamente ligada ao 

conceito de progresso. Vários autores afirmam que o sucesso está vinculado ao progresso 

vertical dentro da organização (SCHEIN, 1978), sucesso pode também estar ligado aos 

resultados positivos durante a vida profissional (LONDON; STUMPF, 1982), ou experiência 

profissional (JUDGE, 1995). 

Hall (2002) apresenta critérios para avaliar uma carreira de sucesso: dinheiro e 

posição, carreira avaliada pela própria pessoa, adaptabilidade e identidade. Nos depoimentos 

abaixo, encontramos relatos que identificam esses critérios: 

 
“No meu caso eu acho que o investimento em carreira, eu acho que recompensa não 
é só a recebi um dinheiro, não ao contrário um aumento não, não. Eu acredito que 
você já agrega valor com isso, porque  isso é uma coisa que ninguém nunca vai te 
tirar. Conhecimento é seu, é seu e ninguém tira tá com você. Então acho que uma 
recompensa maior é você estar aberto pra receber isso e poder e administrar 
[...]”(E4). 
 
 
 
 



“A recompensa foi o sorriso das pessoas, essa foi a recompensa porque  foi muito 
bom vê-los empolgados com o que estava sendo feito e vibrando com a nossa 
vibração também. Porque  pra nós foi um trabalho muito pesado [certo] de 
construção disso, mas ver o sorriso e a motivação das pessoas é que foi a 
recompensa [...]”(E5). 

 
“A minha formação, mas eu digo assim, eu não posso associar a minha promoção a 
isso, né. Porque  não verdade a promoção veio e depois veio o treinamento na área 
de desenvolvimento, mas eu vejo como um resultado já [...]”(E6). 

 
“[...]sim desde o início. Eu comecei como analista junior [ok] e hoje eu sou 
especialista, então junior até especialista. Então eu fui crescendo dentro da área 
mediante a esses cursos a gente trazia resultados pra empresa, com os cursos que a 
gente/ tudo que a gente vai aprendendo a gente vai trazendo resultados pra empresa 
a medida que a gente testa o resultado, a gente é recompensado [...]”(E7). 

 

Os entrevistados apontam que quando se pensa em uma trajetória com êxito, forma-se 

um ciclo que se autoalimenta. Uma vez que o sucesso é traduzido pela obtenção de resultados 

satisfatórios para a empresa, o sucesso pessoal será tanto maior se coincidir com a consecução 

das metas organizacionais, pois o reconhecimento de comportamentos em que o máximo de 

energia esteja sendo canalizada em proveito da empresa se traduz pelas promoções recebidas 

por tais indivíduos bem sucedidos e oportunidades de realizarem os projetos pessoais, que se 

vinculem, evidentemente, com os interesses da organização (GALHANO, 1996). 

Outros participantes ainda relatam que a recompensa financeira e o reconhecimento do 

trabalho efetivado fazem parte da sua avaliação na proposta do trabalho que está sendo 

realizado, conforme indicam os entrevistados E8 e E9: 
 
“Eu acho assim, o que eu vejo na verdade não é nenhuma recompensa financeira, 
mas eu busco muito a minha recompensa pessoal, estar sempre me desenvolvendo e 
é óbvio quando a gente vai se desenvolvendo as pessoas vão percebendo e elas 
acabam comentando. Então eu acho que esse tipo de recompensa pra mim é mais 
importante, que é o reconhecimento do meu trabalho [...]” (E8). 

 
 

“Olha inúmeras recompensas. Tanto de colaboradores que assim, de todos esses 
treinamentos olha nunca fui convidado pra participar de um projeto como esse 
assim, de ser convidado pra poder fazer parte. Tive vários feedbacks assim 
positivos, né. E tanto da diretoria também. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com 
esses projetos através de indicadores, então foi feito, foi dado continuidade, não 
parou por ali meu projeto, a gente continuou dando subsídios pra diretoria dos 
resultados que esses projetos tiveram, então toda hora a gente tem feedback, “olha 
excelente”, “foi um trabalho bom”, né. Então a recompensa nós tivemos tanto 
indireta, quanto diretamente, né [...]”(E9). 

 
 
 
 
 
 
 
 



“Olha, vinte e nove anos de trabalhos e eu acredito que uma das grandes 
recompensas que a gente tem aqui seja a amizade, a cordialidade forma (tá ligado? 
Ah esse aqui, esse aqui, tá muito quente) essa;;essa forma como você é tratado 
dentro da organização eu tenho participado, eu entrei aqui na época como 
administrativo financeiro, depois eu passei para gerente e depois eu voltei pra área 
financeira, fui pra área de recursos humanos, fui pra área de auditoria, fui pra área de 
suprimentos não é e então todo, todo esse trabalho você percebe que é fruto da 
confiança que é depositada em você. Além disso é claro né, a questão salarial, a 
questão de; de vamos dizer, tapinhas nas costas que às vezes acontecem 
constantemente e a remuneração também boa, numa empresa que evoluiu e 
gratificou nessa questão [...]”(E10). 

 

Tais depoimentos vão ao encontro das ideias de Galhano (1996) no processo de 

promoção, em que o indivíduo galga posições de mais alto poder e de maior centralidade, 

aprende a desejar cada vez mais aquilo que a organização deseja. Para ser reconhecido, além 

do dever de alcançar os objetivos da organização, deve respeitar as regras e reproduzir o 

discurso ideológico, demonstrando a máxima aderência aos valores organizacionais, o que em 

última instância, representa uma socialização interna bem sucedida. 

O cenário atual revela que a carreira tem enfrentado diversas mudanças em torno de 

suas concepções, em decorrência dos acontecimentos econômicos, políticos e sociais. Tais 

mudanças estão pautadas em avanço tecnológico, globalização, agilidade no processo de 

comunicação, horizontalização, terceirização, sobreposição de funções, aumento da 

expectativa de vida, desemprego dentre outros.  
“Recompensa direta eu acredito que sim, direta e indiretamente, porque o 
conhecimento e consequentemente a prática da experiência, ele te traz uma bagagem 
pelo qual o reconhecimento da estrutura estratégica da empresa começa a visualizar 
isso de forma qualitativa. [Ok] E isso reflete si, de repente em melhorias salariais, 
em melhorias de postos, então não tenha duvida isso reflete direto e indiretamente na 
produção [...]”(E9) 

 

Para Galhano (1996), essa percepção é confirmada pela progressão de carreira como 

função do indivíduo, primeiro, da competência técnica e, segundo, da socialização interna que 

este sofre por parte da organização, refletindo-se na compatibilidade com os valores 

organizacionais. 

Notamos que, no caso da empresa envolvida nesta pesquisa, a influência de 

recompensa direta e indireta na relação da participação no Programa de Educação 

Corporativa, as mais variadas percepções envolvem o tema, desde questões pessoais de 

sucesso, como se sentir integrado na sociedade em relação do trabalho.  

Drucker (2002) afirma que um número substancial de pessoas tem a possibilidade de 

fazer escolhas, pois precisam administrar a si próprias, no entanto, não identificam as 

ferramentas para isso. Igualmente, o indivíduo necessita se enquadrar em uma série de 



exigências do contexto organizacional e também possuir uma ampla gama de competências, 

que nem sempre coadunam com o perfil necessário para trilhar uma carreira autodirigida ou 

proteana. 

 

3.3.3 Percepção da importância nos Programas de Educação Corporativa 

 
Ao nos depararmos com a questão da importância dos programas em educação 

corporativa, compreendemos que é uma iniciativa organizacional que visa garantir um 

processo contínuo e estruturado de aprendizagem vinculada a objetivos estratégicos, de modo 

a alinhar os processos de educação de funcionários às estratégias da empresa, visando 

obviamente vantagens competitivas e, consequentemente, o lucro. Os líderes entrevistados 

confirmam que a participação nos programas está voltada para o trabalho que realizam: 

 
 

“[...]o nosso público ele é muito carente, carente de educação então eu acredito que 
como o nosso foco maior é o operacional esse é o ganho. Porque esse pessoal eles 
entram aqui totalmente crus. Porque o operacional ele entra numa empresa de 
transporte pra carregar caixa e acabou, ninguém faz uma capacitação pra esse 
pessoal então a gente investindo nisso, são pessoas que vão ficar cada vez mais 
motivadas,então pra BRASPRESS isso é muito bom porque baixa rotatividade, as 
pessoas estão mais motivadas, as pessoas trabalham de forma melhor[...]”(E1). 
 
“Se você tem uma equipe andando com você, com o mesmo pensamento, com 
aquele treinamento dado a todos, ninguém te segura no mercado. Porque  o mercado 
hoje é muito competitivo, mas se você tiver um bom treinamento,  desenvolvimento, 
buscar contas novas no mercado ou até fora do país e desenvolver esses 
colaboradores você que sai lucrando, a empresa sai lucrando e o colaborador 
também sai lucrando  porque  ele vai ser bem visto no mercado, porque  sua empresa 
vai estar no auge e lá vai ser considerado os melhores, os melhores profissionais[...] 
(E2). 

 
Corroborando com as ideiais de Mundim (2002, p. 63), os entrevistados E1 e E2 

afirmam que o principal objetivo da educação corporativa é “evitar que o profissional se 

desatualize técnica, cultural e profissionalmente, e perca sua capacidade de exercer a 

profissão com competência e eficiência, causando desprestígio à profissão, além do 

sentimento de incapacidade profissional”. Educação corporativa é, portanto, o conjunto de 

práticas educacionais planejadas para promover oportunidades de desenvolvimento do 

funcionário, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua vida 

institucional. Já na percepção dos entrevistados abaixo, temos que: 

 
“[...]eu entendo que quando o funcionário sabe o que faz, porque  que faz, ele se 
sente melhor, ele se sente importante,  sabendo que ele participou daquela coisa e 
nós também damos o feedback pra ele, sua participação é importantíssima, o seu 
treinamento que você recebeu o resultado foi este e você divulga[...]”(E3). 



“Ele tem que ser um treinamento externo porque  existe um termômetro grande nas 
empresas,  pelo menos aqui existe isso, mas eu acredito que exigem um passo 
anterior, pra mim é uma questão até pessoal,eu acho que tem que existir um trabalho 
de conscientização porque as pessoas que tem menos acesso a cultura que tem uma 
formação menor por falta de oportunidade, se elas não forem conscientizadas do 
papel e do valor que aquilo representa, elas nunca vão crescer porque  ninguém está 
olhando pra elas, às vezes você chega pra elas e fala assim "faça isso, mas tem que 
fazer desse jeito" e elas nem sabem porque tem que fazer daquele jeito[...]”(E4). 
 
“A melhoria quando eu falo é na questão RH,  porque  hoje a capacitação não pode 
ficar a mercê de um gestor só [ok] de um gerente de uma filial ou de um gestor de 
uma área, essa capacitação tem que partir da, não é recursos humanos eu entendo e 
através deles nós implementarmos em nossas áreas. Então eu acho que tem que 
existir, não pode faltar[...]”(E5). 

 
“[...]conhecimento nunca é total,todos nós temos possibilidade de renovar, aprender, 
transmitir e esses momentos são importantes pra isso. A troca de informação, você 
poder ajudar,  você ser ajudado esses momentos propiciam isso[...]”(E6). 
 
“[...]o funcionário estando bem capacitado, estando bem treinado, ele pode oferecer 
um resultado muito melhor do que aquele se não tivesse sendo capacitado. Até 
porque é muito mais caro você encontrar um profissional já capacitado no mercado 
do que você capacitar seus próprios funcionários[...]”(E7). 
 
 
“Eu sinto bastante, porque quando a gente fazia um treinamento no passado, na 
verdade era muito local. Então você fazia numa região. E ai o que é importante da 
educação, a educação ela foi pra todo mundo, todas as pessoas da BRASPRESS, ou 
seja, está todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma linha, com o mesmo 
objetivo, porque nessa educação também faço tudo isso, né. A visão, missão, porque 
que a pessoa tá lá, então todo mundo tem o mesmo pensamento, a gente acaba 
padronizando os procedimentos, né e também o objetivo de todo mundo, estou 
seguindo o mesmo caminho[...]”(E8). 
 

Portanto, a educação corporativa pode ser entendida como um setor de treinamento 

aperfeiçoado, pois desenvolve uma visão mais sistêmica e estratégica, servindo como um 

setor de estímulo à aprendizagem organizacional gerando desenvolvimento individual e 

organizacional. Investindo no aprendizado dos colaboradores, a organização desenvolve um 

modelo estruturado de transmissão de conhecimentos, seja ele feito a distância ou presencial 

(VERGARA, 2000). Essa concepção vai ao encontro do relato do entrevistado E9: 
 
 
“Eu entendo que o programa de Educação Corporativa, seja ele qual for, tem que ser 
de forma contínua. Educação é um ato contínuo, você não pode iniciar um programa 
sem dar uma continuidade, porque as pessoas tem a cultura de esquecer o que 
aprendeu, então você tem que estar sempre reciclando, melhorando o que foi feito, 
né pra poder chegar no objetivo comum de todos que é uma educação coorporativa 
continuada, então eu entendo que todos os projetos eles tem que ter continuidade, eu 
sou contra, por exemplo, aqueles casos de “ah vou contratar um, eu peço pra vim dar 
uma palestra”, tá vem o melhor palestrante que teve aqui na empresa, a pessoa visa o 
que, o palestrante ali na hora, depois ele vai embora, esquecemos tudo. Então agora 
o treinamento o;;o continuado não, marca então a pessoa aprende, dá sequência, 
então eu entendo dessa forma[...]”(E9). 
 
 



“Olha é eu acho que é fundamental hoje, independente do tipo de empresa se ela é 
de pequena, médio ou grande porte, porque o maior valor que a empresa tem hoje é 
o seu cliente interno e o cliente interno tá no colaborador, no funcionário é aquele 
que arregaça as mangas no dia a dia e que traz a prestação de serviços ou a venda do 
produto dentro da empresa e é ela, é este cliente interno pelo qual que traz o seu 
faturamento. Esse é o maior, este é o seu maior patrimônio porque não investir nele, 
porque não aumentar o seu patrimônio em conhecimento, em experiência porque só 
vai devolver é uma sinergia. Ensina para receber melhores resultados. Num mundo 
coorporativo a visão é esta, quanto mais você dá validade, quanto mais você dá 
bagagem pro seu colaborador, maior é o fruto que ele vai te render, então não tenha 
dúvida que é de extremo resultado[...]”(E11). 

 

O posicionamento do entrevistado E11, está de acordo com os sete princípios e 

práticas levantadas por Eboli (2004), que se relacionam com os aspectos de competitividade, 

perpetuidade, conectividade, disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. 

Ainda para Eboli (2002, p. 185), “treinamento têm como objetivo melhorar o 

desempenho das pessoas, com o foco numa tarefa específica, geralmente em curto prazo”. O 

aspecto principal a ser trabalhado é o conhecimento, o saber fazer pela transmissão de 

instruções. O desenvolvimento organizacional requer a adoção de novas técnicas e promoção 

de uma postura inovadora dos interlocutores, alinhadas às exigências contemporâneas. Dessa 

forma, os programas de educação corporativa enfrentam um desafio que não é somente o de 

atrair, mas também reter o colaborador no processo de aperfeiçoamento. 

Portanto, a globalização e a expansão organizacionais exigem competências e gestão 

do conhecimento. As organizações devem buscar soluções para o desenvolvimento de 

conhecimento, de novas habilidades e atitudes para todos que participam do processo de 

negócio. Assim os programas de educação corporativa podem ser entendidos como 

propulsores de forças internas que geram oportunidades no ambiente competitivo. Também 

propiciam que a estratégia global da empresa seja difundida por meio de programas 

relacionados às metas estabelecidas em relação ao planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como ponto de partida a discussão teórica da aprendizagem por 

meio da educação corporativa, observando as pessoas, o que torna um diferencial estratégico 

para a competitividade nas organizações. Foram considerados elementos fundamentais como 

as pessoas, sua carreira e aspirações de crescimento. 

Com isso, observamos que os programas de Educação Corporativa estudados na 

Braspress, são como uma resposta à constante demanda por qualidade e inovação nos serviços 

prestados, com o objetivo de desenvolver competências organizacionais definidas 

estrategicamente, preparando as pessoas para os desafios futuros, com foco em resultados 

organizacionais. 

Percebemos, com o desenvolvimento deste trabalho que a definição da carreira 

também passou por transformações, ao lado do modelo em que o sistema é definido como 

uma compatibilização dos interesses das pessoas e da organização. A empresa Braspress 

convive com a definição de carreira sem fronteiras, que considera as expectativas dos 

indivíduos em relação ao trabalho executado e não apenas da organização. 

Consequentemente, quando as pessoas se desenvolvem e propiciam à organização obtenção 

de melhores resultados, elas almejam, como consequência, seu desenvolvimento e ascensão 

na carreira. 

Nesse sentido, os objetivos dentro desta organização foram definidos em relação ao 

referencial teórico e prática, buscando estabelecer processos de integração entre a estratégia 

organizacional e a percepção dos indivíduos em relação ao seu valor social proporcionado 

pela participação nos programas de educação corporativa e se a participação possibilitou 

acúmulo de capital de crescimento. 

Assume-se que a educação corporativa e a carreira, na Braspress, estão integradas à 

estratégia da organização, o que apresenta forte relação entre a participação nos programas 

sobre a carreira. 

Ainda em relação ao programa dentro da organização estudada, verificamos que o 

programa envolve conhecimento dos valores e cultura da organização, do setor e do negócio e 

as competências e valores desenvolvidos são altamente valorizados no ambiente complexo, o 

que indica que há significativa percepção do impacto da participação sobre a carreira dos 

indivíduos, tanto na organização quanto além dos seus limites. 

O sistema de carreiras tem explícitas as competências em níveis de complexidade 

relacionados à ascensão, porém isso não é amplamente divulgado entre todos os níveis, o que 



poderia explicar a baixa percepção dos colaboradores sobre a relação entre aprendizagem e 

educação corporativa. 

Chama atenção o papel da relação percebida entre a participação nos programas e o 

planejamento de carreira, que é papel do indivíduo no processo, o qual requer auto-avaliação 

constante. Ao mesmo tempo, isso reflete apenas moderadamente em recompensas percebidas, 

o que pode indicar que o papel da organização no processo, que é definir de forma 

transparente os critérios de acesso e instrumentos de gestão que não são exercidos de forma 

plena. 

Apesar da percepção do efeito da clara participação sobre recompensas, quando o 

indivíduo percebe que é recompensado isso causa grande acumulação de carreira, que por sua 

vez lhe traz recompensas. Isso indica um círculo virtuoso de desenvolvimento, que nos faz 

refletir sobre a importância da transparência de critérios o qual a Braspress deveria criar para 

recompensar os indivíduos que se desenvolvem. 

Há forte percepção de que a participação nos programas tem efeito sobre a 

acumulação de capital de carreira e isso é percebido de maneira intensa como fonte de 

recompensas. Também o contrário é verdadeiro: as recompensas percebidas se refletem de 

maneira intensa sobre a acumulação de capital de carreira. Isso indica que o desenvolvimento 

do indivíduo, apesar de não estar focado na organização, é altamente sensível à postura que a 

empresa adota no sentido de incentivá-lo e recompensá-lo. 

O resultado se torna surpreendente com relação à visão dos participantes quanto ao 

planejamento de carreira empreendedora. Apesar de a pesquisa ter se desenvolvido dentro de 

uma organização, alguns dados apontam a percepção de visão mais ampliada sobre a carreira. 

Podemos concluir que a influência percebida da participação sobre carreira é mais 

significativa quando as competências desenvolvidas são valorizadas no contexto mais amplo 

do que da organização. É importante destacar que as relações entre o mundo do trabalho e o 

mundo da educação parecem estar cada vez mais entrelaçadas, perdendo os limites que até 

então identificavam cada área de atuação. 

Como enfrentar o desafio de acompanhar as transformações ocorridas na base da 

produção e ainda manter o caráter crítico e emancipador da aprendizagem por meio da 

educação? Como construir uma educação profissional de qualidade e com competência, mas 

que contribua para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e não apenas para o 

aumento dos lucros e exploração do trabalho? A visão é de que deverá ser entendida e 

reavaliada a associação educação e trabalho em todos os âmbitos, considerando o seu papel a 

desempenhar e o objetivo de construção de um novo cenário para o país, pois é somente com 



a sensibilização e atenção de todos para a importância da formação humana, técnica e 

profissional, do entendimento do homem enquanto ser integral, é que teremos possibilidades 

de construir uma sociedade menos desigual. 

Os resultados deste estudo não podem ser generalizados, devido ao quanto 

conseguimos abranger. Se tratando de uma pesquisa exploratória, não podemos generalizar as 

conclusões para outras organizações. Por tratar-se de assunto ainda não estudado, optou-se 

pela abordagem exploratória visando obter mais informações que possam orientar estudos 

futuros. Os resultados podem nortear futuras pesquisas visando entender melhor a ligação 

entre os assuntos estudados. 

Outra limitação refere-se ao fato de o estudo ter sido conduzido em relação à 

percepção de um nível definido de colaboradores, líderes, não podendo ser generalizadas as 

conclusões para o restante da organização. 

Contudo, este trabalho pode gerar contribuições para novas pesquisas que abordem a 

relação entre a aprendizagem e carreira e o reconhecimento ao sucesso, originário das 

trajetórias profissionais; para a academia, poderá servir de estímulo para futuras pesquisas no 

campo da administração e das ciências sociais; para as empresas, poderá servir de parâmetro 

para se compreender a sua atuação frente aos programas implementados e, para os 

profissionais, poderá permitir a compreensão do seu desenvolvimento com relação a carreira. 

Recomenda-se que sejam realizadas novas pesquisas em diferentes empresas deste 

segmento com o intuito de se obter outros delineamentos da relação da aprendizagem com a 

educação corporativa nas organizacionais empresariais. 
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Anexos 

Anexo A: Apêndice 

 

• Qual razão e ou motivo de sua participação no programa de Educação Corporativa? 

• Quais foram as contribuições que você obteve no programa de Educação 

Corporativa? 

• Quais ações desenvolvidas no Programa Educação Corporativa foram as mais 

relevantes? 

• Você considera que sua trajetória de participação nos programas de Educação 

Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora ? 

• Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo seu desenvolvimento a partir da 

participação no Programa de Educação Corporativa? 

• Em sua opinião, qual a importância do Programa Educação Corporativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B. Transcrição das Entrevistas. 

 

ENTREVISTADO I 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO I [bom dia]. A primeira pergunta que eu faço a 
você é qual razão e o motivo de sua participação nos programas de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Bom primeiro porque é minha área de atuação,né. Trabalho na área de 
treinamento é uma coisa que eu acredito que seja extremamente necessária pras empresas 
hoje, porque o que a gente aprende é o seguinte. Se você não capacita seu colaborador ele vai 
para uma empresa que faça isso. E hoje eu acho que a área de treinamento é uma área que 
tem uma importância extraordinária, porque você consegue manter, reter, motivar, 
desenvolver e a empresa cresce junto com os caras, então eu acho que é por isso. 
 
Entrevistador: A próxima questão. Quais são as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela BRASPRESS? 
Entrevistado: O que eu ganhei com isso? [isso, o que você me coloca] Todo conhecimento, 
né. Primeiro porque pra gente fazer um desenvolvimento de um treinamento, a gente também 
se capacita né pra isso. Então a partir do momento que você ensina você aprende então isso 
faz com que a gente cresça muito. Porque a gente acompanha o desenvolvimento das 
pessoas. Então isso é muito válido, pra mim é um crescimento extraordinário.  
 
Entrevistador: ENTREVISTADO I fala um pouquinho dessa sua área de desenvolver, como 
que são os programas que tem aqui, comenta um pouquinho da sua participação. 
Entrevistador: Então é muito pontual. Porque nós temos públicos diferentes, públicos 
operacionais e administrativos. Então desenvolvimento operacional é o nosso foco maior, 
porque são pessoas que vem aqui às vezes só com o ensino fundamental. Então quando a 
pessoa entra a gente dá uma integração, a gente dá um treinamento pra capacitar que é a 
capacitação operacional que mostra toda/ o treinamento de todo o processo da BRASPRESS 
desde o pedido da coleta até a entrega, então essa pessoa já tem esse treinamento, tem os 
multiplicadores que dão esse treinamento de cada setor então isso já agrega muito a ele. E eu 
acompanho o crescimento dessa pessoa. O ano passado a gente teve ajudante que estava aqui 
há onze anos e se formou motorista. Por um projeto interno nosso em comum acordo com o 
SEST SENAT, então assim esse acompanhamento que a gente faz do crescimento desses 
colaboradores que estão com a gente a tanto tempo, só faz com que a gente tenha novos 
projetos e enfim novos treinamentos, mas são treinamentos muito pontuais, treinamento pra 
ajudante, treinamento pra conferente, treinamento pra motorista, treinamento pra 
administrativo, é e o treinamento pra motorista é o mais difícil porque são horários difíceis, 
então a gente traz vários parceiros MERCEDES BENZ, a gente traz caminhão escola. Então 
a gente faz um trabalho muito grande que inicia sempre aqui e depois a gente repassa pras 
filias de acordo com os resultados que a gente obteve aqui. Então aqui sempre é o foco. 
[Muito bom] 
 
Entrevistador: Próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa Educação 
Corporativas foram as mais importantes para você? 
Entrevistado: Ações. Bom eu acredito que a capacitação operacional que foi um projeto de 
anos, né. E nós levantamos todo o processo de todos os setores, então assim todas as filiais 
tem um procedimento diferente, mas o processo é o mesmo, né. Então esse foi o treinamento 
que eu achei mais importante, porque a partir do momento que tem um padrão, porque a 
BRASPRESS é muito de padrão, tudo é padronizado, né desde o marketing até o trabalho, 
então eu acho que padronizar isso e fazer com que todos os lugares do Brasil tenham o 
mesmo/ façam o trabalho da mesma forma eu acho que isso foi o ponto principal da nossa 



capacitação operacional. Esse treinamento eu acho que foi um dos mais importantes que a 
gente desenvolveu que tem que vai/ enfim continuar pra todos os colaboradores que 
iniciarem aqui, né. [ótimo, muito bom Simone].  
 
Entrevistador: Próxima questão. Você acha que sua trajetória de participação nos 
programas de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Entrevistado: Sem dúvida. [tanto aqui dentro, quanto aqui fora. Você pode me esclarecer] 
Sem dúvida é como eu falei, a gente acaba aprendendo, né. Então assim alguns treinamentos 
pra dar, por exemplo, pra eu dar uma palestra eu precisei fazer um curso de oratória, precisei 
me especializar, então no trabalho faz com que você se desenvolva profissionalmente. Então 
quanto mais informação você adquirir e a empresa proporciona isso, como eu falei pra você 
eu sou consultora disque porque a empresa me proporcionou, fiz curso de Excel avançado, 
então assim a empresa proporciona pra gente o desenvolvimento pessoal pra gente poder 
desenvolver o colaborador interno. Então não tem duvida de que o pessoal do treinamento é 
o pessoal que mais ganha com os projetos de educação coorporativa aqui dentro. [tá bom].  
 
Entrevistador: E você enxerga que os projetos daqui também vão ser implantados lá fora, 
para o desenvolvimento da sua carreira? 
Entrevistado: A com certeza. Com certeza.  
 
Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo seu desenvolvimento a 
partir da participação no Programa de Educação Corporativa? Você foi reconhecida 
financeiramente. 
Entrevistado: Eu acho que só/ eu acho que dinheiro não foi, mas a empresa pagar o curso 
pra mim, pra mim já foi o reconhecimento que foi o curso do disque que entra no meu 
currículo, independente de eu estar aqui ou não é uma coisa que eu consigo ganhar dinheiro 
até se eu abrir uma empresa pra mim. Então eu acho que o reconhecimento é esse que eu 
ganhei uma promoção também, não pela educação coorporativa, mas por todo trabalho 
desenvolvido como eu já amo o que eu faço e ainda eu tenho a possibilidade e a liberdade de 
fazer os projetos de acompanhar a educação do pessoal, então eu acho que isso faz com que 
eu me motive mais e faz com que e;;e me mantendo aqui a empresa já me mostra que tá me 
reconhecendo, então pra mim isso já é um motivador extraordinário. [que bom].  
 
Entrevistador: Última questão, só pra gente finalizar, em sua opinião, qual a importância do 
Programa de Educação Corporativa da BRASPRESS? 
Entrevistado: Acho que a importância não é só da BRASPRESS porque o nosso público ele 
é muito carente, carente de educação então eu acredito que como o nosso foco maior é o 
operacional esse é o ganho. Porque esse pessoal eles entram aqui totalmente crus. Porque o 
operacional ele entra numa empresa de transporte pra carregar caixa e acabou, ninguém faz 
uma capacitação pra esse pessoal então a gente investindo nisso, são pessoas que vão ficar 
cada vez mais motivadas,então pra BRASPRESS isso é muito bom porque baixa 
rotatividade, as pessoas estão mais motivadas, as pessoas trabalham de forma melhor. Porque 
não adianta vir aqui, entrar no horário, fazer tudo direitinho se a pessoa não está motivada, 
ela pode trabalhar três vezes mais se ela estiver motivada e ela nem sente que ela está 
trabalhando. Então o trabalho ele fica mais afetivo então a BRASPRESS só tem a ganhar 
com isso.  
 
Entrevistador: ENTREVISTADO I finalizo a partir de agora a nossa entrevista eu agradeço 
a sua participação e vou finalizar aqui a gravação tá bom.  
 

 



ENTREVISTADO II 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO II [bom dia]. A minha primeira questão a você é 
qual razão e o motivo de sua participação no programa de Educação Corporativa? Por qual 
motivo você participa desses programas? Você tem uma linha de pensar, porque  que você 
participa desses programas?  
 
Entrevistado: Bom eu participo pra conhecer a estrutura da empresa. Eu acho que todo 
treinamento é válido, referente a modus operandi da empresa, como ela funciona, seus 
procedimentos. Cada empresa tem um  diferencial, esse diferencial é tratado através de 
treinamentos na empresa. E aqui nós aplicamos isso em nossos funcionários, começamos um 
projeto novo ai que vem em fases, o último foi dado uma vídeo aula onde apresentamos toda 
a estrutura da empresa o que ela faz, como faz pra que agora os próximos projetos serem 
mais baseados em funções. [Como essa vídeo aula? Conta um pouquinho é algum projeto 
que os colaboradores sentam numa sala e é transmitido, como que é?] Isso. Essa vídeo aula é 
colocada através de vídeos numa televisão e ali passa-se todo o histórico da empresa onde os 
diretores, alguns cargos de lideranças chave, apresentam os seus setores o que faz uma visão 
macro do sistema onde cada um sabe o que fazer para que cada setor atinja sua meta 
correspondendo o atendimento do cliente.      
 
Entrevistador: Esse treinamento ENTREVISTADO II ele é ministrado para os 
colaboradores que estão entrando ou que estão aqui se reciclando?  
Entrevistado: Isso é dado pra todos porque  a reciclagem é sempre válida né, mas a gente 
enfatiza primeiro os que estão entrando e vamos mesclando com os antigos pra que sempre 
se mantenham atualizados.  
 
Entrevistador: A próxima questão. Quais são as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa? Você obteve 
alguma contribuição até agora, o que quê você visualiza pela sua participação nesses 
programas de treinamento?  
Entrevistado: Bom eu particularmente como eu sou novo de empresa não;;não sabia nada 
sobre a estrutura BRASPRESS foi me passado esse treinamento onde você enxerga 
algum/alguns pontos falhos na sua operação, onde você identifica nesse treinamento. Eu 
costumo pegar essas pessoas que não assimilaram o treinamento e focar nelas pessoalmente 
pra que elas entendam até com uma linguagem diferenciada, pode ser que a linguagem pode 
ser um  pouco auto-explicativa devido ao grau de escolaridade dessas pessoas, então tipo a 
gente costuma falar mais o dialeto deles e mostrar a forma que deve ser feito com o dialeto 
deles. [Tá bom].   
  
Entrevistador: Próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa de Educação 
Corporativas foram as mais importantes para você? O que quê você enxerga como mais 
importante até agora de tudo o que você obteve com os coordenadores de educação 
coorporativa?  
Entrevistado: É participar todos os funcionários é isso que é o meu, a chave do negócio. 
Você não pode focar só num departamento específico e sim todos, porque  a empresa é uma 
só. [ótimo] Um setor depende do outro.  
 
Entrevistador: Você acha que sua trajetória de participação nos programas de Educação 
Corporativa foram importantes para sua carreira empreendedora? O que quê seria a palavra 
empreendedora, tanto como uma  base de crescimento aqui dentro quanto lá fora? Eu vou 
repetir a pergunta tá, só pra fixar. Você acha que sua trajetória de participação nos programas 



de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Entrevistado: Sim. Muito importante. [Em que ponto. Você pode justificar?] Bom você 
quando trabalha lá fora tinha outra visão de mercado, outras estruturas e aqui eu vejo que tá 
muito além do que eu estava lá fora. Então me abriu várias ideias que eu não fazia no 
passado e agora já penso no futuro, já estou desenvolvendo outros projetos então tá bem 
interessante. [Muito bom].    
 
Entrevistador: Penúltima questão, tá. Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo 
desenvolvimento a partir da participação no Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Sim. Sim. [O que quê seria esse sim?] Eu vejo/ a minha recompensa é ver os 
funcionários executando o trabalho como deve ser feito. Eu vejo que os clientes estão tendo 
satisfação em transportar com a BRASPRESS  porque  eles confiam o seu bem aquele que 
vai ser coletado, vai ser entregue em seu destino, sem pestanejar sem qualquer [essa é sua 
maior recompensa?] Minha maior recompensa hoje.  
 
Entrevistador: Finalizando, em sua opinião, qual a importância do Programa de Educação 
Corporativa da BRASPRESS? 
Entrevistado: Bom é extremamente importante você sempre manter seus funcionários 
atualizados, você procurar novidades no mercado e tentar aplicar na empresa, você tem que 
ser sempre um diferencial no mercado, pra você ser diferencial no mercado você tem que 
estudar muito, tem que se dedicar muito, tem que/ e não é só você, tem que participar todos. 
Se você tem uma equipe andando com você, com o mesmo pensamento, com aquele 
treinamento dado a todos, ninguém te segura no mercado. Porque  o mercado hoje é muito 
competitivo, mas se você tiver um bom treinamento,  desenvolvimento, buscar contas novas 
no mercado ou até fora do país e desenvolver esses colaboradores você que sai lucrando, a 
empresa sai lucrando e o colaborador também sai lucrando  porque  ele vai ser bem visto no 
mercado, porque  sua empresa vai estar no auge e lá vai ser considerado os melhores, os 
melhores profissionais.   
 
Entrevistador: Bom ENTREVISTADO II eu vou finalizar a gravação a partir de agora, 
agradeço a sua participação muito obrigado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO III 

Entrevistador: A primeira pergunta ENTREVISTADOR III qual razão e o motivo de sua 
participação nos programas de Educação Corporativa? Você sabe por qual razão você 
participa desses programas? 
Entrevistado: Sei. [Pois não] Tenho plena convicção que a minha participação deve-se a 
minha experiência na área, já de dezesseis anos de BRASPRESS [muito bom] me vi também 
um bom tempo numa única outra empresa e eu entendo que quanto mais nós falamos, quanto 
mais nós discutimos, quanto mais nós falamos dos problemas diários, falamos do dia anterior 
na minha área, na área de operações a gente fala dos problemas acontecidos no dia anterior e 
falamos no dia como vai ser a nossa operação, ou seja, nós definimos a operação em grupo 
com os responsáveis, as pessoas cada um responsável por sua área, participam de uma 
reunião constante que acontece (desculpa) acontecem todos os dias, todos os dias sem 
exceção as dezessete horas. Onde ela nasce, ela acontece, ela se encerra com essa equipe, 
com esses participantes. [Muito bom].     
 
Entrevistador: A próxima questão. Quais as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa? Creio eu que de 
muitos anos que você tem aqui na BRASPRESS você já participou de vários treinamentos, 
correto? Quais são as contribuições que até o momento você obteve com o programa de 
Educação Corporativa implementado pela empresa?  
Entrevistado: Eu entendo que o retorno disso é muito bom ele é muito gratificante, muito 
gratificante. Ele salta aos olhos a qualidade do;;do resultado, a qualidade do resultado. E 
também pra/ você ser responsável por uma operação como é uma operação da BRASPRESS, 
uma operação grande,  dinâmica, nada melhor do que você dividir a responsabilidade. Você 
atribuir funções, atribuir é;;é pregar da forma que nós delegamos e o retorno é se você tem 
menos stress, você tem mais condições de ver outras coisas e você tem pessoas capacitadas 
fazendo aquilo que você precisa e será feito com qualidade. [Muito bom]  
 
Entrevistador: Próxima questão. Quais as ações desenvolvidas no Programa Educação 
Corporativas foram as mais relevantes para você? As mais importantes dentro do seu ponto 
de vista? 
Entrevistado: Dentro do meu ponto de vista e lógico dentro da minha área eu acho que o que 
mais, o que mais contribuiu a isso, foi o fato de nós termos valorizado os colaboradores. Eu 
acho que as pessoas que faziam, algumas pessoas que fazem por fazer, sem saber o resultado 
lá na frente a partir do momento que você faz com que ele entenda a necessidade de que a 
coisa aconteça, daquilo que ele faz, aconteça com qualidade ou talvez você dar um feedback 
pra ele, você dizer pra ele olha isso aqui o que nós fizemos ontem o resultado hoje é este, é a 
satisfatório, ele é bom ele não foi muito bom porque nós falhamos em alguma coisa e você 
valorizar o colaborador, eu acho que isso faz com que ele se motive,  ele se, ele se empenhe 
cada vez mais e uma palavrinha que nós usamos muito, eu uso muito nas nossas reuniões é o 
comprometimento. [Muito bom, palavra primordial, chave né] Chave. Nós usamos muito 
comprometimento e procedimentos. [Muito bom]. 
 
Entrevistador: Vamos lá próxima questão. Você acha que sua trajetória de participação nos 
programas de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Entrevistado: Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Como eu disse no início eu estou aqui a 
dezesseis anos, eu vim de uma outra empresa onde também eu aprendi bastante e algumas 
coisas novidades lá e já foram importantes que eu trouxe alguma coisa de bom de lá pra cá, e 
aqui eu aprendi muita coisa boa também. Então eu acho que isso enriqueceu o meu 
conhecimento, enriqueceu o meu currículo e me dá condições de tomar decisões que é uma 



das minha funções na empresa, tomar decisões corretas baseadas exatamente naquilo que eu 
aprendi,  naquilo que eu sempre preguei também que é o treinamento é o conhecimento.  
 
Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo desenvolvimento a 
partir da participação nos Programas de Educação Corporativa? [sim] Que tipo? 
Entrevistado: Pessoal, profissional, financeira [tá bom]. Não resta a menor dúvida, recebi 
sim. [Tá ótimo].   
 
Entrevistador: Finalizando agora né, em sua opinião, qual a importância do Programa de 
Educação Corporativa da BRASPRESS? 
Entrevistado: Ele é importantíssimo porque  hoje nós fazemos na BRASPRESS com que as 
pessoas, não quero ser repetitivo, mas é a verdade, ela é importantíssima porque as pessoas 
aqui da BRASPRESS nós tivemos recentemente um workshop operacional voltado a 
operação, onde nós reunimos todos os gerentes das nossas filiais e reunimos também todos os 
encarregados operacionais. As pessoas mais importantes e mais participam da operação 
Brasil [certo] e todos hoje falam a mesma língua foi um mega treinamento, vamos dizer 
assim onde todos nós já falávamos, mas havia necessidade de se comunicar e nada do 
pessoalmente como nós fizemos tá, um grande evento e isso gerou um resultado muito 
grande. E finalizando respondendo a sua pergunta eu entendo que quando o funcionário sabe 
o que faz, porque  que faz, ele se sente melhor, ele se sente importante,  sabendo que ele 
participou daquela coisa e nós também damos o feedback pra ele, sua participação é 
importantíssima, o seu treinamento que você recebeu o resultado foi este e você divulga. E 
graças a Deus é sempre bom.  
 
Entrevistador: Muito bom, estou finalizando a partir de agora a nossa entrevista, vou parar a 
gravação, agradeço a sua participação até o presente momento, ok. Obrigado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO IV 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO IV [bom dia, tudo bem]. A primeira questão, 
qual a razão e o motivo de sua participação no programa de Educação Corporativa aqui da 
BRASPRESS?  
Entrevistado: A razão porque  eu participo foi o seguinte vários dos treinamentos que foram 
dados abrangiam toda uma área que envolve o jurídico, então o jurídico tinha que conhecer 
não só as questões operacionais como as implicações desses treinamentos. Então nós 
participamos da maioria dos treinamentos que aconteceram aqui tanto da parte da Ernst 
Young que teve essa parte de treinamento que seria o que eu diria um raio-x de como a 
empresa estava naquele momento, nós fazemos um diagnóstico o que precisa ser feito e 
depois quando foi mais pressionado com relação a sistemas, né que a gente tem o nosso 
sistema exclusivo do jurídico que é o Tedesco e o sistema da empresa que é o [...] 
Entrevistador: A próxima questão. Quais as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa, exemplo. Você já 
participou de diversos treinamentos implementados aqui pela empresa quais as suas 
contribuições que você obteve até o momento?  
Entrevistado: As contribuições que eu obtive na verdade foi crescimento profissional, uma 
visão maior, assim um raio-x também, tornando a repetir, na verdade de como é a situação 
real e do que tem que ser feito,  tá. Eu tenho até uma pequena crítica pra fazer em relação a 
isso porque  o treinamento às vezes ele é dado de uma maneira muito homogênea,  como se 
todas as pessoas estivessem naquele patamar e acho que isso tem que ser reavaliado do meu 
ponto de vista. Porque  o que acontece nem todo mundo está, em todos os sentidos não só no 
sentido cultural de formação escolar existe um outro que eu acho que é um diferencial, que é 
um termo que eu ouvi de conscientização. Porque  o treinamento pra ele obter um efeito eu 
tenho que às vezes falar assim, realmente eu preciso desse treinamento. Vai fazer uma 
diferença. Eu acho que tem que ter essa reflexão. [Ok. Muito bom]  
 
Entrevistador: Quais ações desenvolvidas no Programa de Educação Corporativas foram as 
mais relevantes para você? As mais importantes?  
Entrevistado: As mais importantes pra mim foram justamente essa questão de que a Ernest 
Young fez esse trabalho, que eu acho que foi o mais importante que aconteceu aqui, foi 
quando ela fez esse estudo do perfil das pessoas que ocupavam as vagas e dos papéis que elas 
ocupavam efetivamente. Porque  às vezes você tem uma pessoa ocupando uma vaga, ela não 
esta preparada para aquela vaga e também tem o inverso, uma pessoa preparada para aquela 
vaga ocupando uma vaga menor. Então esse tipo de identificação eu acho que faz muita 
diferença. Porque ai você pode eh;;eh trocar com as pessoas de lugares ou complementar e 
não simplesmente descartar porque às vezes o;;o a resposta da empresa é assim, eu preciso, 
eu tenho pressa, eu não vou ter tempo de preparar alguém. Então eu vou descartar e contratar 
alguém, mas às vezes aquela pessoa que você tem logo abaixo, devidamente preparada e 
motivada é a pessoa que pode reparar aquilo. [Muito bom].  
 
Entrevistador: Você acha que sua trajetória de participação nos programas de Educação 
Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Entrevistado: É importante até hoje pra minha carreira, é muito importante porque  na 
verdade abre essa coisa do leque de possibilidades. Nós vivemos/ eu vivo numa área humana 
que ela é muito fechada na verdade, né. É humana, mas ela segue uma série de regras,  uma 
série de determinações, então quando você tem oportunidade de pensar fora da caixa, ai você 
consegue ter um crescimento e isso é  possível através de uma educação coorporativa. [Muito 
bom].    
 



Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo meu desenvolvimento 
a partir da participação no Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Eu acredito que a palavra recompensa ela pode ter vários significados. No 
meu caso eu acho que o investimento em carreira, eu acho que recompensa não é só a recebi 
um dinheiro, não ao contrário um aumento não, não. Eu acredito que você já agrega valor 
com isso, porque  isso é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar. Conhecimento é seu, é seu 
e ninguém tira tá com você. Então acho que uma recompensa maior é você estar aberto pra 
receber isso e poder e administrar.    
 
Entrevistador: Para finalizar ENTREVISTADO IV, em sua opinião, qual a importância do 
Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Eu entendo que o programa de Educação Corporativa  é algo que deve ser, 
assim sempre aplicado, não pode ter algo pontual, eu estou com uma situação assim eu vou 
dar um treinamento, ao contrário. Ele tem que ser um treinamento externo porque  existe um 
termômetro grande nas empresas,  pelo menos aqui existe isso, mas eu acredito que exigem 
um passo anterior, pra mim é uma questão até pessoal,eu acho que tem que existir um 
trabalho de conscientização porque as pessoas que tem menos acesso a cultura que tem uma 
formação menor por falta de oportunidade, se elas não forem conscientizadas do papel e do 
valor que aquilo representa, elas nunca vão crescer porque  ninguém está olhando pra elas, às 
vezes você chega pra elas e fala assim "faça isso, mas tem que fazer desse jeito" e elas nem 
sabem porque tem que fazer daquele jeito.  Essa reflexão é um passo antes que faz toda a 
diferença porque  vai trazer a pessoa pra quem ela é e o quanto ela é importante naquele 
projeto ou em toda a vida dela. Ela pode trazer essa reflexão pra vida dela. Eu acho que isso é 
uma coisa que deveria existir aqui no nosso RH [risos]   
 
Entrevistador: ENTREVISTADO IV eu finalizo aqui a nossa entrevista, bem dinâmica, 
rápida eu agradeço a sua participação só vou finalizar aqui a gravação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO V 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO V tudo bem? [bom dia]. A primeira questão é 
qual razão e o motivo de sua participação no programa de Educação? Exemplo você já tem 
algum tempo aqui dentro da BRASPRESS, você já participou de vários programas de 
Educação Corporativa, qual o motivo de sua participação  nesses programas? 
Entrevistado: Adquirir e renovar conhecimento.  Buscar informações, até checar os 
procedimentos que você adota tão dentro do que é esperado pela companhia, adquirir e 
realmente renovar conhecimentos. [Muito bom]. 
 
Entrevistador: Próxima questão. Quais são as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa? 
Entrevistado: Primeiro foi fazer parte da construção disso, foi muito valioso porque  
aprendemos tudo sobre os processos e tal e você conseguir passar sua experiência pra outras 
pessoas receber essa informação é muito importante. Pra mim a importância é realmente 
participar do desenvolvimento da companhia, me desenvolvendo e desenvolvendo pessoas. 
 
Entrevistador: Você no caso é um multiplicador dessa parte de educação coorporativa? 
Entrevistado: Fui um multiplicador. [Me conta um pouquinho desse seu trabalho como 
multiplicador, como que é?]  O programa que nós realizamos aqui na área operacional, por 
exemplo, e foi dividido em quatro partes de quatro multiplicadores e cada um ficou 
responsável por um determinado assunto. Eu falei muito de contato com o cliente, até porque  
eu era um cliente da empresa. Então mostramos, tentamos mostrar os dois lados dos efeitos 
que causa alguma inconsistência nos processos na outra ponta, então essa foi a minha 
contribuição, além de agrupar informações no desenvolvimento do trabalho.  
 
Entrevistador: Próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa Educação 
Corporativas foram as mais relevantes para você? As mais importantes para você? de todos 
os treinamentos que você participou até hoje, o que quê você considera ai como mais 
importantes? 
Entrevistado: Olha dentro do nosso treinamento acho que mais importantes que teve foi 
mostrar que um treinamento não é basicamente entregar uma apostila. É assumir um 
compromisso com aquilo que é passado e assimilado. Então é desse contato de fazê-los 
entender que aquilo não era simplesmente uma entrega de materiais e sim um compromisso 
entre as partes de que aquilo fosse levado adiante foi mais importante.  
 
Entrevistador: Você acha que sua trajetória de participação nos programas de Educação 
Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora aqui dentro? 
Entrevistado: Na minha carreira sim. Primeiro porque  me desenvolveu como multiplicador, 
que é uma deficiência que eu tenho eu não sou um bom multiplicador  de informação eu 
tenho muito bloqueio com relação a isso e eu tive que superar-se essa dificuldade né. Então 
pra mim foi muito importante poder me colocar nessa posição e tentar fazer da melhor 
maneira, né.  Porque  não podia fazer com que todo o projeto não tivesse sucesso por conta 
de uma dificuldade minha,  afinal de contas tinha um grupo enorme de pessoas que 
dependiam dessas informações, então pra mim foi muito importante a parte do 
desenvolvimento de multiplicar essa informação. Na minha área a Gestão de Informação é 
buscar todas as informações, compilar e transformá-la em informações gerenciais. Na tomada 
de decisão. Isso é um trabalho bastante restrito quando você compila tudo e entrega ao teu 
gestor para que ele possa tomar efetivamente decisões. E não envolve muito você multiplicar 
isso, até porque  são informações mais restritas. Então foi pra mim muito importante poder 
desenvolver meu lado multiplicador. [Muito bom].  



 
Entrevistador: Penúltima questão. Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo 
meu desenvolvimento a partir da participação no Programa de Educação Corporativa?  
Entrevistado: A recompensa foi o sorriso das pessoas, essa foi a recompensa porque  foi 
muito bom vê-los empolgados com o que estava sendo feito e vibrando com a nossa vibração 
também. Porque  pra nós foi um trabalho muito pesado [certo] de construção disso, mas ver o 
sorriso e a motivação das pessoas é que foi a recompensa.   
 
Entrevistador: Para finalizar, em sua opinião, qual a importância do Programa de Educação 
Corporativa? 
Entrevistado: O resumo de tudo (risos) conhecimento nunca é total,todos nós temos 
possibilidade de renovar, aprender, transmitir e esses momentos são importantes pra isso. A 
troca de informação, você poder ajudar,  você ser ajudado esses momentos propiciam isso.  
 
Entrevistador: Bom ENTREVISTADO V vou finalizar agora a nossa entrevista, agradeço 
por suas contribuições e sua participação direta alinhada a minha pesquisa ao mestrado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO VI 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO VI [bom dia]. A primeira questão é qual razão e 
o motivo de sua participação nos programas de Educação Corporativa? 
Entrevistado: É estou totalmente relacionada hoje com a área de destaque, gerindo pessoas e 
como uma das atividades principais da minha função é capacitá-las. Identificar as 
necessidades que nós temos de capacitação, gerar os treinamentos, criar os treinamentos pra 
que a gente consiga implementar e implementá-los. Então o meu envolvimento é 
praticamente 100% nisso dentro da área de sac. Sempre é claro utilizando ai o apoio do RH 
nos momentos que a gente tem a necessidade da intervenção deles.  
 
Entrevistador: Então além de você ter uma participação você é uma multiplicadora? 
Entrevistado: Sim. [Me explica um pouquinho como é que é esse seu trabalho como 
multiplicadora] É normalmente a gente sempre tá ai replicando, multiplicando esses 
treinamentos nas filiais por conta da BRASPRESS estar em nível nacional e a gente não pode 
ter padrão só em uma filial ou na matriz. O objetivo é que todas as filiais falem a mesma 
língua quando falam de SAC e de procedimentos operacionais e por esse motivo que a gente 
tem que ir para as filiais aplicar esses treinamentos, hoje a gente não utiliza, por exemplo, 
uma ferramenta a distância no caso o treinamento do SAC pra poder replicar, então tem que 
ir in loco [então você viaja entre as filiais para a aplicação desse desenvolvimento] sim, já 
realizamos isso em torno de sete filiais desde quando iniciamos e a ideia é que se replique 
sempre mais. [isso é em constância,  enquanto, enquanto tempo ocorre essa reciclagens esses 
programas?] Então nós iniciamos o projeto com a capacitação que era o módulo um [certo], 
que é a parte totalmente voltada pra como eu atendo um cliente. Um cliente que me, liga pra 
falar sobre um problema que eu a BRASPRESS  ou o próprio cliente causou. Então nós 
estamos num/ aplicando e replicando isso pelo módulo um inicialmente e na sequência a 
ideia é que se pegue agora os problemas e realmente que a gente tenha operação e comece a 
tratar isso através de treinamento. Falar pra você em períodos, intervalos a gente não tem isso 
definido porque  vai muito de encontro com a necessidade que filiais mesmo sinaliza [ok]. 
Então eu tenho lá o meu email que conforme eu vou fazendo as comunicações os gerentes 
vão sinalizando "olha eu vi sobre essa informação, sobre esse processo tem como vocês 
trazer esse treinamento pra gente?" então nós vamos tratando pelas prioridades com as filiais 
que contém maiores números de embarques, que tem mais números de colaboradores e 
depois a gente vai indo pelas menores. [Muito bom].   
 
Entrevistador: A próxima questão. Quais são as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa? você participa 
dos programas de treinamento não é? Quais as contribuições que você obteve até o 
momento? 
Entrevistado: Da empresa o fato do investimento dela de nós irmos até as filiais isso já é um 
investimento, a contribuição que a empresa está nos dando a oportunidade de você conseguir 
levar esse material todo que você produziu até a filial. [Ótimo, então você produz esse 
material também para replicar nas filiais?] Exatamente, na verdade toda produção foi/ é do 
GNA hoje no que se refere a sac. [O que seria o GNA?] Gestão Nacional de Atendimento.  
 
Entrevistador: Próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa de Educação 
Corporativa foram as mais relevantes, as mais importantes? 
Entrevistado: Dentro desse programa o que nós enxergamos é que assim a filial, quando a 
gente fala nós estamos em cento e dezenove filiais [cento e dezenove]. Então quando você 
fala que você tem um treinamento pra capacitar pessoas que estão na linha de frente com o 
cliente, você percebe que, por exemplo, indo numa filial que as pessoas não sabem como 



iniciar uma ligação e isso foi o que a gente teve mais de percepção na hora que você levava  
o treinamento. Que a contribuição desse material num momento que a filial começa a 
praticar, ou seja ao invés dela atender "Karina bom dia" eu atender em nome da 
BRASPRESS. Diferencial e isso faz parte do mercado. Todo mundo atende pelo nome da 
empresa [e segue os padrão essas filiais] então nós levamos nos mínimos detalhes essa 
padronização na hora de implementar o treinamento. E nós vimos o resultado imediato de os 
próprios clientes mesmo elogiarem, eles estão sentindo na percepção deles esse padrão essa 
diferença no atendimento da BRASPRESS e ai é importante porque  a gente vê como um 
todo, não falo só de uma filial, tem filiais que ligaram pra nós, pedindo esse treinamento 
porque  viu que uma outra filial estava fazendo um processo diferente e que queria implantar 
lá, então nós vimos resultados muito positivos.    
 
Entrevistador: Próxima questão. Você acha que sua trajetória de participação nos 
programas de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Entrevistado: Sim, muito. [Descreva um pouco] porque  eu não tinha vivência com a parte 
de educação coorporativa, eu não tinha nenhuma experiência com treinamento, então eu tive 
que buscar isso fora para eu conseguir trazer para dentro da BRASPRESS. Investi tempo né, 
de pesquisa como implantar um treinamento, como desenvolver um treinamento de que 
forma você se pondo/ se coloca na frente das pessoas, como falar pra diferentes públicos que 
é muito importante você saber isso, né. Então eu tive que pesquisar muito pra conseguir 
elaborar, desenvolver junto com a equipe que a gente tem lá e levar isso de uma forma que 
eles conseguissem entender. Porque  quando você fala de departamentos diferentes ou de 
regiões diferentes a sua comunicação tem que ser uma comunicação primária, pra que todos 
entendam. Eu não posso falar uma linguagem lá em Manaus ou numa filial na Paraíba que eu 
fale em São Paulo, por exemplo, as pessoas não vão entender,  muitas vezes porque  a região 
exige que você tenha uma linguagem de comunicação diferente. 
 
Entrevistador: E você só faz o empreendimento desse trabalho aqui dentro, você ministra 
palestras foras também? 
Entrevistado: Hoje só internamente.   
 
Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo desenvolvimento a 
partir da participação no Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: A minha formação, mas eu digo assim, eu não posso associar a minha 
promoção a isso, né. Porque  não verdade a promoção veio e depois veio o treinamento na 
área de desenvolvimento, mas eu vejo como um resultado já.   
 
Entrevistador: Vou finalizar com a última pergunta, em sua opinião, qual a importância do 
Programa de Educação Corporativa da BRASPRESS? 
Entrevistado: É muito importante, mas tem muito marreteiro melhorar [tem muito a 
melhorar. Em que pontos?] A melhoria quando eu falo é na questão RH,  porque  hoje a 
capacitação não pode ficar a mercê de um gestor só [ok] de um gerente de uma filial ou de 
um gestor de uma área, essa capacitação tem que partir da, não é recursos humanos eu 
entendo e através deles nós implementarmos em nossas áreas. Então eu acho que tem que 
existir, não pode faltar.  
 
Entrevistador: Bom finalizo a partir de agora a nossa entrevista com o ENTREVISTADO 
VI e obrigado pela participação tá bom. [Eu que agradeço] Obrigado. 
 

 



ENTREVISTADO VII 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO VII [bom dia]. A primeira pergunta que eu faço 
a você é qual razão e o motivo de sua participação no programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Na verdade eu participo de treinamentos voltados mais pra área de cargos e 
salários. [Cargos e salários. Você esta a quanto tempo aqui na BRASPRESS, a quanto tempo 
você participa desses programas? Me esclarece um pouquinho.] Eu estou a quase nove anos 
[nove anos] na BRASPRESS [ótimo] eu participei de treinamentos quando eu fui promovida, 
né quando eu tinha cerca de quatro anos na empresa eu fui promovida pro cargo de RH,  
antes eu trabalhava em outra área. E quando eu fui promovida pra área de RH eu vim direto 
pra parte de cargos e salários. Eu já estava fazendo a faculdade, mas a empresa ela investiu e 
me deu um cursos. No curso eu fiz o [...] de cargos e salários e outro curso no RH em ação, 
que é um curso que me ensinou mais também ate montar tabela, fazer os cálculos todos mais 
aprofundados,  então eu aprendi isso. Quando eu fui promovida pra parte de especialista, na 
verdade eu estava em preparação, estou ainda e preparação pra futuramente assumir uma 
liderança talvez. Então me foi dado uma oportunidade de um treinamento chamado Leader 
Training [ótimo, Leader Training?] Leader Training no núcleo C. Que também foi um 
aprendizado de muito impacto bem focado na liderança mesmo. [Muito bom].  
 
Entrevistador: A próxima questão. Quais são as suas contribuições que você obteve até o 
momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa? (repete a 
pergunta) 
Entrevistado: Contribuiu 100% por conta de outras atividades, né [certo] eu consigo aplicar 
a maioria das coisas que eu aprendi no meu trabalho e busco, estou sempre buscando 
aperfeiçoamento, por mais que a empresa às vezes não deram algum treinamento eu estou 
sempre buscando aperfeiçoamento naquilo que diz respeito a minha função. [Muito bom. 
Então sempre você independente de você estar atuando dentro de uma parte de treinamento 
em particular a você dentro da empresa, você busca no mercado lá fora para estar 
atualizada?] Também busco. [Muito bom].  
 
Entrevistador: Mais uma questão. Quais ações desenvolvidas no Programa de Educação 
Corporativas foram as mais importantes para você? 
Entrevistado: (0:06) Quais ações? [Algum ponto mais importante. Você participou de um 
treinamento e você visualizou que aquele treinamento teve um ponto mais importante ou de 
vários e ai você consegue suprir uma necessidade.] O primeiro desenvolvimento que eu fiz 
na parte de cargos e salários ele foi muito importante porque  ele me deu uma visão geral 
de;;de cargos e salários de como é/ como tudo aquilo que a gente vê que as consultorias nos 
entregam como isso nasce, de onde isso vem. Todas as vertentes, todas as possibilidades de 
cargos e salários dentro de uma organização porque  cada organização é diferente. Então isso 
pra mim foi muito mais importante porque eu aprendi mais. [Muito bom].    
 
Entrevistador: Você acha que sua trajetória de participação nos programas de Educação 
Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? Tanto aqui dentro quanto 
pensando lá fora?  
Entrevistado: Sim. Foi muito importante e esta sendo, né. No.... tem até um pouquinho de 
Excel, então além de ter conhecimento eu consigo me aprofundar no conhecimento de Excel 
então assim, eles estão formando um profissional completo. [Ótimo. Porque  quando a gente 
fala de cargos e salários a gente mexe com tabelas e isso é extremamente importante.] Muitas 
coisas é sistema, mas a gente precisa ter um paralelo de Excel porque  querendo ou não a 
gente não pode confiar tanto assim no sistema, né. Então a gente faz/ muitas coisa do que a 
gente faz hoje eu consegui desenvolver muitas ferramentas pra nossa gestão foi com base 



nessas tabelas, então.    
 
Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo desenvolvimento a 
partir da participação no Programa de Educação Corporativa?  
Entrevistado: Sim, sim desde o início. Eu comecei como analista junior [ok] e hoje eu sou 
especialista, então junior até especialista. Então eu fui crescendo dentro da área mediante a 
esses cursos a gente trazia resultados pra empresa, com os cursos que a gente/ tudo que a 
gente vai aprendendo a gente vai trazendo resultados pra empresa a medida que a gente testa 
o resultado, a gente é recompensado. [Ótimo. Você pensa em alguma coisa para o futuro 
além do que você tem aqui hoje com essa progressão toda, o que quê você me conta? Você 
visualiza alguma coisa lá na frente?] Sim, eu tenho a intenção de fazer uma pós graduação, 
que eu não faço apenas por motivos financeiros, né [ok] mas assim que eu tiver condições eu 
vou investir numa pós graduação. Eu pretendo me formar uma líder, né eu quero crescer e 
pra isso eu preciso ser desenvolvida, né. [Aqui na BRASPRESS  existe algum plano de 
incentivo para educação coorporativa? Tem algum caminho pra esse objetivo?]. Por 
enquanto não na BRASPRESS  a medida que a nossa assistente social, ela era assistente 
social de toda uma área né, e ela chegou a fazer umas pesquisas de parcerias com faculdades 
e tudo o mais, mas eu não sei como é que chegou a ser efetivada. [ok].  
 
Entrevistador: Pra finalizar aqui a nossa entrevista, em sua opinião, qual a importância do 
Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: É muito importante. Porque  se a empresa investe nos funcionários dela, ela 
vai ter um retorno daquilo porque  o funcionário estando bem capacitado, estando bem 
treinado, ele pode oferecer um resultado muito melhor do que aquele se não tivesse sendo 
capacitado. Até porque  é muito mais caro você encontrar um profissional já capacitado no 
mercado do que você capacitar seus próprios funcionários.   
 
Entrevistador: Corretamente, muito bom. Bom finalizo aqui a nossa entrevista 
ENTREVISTADO VII o objetivo realmente é trazer um pleno conhecimento da sua prática 
juntamente com a minha teoria de pesquisa, tá bom. Só um minutinho só pra finalizar a 
gravação.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO VIII 

Entrevistador: Bom dia [bom dia]. A primeira pergunta que eu faço a você é qual razão e o 
motivo de sua participação nos programas de Educação Corporativa da BRASPRESS?  
Entrevistado: Eu acho que é muito importante pro negocio dar certo, na verdade o que 
depende mais é principal;;principal pra ter sucesso são as pessoas. Porque não adianta ter 
sorte, não adianta ter infraestrutura se não tem as pessoas. E as pessoas na verdade elas tem 
que sentir que parte do negócio, né elas tem que se sentir parte todo o negócio e dentro 
daquela atividade dela ela não é importante praquele ponto ela é importante como um todo, 
pra empresa como um todo. Então o que ela faz ali se não fizer da forma correta o 
procedimento,  aquilo ali vai ter uma série de consequências  ali na frente. Então cada 
indivíduo é importante. Então eu acho importante passar pra ele a importância dele como um 
todo e não só explicar o porque  da atividade dele, né mas a atividade dele na empresa, quais 
as possíveis consequências da atividade dele, então eu acho importante fazê-lo se sentir parte 
disso tudo. [Conta um pouquinho aqui dentro da BRASPRESS , como que você começou e 
atuante na área de hoje,  se os treinamentos desenvolveram você a posição que você esta 
hoje.] Isso eu comecei na BRASPRESS  na verdade em 2004, né fazendo estágio ali no 
SORT [...] porque  eu sou engenheira de automação, né formada pela Mauá e então daí como 
tem o SORT que tem tudo a ver com a minha área ai eu comecei lá. Daí depois quando eu 
terminei a faculdade em 2006 eu fui estudar na Inglaterra em Oxford daí eu fiquei lá durante 
sete meses, daí quando eu retornei já estava fazendo projetos aqui do SORT do Rio de 
Janeiro, então daí eu já entrei no SORT do Rio de Janeiro conduzi lá junto com a equipe do 
começo ao fim. E ai como tem a mudança de cultura, a gente já tinha essa mudança de 
cultura em São Paulo porque  quando você começa a trabalhar com um equipamento a 
cabeça das pessoas começa a ter vários pensamentos né, por exemplo, ah essa máquina vai 
tirar o meu emprego, as pessoas pensam isso. Então a gente tem que fazer que um trabalho 
em cima disso, falar não na verdade a máquina não esta tirando o seu emprego, muito pelo 
contrário, na verdade abriu mais vagas. Porque  além de você aumentar a capacidade 
produtiva daquela filial, você precisa de mais pessoas pra manusear, você tem rampas de 
saída, rampas de entrada e a gente tem que capacitar essas pessoas o porquê? Porque  por 
exemplo, não são todos os volumes que podem ser colocados no SORT, né. Por exemplo, 
volumes com madeira, com vidro, com ferro pode estragar as correias, então a gente tem 
trabalhado pra eles, isso tem que ser um trabalho feito desde o começo, não quando o SORT 
estiver pronto, desde o começo pra explicar pra ele que aquilo lá foi uma conquista nossa, né. 
Ele faz parte dessa conquista do trabalho dele que ele construiu ali então por isso esta sendo 
desenvolvido essa ferramenta para o desenvolvimento da BRASPRESS com um todo, 
inclusive o dele porque  na verdade ele não vai ser mais somente um movimentador de 
caixas, né, na verdade ele vai estar alterando uma ferramenta e vai inclusive desenvolver a 
capacidade de raciocínio dele. Porque  antigamente era só pegar lá e colocar no parte (?) 
agora não ele vai ter que verificar a posição da etiqueta vai ter que verificar o volume pra ver 
o que tem dentro, então você começa desenvolver o raciocínio da pessoas também. [Muito 
bom].    
 
Entrevistador: Vamos lá a próxima questão. Quais são as suas contribuições que você 
obteve até o momento no programa de Educação Corporativa implantado pela BRASPRESS? 
Entrevistado: Bom eu assim, na verdade  eu sempre fiz parte, eu sempre desenvolvi os 
treinamentos referentes ao SORT e recentemente também a gente fez um treinamento que é 
p/ são as vídeos aulas que é o ensino a distância da parte operacional e eu tive o prazer de 
participar do desenvolvimento desse projeto. Porque  que ai o desenvolvimento do projeto foi 
de um ano onde foram escritos todos os procedimentos operacionais, e a gente passou esse 
treinamento para todas as pessoas da BRASPRESS de todas as filiais. [Então na realidade 



aqui é a matriz central desse treinamento e vocês repassaram para as outras filiais?] Isso. 
Tudo através de ensino a distância, vídeos aulas na verdade  com se fossem novelas, onde a 
gente tem os personagens que tem as mesmas características, né do nosso pessoal e ai eles 
simulam ali como por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, como que fazer o 
justificamento correto do volume o que tipo de volume seria equipamento, às vezes tem 
alguns exemplos que inclusive eles fazem de forma correta e ai vem a pessoa e corrige ele, 
né usando o mesmo, às vezes linguajar que eles usam mesmo. Então tive esse prazer de 
participar desse treinamento e desenvolvimento. [Ok].     
 
Entrevistador: Valos lá próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa Educação 
Corporativas foram as mais relevantes para você? As mais importantes.  
Entrevistado: Eu acredito que fui um marco, né. Essa;;essa/ esse projeto que a gente fez que 
é o ensino a distância dos procedimentos assim foi um marco pra empresa. Pra poder 
padronizar todos os procedimentos operacionais. E eu acho que esse foi um dos mais 
importantes. [Mais importantes]  
 
Entrevistador: Próxima questão. Você acha que sua trajetória de participação nos 
programas de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? Tanto 
aqui na BRASPRESS quanto para o futuro?   
Entrevistado: A não tenho dúvida disso. Com certeza está sendo muito importante, até 
porque  você acaba tendo uma aproximação maior com as pessoas, então as pessoas acabam 
te procurando mais pra tirar duvidas e a gente consegue entender melhor as necessidades 
deles, né. Porque  muitas vezes a gente tem que estar lá perto pra entender as necessidades 
deles, então eu acho que isso é muito importante, o contato com as pessoas é sempre um 
desenvolvimento pra gente. [Você sempre atuou aqui na BRASPRESS ou vem de outras 
empresas? Quer falar um pouquinho, sempre na BRASPRESS] desde o começo tô aqui na 
BRASPRESS meu primeiro emprego foi aqui e só na faculdade, na faculdade eu fui tutora, 
monitora e ai aqui [chegou a ministrar uma palestra fora, como convidada?] Palestras, na 
verdade  só pra, só não né, até com jovem porque  a gente recebe grupos, na verdade a 
BRASPRESS ela virou assim muitas pessoas procuram a BRASPRESS pra fazer os seus 
projetos, então a gente acaba fazendo palestras pra esse grupo de pessoas que vem aqui, a 
gente recebe muitas pessoas que estão fazendo colegial técnico, estão estudando logística, 
então a gente recebe vários adolescentes então você acaba falando pra eles né, um pouquinho 
do que a gente vê aqui a movimentação de volumes, como que é feita e também que é pra 
com jovem, a gente recebe um grupo que é com jovens né pra fazer sempre uma troca de 
experiência, a gente sempre acaba fazendo uma palestra pra eles. [Interessante].   
 
Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo meu desenvolvimento 
a partir da participação no Programa de Educação Corporativa? [Não entendi como assim?] 
Você recebeu alguma recompensa, subiu de cargo, a gente pode até falar recompensa 
financeira o que você visualiza, você participando desses programas? 
Entrevistado: Eu acho assim, o que eu vejo na verdade não é nenhuma recompensa 
financeira, mas eu busco muito a minha recompensa pessoal, estar sempre me desenvolvendo 
e é óbvio quando a gente vai se desenvolvendo as pessoas vão percebendo e elas acabam 
comentando. Então eu acho que esse tipo de recompensa pra mim é mais importante, que é o 
reconhecimento do meu trabalho. [Ok muito bom].  
 
Entrevistador: Última questão pra gente finalizar a nossa entrevista, em sua opinião, qual a 
importância do Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Acho que desde o que eu falei no começo da pergunta, que eu acho assim 



essencial, inclusive para o crescimento da empresa, né porque depende/ a gente depende 
essencialmente das pessoas e se as pessoas não sentem parte do negócio a gente tem ai uma 
quebra de procedimentos. E se o procedimento não é correto isso vai impactar lá no final, né. 
Pode ser no caso de uma entrega, uma coleta corretamente vai impactar lá na entrega, se você 
confere a quantidade de volumes que você tá coletando, com o que está escrito na nota fiscal 
vai impactar lá na frente. Então a pessoa é extremamente importante pro negócio ela tem que 
sentir parte disso. [Você visualiza alguma diferença entre o treinamento passado e a 
educação coorporativa para hoje? Do passado para o presente? Você sente alguma 
alteração?] Eu sinto bastante, porque quando a gente fazia um treinamento no passado, na 
verdade era muito local. Então você fazia numa região. E ai o que é importante da educação, 
a educação ela foi pra todo mundo, todas as pessoas da BRASPRESS, ou seja, está todo 
mundo com o mesmo pensamento, com a mesma linha, com o mesmo objetivo, porque nessa 
educação também faço tudo isso, né. A visão, missão, porque que a pessoa tá lá, então todo 
mundo tem o mesmo pensamento, a gente acaba padronizando os procedimentos, né e 
também o objetivo de todo mundo, estou seguindo o mesmo caminho. De todas as filiais. 
[Muito bom]. 
 
Entrevistador: ENTREVISTADO VIII, vou finalizar aqui a nossa entrevista, agradeço a sua 
participação com certeza suas respostas vão contribuir e alinhar o meu projeto de pesquisa, tá 
bom. [eu que agradeço, Claudio e estou a disposição, qualquer dúvida] ok muito obrigado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO IX 

Entrevistador: ENTREVISTADO IX bom dia [bom dia]. Primeira pergunta que eu faço a 
você é qual razão e o motivo de sua participação nos programas de Educação Corporativa 
aqui dentro da BRASPRESS?  
Entrevistado: Bom é fundamental a presença do RH na área de treinamento, educação 
coorporativa e;;e nós somos um/ apoiadores das áreas que são de, por exemplo, eu sou do 
RH, mas a gente está sempre apoiando a área operacional, comercial, administrativas são 
essas três áreas que principalmente a gente faz ai todo o treinamento voltado pra essas áreas. 
[Então você percebe que sua área em si tem ligação com os projetos da área de educação 
coorporativa] sem duvidam, sem duvida. Fundamental, hoje o RH é uma peça chave dentro 
do;;do da estrutura organizacional da empresa. [Muito bem. Você já tem um tempo aqui 
dentro da BRASPRESS, né. Quanto tempo seria?] Eu tenho três anos. [Três anos] Eu fiz três 
anos agora na gestão do RH.  
 
Entrevistador: Muito bom ai eu pergunto para você quais são as suas contribuições que 
você obteve até o momento no programa de Educação Corporativa implantado pela empresa? 
Os treinamentos que você fez até agora aqui dentro, tem alguma contribuição? Esse seria o 
caminho da minha pergunta. 
Entrevistado: Olha eu posso citar um projeto que foi desenvolvido que é através de um 
workshop foi feito no ano passado é um treinamento operacional, que foi envolvido todos os 
gestores gerentes das filiais, junto com o encarregado operacional e eu entendo que fiz uma 
contribuição muito boa, muito participativa porque é um treinamento continuado. Ele tem 
começo, meio e fim, né. E a gente adota isso frequentemente, então eu me sinto muito 
satisfeito com os resultados que a empresa teve com os treinamentos, né. O investimento que 
foi feito e através da plataforma da IOB onde nós construímos todo o/ essa qualidade no 
de;;de treinamento. Então desde a coleta da mercadoria, até a entrega, passando por todos os 
processos operacionais. Então foi um trabalho feito a quatro mãos, com o RH, diretoria 
operacional, né e que vem dando muito resultado. 
 
Entrevistador: Muito bom, vamos dar continuidade. Quais ações desenvolvidas no 
Programa Educação Corporativas foram as mais importantes para você? [repete a pergunta] 
Quais ações desenvolvidas no Programa Educação Corporativas foram as mais importantes 
para você, exemplo, teve algum treinamento implantado aqui pela BRASPRESS que teve 
pontos mais importantes que você achou “olha esse treinamento aqui me resultou aonde eu 
estou hoje” algo por essa identificação?  
Entrevistado: É;;é posso te dizer esse treinamento que foi o grande triunfo ai que nós 
estivemos, esse treinamento operacional, mas nós tivemos outros também como formação de 
motorista, onde nós estivemos através de uma parceria com o SEST SENAT, uma série de 
novos motoristas da BRASPRESS, qual que foi o projeto? É colaboradores que não tinha a 
formação de motorista, podia ser desde o ajudante qualquer vaga nós ofereceremos a 
oportunidade de ser um motorista profissional [ótimo] então primeiro investimento foi na 
habilitação, pra poder exercer a profissão. [Certo] e o curso que perdurou ai durante doze 
meses a formação, né. E também foi uma parceria muito boa com o RH e foi um sucesso e 
hoje das dez pessoas que foram formadas, todos conseguiram ser promovidos pra motorista, 
entre homens e mulheres. Foi um projeto muito bacana que também foi uma iniciativa do 
RH. [Então a empresa também investe em colaboradores tanto do sexo masculino, quanto 
feminino?] Olha, eu digo pra você que a porcentagem equipara é cinquenta, cinquenta. [Que 
bom, é muito bom para o mercado, a gente pode visualizar que as mulheres também entra 
dentro de um padrão ai para se atuar dentro da área de transportes] Sem dúvida, sem dúvida.  
 



Entrevistador: Bom, mas um ponto aqui, né. Você acha que sua trajetória de participação 
nos programas de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Quando eu digo carreira empreendedora é tanto você pensando aqui como crescer quanto lá 
fora. Poso repetir a pergunta? [Não, não precisa] não precisa vamo bora.  
Entrevistado: Foi muito clara e objetiva a pergunta e eu posso te dizer sim que todos esses 
projetos que eu tenho trabalhado foi um aprendizado muito bom, porque eu vou levar pro 
resto da minha vida. É um trabalho que/ é uma formação, é uma coisa muito boa e quando a 
gente vê que tem um sucesso que a gente tem um feedback da diretoria, tá indo bem é isso 
que/ tá no caminho, não tem coisa mais importante. Eu posso citar até outro projeto também 
que foi feito que chamasse CAMB, Centro de Apoio ao Motorista BRASPRESS [ok] O que 
quê é esse CAMB? Ele foca na saúde do motorista, então diariamente a gente medidas de 
pressão arterial, glicemia e também baseada na nova lei do motorista, os exames 
toxicológicos. Hoje, no começo foi difícil fazer a implantação do sistema, porque houve uma 
certa resistência dos motoristas em fazer os exames, principalmente o toxicológico aquele 
que eventualmente poderia ter eventual uso de drogas, entorpecente alguma coisa ilícita, né, 
mas nós conseguimos. E todos esses casos que foram positivos com a confirmação nós 
acabamos dispensando e com isso a gente viu que reduziu a zero o índice de acidentes. Com 
os exames toxicológicos, né. Então é um projeto que assim eu me sinto muito satisfeito, 
porque a gente além de ter reduzido os acidentes, não é, porque podia estar vitimando 
um;;um caso fatal, a gente reduziu o número também de indenizações da BRASPRESS. 
Então um custo benefício assim olha, fora de série. [E você enxerga que a sua participação 
nesses programas de treinamento trás algo também fora daqui?] Sem dúvida, porque como eu 
falei no início, agrega na minha vida pessoal, profissional isso com certeza isso é um projeto 
que eu/ ele foi desenvolvido aqui, mas também ele pode multiplicar futuramente, não 
copiando, né, mas tendo as mesmas ideias numa outra empresa que eventualmente eu possa 
vir trabalhar, né. Então como eu também trouxe coisas que a BRASPRESS não tinha, de 
empresas que eu vim também, então assim [claro] tudo passa a ser uma experiência. É 
experiência, a gente vai agregando aqui como em outro lugar também, pode ser agregado. 
[Muito bom ENTREVISTADO IX].  
 
Entrevistador: Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo meu desenvolvimento 
a partir da participação no Programa de Educação Corporativa? [Olha] Você percebeu que 
participando desses programas, teve recompensa, teve desenvolvimento de carreira, de 
cargo?  
Entrevistado: Olha inúmeras recompensas. Tanto de colaboradores que assim, de todos 
esses treinamentos olha nunca fui convidado pra participar de um projeto como esse assim, 
de ser convidado pra poder fazer parte. Tive vários feedbacks assim positivos, né. E tanto da 
diretoria também. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com esses projetos através de 
indicadores, então foi feito, foi dado continuidade, não parou por ali meu projeto, a gente 
continuou dando subsídios pra diretoria dos resultados que esses projetos tiveram, então toda 
hora a gente tem feedback, “olha excelente”, “foi um trabalho bom”, né. Então a recompensa 
nós tivemos tanto indireta, quanto diretamente, né. [Você em si teve alguma recompensa, em 
particular?] A nível de cargo não, eu me mantive como gerente, mas o meu objetivo é com 
isso chegar numa diretoria. Como não nós tivemos uma diretoria de RH, o meu foco hoje é 
chegar numa diretoria de RH. [Tá ótimo, muito bom].  
 
Entrevistador: Em sua opinião, para finalizar aqui a nossa entrevista né, bem rápido o nosso 
assunto, qual a importância do Programa de Educação Corporativa para a BRASPRESS? O 
que quê você visualiza ai que a BRASPRESS colocando em prática o programa de Educação 
Coorporativa trás para a empresa? 



Entrevistado: Eu entendo que o programa de Educação Coorporativa, seja ele qual for, tem 
que ser de forma contínua. Educação é um ato contínuo, você não pode iniciar um programa 
sem dar uma continuidade, porque as pessoas tem a cultura de esquecer o que aprendeu, 
então você tem que estar sempre reciclando, melhorando o que foi feito, né pra poder chegar 
no objetivo comum de todos que é uma educação coorporativa continuada, então eu entendo 
que todos os projetos eles tem que ter continuidade, eu sou contra, por exemplo, aqueles 
casos de “ah vou contratar um, eu peço pra vim dar uma palestra”, tá vem o melhor 
palestrante que teve aqui na empresa, a pessoa visa o que, o palestrante ali na hora, depois ele 
vai embora, esquecemos tudo. Então agora o treinamento o;;o continuado não, marca então a 
pessoa aprende, dá sequência, então eu entendo dessa forma.  
 
Entrevistador: Tá bom, eu vou finalizar a gravação a partir de agora, agradeço a sua 
participação [eu que agradeço] e obrigado pela contribuição concedida.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO X 

Entrevistador: Bom ENTREVISTADO X, bom dia [bom dia]. A primeira pergunta é qual 
razão e o motivo de sua participação no programa de Educação Corporativa, exemplo, você 
participa de treinamentos? Qual razão de você participar desses treinamentos? 
Entrevistado: Ok, nós temos montado com os auditores uma linha de treinamentos para as 
filiais, você vai até a filial percebe que o funcionário tem dúvidas então ou é feito no local 
um treinamento com ele ou então é programado com que ele venha até a matriz e passe pelas 
áreas, uma semana, duas semanas diretamente sem formalismos de treinamento, aulas, etc. 
Ele vai entrar e vai, é como se ele fosse trabalhando na matriz no trabalho. [Ele vai praticar 
aquilo] praticar e com isso então nós temos conseguido bastante resultado, resultados 
práticos, melhorado padrão, sentido isso através da própria auditoria futura. [Muito bom]. 
 
Entrevistador: Próxima questão, ENTREVISTADOR X Quais são as suas contribuições 
que você obteve até o momento no programa de Educação Corporativa implantado pela 
empresa? Você obteve contribuições participando desses treinamentos? 
Entrevistado: Sim com certeza. [Você pode me dar alguns exemplos, que tipo de 
contribuições?], por exemplo, os treinos que eu participei [isso que você participou]. Então 
nós fizemos diversos treinamentos na linha do Oracle, Datapress quando nós começamos 
aqui na área de auditoria eu fiz uma reciclagem no Datapress, porque ai envolveria outros 
setores e outras partes do Datapress que não estavam envolvidas, nós participamos desse 
treinamento e recentemente nós estamos fazendo/ estamos contratando um outro software, 
uma outra empresa de software pra fazer um treinamento de [...] que é com logística. Onde 
com isso nós temos condição de orientar nossa equipe de auditores e como eu disse 
anteriormente, orienta-los também na questão de;;de transmitir isso nas filiais onde são 
aplicados. Nossas auditorias ela não tem uma finalidade repressiva, ela tem uma finalidade, 
mas preventiva. Então nós quando percebemos boa vontade nas pessoas desse conhecimento, 
nós vamos intuir novas fontes de conhecimento que é justamente o que nos beneficia quando 
aqui recebemos treinamento. [Muito bom, então novos conhecimentos é uma das 
contribuições ai que você visualiza?] Com certeza.  
 
Entrevistador: Vamos lá, próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa de 
Educação Corporativas foram as mais importantes para você? As mais relevantes? 
Entrevistado: Em termos de treinamento também? [Isso em termos de treinamento.] Foi 
todo o trabalho que foi feito, não só pra mim, mas no coletivo, né da BRASPRESS, da 
implantação do Oracle. [O que quê seria esse Oracle?] Oracle é o nosso sistema hoje de 
gestão, né. Nós estamos trabalhando com ele em toda parte de contabilidade, cobrança, 
integrada com o Datapress, compras, pagamentos, financeiros integrados com o sistema 
[ótimo]. E como foi feito então esse trabalho com o Oracle, antes da implantação nós 
tínhamos os chamados Key Users que foram pessoas que foram especializadas nisso e que 
são hoje, monitores vamos dizer assim de novos colaboradores. Então isso foi muito 
importante porque marcou uma etapa definida dentro da BRASPRESS, o antes e depois. 
Quando antes nós não tínhamos muito essa preocupação, no depois passou se a dar mais 
ênfase a toda área de treinamentos. [Praticamente todas as pessoas usam esse mesmo sistema 
aqui dentro da BRASPRESS, integrando as informações?] Vamos dizer que setenta por cento 
hoje das pessoas, utilizam desse sistema o que envolvem a compras, envolve toda a área de 
tesouraria, os pagamentos, as requisições, se padronizou a questão dos almoxarifados e 
integrou-se tudo isso com contabilidade e com financeiro. Entende então isso foi bastante 
importante, um numero muito grande de usuários usualmente. Nós temos aqui na TI uma 
área bastante importante, com um número grande de pessoas envolvidas diretamente nesse 
trabalho.    



 
Entrevistador: Próxima questão. Você acha que sua trajetória de participação nos 
programas de Educação Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? 
Exemplo, ENTREVISTADO X quanto tempo você está aqui na BRASPRESS? [Só vinte e 
nove anos] vinte e nove anos, então você tem um longo tempo ai de treinamento, educação 
coorporativa, agora né. Conta um pouquinho se realmente a sua participação nesses 
programas contribuíram para sua carreira, me conta um pouco. Desde quando começou até 
hoje vamos lá.  
Entrevistado: É vamos ver se eu entendi bem a sua colocação, mas que muito tempo atrás a 
BRASPRESS era uma empresa extremamente pequena, nós começamos aqui com quatro 
filiais, quando eu comecei e ela foi se desenvolvendo e é lógico quando você começa o 
desenvolvimento de uma organização, você deixa pra trás, certas áreas e prioriza outras. A 
prioridade nossa foi comercial e em segundo lugar o operacional [certo] daria suporte ao 
comercial e o administrativo propriamente dito foi pequeno, o desenvolvimento dele e todo 
trabalho. Isso gerou uma certa, vamos dizer assim, uma certa tradição dentro do grupo 
BRASPRESS, tanto é que os nossos gerentes, antigamente eram contratados pela sua 
capacidade comercial, não tanto outra capacidade. E hoje eles já, nós modificamos esse 
critério, com o desenvolvimento da empresa, com a tomada de posição em relação a outros 
softwares e a administração que começou a ser implantada em que a gente participou, nesse 
longo de tempo todo, nós participamos o primeiro software inclusive quem fez toda a parte 
de introdução fui eu, que era mais ou menos uns vinte quatro, vinte e cinco anos atrás, então 
a partir daí eu acho que compensou a despertar uma necessidade de você conhecer números, 
conhecer dados, ter informações, ter estatísticas, ter referências, históricos e eu acredito que 
houve uma participação importante minha, nessa questão juntamente com todos os outros 
pessoas que aqui estiveram foi um número grande de pessoas envolvidas, pra poder criar essa 
situação e hoje nós temos que nós dizemos assim, gerentes, são já vistos de uma outra forma 
não só o lado comercial deles, ou não só o lado operacional, mas o conjunto e capacidades 
que eles tenham pra poder nos servir. [Muito bom, ótimo ouvi isso porque a gente abrange ai 
algo do passado e visualiza que o presente hoje está em transformação] Transformação, nós 
chegamos/ porque é natural isso eu acho, quando você começa fazer o trabalho você tem que 
priorizar alguma coisa, capital da BRASPRESS era um capital pequeno, era uma empresa 
pequena, então você não tinha como investir em tantas coisas. Então você vai priorizando, 
mas não ficou esquecido de tudo, não é. Tanto é que hoje, por exemplo, nós temos em termos 
de tecnologia nós temos o desenvolvimento do SORT de oito ou nove anos pra cá, nove anos 
eu acho que foi tecnologia de ponta aplicada em uma operação, quer dizer não é mais aquela 
operação manual aquela coisa de ficar carregando caixa daqui pra lá em qualquer tipo de 
carga, etc. Já se organizou tecnicamente o que nós queríamos transportar, o que quê nós 
queríamos fazer e a partir daí então você começa a criar conceitos, procedimentos e tudo o 
mais que melhora a questão administrativa, tanto a administração econômica financeira, 
quanto também operacional e a própria comercial, né. Você faz uma administração comercial 
hoje bastante técnico o Peper [...] é muito dedicado a isso, ele se preocupa muito com a parte 
de históricos pra ver, pra acompanhar exatamente essa operação [fazer uma comparação, né] 
exatamente. E isso foi um negócio que foi nascendo assim aos poucos e de tanto a gente 
tomar na cabeça, se foi/ começa a corrigir, né.  
 
Entrevistador: Tá bom, próxima questão e penúltima, né. Recebeu alguma recompensa, 
direta ou indireta, pelo desenvolvimento a partir da participação no Programa de Educação 
Corporativa? Exemplo progressão de carreira, recompensa financeira o que quê você pode 
me dizer ao longo desses anos? 
Entrevistado: Olha, vinte e nove anos de trabalhos e eu acredito que uma das grandes 



recompensas que a gente tem aqui seja a amizade, a cordialidade forma (tá ligado? Ah esse 
aqui, esse aqui, tá muito quente) essa;;essa forma como você é tratado dentro da organização 
eu tenho participado, eu entrei aqui na época como administrativo financeiro, depois eu 
passei para gerente de [...] depois eu voltei pra área financeira, fui pra área de recursos 
humanos, fui pra área de auditoria, fui pra área de suprimentos não é e então todo, todo esse 
trabalho você percebe que é fruto da confiança que é depositada em você. Além disso é claro 
né, a questão salarial, a questão de; de vamos dizer, tapinhas nas costas que às vezes 
acontecem constantemente e a remuneração também boa, numa empresa que evoluiu e 
gratificou nessa questão.   
 
Entrevistador: Correto, vamos lá última questão, em sua opinião, qual a importância do 
Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Total. Só que eu não vejo hoje a possibilidade de uma empresa qualquer que 
seja se desenvolver sem que a educação coorporativa se desenvolva junto, ela não cresce, ela 
fica falha, fica manca de uma das pernas e esse manco começa dar problema em todo o lado, 
de relacionamento, de entrosamento, de assimilação de novos conceitos a empresa se 
desatualiza porque as pessoas não tem condição de caminhar dentro da organização, sem 
estar atualizados. [Muito bom] 
 
Entrevistador: Bom ENTREVISTADO X eu finalizo aqui a nossa entrevista, basicamente a 
sua respostas vão contribuir com o meu trabalho e estão alinhados com o meu objeto de 
pesquisa. Eu vou finalizar a gravação. [Tá joia].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADO XI 

Entrevistador: Bom dia ENTREVISTADO XI [bom dia]. Qual a razão e o motivo de sua 
participação no programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: A grande verdade na minha posição de controler a gente mais atualiza as 
possibilidades, as vertentes da demanda, né. A necessidade versus custos, versus o que ele 
vai dar de produtividade em relação a este investimento, né. Essa;;esse auxílio ao 
colaborador, então eu estou mais na parte de faz, não faz, vamos fazer tal, vamos fazer este, 
olha esse aqui é bom este daqui não é bom, lógico sempre apoiado também com a diretoria 
administrativa financeira na presença do Josep que é o nosso diretor, dependendo do caso da 
estrutura de treinamento até envolvendo o senhor Natham como presidente. [Você participa 
de programas de educação coorporativa aqui dentro?] Inclusive participarei de um agora na 
segunda feira. Estarei fazendo um curso na verdade na área de controladoria, por professores 
da USP [muito bom] num hotel Mercure aqui em Moema, um curso que vai durar dois dias 
focados diretamente a controladoria, orçamento, claquete, budget, caixa, gestão de hotelaria 
eu sou pratica disso dentro da organização. [Você tomou pratica disso dentro da organização 
você multiplica essas informações, de uma maneira de aprendizagem, você proporciona 
treinamentos a sua equipe?] não tenha duvidas. Quando eu busco essas novas informações ou 
até mesmo quando a nova diretoria me propõe essas novas informações, primeiro que eu 
tenho um email grupo dos meus setores envolvidos pelos quais todo o material que foi 
desenvolvido em treinamento eu repasso naquilo, e depois no decorrer da nossa demanda de 
trabalho a gente faz geralmente um bate papo, de repente até uma sala de reunião como essa 
e a gente aplica né, olha isso que eu absorvi lá tá dentro daquele manual que eu mandei pra 
vocês no email, olha isso aqui a gente pode implantar aqui, ali, ó da pra ajustar, dá pra ter 
resultado com esse indicador, com essa ferramenta, então a gente replica sim. Não tenha 
duvida.  
 
Entrevistador: Quais são as suas contribuições que você obteve até o momento no programa 
de Educação Corporativa implantado pela empresa? Exemplo, você participou de vários 
programas educação coorporativa ao longo do tempo que você está aqui, quais são as 
principais contribuições que você visualiza?  
Entrevistado: Olha a gente pode enxergar dois tipos, né de contribuições coorporativas na 
parte educacional, ela tem por si só aquilo que a gente abstrai de fora, daquela educação 
voltada à graduação a parte técnica, e a gente também tem o dia a dia a sinergia entre 
profissionais que estão com um grau de conhecimento maior e isso também é uma fonte 
de;;de experiência educacional, eu creio muito nisso. Eu como controler da empresa eu 
aprendi muito com a parte hierárquica acima da minha pessoa, então aquilo que eu exerço 
além da junção do que eu tenho como educação externa e também fiz um mix daquilo que eu 
compartilhei com a alta gestão da empresa hoje. Então eu tenho muito aprendizado nesses 
dois tipos de mix, é uma junção na verdade. [Ótimo].  
 
Entrevistador: Muito bom, próxima questão. Quais ações desenvolvidas no Programa de 
Educação Corporativa foram as mais relevantes para você? As mais importantes? Tem algo 
que você se lembra e fala “olha isso aqui foi importante”?  
Entrevistado: Olha em doze anos de empresa eu participei de diversos projetos, e projetos 
quando a gente fala projetos, a gente na hora vem a palavra mudança, vem a palavra quebra 
de hábito, muitas são projetos trocas de sistemas numa empresa do porte da BRASPRESS, é 
um impacto tremendo [ok] então era deixar de fazer algo, pra fazer de outra forma, então eu 
acho que meus maiores impactos dentro da organização foi sempre implantar e multiplicar o 
novo aprendizado porque como que usa, né com frentes de projetos a gente sempre recebe 
primeiro, essa carga de conhecimento, né, processual anterior a todos na empresa e você vira 



uma espécie de multiplicador, então esse foram sempre meus maiores desafios dentro da 
organização. [Muito bom].    
 
Entrevistador: Você acha que sua trajetória de participação nos programas de Educação 
Corporativa foi importante para sua carreira empreendedora? Tanto aqui dentro, quanto para 
um futuro lá fora. O que quê você me traz disso? 
Entrevistado: Não tenha duvida, o que eu tenho de bagagem hoje pelo que eu adquiri dentro 
da organização, ele não me traz só o conhecimento diário pra desenvoltura das minhas 
atividades isso me envolveu também na minha vida pessoal, ou seja, eu hoje como um 
homem de finanças dentro da organização me reeducou para ser um homem de finanças 
dentro da minha vida pessoal e isso é um pareio [...] as minhas condições hoje como pessoa, 
ela vem a cada dia crescendo conforme o meu conhecimento vem crescendo dentro da 
organização com a parte educacional, isso não tenha duvida. E o mais interessante disso que 
além da minha pessoal eu consigo abranger grande estrutura da minha família também. 
Muitas vezes a gente consegue observar daquilo que eu aprendo aqui, simples detalhes de 
vida que as pessoas, às vezes estão fazendo errado, olha isso aqui se você fizer assim, assim 
dá pra, ou seja, a gente acaba não levando isso pra fora de uma forma positiva. Então eu acho 
que é de grande valor sim a/ não só internamente, quanto projetando tanto pra parte pessoal, 
quanto profissional, mas isso a longo prazo pra quem gosta, pra quem gosta de sempre estar 
estudando e sempre estar encontrando novos desafios, eu acho que é;;é um volume, quanto 
mais você se aplica, quanto mais você estuda, quanto mais você procura saber, maior é o seu 
resultado. Não tenha duvida.    
 
Entrevistador: Penúltima questão. Recebeu alguma recompensa, direta ou indireta, pelo 
meu desenvolvimento a partir da participação no Programa de Educação Corporativa?  
Entrevistado: Recompensa direta eu acredito que sim, direta e indiretamente, porque o 
conhecimento e consequentemente a prática da experiência, ele te traz uma bagagem pelo 
qual o reconhecimento da estrutura estratégica da empresa começa a visualizar isso de forma 
qualitativa. [Ok] E isso reflete si, de repente em melhorias salariais, em melhorias de postos, 
então não tenha duvida isso reflete direto e indiretamente na produção.  
 
Entrevistador: Finalizando qual a importância do Programa de Educação Corporativa? 
Entrevistado: Olha é eu acho que é fundamental hoje, independente do tipo de empresa se 
ela é de pequena, médio ou grande porte, porque o maior valor que a empresa tem hoje é o 
seu cliente interno e o cliente interno tá no colaborador, no funcionário é aquele que arregaça 
as mangas no dia a dia e que traz a prestação de serviços ou a venda do produto dentro da 
empresa e é ela, é este cliente interno pelo qual que traz o seu faturamento. Esse é o maior, 
este é o seu maior patrimônio porque não investir nele, porque não aumentar o seu 
patrimônio em conhecimento, em experiência porque só vai devolver é uma sinergia. Ensina 
para receber melhores resultados. Num mundo coorporativo a visão é esta, quanto mais você 
dá validade, quanto mais você dá bagagem pro seu colaborador, maior é o fruto que ele vai te 
render, então não tenha dúvida que é de extremo resultado.  
 
Entrevistador: ENTREVISTADO XI suas respostas contribuíram diretamente, 
indiretamente para a minha pesquisa, gostaria de agradecer a sua contribuição e sua presença 
até o momento. [Obrigado e sucesso]. Obrigado. 
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