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RESUMO 

 

Percepções sobre a educação continuada no formato MBA pelo executivo em sua carreira: um 
estudo de caso em São Paulo 
 
A partir da década de 2000 observa-se uma enorme procura por cursos de educação continuada 
no formato de MBA, pois o mundo atual exige inovações e respostas rápidas, requerendo, 
portanto, um aprendizado contínuo capaz de qualificar os executivos para atuarem em suas 
carreiras em constantes transformações.  
A presente pesquisa apresenta uma investigação em torno das percepções dos executivos quanto 
aos resultados alcançados em suas carreiras com a realização do curso de educação continuada no 
formato de MBA. A dissertação faz um panorama sobre a evolução da carreira, desde sua origem 
até os dias de hoje e como os executivos precisam se preparar para manter sua empregabilidade e 
competitividade no mercado de trabalho, discute-se também sobre as competências exigidas 
pelos profissionais da atualidade e a importância das formas de conhecimento, modos de 
conversão e gestão do conhecimento contínuo.  
Essa pesquisa foi feita com a técnica de estudo de caso único baseada na abordagem quantitativa 
(survey) e qualitativa. A unidade de análise deste estudo foram os ex-alunos dos últimos quatro 
anos dos cursos de MBA (executivo e executivo em finanças) do Insper (Instituto de Ensino e 
Pesquisa), situado em São Paulo. Para a coleta de dados foi enviada uma pesquisa eletrônica por 
meio de questionário para 350 ex-alunos da instituição em questão, sendo respondidos 72, 
correspondendo a 20,5% do universo da amostra. 
Os resultados obtidos permitem afirmar que a percepção dos executivos quanto à realização do 
curso de MBA em sua carreira é positiva, além disso, a pesquisa também apontou que as 
competências “liderança”, “flexibilidade” e “aprender a aprender” foram reconhecidas como 
habilidades desenvolvidas pelos executivos durante o curso de MBA. É possível afirmar também 
que a principal contribuição trazida pelo curso foi a “aquisição de visão de negócios abrangente”. 
Os construtos menos valorizados pelos executivos foram sobre a segurança implícita quanto à 
empregabilidade e à aquisição de conhecimento técnico em cursos de MBA. Foram observados 
quatro diferentes perfis de respondentes em relação aos construtos pesquisados, separados em 
quatro grupos: grupo dos concordantes com o curso em geral, contendo a maioria dos 
respondentes; grupo neutro quanto aos resultados do curso; grupo de concordantes com baixa 
rede de relacionamento (network), que foi desenvolvida com o curso e o grupo dos discordantes 
da segurança do diploma quanto à empregabilidade. Sugestões para pesquisas futuras serão 
fornecidas. 
 

 
 
Palavras-chave: educação continuada, gestão do conhecimento, carreira.  

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Perceptions about the continuing education MBA Executive format by in their career: a case 
study in São Paulo 
  
From the Decade of 2000 witnessed a huge demand for continuing education courses in the MBA 
format, because the current world requires innovation and quick replies, requiring, therefore, a 
continuous learning able to qualify the executives to act in their careers in constant 
transformations.  
This research presents a research on the perceptions of the executives on the results achieved in 
their careers with the completion of the continuing education course in MBA format. The 
dissertation is a panorama on the evolution of the career, since its origin till the present day and 
as executives need to prepare to maintain their employability and competitiveness in the labour 
market, also discusses about the skills required by today's professionals and the importance of 
knowledge forms, modes of continuous conversion and knowledge management.  
This research was done with the technique of single case study based on quantitative approach 
(survey) and qualitative. The unit of analysis in this study were alumni of the past four years of 
MBA (Executive and Executive in finance) Insper (Teaching and Research Institute), located in 
São Paulo. For data collection has been sent an electronic search through questionnaire for 350 
alumni of the institution in question being answered 72, corresponding to 20,5% of the universe 
of the sample. 
The results obtained allow to affirm that the perception of the executives as to the realization of 
the MBA course in his career is positive, in addition, the survey also pointed out that "leadership 
skills", "flexibility" and "learning to learn" were recognized as skills developed by executives 
during the MBA course. It is also possible to say that the main contribution brought by the course 
was the "acquisition of comprehensive business vision". Less valued executives constructs were 
about security implied employability and the acquisition of technical knowledge on MBA 
courses. Were observed four different profiles of respondents compared to constructs searched, 
separated into four groups: Group of the concordant with the course in General, containing the 
majority of respondents; neutral group as to the results of the course; concordant group with 
lower relationship network (network), which was developed with the course and the dissenting 
group of safety diploma as to employability. Suggestions for future surveys will be provided. 
  

  
  
Keywords: continuing education, knowledge management, career.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

No cenário competitivo do século XXI, o conhecimento é um recurso 

organizacional fundamental e está se tornando cada vez mais uma fonte valiosa de 

vantagem competitiva. O conhecimento tornou-se matéria prima básica, e é o principal 

ingrediente do que é produzido, feito, comprado e vendido, portanto, administrá-lo, 

armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo, transformou-se na tarefa econômica mais 

importante das empresas (STEWART, 1998).  

Dessa maneira, está acontecendo uma efetiva mudança de paradigma. A rígida 

divisão entre trabalho mental e manual tende a ser eliminada; tarefas fragmentadas e 

padronizadas passam a ser integrais e complexas, exigindo, em todos os níveis 

organizacionais, pessoas com capacidade de pensar e executar simultaneamente.  

Os consumidores também mudaram, ficando mais exigentes, o mercado está mais 

competitivo, o ciclo de vida dos produtos diminuiu e o real valor dos produtos encontra-se 

no conhecimento neles embutido. A evolução tecnológica igualmente causou impactos 

intensos no ambiente organizacional, como mudanças e reestruturações. 

Esse novo cenário – a economia do conhecimento – certamente implica inovações 

no sistema educacional, pois, para adaptar-se a essas novas exigências, os executivos 

necessitam de constante criação, geração e assimilação de novos conhecimentos e 

competências. Sendo assim, a aprendizagem ganha destaque entre as organizações e os 

executivos. 

Algum tempo atrás, ter um diploma de graduação era garantia de emprego e de 

alcance de destaque na carreira profissional. O grau de conhecimento do indivíduo era 

considerado condizente para o bom desempenho das tarefas em sua profissão. Hoje, 

graduar-se em um curso universitário não dá aos formandos todas as condições exigidas 

pelo atual mundo competitivo, que requer inovações e respostas rápidas. E, portanto, os 

executivos precisam de um aprendizado contínuo capaz de qualificá-los para atuarem em 

suas carreiras em constantes transformações. 

 

 

 



2 
 

 

Levy (2008) diz que, pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das 

competências adquiridas por uma pessoa no início de seu processo profissional será 

obsoleta no final de sua carreira, e Gdikian e Silva (2002) reafirmam isso dizendo que o 

conhecimento está cada vez mais rápido se tornando ultrapassado. 

Ser bem sucedido na economia do conhecimento requer proficiência em um novo 

conjunto de conhecimentos e competências. O que inclui habilidades acadêmicas básicas, 

tais como: domínio da língua nativa e de um idioma estrangeiro, matemática, habilidades 

científicas e a capacidade de utilizar a tecnologia de comunicação e informação. Além 

disso, os executivos devem ser capazes de utilizar essas habilidades de forma eficaz, atuar 

de forma autônoma, reflexiva e crítica, e se unir a e funcionar em grupos socialmente 

heterogêneos (DELORS, 2003). 

E nessa perspectiva, a educação continuada passa a ter um lugar central na vida do 

executivo, assumindo uma função estratégica essencial para adequar os executivos às novas 

exigências do mercado (DUTRA, 2000). Um dos programas de educação continuada 

bastante procurado atualmente pelos executivos é o curso de MBA. Esses cursos 

começaram a ser oferecidos no início do século XX como programas preparatórios em 

período integral (full time) para aqueles que desejavam construir suas carreiras nas diversas 

áreas da gestão de negócios, em 1908. Em 1940 a oferta evoluiu para um tipo de MBA em 

regime parcial, mais pragmático e modelado aos executivos que não tinham a possibilidade 

de se afastar de suas atividades para atualizar seus conhecimentos. Esse programa de 

regime parcial foi denominado de MBA Executivo. Nas décadas seguintes houve a 

proliferação das escolas de negócios com a proposta de preparar executivos para enfrentar 

os desafios das constantes mudanças impostas pelos novos meios de informação devido ao 

grande avanço tecnológico que aconteceu na segunda metade do século XX. 

Assim, coloca-se a questão: Em que medida a educação continuada, no formato 

MBA, contribui para a carreira do executivo da atualidade? 

 Para a realização da pesquisa, procurou-se uma renomada instituição de ensino do 

país situada em São Paulo: INSPER (Instituto de Ensino e Pesquisa), que oferece cursos de 

MBA que se apresentam em dois programas: MBA Executivo e MBA Executivo em 

Finanças. 
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OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar a percepção dos executivos 

quanto aos resultados alcançados pelos mesmos após a realização do curso de educação 

continuada no formato MBA em sua carreira.  

 

O estudo tem os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar as competências desenvolvidas durante o curso; as formas de 

aprendizagem; geração, transferência e internalização do conhecimento. 

2) Avaliar as contribuições mais importantes trazidas pelo curso. 

3) Classificar os respondentes em perfis de comportamento. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD – Brasil) 

o tempo médio de estudo no Brasil é de seis anos, em comparação a 12 dos Estados Unidos 

e da Europa. No Japão e na Suécia, pelo menos 50% da população está cursando algum 

programa de educação continuada. Já aqui no nosso país, uma pesquisa indicou que 45,6% 

de jovens e adultos participam de programas de qualificação profissional e de 

desenvolvimento (HADDAD, 2007). 

A busca por cursos de educação continuada por executivos vem crescendo 

consideravelmente nos últimos anos, de 20 a 25% ao ano (PANORAMA, 2001, p. 4). A 

Revista Exame (2006) realizou uma pesquisa com 500 executivos brasileiros, entre 

presidentes, diretores e gerentes de empresas, em que 64% dos executivos afirmaram que 

pretendem fazer cursos de especialização dentro de dois anos e 19% deles já fizeram MBA 

ou algum outro tipo de especialização (DUAILIBI, 2007). E também, segundo reportagem 

da revista Isto é Dinheiro (2006), confirma-se que, no Brasil, a procura por cursos de MBA 

tem aumentado muito nos últimos anos. Como hoje em dia mais pessoas têm condições de 

cursá-los, fazer uma única especialização não traz muita vantagem a ninguém. A 

aprendizagem deve se tornar permanente e continuada. 
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Foi-se o tempo em que um bom currículo era construído sobre a trajetória do 

funcionário na empresa. A experiência continua sendo muito importante, mas precisa ser 

agregada de novos valores o tempo todo. E conhecimento é fundamental, pois dele deriva a 

maioria das competências. Os benefícios tangíveis, como crescimento na carreira, serão 

consequência da experiência prática profissional, que vale mais que qualquer título. O que o 

MBA fará pelo profissional é muni-lo de um ferramental diferenciado, para que ele possa 

encontrar soluções que agreguem valor ao negócio da empresa.  

O interesse pelo estudo do tema surgiu pela clareza e convicção de que o 

conhecimento e o autodesenvolvimento se aplicam a todas as áreas da vida do ser humano, 

eles modificam e transformam as pessoas como um todo, tanto na vida profissional como 

pessoal.  

No atual contexto das organizações, as pessoas adquirem importância estratégica, 

sendo exigido delas inovação e respostas rápidas para as empresas estarem aptas a 

competirem globalmente. E para isso os executivos necessitam de desenvolvimento e 

conhecimento contínuo. 

Assim, programa de especialização do tipo MBA tem o objetivo de formar uma visão 

mais abrangente e integrada das diversas competências de gestão. E essa habilidade de lidar 

com os problemas empresariais a partir de uma perspectiva multidisciplinar geralmente é 

muito valorizada pelas organizações. É uma vantagem concreta para o candidato a um 

cargo executivo. 

Com os novos contornos do mundo do trabalho, a palavra-chave passou a ser 

empregabilidade. Então, profissionais com alta empregabilidade – capacidade de se manter 

atualizado para ocupar uma posição no mercado com competências técnicas e humanas – 

são assediados pelas empresas o tempo todo. 

Por isso, o profissional que demonstra estar atento à melhoria de sua qualificação 

acaba conquistando pontos importantes. Pois a educação continuada tem um valor em si 

mesma, pelo conteúdo que o indivíduo adquire em matéria de formação e, também, porque 

ela é um indicador. Quem se dedica a estudar continuadamente é um indivíduo que está 

querendo permanecer em passo com o mundo, com as transformações, com os novos 
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momentos, com as incertezas. Enfim, é uma pessoa predisposta a aprender e a fazer 

diferente a cada momento. 

Existe ainda, por parte da pesquisadora, a curiosidade em saber se os executivos que 

realizam o curso de educação continuada no formato de MBA realmente querem aprender, 

desenvolver novos conhecimentos, ou se buscam o curso por outros motivos, como, por 

exemplo, um pré-requisito para a ascensão na carreira.  
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em capítulos, como descrito a seguir. 

 
Inicialmente foi apresentado o trabalho, justificando a importância do tema, 

definindo a questão da pesquisa, objetivos e delimitação do estudo.  

 

Capítulo 1, 2 e 3: Revisão bibliográfica sobre os temas relevantes da pesquisa, que 

são: definição sobre o programa de MBA, quais são os formatos existentes e como ele é 

desenvolvido no Brasil; definição do conceito de carreira; a evolução da carreira até os dias 

de hoje, em que é discutida a carreira proteana, a carreira sem fronteiras e o 

desenvolvimento da carreira em redes; definição e detalhamento das competências 

necessárias para o executivo da atualidade; a evolução do conhecimento desde a época da 

Revolução Industrial: produção em massa e produção enxuta até os dias de hoje; definição 

do conhecimento, sua criação e modelo de conversão; a estrutura do conhecimento e 

importância para os dias de hoje; o local onde o conhecimento é criado: “Ba” e a gestão do 

conhecimento. 

 

Capítulo 3: Neste capítulo descreve-se a metodologia da pesquisa, estabelece-se 

seu universo e a amostra escolhida para aplicação em campo, bem como os instrumentos da 

coleta e análise de dados, e justifica-se o método escolhido: estudo de caso único, survey. 

 

Capítulo 4: Realiza-se a análise de dados, em que se tem o resultado da pesquisa 

através de uma análise, utilizando-se estatística descritiva e estatística multivariada (análise 

fatorial exploratória). Será verificada a consistência interna dos dados usando-se o Alfa de 

Cronbach. Apresenta-se a tabulação e análise estatística dos dados coletados, tratados com 

auxílio do software SPSS. 

 

Capítulo 5: Conclusões do estudo. Relações entre a teoria estudada e resultados 

obtidos. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

CAPÍTULO I– O QUE É UM MBA?   
 
 
 

Um dos programas de formação atualmente mais procurados e divulgados é o MBA. 

Os MBAs começaram a ser oferecidos no início do século passado, como programas 

preparatórios em período integral (full time) para quem pretendia construir carreira nas 

diversas áreas da gestão de negócios. A primeira escola a oferecê-lo foi a Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos, em 1908. Na década de 1940, a oferta evoluiu para um tipo 

de MBA que se dava em um período mais reduzido de tempo, com foco mais pragmático e 

voltado aos profissionais que não podiam afastar-se de suas atividades para renovar seus 

conhecimentos. Esse programa em regime parcial foi denominado de MBA Executivo ou, 

como é conhecido em inglês, Executive Master of Business Administration (Emba). O 

Emba foi oferecido pela primeira vez pela Universidade de Chicago, 1942, e desde essa 

época tem sido parte integrante do currículo das escolas norte-americanas de administração 

de empresas. 

 

 

1.1 Os Diferentes Modelos de MBA 

 

 Full Time MBA de dois anos 

MBA tradicional norte-americano, ministrado por instituições como a Harvard 

Business School e a Massachussetts Institute of Techology (MIT). É realizado 

em dois anos, em tempo integral, ou seja, requer total dedicação do participante, 

levando-o a interromper suas atividades profissionais para exclusiva dedicação 

ao programa. É geralmente feito por quem está começando e tem como meta um 

cargo gerencial. Por ser um profissional iniciante, sua remuneração é 

relativamente baixa, em comparação com a das fases mais avançadas da 
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carreira. Então, o custo de parar de trabalhar por dois anos para a realização do 

programa é considerado relativamente baixo. 

Em geral, tem se no primeiro ano do Full Time MBA um currículo generalista, 

com disciplinas de marketing, finanças, economia, recursos humanos, tecnologia 

da informação e estratégia. No segundo ano, a maioria das escolas exige que o 

aluno faça matérias eletivas, de acordo com a área de concentração.  

Portanto, realizar um MBA em Finanças nos Estados Unidos significa ter feito 

um Full Time MBA, em que o aluno teve a carga generalista no primeiro ano e 

optou por disciplinas e finanças no segundo ano. Isso é bem diferente da 

realidade brasileira, em que participar de um MBA em Finanças significa ter 

feito um programa de MBA Executivo, com praticamente todas as disciplinas na 

área de finanças. 

 

 Full Time MBA de um ano 

Adotado pelas melhores escolas de negócios europeias, como, por exemplo, o 

International Institute for Management Development (IMD International), na 

Suíça, e o The European Institute of Business Administration (Insead), na 

França. O Full Time MBA é mais intenso e mais condensado do que o de dois 

anos, com carga horária de aulas muitas vezes igual. Geralmente o público dos 

Full Time MBA europeus de um ano é mais experiente do que o do Full Time 

MBA norte-americano. São frequentados por indivíduos com faixa etária entre 

30 anos e que já estão exercendo cargos de gerência. 

 

 Part Time MBA 

Em termos de currículo é praticamente igual ao Full Time MBA tradicional 

norte-americano, mas é realizado em tempo parcial, com aulas noturnas ou nos 

finais de semana. É frequentado por indivíduos em início de carreira, porém, 

ligeiramente mais experientes do que os do Full Time MBA. 
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 Executive MBA 

A grade de disciplinas oferecidas nos programas de Executive MBA é 

geralmente a mesma utilizada nos programas tradicionais de MBA, em que 

fazem parte conteúdos de economia, contabilidade, finanças, marketing, 

tecnologia da informação, liderança, entre outros. O aprendizado desses 

conteúdos é fortalecido pela experiência prática dos alunos e dos professores. O 

público de um programa de Executive MBA é formado por profissionais com 

mais de 30 anos que ocupam cargos de gerência e almejam cargos de diretoria. 

A experiência dos alunos faz com que a carga horária de um Executive MBA 

seja aproximadamente metade da carga horária de um Full Time MBA ou de um 

Part Time MBA, pois “troca-se” um ano de curso por vários anos de experiência 

profissional. 

 

 Corporate MBA 

É o MBA “fechado”, em que todos os participantes pertencem à mesma 

empresa. A principal vantagem desse programa é que é considerada a realidade 

específica de uma empresa, sua cultura, suas particularidades e problemas, 

assim, criam-se vínculos e canais de comunicação entre diversas áreas e 

departamentos da empresa, sendo bastante positivo. No entanto, o curso 

necessita de maior diversidade entre seus participantes e, consequentemente, em 

suas discussões, uma vez que todos trabalham na mesma organização, o que 

acaba se tornando uma desvantagem. 
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1.2 O MBA no Brasil 

 

No Brasil, os primeiros programas de MBA que seguem os modelos norte-

americanos surgiram em meados da década de 1990. No entanto, a falta de regulamentação 

específica do Ministério da Educação (MEC) e a inexistência de um órgão privado 

autorregulador – nos moldes da The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB International) ou do Executive MBA Council norte-americano, que 

monitoram esse tipo de programa – ensejaram o surgimento de inúmeros cursos que 

lançaram mão da sigla MBA com a finalidade de atrair alunos que, apesar de conhecerem o 

valor da marca, não tinham noção do que deveria esperar de um programa desse gênero. 

Assim, proliferaram os MBA Executivos “fatiados”, uma invenção brasileira de programas 

em áreas específicas como recursos humanos, marketing, contabilidade e inúmeras outras 

áreas, quais, na verdade, são cursos de extensão ou aperfeiçoamento, devido à unicidade de 

abordagem e à carga horária reduzida. 

A sigla MBA, utilizada de forma incorreta por muitas escolas, ficou banalizada no 

país, criando confusão com relação até ao próprio conceito de MBA. Essa sigla acabou 

tornando-se sinônimo de pós-graduação. Foi quando o MEC (Ministério da Educação e 

Cultura) resolveu criar leis que regulamentassem o assunto. Porém, essa legislação 

dificultou ainda mais a percepção acerca do MBA, pois não o vê como um programa de 

mestrado, diferentemente do que ocorre em outros países. 

No Brasil, o MBA é considerado um programa de pós-graduação lato sensu em 

gestão empresarial, que tem como objetivo o ensino e o aprimoramento de habilidades e 

competências que visam capacitar os alunos a administrar empresas industriais, comerciais, 

de serviços e no terceiro setor. 

 

 

 

 

 
 
 



11 
 

 
CAPÍTULO II– CARREIRA  
 

 
Este capítulo aborda a evolução da carreira desde sua origem até os dias de hoje e, 

ainda, como os executivos precisam se preparar para manter a empregabilidade e a 

competitividade no mercado de trabalho. Discute-se também sobre as competências 

exigidas pelos profissionais na atualidade e a importância do conhecimento contínuo. 

 

2.1. Definição e Evolução da Carreira  
 

A palavra carreira, de acordo com Martins (2001), se origina do latim via carraria, 

que significa estrada para carros, mas a concepção de carreira como conhecemos hoje diz 

respeito à trajetória da vida profissional. É um conceito recente, que apareceu no século 

XIX. Chanlat (1995) diz que a palavra significa “um ofício”, uma profissão que apresenta 

etapas, uma progressão. Esse conceito de carreira pode ser dividido em duas fases distintas, 

com uma ruptura que se dá a partir dos anos 70.  

Na abordagem tradicional, segundo Chanlat (1995), a carreira era marcada por certa 

estabilidade no emprego, existia uma progressão linear vertical, em que o sucesso podia ser 

medido pelo alto grau que se alcançava na hierarquia da organização, os benefícios eram 

direitos assegurados e as organizações empregadoras assumiam a responsabilidade pelas 

carreiras dos empregados. Havia certa lealdade da empresa para com o funcionário. A 

empresa tinha total controle da carreira do executivo. Essa abordagem fazia parte da 

sociedade masculina e era comum até os anos 70. 

A abordagem moderna sobre carreira surgiu em decorrência da globalização da 

economia, das mudanças sociais, tais como a feminização do mercado de trabalho, a 

elevação dos graus de instrução, a afirmação dos direitos dos indivíduos, a flexibilização do 

trabalho, entre outros. Neste modelo, a carreira é marcada pela instabilidade, 

descontinuidade e horizontalização, sendo o contrário do modelo tradicional. As pessoas se 

tornaram responsáveis por suas próprias carreiras. 

O novo modelo de carreira passa a ser entendido como carreira proteana e carreira 

sem fronteiras. 
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2.2. Carreira Proteana 

 

De acordo com Hall (1996), a carreira no século XXI será predominantemente 

proteana, dirigida pelas pessoas, e não pelas organizações, e reinventada de tempos em 

tempos. A denominação proteana deriva do deus grego Proteus que, segundo a mitologia, 

possuía a habilidade de mudar de forma ao comando de sua vontade Assim, o profissional 

proteano é o profissional empregável que toma para si a responsabilidade por sua própria 

carreira, visando ao mercado de trabalho, e não a uma empresa específica. Para esse autor, 

o mito de Proteus revela elementos que podem ser metaforicamente observados no 

profissional contemporâneo que tem a habilidade de gerenciar a própria carreira: ele se 

caracteriza pela independência e flexibilidade com que administra essa carreira.  

Ao propor essa mudança na visão de carreira, Hall (1996, p. 8) diz que o principal 

propósito da mesma é o sucesso psicológico do indivíduo, o sentimento de orgulho e a 

realização pessoal, o que leva esse indivíduo a alcançar seus objetivos de vida, paz interior, 

felicidade familiar, em oposição à perspectiva tradicional de sucesso que buscava a 

conquista dos níveis hierárquicos em uma organização.  

O quadro a seguir resume as principais características do profissional proteano. 

 

 

PROFISSIONAL PROTEANO 

 

Habilidade de planejar a carreira 

Versatilidade, flexibilidade e adaptabilidade 

Decisão de mudar de emprego ou de redefinir a carreira quando os mesmos não o 

aproximam de seus objetivos de vida ou carreira 

Utilização de habilidades e competências para atingir seus objetivos de carreira e de 

vida 

 

Quadro 1 – Características do profissional proteano. 

Fonte: Martins (2001). 
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Hall e Mirvis (1996) apresentam o conceito de carreira proteana como uma série de 

experiências ao longo da vida, de competências, aprendizagens, transições, mudanças e 

identidade. Para eles, o desenvolvimento da carreira proteana se dá por meio da 

aprendizagem, da autodireção e do constante desafio no trabalho. Acreditam também que, 

para obter sucesso na profissão, um importante componente é o know-how, saber fazer 

(conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho profissional), para que assim 

o profissional possa aumentar sua empregabilidade no mercado. 

Ainda de acordo com Martins (op. cit.), a gestão da carreira proteana define-se 

como um processo contínuo de tomada de decisões relacionadas ao trabalho e à vida 

pessoal, exigindo autoconhecimento. 

Drucker (2005) diz que os novos tempos requerem capacidade de optar e de se 

autoadministrar, o que, por sua vez, pressupõe autoconhecimento. O autor também ressalta 

que o indivíduo precisa ter claros os objetivos de carreira e vida para ser eficaz na escolha 

do que aprender, ratificando o autoconhecimento e a capacidade de se autoadministrar e, 

também, de autogerenciar sua carreira como competências fundamentais.  

 

2.3. Carreira sem Fronteiras  

 

O pesquisador Arthur (1996) desenvolveu uma outra linha de pensamento sobre 

carreira, que é a da “carreira sem fronteiras”, em que o indivíduo é o responsável por 

projetar a própria carreira. Os executivos deixam de ter como certeza a ascensão 

hierárquica, a segurança no emprego, a aquisição de benefícios, e são encorajados a criar 

seus projetos de carreira, tendo assim uma relação aberta com a organização. 

A flexibilidade e a indeterminação colocam sobre o executivo a responsabilidade da 

criação de seu próprio trabalho, tornando-o um agente ativo de seu destino dentro da 

empresa. 

Para Arthur, Claman e De Fillipi (1995), nas carreiras sem fronteiras, os executivos 

precisam tentar construir um sentido para sua vida profissional e, para isso, têm de fazer 

planos pessoais e profissionais. E esse conhecimento e questionamento lhes permitem 
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desenvolver habilidades de acordo com sua própria vontade e buscar novas formas de 

solucionar problemas. 

Segundo os autores, a carreira sem fronteiras demanda uma relação negociável, em 

que ocorre a troca do trabalho prestado pela remuneração adequada e em que o conceito de 

sucesso profissional está mais ligado a critérios pessoais. Desse modo, o indivíduo é mais 

identificado com seu próprio trabalho e profissão do que com a organização específica. 

Arthur (1996) considera também que, com o ambiente instável e complexo, é 

necessário por parte dos executivos o desenvolvimento de novos conhecimentos, definindo-

os segundo três aspectos: knowing-why, knowing-how e knowing-whom. 

O knowing-why refere-se à primeira motivação ou propósito que levou o indivíduo a 

uma carreira. A experiência desenvolve, a partir dessa motivação, novos ativos técnicos, 

interpessoais ou conceituais, que são definidos como knowing-how. Estes podem ser tanto 

específicos em relação a uma organização quanto parcialmente transferíveis para outras 

organizações. 

O knowing-whom diz respeito às relações estabelecidas durante o desenvolvimento 

do knowing-how, à reputação adquirida a partir desse processo, tanto em relação a 

superiores quanto aos pares e subordinados. 

Os três tipos de conhecimento são definidos pelo autor como ativos de capital de 

carreira, que deve ser fruto de investimento que gere acumulação de mais capital de 

carreira. 

Uma via de acumulação de capital de carreira é propiciada pelo aumento de contatos 

profissionais e reputação – knowing-whom como consequência da elevação do knowing-

how –, ao mesmo tempo que ampliar o knowing-whom leva a novas oportunidades de 

crescimento e ao desenvolvimento de habilidades – knowing-how.  

Outra via de acumulação de capital de carreira é possível, por exemplo, quando as 

aspirações relativas ao knowing-why guiam a procura de novas relações – knowing-whom , 

ao mesmo tempo que os feedbacks recebidos podem reafirmar as motivações – knowing-

whom desenvolvendo knowing-why. Em outra via de acumulação de capital, os 

compromissos gerados pela motivação promovem o aprendizado – knowing-why 

promovendo knowing-how –, ao mesmo tempo que o aumento da performance propiciada 
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pelo desenvolvimento do knowing-how conduz à elevação da autoconfiança e ao reforço da 

identidade ocupacional – knowing-why. 

O investimento em um tipo de conhecimento sempre ocasiona o desenvolvimento 

dos outros dois, o que é definido como acumulação de capital de carreira, fazendo com que 

haja maiores oportunidades de êxito por parte dos executivos. 

A acumulação de capital de carreira (INKSON; ARTHUR, 2001) representa um 

investimento do indivíduo com respeito a conhecimento, tempo, energia, habilidades e 

relacionamentos, visando colher recompensas, reconhecimento, aumentar sua reputação no 

mercado e sentir-se mais realizado. 

 

O quadro abaixo sintetiza as diferenças entre a carreira tradicional e a carreira sem 

fronteiras. 

 

 

Modelo Tradicional de Carreira Modelo de Carreira sem Fronteiras 

 
Ambiente 

 
Estável 

 
Turbulento 

 
Carreira 

 
Interorganizacional 

 
Interorganizacional 

 
Hierarquia 

 
Vertical 

 
Horizontal 

 
Objetivo 

 
Ascensão na organização 

 
Sucesso psicológico 

 
Gestão de Carreira 

 
Pela organização 

 
Pelo indivíduo 

 
Identidade 

 
Fixa 
 

 
Em constante mudança 

 
Aprendizado 

 
Restrito (como fazer) 

 
Contínuo (saber fazer) 

 
Emprego 

 
Segurança no emprego 

 
Empregabilidade 

 
Fluxo de informações 
e aprendizado 

 
Restrito 

 
Redes sociais 

  

Quadro 2 – As diferenças entre a carreira tradicional e a carreira sem fronteiras. 

Fonte: Adaptado de Hall (1996). 
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2.4. Desenvolvimento da Carreira em Redes  

 

O antigo modelo de organização era a grande firma hierárquica, e o modelo da nova 

competição é o modelo em redes, em que a tecnologia da informação e da comunicação 

tornou possível uma maior capacidade de inter-relações de empresas dispersas. 

Segundo Kilimnik et al (2006), a carreira dos indivíduos passa a desenvolver-se em 

espiral, ou seja, mudanças constantes, possibilidades de realizar atividades diferentes e 

novas associadas ao modelo tradicional. Os executivos não seguem mais apenas uma 

carreira, mas sim duas, ou três ou até quatro carreiras diferentes durante sua vida e, às 

vezes, até de forma simultânea. Assim, a trajetória da carreira em redes está muito mais 

alinhada, mais em sintonia com as necessidades do nosso tempo, pois possibilita o 

desenvolvimento de pessoas que têm profundidade e amplitude de habilidades. Esses 

profissionais apresentam tanto a visão de especialistas quanto de generalistas. 

O desenvolvimento de carreira no contexto atual, com um formato não linear, passa 

pela aquisição, evolução e melhoria contínua na utilização de competências e habilidades 

essenciais ao profissional contemporâneo. Para tal, o indivíduo deve ter foco e objetivos 

bem definidos, o que exige autoconhecimento. 

Na carreira desenvolvida em redes, a estrutura hierárquica deixa de ser vertical e 

piramidal para ser horizontal, desse modo todos os setores da empresa comunicam-se entre 

si, não existindo mais a centralização de poder. Daí a necessidade de as carreiras evoluírem 

em redes intraorganizacionais – isto é, redes do ambiente interno da organização – e 

interorganizacionais, – caracterizadas pelo ambiente externo entre as organizações –, e a 

constante qualificação das competências do indivíduo, tanto com uma carreira sem 

fronteiras como com uma carreira proteana. 

Pode-se dizer, portanto, de acordo com Pacheco, Cherubina e Becker (2005, p. 31), 

que quanto mais as pessoas estiverem voltadas para algo de que gostam e que tenham 

aptidão, melhor e mais rápido será seu progresso profissional e pessoal. Por isso, é 

importante que elas estejam localizadas de acordo com seus perfis e interesses. 
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2.5. As Competências Necessárias para a Carreira do Executivo na Atualidade  

 

O conceito de competências na atual sociedade do conhecimento ganhou 

importância e gera interesse cada vez maior por parte dos profissionais de gerenciamento 

de pessoas. Seus impactos são fundamentais tanto para a interação do executivo em seu 

trabalho quanto para as relações entre as organizações e seus contextos, garantindo-lhes, ou 

não, produtividade e competitividade (BASTOS, 2006). Portanto, a noção de competência 

está associada ao conhecimento. 

Não existe uma única definição sobre competência, pois o termo é utilizado em 

diferentes contextos e com vários sentidos. Barato (1998) menciona duas linhas principais: 

A Escola Francesa, que enfatiza a vinculação entre trabalho e educação, considerando as 

competências como resultado da educação sistemática e valorizando o modo como as 

escolas enriquecem o repertório de habilidades dos alunos, e a Escola Britânica, que define 

competências a partir do mercado de trabalho e enfatiza fatores ou aspectos ligados a 

descritores de desempenhos requeridos pelas organizações produtivas, privilegiando os 

comportamentos observáveis. Apesar dessas diferenças, Luz (2001) diz que ambas julgam 

competência como a capacidade pessoal de articular saberes com fazeres característicos de 

situações concretas de trabalho. 

De acordo com Luz (2001, p. 54), o conceito de competências envolve os saberes ou 

conhecimentos formais, que podem ser traduzidos em fatos e regras, o saber-fazer, que 

pertence à esfera dos procedimentos empíricos, como as receitas, os truques de ofício, e que 

se desenvolvem na prática cotidiana de uma profissão e ocupação; finalmente, o saber-ser, 

compreendido como saber social ou do senso comum, que mobiliza estratégias e 

raciocínios complexos, interpretações e visões de mundo. 

Le Boterf (1995) – escola francesa –, diz que a competência não é um estado nem 

um conhecimento que se possui; as pessoas podem aplicá-la ou não nas situações de 

trabalho. A competência se realiza na ação. Não reside, portanto, em recursos como 

habilidades e conhecimentos, mas sim na mobilização dos mesmos, diante de situações 

concretas de trabalho. Além disso, ele considera que a essência da competência é um saber-

agir, que difere do saber-fazer por sua finalidade, pois a ação se distingue do 
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comportamento por ter uma significação para o sujeito: “o saber agir pode significar, 

algumas vezes, não agir” (LUZ, 2001, p. 56).  

A competência é considerada por Le Boterf (1995) como contigencial, o que 

significa que é exercida em um contexto particular, sendo mediada por limitações e 

recursos e sofrendo diretamente as interferências da situação. Já para Luz (2001, p. 46), 

“ser competente é saber transferir, saber combinar e integrar supõe a capacidade de 

aprender e adaptar-se”. 

Os valores, os circuitos de informações geradas, a concepção de funções e papéis 

pertencentes a uma cultura podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento de 

determinadas competências. Além disso, a competência comporta mais uma característica: 

depende da rede de relações pessoais e profissionais do indivíduo. Não se reduz ao saber-

fazer individual, uma vez que o sujeito extrai conhecimentos da relação com seu grupo. 

Assim, ela é criada nas trocas comunicacionais dentro do grupo, na medida em que o saber-

fazer dos indivíduos são confrontados. 

Sobre a definição do termo “competência”, considerando a pequena revisão aqui 

realizada, o conceito adotado no trabalho é o da Escola Britânica, pois os autores dessa 

escola, a exemplo de Zarifian (2001), Fleury e Fleury (2001), Prahalad e Hamel (1990), 

Meister (2004) dentre outros, consideram que a lógica da competência vem acompanhando 

as transformações em curso da organização no trabalho, enfatizando o trabalho em grupo, 

das redes e das novas tecnologias de informação e comunicação. E a questão aqui analisada 

é verificar quais são os resultados obtidos pelos executivos com a realização do curso de 

MBA, ou seja, é uma relação da carreira com o mercado de trabalho. 

O modelo anterior, o francês, refletia principalmente a formação adquirida pelos 

trabalhadores no sistema formal de educação, enquanto o novo modelo, o britânico, busca 

expressar e valorizar o conjunto de saberes e competências consolidados na trajetória de 

carreira do sujeito. Assim, competência é a capacidade para enfrentar e resolver problemas 

com sucesso em situações de incerteza, novas ou irregulares, na vida do trabalho. É essa 

imprevisibilidade que diferencia “competência” do conceito tradicional de “qualificação” 

(DUCCI, 1996). 
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De acordo com Zarifian (2001), competência é a inteligência prática de situações 

que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com mais força, quanto 

mais aumentar a complexidade das situações.  

Ser competente de acordo com esse autor, 

(...) é o tomar iniciativa e assumir responsabilidade do indivíduo 
diante situações profissionais com as quais se depara (...) Tomar 
iniciativa é uma ação que modifica algo que existe, que introduz algo 
novo, que começa alguma coisa, que cria (ZARIFIAN, 2001, p. 69-
70). 
 

Para Fleury e Fleury (2000, p. 21), as competências devem agregar valor econômico 

para as empresas e valor social para os indivíduos. Os autores também definem 

competência como um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, 

integrar, interagir, transferir conhecimentos, recursos, habilidades. Ainda segundo esses 

autores, as competências essenciais da empresa estão enraizadas principalmente em know-

how coletivo, que é tácito, porque está associado à prática de trabalho, e que é desenvolvido 

em processos de aprender-ao-fazer em contextos específicos à empresa ou em contextos 

específicos de colaboração entre empresas. Como know-how é tácito, está ligado à prática 

de trabalho e é de difícil codificação, é também de difícil imitação por parte de 

competidores.  

Uma das competências fundamentais para a sobrevivência das organizações é 

“aprender a aprender”, que segundo Senge (apud GDIKIAN e SILVA, 2002, p. 17) 

significa testar continuamente nossa experiência e transformar essa experiência em 

conhecimento acessível a toda a organização, e pertinente no seu propósito central. 

Portanto, para o desenvolvimento das competências, precisamos antes ter desenvolvido 

capacidades e habilidades, ou seja, competências que nos permitam aprender a aprender.  

As competências dos profissionais, segundo Meister (2004, p. 13-17), incluem sete 

aprendizados: 

1. Aprender a aprender: os trabalhadores precisam de um conjunto mais amplo de 

qualificações e de compreender não apenas as tarefas que realizam, mas também as dos 

cargos nos departamentos imediatos. Além disso, devem estar sempre pensando em como 

melhorar seu processo de trabalho. Ou seja, esses trabalhadores têm de implementar 

atitudes de aprender a aprender que farão deles colaboradores vitais da organização. 
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2. Comunicação e colaboração: ser capaz de comunicar-se com eficiência é um pré-

requisito para uma qualificação superior – colaborar com os colegas de trabalho. Quanto 

mais se explora o mundo do trabalho diário, mais fica aparente o potencial do 

conhecimento implícito. Individualmente, o conhecimento implícito significa usar a própria 

intuição e o bom senso para realizar seu trabalho, sem saber necessariamente explicar 

como.  

No caso de equipes de funcionários, o conhecimento implícito existe nas práticas e 

nos relacionamentos que surgem do sucesso no trabalho, ao longo do tempo. Portanto, a 

capacidade de comunicação se torna uma condição indispensável para quase todos os tipos 

de atividade, e é cada vez mais observada pelos empregadores. 

 

3. Raciocínio criativo e resolução de problemas: espera-se que gerentes e funcionários de 

escalões inferiores descubram por si como melhorar e agilizar seu trabalho. Para tanto, 

precisam pensar criativamente, desenvolver habilidades de resolução de problemas e ser 

capazes de analisar situações, fazer perguntas, procurar esclarecer o que não entenderam e 

sugerir melhorias. 

 

4. Conhecimento tecnológico: a ênfase está em usar um equipamento de informação que o 

conecte com os membros de sua equipe e com o mundo, para contatar profissionais e 

compartilhar as melhores práticas e melhorias em seus processos de trabalho, em qualquer 

lugar e a qualquer momento. 

 

5. Conhecimento de negócios globais: o diferencial hoje é que os gerentes têm de ser 

treinados em um novo conjunto de habilidades técnicas e comerciais que levem em conta o 

ambiente competitivo global, no qual não é possível prever com nenhuma certeza o que o 

futuro reserva para as organizações. Nesse tipo de ambiente, a capacidade de entender o 

“todo global” em que a empresa opera está se transformando rapidamente em uma 

necessidade para agregar valor organizacional. 
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6. Desenvolvimento de liderança: na organização do século XXI, a liderança ofusca o 

gerenciamento como a chave de evolução de um modo de pensar compartilhado e de dar 

direção à organização. Sendo assim, os funcionários são encorajados a serem agentes ativos 

de mudança e não receptores passivos de instruções. Empregados de todos os níveis 

precisam desenvolver meios de visualizar melhoria ou uma nova direção e de buscar o 

comprometimento ativo dos outros, para tornar realidade a visão compartilhada da 

organização. 

 

7. Autogerenciamento da carreira: as técnicas de autodesenvolvimento e 

autogerenciamento ensinam os funcionários a assumir o controle de suas carreiras e a 

gerenciar o próprio progresso. Como as qualificações necessárias continuam a evoluir e 

mudar, funcionários de todos os níveis precisam assumir o compromisso de assegurar que 

possuam as qualificações, o conhecimento e as competências exigidas, tanto no cargo atual 

quanto nos futuros. 

Em suma, a competência abrange a aplicabilidade e a previsibilidade do 

comportamento e desempenho dos executivos com relação aos objetivos e à estrutura da 

organização, sendo também condição do profissional se adaptar às situações apresentadas 

pelo mercado, ter empregabilidade. Segundo Costa (2002, p. 27), para adquirir este grau de 

empregabilidade, torna-se notória ao profissional a indispensabilidade do aprendizado 

permanente, da educação continuada. Ainda, segundo o autor, ter empregabilidade é ter 

facilidade de conseguir rapidamente um emprego independentemente do momento em que 

vive o mercado. É ter condições de identificar oportunidades em momentos de crise. É ser 

competitivo, empregável, ou seja, ter um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

comportamentos – competências que tornem o profissional importante não só para a 

organização em que trabalha, como também para qualquer outra.  

Essa nova exigência se reflete no aumento da demanda por parte dos executivos em 

programas de educação continuada, para que eles possam desenvolver as competências 

requeridas de maneira a atuarem no ambiente de negócios. 



22 
 

 

CAPÍTULO III – A ERA DO CONHECIMENTO 
 
Como o trabalho gira em torno do conhecimento, sendo ele o ativo de maior 

importância atualmente, este capítulo aborda sua evolução, desde a era industrial até hoje. 

Sua definição, modos, conversão e local onde ele é criado e sua gestão também são 

discutidos. 

 

3.1. A Evolução do Conhecimento  
 
 

A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII foi um marco importante na 

história da administração, pois acarretou uma transformação que afetou os modelos 

econômicos e sociais da sociedade. Essa revolução foi um fenômeno internacional que 

aconteceu de maneira gradativa, com início na Inglaterra, e difundiu-se para os países da 

Europa continental, modificando a vida do homem ocidental e seu relacionamento com o 

resto do mundo. 

O que ocorreu foi a transformação de um modelo feudal, essencialmente agrário e 

artesanal, para uma economia industrial com sistemas operacionais mecanizados, em que 

sua principal ideia era o acúmulo de capital, dando início ao capitalismo. 

Essa evolução da administração dentro das organizações está diretamente ligada à 

história da educação, pois, a partir daí, as escolas passaram a preparar as pessoas para o 

mercado de trabalho. Assim, do século XVI ao século XX, o ensino sofre muitas 

transformações. A escola tradicional, assim, vai adaptando-se às exigências históricas ao 

longo do tempo.  

Durante os séculos XVI e XVII, os colégios são organizados pelas ordens religiosas, 

interessadas no processo de evangelização, destacando-se a ação dos jesuítas. O conteúdo 

dá ênfase ao esforço intelectual com posição empirista. A avaliação valoriza a memória e a 

capacidade de reproduzir o que foi ensinado. Disciplina e ordem são garantidas por meio do 

castigo corporal. 

O sucesso da industrialização e do desenvolvimento das ciências trouxe a divisão da 

escola em dois grupos distintos: uma escola para a elite e outra para o segmento popular 
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operário. Por outro lado, surge a necessidade de não privilegiar a formação de jovens para a 

elite, mas de estimular o estudo das ciências. Com isso, a prática pedagógica muda em 

passos lentos, surgindo uma proposta mais ampla, chamada Escola Nova. Essa escola 

surgiu na primeira metade do século XX na Europa e nos Estados Unidos da América e só 

depois chegou ao Brasil. O grande pensador dessa escola foi John Dewey. Segundo ele, o 

aluno tinha que ter iniciativa, originalidade, agir de forma cooperativa e ter contato direto 

com a realidade.  

A Escola Nova não conseguiu renovar as práticas pedagógicas, mas contribuiu com 

a reflexão que apontava para o conhecimento e a independência crítica. Na época ganhava 

força a produção em massa. 

 

Produção em Massa  

 

Quando, em 1908, Henry Ford lança o modelo “T” (um veículo confiável, simples 

de dirigir e, principalmente, barato), algumas mudanças na estrutura da produção foram 

observadas. A intenção de Ford era proporcionar a todos a possibilidade de comprar um 

automóvel, ou seja, introduzir a produção em massa. O sucesso de seus automóveis 

baseava-se nos baixos preços e na durabilidade, segundo Pereira (2004). 

A pressão que sofriam seus funcionários para manter o ritmo de produção tinha 

como resultado uma rotatividade muito alta. Foram adotadas duas estratégias para evitar os 

problemas de troca de funcionários: jornadas de trabalho menores e salários mais altos. 

Ford definiu, então, novos princípios administrativos. Pregava a intensificação da 

produção, visando diminuir o tempo do processo de fabricação, a economicidade, ou seja, 

redução de estoques ao menor volume possível e, por fim, o princípio da produtividade: 

aumentar a capacidade de produção do operário.  

A preocupação de Ford era com o produto, portanto a comunicação com o operário 

era desnecessária, ele não era pago para pensar e sim para produzir, e a coordenação total 

ficava sob responsabilidade dos engenheiros e da administração superior. O treinamento era 

visto como preparação de trabalhadores para executar tarefas planejadas e decididas por 

outros, conforme destaca Schulunzen Júnior (2003). 
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Dados os paradigmas da administração nesse momento, a educação necessitava ser 

técnica, com informações objetivas, precisas e rápidas. O material instrucional encontrava-

se sistematizado em manuais, livros didáticos, entre outros. 

Mas a educação tornou-se inapropriada à medida que surgiram novas exigências 

com os avanços nas organizações. Novas ideias surgem à proporção que as velhas parecem 

não mais funcionar, surgindo então a produção enxuta. 

 

Produção Enxuta 

 

A produção enxuta defende a perfeição, qualidade tendendo a zero defeito. Surgiu 

no Japão, na fábrica de automóveis da Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial.  

De acordo com Taiichi Ohno (1988, p. 58), 
 

os valores sociais mudaram. Agora, não podemos vender 
nossos produtos a não ser que nos coloquemos dentro dos 
corações de nossos consumidores, cada um dos quais tem 
conceitos e gostos diferentes. Hoje, o mundo industrial foi 
forçado a dominar de verdade o sistema de produção 
múltiplo, em pequenas quantidades. 

 

A base de sustentação do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação do 

desperdício, e os pilares necessários à sustentação é o Just in Time, Kaizen e Kaban. Kaizen 

significa o melhoramento contínuo, ennvolvendo todas as pessoas da organização, desde a 

alta direção até o mais simples funcionário. Portanto, investir em Kaizen significa investir 

nas pessoas, requerer compromentimento com o treinamento, segundo Schulunzen Júnior 

(2003). A capacidade e a avaliação da aprendizagem são de extrema importância para o 

sistema de produção enxuta (WOOD, 1993), citado por Schuluzen Júnior. 

Segundo Schuluzen Júnior (2003, p. 49), 

Just in Time e Kaban representam os melhoramentos 
advindos do Kaizen. O conceito Just in Time significa fazer 
somente o que é necessário, quando necessário e na 
quantidade necessária. Just in Time é muito mais que redução 
de estoques, é uma estratégia de produção com objetivo de 
reduzir os custos totais e melhorar a qualidade dos produtos. 
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Os meios de produção e de serviços, de acordo com Valente (1999), sofrem grandes 

transformações, caracterizadas como uma mudança de paradigma: do paradigma de 

produção em massa, do empurrar (push) a produção, para o paradigma da produção enxuta, 

do puxar (pull) a produção. Ou seja, não são mais as organizações que “empurram” os 

produtos para os clientes, e sim os clientes que “puxam” os produtos das organizações.  

Na produção artesanal utilizam-se trabalhadores altamente qualificados, e 

ferramentas simples são mais flexíveis para produzir exatamente o que o consumidor 

deseja: um item de cada vez. Na produção em massa, são usados trabalhadores 

semiqualificados, empregadas máquinas especializadas em uma única tarefa, produzindo 

artigos padronizados em altíssimo volume. Na produção enxuta, em contraposição, 

combinam-se as vantagens da produção artesanal e em massa, evitam-se os altos custos da 

primeira e a rigidez da segunda, empregam-se trabalhadores multiqualificados em todos os 

níveis da organização.  

A principal diferença entre a produção em massa e a produção enxuta é que, 

enquanto a primeira estabelece uma meta limitada, permitindo uma quantidade de defeitos, 

um nível de estoques aceitável, a outra busca a perfeição, custos declinantes, ausência de 

defeitos e ausência de estoques. Para isso, necessita de profissionais qualificados, treinados, 

com capacidade de resolver problemas e desenvolver habilidades em um ambiente de 

equipe.  

Essas mudanças implicam alterações em vários segmentos da nossa sociedade e 

afetam a maneira como pensamos e atuamos. Elas demarcam a passagem para a sociedade 

do conhecimento, em que fatores tradicionais de produção como a matéria-prima e o capital 

da organização terão um papel secundário, enquanto o conhecimento e seus processos de 

aquisição assumirão o primeiro plano.  

A valorização do conhecimento demanda uma nova postura dos profissionais, e eles 

percebem que, para atingir vantagem competitiva, necessitam investir constantemente em 

educação para ampliar seu nível de conhecimento. 

Alguns autores (COSTA, 2001; SILVA, 2002; TEIXEIRA, 2001) destacam que o 

profissional de hoje faz de tudo para se adaptar ao novo perfil, procurando aprender 

continuamente a fim de manter a empregabilidade. 
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O quadro a seguir procura descrever o que está acontecendo no mundo dos negócios, sendo 

que a coluna da direita sintetiza os princípios da organização atual, da era do conhecimento.  

 

Itens Visto pelo paradigma 
industrial, ou de uma 
perspectiva industrial 

Visto pelo paradigma do 
conhecimento, ou de uma 
perspectiva do conhecimento 

   
Pessoas  Geradores de custo ou recursos Geradores de receita  

   
Produção  Trabalhadores físicos 

processando recursos físicos 
para criar produtos tangíveis  

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
estruturas intangíveis  

   

Fluxo de informações  Via hierarquia organizacional  Via redes  

   
Forma básica de receita  Tangível (dinheiro)  Intangível (aprendizado, novas 

ideias, novos clientes, P&D)  
 

   
Manifestação da produção  Produtos tangíveis (hardware)  

 
Estruturas intangíveis (conceitos 
e software)  

   
Efeito do porte  Economia de escala no 

processo de produção  
Economia de escopo das redes  

   

Relacionamento com o 
cliente  

Unilateral pelos mercados  Interativo pelas redes pessoais  

   
Conhecimento  Uma ferramenta ou um recurso 

entre outros  
 

O foco empresarial  

   
Finalidade do aprendizado  Aplicação de novas 

ferramentas  
 

Criação de novos ativos  

Quadro 3 – A era da organização do conhecimento. 

Fonte: SVEIBY, 1997. 
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3.2. O Que É Conhecimento 
 

Não existe apenas uma definição sobre o que seja conhecimento, e cada uma é 

importante para um entendimento mais completo sobre o tema. 

Nonaka e Takeuchi (2008) consideram conhecimento como “crença verdadeira 

justificada”. Para eles, conhecimento e informação são conceitos distintos, não se 

misturam, pois conhecimento diz respeito a crenças e compromissos. O conhecimento tem 

origem em uma atitude, perspectiva ou intenção específica. Está relacionado à ação que tem 

como objetivo alguma finalidade. Vincula-se a um significado específico, a um contexto, é 

relacional. Portanto, conhecimento é um processo humano dinâmico de justificar a crença 

pessoal com relação à verdade. 

 

 
Figura 1: Conhecimento como “crença verdadeira justificada”.  

Fonte: Adaptação de Nonaka (2008). 

 

Davenport e Prusak (1998, p. 6) tratam o conceito de conhecimento de uma forma 

mais pragmática, para que ele seja entendido de maneira mais fácil no meio empresarial. 

Eles o definem como 

(...) uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação 
de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 
costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e 
normas organizacionais. 
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Ou seja, o conhecimento é fluido e também estruturado, é intuitivo e, portanto, 

difícil de ser expresso em palavras, ele existe dentro das pessoas. 

Santos e Fischer (2003) dizem que o conhecimento nas organizações sofre 

influência da dinâmica social do grupo, sendo o resultado do relacionamento entre as 

pessoas.  

Spender (2001) entende o conhecimento como um processo social de construção e 

compartilhamento de significados contido no universo cultural da organização.  

Newell (1992) considera o conhecimento como um conjunto de representações que 

sejam úteis e aplicáveis. Nesta perspectiva é necessário o entendimento dos conceitos: 

representação e aplicabilidade. 

• Representação é algum arranjo no tempo e no espaço. Existem vário tipos. 

Algumas representações se referem a objetos, que são símbolos estáticos, outras a 

processos, que são símbolos dinâmicos. Algumas são públicas e de fácil acesso e outras, 

privadas com acesso restrito. 

• A aplicabilidade diz respeito à capacidade de empreender uma ação. O 

conhecimento faz parte de uma representação e quem detém a posse de tal representação 

possui a capacidade de empreender uma ação.  

A aplicabilidade de uma determinada representação é influenciada pelo ajuste entre 

o sujeito que percebe tal representação e, também, pelo contexto em que tal ação é 

realizada. Portanto, uma representação pode ser útil para certa tarefa, mas irrelevante para 

outras executadas por um determinado sujeito. O contexto pode afetar a relevância e 

importância do conhecimento percebido por uma representação em uma tarefa. 

Conhecimento pode ser compreendido como um modelo específico de 

interpretação, a habilidade para interpretar e reinterpretar um ambiente em constante 

mudança. Ou seja, ele é resultado de experiências e interações das pessoas com o ambiente 

social.  

E a soma de todo o conhecimento de uma organização forma o capital intelectual, 

que é a capacidade mental coletiva. 

 

 

 



29 
 

3.2.1. Capital Intelectual  

 

De acordo com Klein e Prusak (1998), a inteligência torna-se um ativo quando se 

cria uma ordem útil a partir da capacidade intelectual geral, ou seja, quando assume uma 

forma coerente (uma mala direta, um banco de dados, uma agenda para uma reunião, a 

descrição de um processo), quando capturada de uma forma que permite que seja descrita, 

compartilhada e explorada, e quando pode ser aplicada a algo que não poderia ser realizado 

se continuasse fragmentado. O capital intelectual é o conhecimento útil em uma nova 

embalagem. 

Segundo Stewart (1998), o capital intelectual é dividido em três partes: capital 

humano, capital estrutural e capital do cliente. Cada um desses três elementos pode ser 

medido e direcionado para investimento.  

Todos são intangíveis, todos refletem os ativos de conhecimento de uma empresa, 

entretanto, todos descrevem coisas tangíveis para gerentes e investidores. 

 

• Capital Humano: o conhecimento, as habilidades e a experiência dos 

colaboradores, mas seu principal objetivo é a inovação e criatividade organizacional. 

O capital humano cresce de duas formas: quando a empresa utiliza mais o que as 

pessoas sabem e quando um número maior de pessoas sabe mais coisas úteis para a 

organização. O trabalho rotineiro, que exige pouca habilidade, não emprega nem gera 

capital humano para a organização. Muitas vezes o trabalho envolvido nesses cargos pode 

ser automatizado, ou o trabalhador pode ser facilmente substituído por outro; trata-se de 

uma pessoa contratada, e não de uma mente contratada. Para liberar o capital humano que 

já existe na organização, é preciso minimizar as tarefas burocráticas e as competições 

internas. 

Na Era da Informação, não podemos utilizar o capital humano de forma ineficiente. 

As ideias vêm da organização como um todo: todos os colaboradores tem que ser 

envolvidos para a extração dessas ideias. 

 

 



30 
 

Para usar mais o que as pessoas sabem, as empresas precisam criar oportunidades de 

tornar público o conhecimento privado. O capital humano se dissipa com facilidade. É 

necessário concentrá-lo. Isso significa que a inteligência organizacional, bem como outro 

ativo qualquer, deve ser cultivada no contexto da ação. 

Os gestores têm que focalizar e acumular talento onde necessário, através do ensino. 

O capital humano de uma empresa tem como características ser difícil de substituir 

e ter muito valor agregado. Os colaboradores possuem talento e experiência que criam 

produtos e serviços que são o motivo pelo qual os clientes procuram a empresa e não as 

concorrentes.  

O bônus da participação nos ganhos torna-se um dividendo pago aos funcionários 

pelo investimento do capital humano. É o reconhecimento do fato, como diz Peter Drucker 

(2002):  

O verdadeiro investimento na sociedade do conhecimento não 
é em máquinas e ferramentas, mas no conhecimento do 
trabalhador do conhecimento – o trabalhador industrial 
precisava infinitamente mais do capitalista do que o 
capitalista precisava dele. Na sociedade do conhecimento, o 
pressuposto mais provável das organizações é que as 
empresas precisam muito mais dos trabalhadores do 
conhecimento do que eles precisam delas. 
 

 

• Capital Estrutural: o capital humano produz inovação e crescimento, o que 

as organizações precisam fazer é conter esse conhecimento para que ele se torne 

propriedade da empresa – este é o capital estrutural.  

Em suma, o capital estrutural são os equipamentos de informática, os softwares, 

banco de dados, as patentes, as marcas registradas e toda a capacidade organizacional que 

dá suporte para a produtividade. O capital estrutural pertence a empresa como um todo. 

Pode ser reproduzido e dividido.  

A maioria das empresas é composta de indivíduos inteligentes, mas a maior parte 

dessa inteligência reside naquele profissional. Peter Drucker (2002) afirma que somente a 

organização pode oferecer a continuidade básica de que os trabalhadores do conhecimento 

precisam para ser eficazes. Apenas essa organização pode transformar o conhecimento 

especializado do trabalhador do conhecimento em desempenho. Ela concentra, processa e 
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trata do trabalho do conhecimento. O empresário e o inventor são capital humano em 

estado bruto, o profissional de negócios é outra coisa. 

O capital estrutural, produto da inteligência humana, baseia-se em pessoas dispostas 

a compartilhar, e o capital estrutural de uma empresa se constrói graças ao mercado. O 

conhecimento é valioso, portanto é preciso pagar por ele (DRUCKER, 2002). 

É preciso existir um equilíbrio saudável entre o lado humano e o lado técnico do 

capital estrutural. Redes de tecnologia não têm valor por si sós. O papel da tecnologia é dar 

suporte à verdadeira rede de conhecimento – a rede informal de pessoas que conversam 

umas com as outras. O capital humano produz capital estrutural que, por sua vez, produz 

capital humano. 

 

• Capital do Cliente: dentre as três grandes categorias de ativos intelectuais: 

capitais humano, estrutural e do cliente, os clientes são os mais valiosos.  

Na economia do conhecimento, a informação é considerada mais valiosa do que 

nunca. No geral, os clientes têm acesso a mais informação do que tinham no passado. Ela 

costumava ser mais secreta. Hoje, está cada vez mais disponível para o cliente, o que altera 

o equilíbrio do poder. O intercâmbio eletrônico de dados, as parcerias fornecedor-

comprador e outras técnicas de gerência de cadeias de suprimento permitem que os clientes 

conheçam bem as empresas das quais compram. 

Os ativos intelectuais baratos, uma ligação eletrônica, por exemplo, podem 

substituir o capital de giro mais caro, reduzindo o estoque e o tempo de processamento de 

pedidos. 

Atualmente, as conexões mais valiosas em geral pertencem às pessoas que possuem 

o conhecimento – especialmente o conhecimento do que acontece onde o cliente está.  

O capital do cliente é muito semelhante ao capital humano: não se pode possuir os 

clientes da mesma forma que não se pode possuir as pessoas. Mas da mesma forma que 

uma organização pode investir em funcionários não apenas para aumentar seu valor como 

indivíduo, mas também para criar ativos de conhecimento a ela como um todo, a empresa e 

seus clientes podem aumentar o capital intelectual, que é a sua propriedade em conjunto e 

em particular. 
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3.3. Dimensões e Conversão do Conhecimento 

 

Nonaka e Takeuchi (2008) apresentam duas dimensões de análise do conhecimento: 

ontológica e epistemológica. 

A dimensão ontológica refere-se aos diferentes níveis em que o conhecimento se 

manifesta: indivíduo, grupo, organização, interorganização. O conhecimento é criado pelos 

indivíduos, não sendo possível que uma organização crie conhecimento sem a presença dos 

mesmos. Portanto, a criação do conhecimento organizacional é um processo que amplifica 

organizacionalmente o conhecimento gerado pelos indivíduos e o cristaliza como parte da 

rede de conhecimentos da organização. Esse processo tem lugar dentro da comunidade de 

interação, que ultrapassa os níveis e os limites interorganizacionais.  

Conhecimento individual é a condição inicial para o conhecimento organizacional, o 

qual resulta da externalização de conhecimentos técnicos e individuais e de sua 

consolidação na estrutura de comunicação organizacional, e aprendizagem individual é o 

fator central da aprendizagem organizacional. Portanto, não é possível falar em 

conhecimento organizacional sem mencionar o conhecimento individual (MEYER e 

SUGIYAMA, 2007). 

Quanto à dimensão epistemológica, Polanyi (1996) a explica através da diferença 

dos dois tipos de conhecimento: conhecimento tácito e conhecimento explícito. 

Conhecimento tácito é o conhecimento subjetivo, gerado através da experiência. 

Esse conhecimento é pessoal, consiste em modelos mentais, perspectivas que não podem 

ser articuladas facilmente, e é difícil de compartilhar e comunicar. Já o conhecimento 

explícito é o conhecimento objetivo, formal e sistemático, fácil de comunicar e 

compartilhar. As duas formas de conhecimento são complementares e interagem entre si. 

O modelo dinâmico de criação do conhecimento elaborado por Nonaka e Takeuchi 

(2008) diz que o conhecimento humano é criado e expandido por meio da interação social 

entre o conhecimento tácito e explícito. Essa interação é chamada conversão do 

conhecimento. Este ciclo de conversão se tornou conhecido na literatura como modelo 

SECI, espiral SECI ou Processo SECI. 
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A conversão do conhecimento é um processo social que ocorre entre os indivíduos. 

Através desse processo, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito se expandem em 

termos de qualidade e quantidade. 

Existem quatro modos de conversão do conhecimento: 

 

• Socialização: de conhecimento tácito em conhecimento tácito 

É um processo de compartilhamento de experiências e, portanto, de criação de 

conhecimento tácito, com modelos mentais e habilidades técnicas compartilhadas. Um 

indivíduo pode adquiri-lo diretamente dos outros, sem a linguagem, ou seja, pela 

observação e prática, pela proximidade física. A chave para sua aquisição é a 

experiência e as atividades conjuntas. 

 

• Externalização: de conhecimento tácito em conhecimento explícito 

É um processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos. É a 

essência do processo de criação do conhecimento, no qual o conhecimento se torna 

explícito, tomando a forma de metáforas, conceitos, hipóteses ou modelos. O modo de 

externalização da conversão do conhecimento é tipicamente visto no processo de 

criação do conceito e iniciado pelo diálogo ou reflexão coletiva. 

 

• Combinação: de conhecimento explícito em conhecimento explícito 

É um processo de sistematização de conceitos explícitos em um sistema de 

conhecimentos, ou seja, é uma combinação de diferentes partes de conhecimento 

explícito em que os indivíduos trocam informação através de documentos, reuniões, 

conversas telefônicas ou redes de computador, o que pode levar a um novo 

conhecimento. 

 

• Internalização: de conhecimento explícito em conhecimento tácito 

É um processo de incorporação de conhecimento explícito em conhecimento tácito e 

está intimamente relacionado ao aprendizado pela prática: aprender fazendo. Quando as 

experiências através da socialização, externalização e combinação são internalizadas 



34 
 

nas bases de conhecimento tácito do indivíduo, na forma de modelos mentais 

compartilhados ou know-how técnicos tornam-se ativos valiosos. 

Para que o conhecimento explícito se transforme em conhecimento tácito, são 

necessárias a verbalização e a diagramação do conhecimento sob a forma de 

documentos, manuais ou histórias orais. A documentação ajuda o indivíduo a 

internalizar suas experiências, aumentando assim seu conhecimento tácito. 

 

A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica 

entre o conhecimento tácito e o explícito. Essa interação é formada pelas transferências 

entre os diferentes modos de conversão de conhecimento, induzidos por fatores distintos. 

O conteúdo do conhecimento criado por cada modo de conversão do conhecimento 

é diferente, conforme visto a seguir: 

 

• Socialização: Conhecimento Compartilhado; 

• Externalização: Conhecimento Conceitual; 

• Combinação: Conhecimento Sistêmico; 

• Internalização: Conhecimento Operacional. 
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Tais conteúdos interagem entre si na espiral do conhecimento, conforme ilustrado a 

seguir: 

 

 
                               Figura 2: O Modelo SECI. 

                                  Fonte: Adaptado de Nonaka e Kono (2008). 

  
 

A base da criação do conhecimento organizacional é constituída através do 

conhecimento tácito, criado e acumulado pelo indivíduo. Esse conhecimento tácito, que é 

mobilizado e ampliado organizacionalmente através dos quatro modos de conversão do 

conhecimento, é chamado espiral do conhecimento (Nonaka e Takeuchi, 2008). Sendo 

assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, com início no 

nível individual, subindo através das comunidades de interação, que cruzam as fronteiras 

organizacionais internas e externas. 

O processo de criação do conhecimento envolve cinco fases: compartilhamento do 

conhecimento tácito, criação de conceitos, justificação dos conceitos, construção de um 

arquétipo e nivelação do conhecimento. 
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Esse processo se inicia com o compartilhamento do conhecimento tácito, que é a 

socialização, pois este conhecimento inexplorado e muito rico que está dentro dos 

indivíduos deve ser expandido na organização. Na segunda fase, o conhecimento tácito 

compartilhado entre um grupo de pessoas, por exemplo, é convertido em conhecimento 

explícito na forma de um novo conceito – processo de externalização. O conceito criado 

tem que ser justificado na terceira fase, momento em que a organização determina se esse 

novo conceito vale a pena ser buscado. Se for aceita sua continuidade, ele será, na quarta 

fase, convertido em um arquétipo que pode tomar a forma de um protótipo, caso seja 

desenvolvido um produto concreto, ou um mecanismo operacional, no caso de inovações 

abstratas. A última fase estende o conhecimento criado, por exemplo, em uma divisão para 

outros na divisão, ou para constituintes externos (clientes, distribuidores, universidades 

etc.), condição em que é chamado de nivelação do conhecimento. 

 

A ilustração abaixo sintetiza o processo de criação de conhecimento. 

 

 
Figura 3: O processo de criação do conhecimento. 
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O conhecimento também pode ser visto sob o ponto de vista de sua produção, como 

estoque ou fluxo (processo). Um estoque é um inventário de conhecimento disponível para 

diferentes usuários. A forma como esse conhecimento é encontrado em um estoque pode 

apresentar diferentes tipos de representação: simbólica, mental, digital, comportamental etc. 

(HOLSAPPLE, 2003). 

Em relação ao fluxo, existem dois tipos: transferência de conhecimento de um fluxo 

a outro fluxo de conhecimento e de um fluxo de conhecimento dentro de um estoque (nele 

mesmo), ou seja, o conhecimento existente em um estoque é utilizado para produzir um 

novo conhecimento para aquele estoque. De acordo com esse ponto de vista, toda 

informação pode ser conhecimento, mas nem todo conhecimento é informação 

(HOLSAPPLE, 2003). 

 

3.4. Local de Criação do Conhecimento: Ba 

 

O conhecimento necessita de um contexto físico para que seja criado, pois ele não 

pode ser criado no vácuo, precisa de um lugar em que a informação receba significado 

através da interpretação, para tornar-se então conhecimento. 

Surge o conceito “Ba”, que é definido por Nonaka e Kono (2008) como um espaço 

compartilhado que serve de base para a criação do conhecimento, seja este individual ou 

coletivo. Este espaço pode ser físico (um escritório, uma sala de aula, espaço de negócios 

etc.), virtual (e-mail, teleconferência etc.) ou uma combinação dos dois. 

O “Ba” é uma forma de organizar a criação de conhecimento. São ambientes onde 

pessoas interagem com outras e com o ambiente, com base no conhecimento que possuem e 

no significado que criam. 

Os participantes do “Ba” trazem seus próprios contextos e, por meio das interações 

com os outros e com o ambiente, mudam os contextos de “Ba” dos participantes e do 

ambiente. 
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3.5. Gestão do Conhecimento 

 

A gestão do conhecimento é essencial para as organizações atingirem sucesso e 

vantagem competitiva. Ela pode ser compreendida como um conjunto de atividades 

voltadas para a promoção do conhecimento organizacional, possibilitando que a 

organização e seus colaboradores utilizem as melhores informações e conhecimentos 

disponíveis a fim de maximizar a competitividade. 

Davenport e Prusak (1998) acrescentam que a única vantagem competitiva 

sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela coletivamente sabe. 

Pode-se gerenciar o conhecimento acumulado de funcionários individuais a fim de 

transformá-lo em um ativo da empresa. Realiza-se isso através da reciclagem contínua e de 

uma utilização criativa do conhecimento e da experiência compartilhados. Isso, por sua vez, 

requer a estruturação e o acondicionamento de competências com a ajuda de tecnologia, de 

descrição de processos manuais, redes etc., a fim de assegurar a permanência da 

competência na empresa quando os funcionários forem embora. 

Através da intranet as empresas conseguem reunir informações e conhecimentos 

espalhados a fim de convertê-los em conhecimento organizacional – banco de dados de 

conhecimentos. O banco de dados de conhecimentos facilita o acesso de conhecimento de 

colegas e ajuda as empresas a trabalharem de forma global. 

Cada indivíduo que sai da empresa leva consigo conhecimentos que vale a pena 

reter, e cada novo funcionário contratado trará para a empresa conhecimentos que merecem 

ser compartilhados, por isso é tão importante reter o conhecimento. 

Pode-se dizer, então, que as organizações de sucesso são aquelas em que a gestão do 

conhecimento é, entre outros, parte integrante da atividade individual. Todos têm 

necessidade de criar, compartilhar, procurar e usar o conhecimento em suas rotinas diárias. 

 

De acordo com Pierre Lévy, 

ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber 
está na humanidade... Uma inteligência incessantemente 
valorizada. A inteligência é distribuída por toda a parte, é um 
fato. Mas deve-se agora passar desse fato ao projeto (Lévy, 
1998, p. 29). 
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Segue abaixo uma ilustração sobre a gestão do conhecimento, desde sua criação até 

os resultados obtidos. 

 

 

GESTÃO DO  

CONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4: Gestão do conhecimento. 

Fonte: Adaptado de CHOO, C. W. Information management for the intelligent organization: the art of 

scanning the environment. 3. ed. New Jersey: Information Today, 2002, p. 258. 

 

 

Em suma, o objetivo da gestão do conhecimento é uma ação que leva a resultados, 

sendo que as organizações agem para resolver problemas, explorar oportunidades e 

enfrentar crises. 

 

 

 

– criação do conhecimento; 
– compartilhamento do conhecimento; 
– uso do conhecimento. 

 

– desenvolvimento de estratégias e 
alianças 
– inovações em produtos e serviços 
– processos e sistemas 
organizacionais. 
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Fernandes (2002) diz que a aprendizagem é um processo de mudança resultante da 

experiência anterior. Então, aprendizagem organizacional é a habilidade de criar novas 

ideias multiplicada pela capacidade de generalizá-las por toda a organização. A 

aprendizagem organizacional torna-se uma vantagem competitiva por proporcionar às 

organizações formas de alavancar o conhecimento. E segundo Davenport (1998), a melhor 

forma de transferir conhecimento é contratar pessoas experientes e ágeis e deixá-las 

conversar com as outras, transferindo assim o conhecimento tácito: conhecimento 

intangível que está na mente das pessoas. 
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CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para a realização do trabalho foi feita uma pesquisa de natureza exploratória, 

baseada na abordagem quantitativa (survey) e qualitativa (questões abertas), com a técnica 

de estudo de caso único. Para a análise quantitativa empregou-se a estatística descritiva e a 

técnica multivariada de análise de conglomerado (cluster), com a utilização do pacote 

estatístico IBM SPSS versão 19. 

Segundo Setliz et al (1975), os estudos exploratórios auxiliam na familiarização 

com o fenômeno e com a busca de uma nova compreensão desse mesmo fenômeno e, com 

isso, cria-se um problema mais preciso de pesquisa. 

Optou-se pelo estudo descritivo, que Setliz et al (1975) coloca como aquele que 

apresenta com mais precisão as características de uma situação ou grupo. Portanto, baseado 

nisso, nesta etapa do trabalho realizou-se um questionário para coletar dados de um grupo 

de respondentes (HAIR JR. et al, 2005). Dentro das possibilidades que o questionário 

apresenta, a escolha para o instrumento de pesquisa e levantamento de dados foi a técnica 

de survey eletrônica, que Hair Jr. (2005) apresenta como um envio de e-mail através da 

internet para os respondentes selecionados, que são os ex-alunos dos últimos quatro anos de 

cursos de MBA da instituição analisada.  

Epistemologicamente, o presente estudo exibe um cunho quantitativo, por meio de 

uma survey. Esta técnica, além de mais barata, torna a pesquisa sustentável em sua 

proposta, necessitando de pouco tempo e produzindo dados de qualidade. 

De forma a medir a consistência interna dos itens ou indicadores das escalas 

utilizadas, considerou-se o Alfa de Cronbach para dois construtos analisados por possuírem 

mais de uma questão referente `a eles.  Será usado como critério o limite inferior de 0,7 

(HAIR JR. et al 2005, p. 112). 
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4.1.Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita por meio de uma pesquisa eletrônica enviada por meio de 

link, contendo um questionário estruturado com 10 (dez) questões fechadas com utilização 

da Escala Likert. Cabe, então, ao respondente concordar ou discordar das afirmativas 

propostas, escalonando suas respostas numa hierarquia de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, 

seguindo a escala de classificação abaixo, e há também 2 (duas) questões qualitativas 

abertas. 

 

Classificação Escala 

Discordo totalmente 1 

Discordo parcialmente 2 

Nem discordo, nem concordo 3 

Concordo parcialmente 4 

Concordo totalmente 5 

 
Quadro 4 – Escala de classificação Likert. 

Fonte: Adaptado de Malhotra, 2001. 

 

 

As vantagens da escala do tipo Likert é sua fácil construção e aplicação, além do 

rápido entendimento pelos entrevistados (MALHOTRA, 2001).  

Além disso, uma caracterização do perfil da amostra foi solicitada no início do 

questionário, contando com mais três questões relacionadas a gênero, faixa etária e nível 

hierárquico do respondente.  
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4.2. Estudo de Caso 

 

Segundo Yin (2001), a investigação de estudo de caso é uma forma de se fazer 

pesquisa social empírica ao investigar um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida 

real, em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na 

situação em que múltiplas fontes de evidências são usadas. 

A unidade de análise deste estudo são os ex-alunos de uma conceituada instituição 

de ensino do país, localizada em São Paulo (SP): a Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), 

que oferece cursos de educação continuada no formato de MBA. 

O Insper é uma instituição de ensino e pesquisa, sem fins lucrativos, que reverte 

todo o resultado da sua operação na realização de sua missão. 

 

O Insper surgiu para oferecer o melhor em educação nas áreas de 
negócios e economia. Que não repetisse apenas o que já estava 
sendo feito, mas que inovasse, com conteúdo acadêmico rigoroso e 
atualizado, aliado a modernas práticas pedagógicas e a uma visão 
de mundo abrangente, sistêmica e inclusiva. Que transmitisse 
valores e desenvolvesse competências, em uma experiência 
educacional ampla, de forma a ser um fator de transformação e 
desenvolvimento do ser humano, da economia e da sociedade. Esta 
é a nossa razão de ser (Claudio Haddad, presidente).  
 
 

A visão educacional do Insper pauta-se no princípio de aprendizado centrado no 

aluno: a aprendizagem como um processo coletivo de construção baseada no conhecimento 

prévio do estudante. 

O Insper apresenta os seguintes programas de ensino: graduação, mestrado 

profissional, MBA, certificates, LLM – Master of Laws, educação executiva. 

Os cursos de MBA, que são os analisados neste trabalho, são programas 

desenvolvidos com base em uma sólida aliança entre rigor acadêmico e visão pragmática. 

Esses dois fatores são entendidos pela escola como centrais para uma atuação de destaque 

no mercado de trabalho. 

Os programas de MBA apresentam-se de dois modos: MBA Executivo e MBA 

Executivo em Finanças, que são destinados a gerentes, empreendedores e especialistas de 
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formações – de áreas e setores econômicos diversos, bem como de áreas financeiras (no 

caso do Executivo em Finanças) – que possuem uma significativa experiência profissional e  

que almejam o preparo e o aprimoramento para busca de posições de destaque no mercado 

de trabalho.  

O corpo docente é constituído por 70% de Doutores/Ph.D. e por 30% de 

Mestres/Pós-Graduados em MBAs de escolas internacionais. Esses professores atuam em 

posições executivas de grandes empresas, consultorias ou em seus próprios negócios, o que 

legitima a aplicação de conteúdos alinhados com a realidade do mercado. 

O MBA Executivo do Insper é certificado pela Association of MBAs – AMBA. O 

processo de certificação da AMBA é extremamente rigoroso; por isso, esse selo confere 

padrão e reconhecimento internacionais, o que o coloca ao lado dos melhores MBAs da 

Europa, América Latina e Estados Unidos. 

 

 

4.3.  Instrumento da Pesquisa e Variáveis  

 

Para a realização da pesquisa foi montado um questionário baseado em oito 

construtos analisados neste trabalho. 

Os construtos expressam: competências (liderança, flexibilidade, aprender a 

aprender), novos tipos de conhecimento adquiridos durante a realização do curso 

(acumulação de capital de carreira: know why, know-how, know whom), formas de como o 

conhecimento é criado, transferido e internalizado durante a realização do curso 

(socialização e internalização), questão da empregabilidade, medição do sucesso 

psicológico do executivo e, na última questão, foi verificada a ordem de prioridade das 

contribuições alcançadas com o curso (Quadro 5). 
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 Construtos Definição Autores Questões 
 
Liderança 
 
 

A liderança ofusca o 
gerenciamento como a chave do 
desenvolvimento de um modo de 
pensar compartilhado e de dar 
uma direção à organização. 

 
Meister, 
2004 

 
Q1. Desenvolvi ou aperfeiçoei a capacidade de direcionar o 
foco do trabalho para um objetivo comum da organização. 
 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Flexibilidade 

 
Se adaptar com facilidade às 
novas exigências do mercado. 

 
Drucker, 
2005 

Q2. Tornei-me capaz de encontrar saídas inovadoras para 
situações de incerteza na organização onde trabalho. 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Aprender a 
aprender 

Testar continuamente a 
experiência e transformar essa 
experiência em conhecimento 
acessível a toda a organização. 

 
Senge, 
2002 

Q3. Consigo aplicar as experiências adquiridas no curso de 
MBA em meu ambiente de trabalho transformando-as em 
conhecimento acessível para toda a organização. 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Acumulação de 
capital de carreira 
 

Know why: motivação do 
indivíduo pelo seu trabalho. 
Know-how: desenvolvimento 
técnico do executivo. 
Know whom: relações 
estabelecidas no meio profissional 
pelo executivo. 

 
Arthur, 
1996 

  
Q4. Com a realização do curso, fiquei mais motivado com meu 
trabalho, e com isso me relaciono melhor com meus colegas 
dentro da organização, aprendendo e compartilhando mais os 
conhecimentos técnicos. 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Socialização de 
conhecimento  
 
 

 
Processo de compartilhamento de 
experiências através de atividades 
conjuntas. 

 
Nonaka e 
Takeuchi, 
2008 

 
Q5.Compartilho as experiências adquiridas no curso com meus 
colegas de trabalho 
 
Q6. Atualmente continuo me comunicando com meus colegas 
e/ou professores através de redes sociais. 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Internalização de 
conhecimento  

 
 
Processo de incorporação de 
conhecimento explícito, através da 
verbalização e diagramação do 
conhecimento. 

 
Nonaka e 
Takeuchi, 
2008 

 
Q7. Discussões com meus professores e colegas de classe 
provocaram mudanças em minha prática profissional. 
 
Q8. Estou utilizando no meu dia a dia profissional o 
conhecimento adquirido com as aulas do MBA. 

 
Q9. As dificuldades conceituais me fizeram estudar mais para 
melhorar meu desempenho na prática organizacional. 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Empregabilidade 
 
 

 
Ter facilidade de conseguir 
rapidamente emprego 
independentemente do momento 
que vive o mercado. 

 
Costa, 
2002 
 
 

 
Q10. A aquisição do diploma do curso me deu segurança 
quanto à empregabilidade (facilidade de conseguir rapidamente 
emprego independentemente do momento que vive o mercado). 
Escala Likert de 5 pontos 

 
Sucesso 
psicológico 
 

 
Sentimento de orgulho e 
realização pessoal, paz interior, 
felicidade familiar.  

 
Hall, 
1996 

Q11. Você possui sucesso psicológico em sua carreira? 
(sentimento de orgulho e realização pessoal), ou o curso lhe  
ajudou a perceber que não gosta do que faz? 
Questão aberta  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Q12. Qual foi a principal contribuição que o curso lhe trouxe? 

( ) Absorção de conhecimento técnico aplicável na prática 

( ) Criação de rede de relacionamentos 

( ) Incremento no currículo 
( ) Alavancagem na carreira 
( ) Visão de negócios abrangente 
( ) Momento de lazer, de “fugir da rotina” 
Ordem de prioridade (1 a 6)  

Quadro 5 – Construtos analisados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

5.1. Perfil da Amostra 

 

De 350 (trezentos e cinquenta) questionários enviados por e-mail para ex-alunos dos 

últimos quatro anos dos MBAs do Insper, foram respondidos 72 questionários, o que 

corresponde a 20,5% do universo da amostra. Foi necessária a exclusão de um respondente 

para a análise multivariada de cluster, em razão de ele ter respondido discordo totalmente 

em todo o questionário. Este respondente foi considerado um outlier. 

A amostra estudada nesta pesquisa de campo apresentou o seguinte perfil 

demográfico: 71% dos entrevistados são do sexo masculino e 29% do sexo feminino. 

Quanto à posição hierárquica, 55% da amostra ocupam cargo de gerente, 24% de diretor, 

7% de coordenador, 6% são autônomos e 3% ocupam o cargo de analista, conforme 

demonstrado no gráfico 1 . 

 

 
Gráfico 1: Cargo dos respondentes. 

Fonte: própria autora. 

 



47 
 

A maior parte da amostra, 42%, mostra que os indivíduos têm idade acima de 40 

anos, 26% entre 36 e 40 anos, 21% entre 31 e 35 anos e 11% entre 26 e 30 anos, conforme 

demonstrado no gráfico 2.  

 

 
Gráfico 2: Faixa etária dos respondentes. 

Fonte: própria autora. 

 

5.2. Estatística Descritiva 

 

Foi efetuada uma análise preliminar dos dados utilizando-se a estatística descritiva 

(média e desvio padrão). 

 
 

Tabela 1 – Estatística descritiva 

 
Fonte: Output Software SPSS. 
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A tabela 1 mostra a distribuição de frequência das variáveis métricas dos dez 

construtos analisados. As variáveis que apresentam maior desvio padrão são: 

empregabilidade, socialização (questão 6, quadro 5), socialização (questão 5, quadro 5) e 

internalização (questão 9, quadro 5). 

A média mais alta é da variável liderança, 3,90, e a mais baixa é da variável 

empregabilidade, 3,20. A moda mais freqüente é 4, exceto para a variável capital de 

carreira (3) e empregabilidade (3). A mediana da amostra apresenta valores mais baixos 

para capital de carreira e empregabilidade. 

Foi verificada a normalidade para as dez variáveis da tabela 2. As variáveis 

apresentam distribuição normal, com nível de significância menor que 0,05 pelo teste não 

paramétrico Kolmogorov-Smirnov (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Normalidade das variáveis 

 

 

 

Em relação aos oito construtos analisados na pesquisa: liderança, flexibilidade, 

Aprender a aprender, acumulação de capital de carreira, socialização do conhecimento, 

internalização do conhecimento, empregabilidade e sucesso psicológico, a amostra 

apresentou os seguintes resultados: para a questão da “liderança”, verifica-se na tabela 3 

que, dos 72 respondentes, a grande maioria: 57 (79,2%), concorda que o curso contribuiu 

para a evolução da variável liderança, 10 dos respondentes disseram que o curso foi neutro 

quanto a essa questão, e apenas cinco (7%) discordaram que essa variável foi desenvolvida 

com a realização do curso. 
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Tabela 3 – Resultado da análise do construto “liderança” 

Liderança 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 1,4 1,4 1,4 

2 4 5,6 5,6 6,9 

3 10 13,9 13,9 20,8 

4 46 63,9 63,9 84,7 

5 11 15,3 15,3 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

Em relação ao construto “flexibilidade”, verifica-se na tabela 4 que, dos 72 

respondentes, a grande maioria: 52 (72,2%), concorda que o curso contribuiu para o 

desenvolvimento da variável flexibilidade, 19 respondentes disseram que o curso foi neutro 

quanto a essa questão, e apenas 1 (um) respondente discorda que essa variável foi 

desenvolvida com a realização do curso. 

 

Tabela 4 – Resultado da análise do construto “flexibilidade” 

Flexibilidade 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 1,4 1,4 1,4 

3 19 26,4 26,4 27,8 

4 41 56,9 56,9 84,7 

5 11 15,3 15,3 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  
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Em relação ao construto “Aprender a aprender”, verifica-se na tabela 05 que, dos 

72 respondentes, a grande maioria: 52 (72,2%), concorda que o curso contribuiu para a 

evolução da variável aprender a aprender, 16 respondentes disseram que o curso foi neutro 

quanto a essa questão, e 4 respondentes discordaram que essa variável foi desenvolvida 

com a realização do curso. 

  

 

Tabela 5 – Resultado da análise do construto “aprender a aprender” 

Aprender a aprender 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 1,4 1,4 1,4 

2 3 4,2 4,2 5,6 

3 16 22,2 22,2 27,8 

4 38 52,8 52,8 80,6 

5 14 19,4 19,4 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

Em relação ao construto “acumulação de capital de carreira”, verifica-se na tabela 6 

que, dos 72 respondentes, a grande maioria: 32 (44,4%), concorda que o curso contribuiu 

para a evolução da variável acumulação de capital de carreira, 29 (40,3%) respondentes 

disseram que o curso foi neutro quanto a essa questão e 11 respondentes discordaram que 

essa variável foi desenvolvida com a realização do curso. 
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Tabela 6 – Resultado da análise do construto “acumulação de capital de 

carreira” 

Acumulação de capital de carreira 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 3 4,2 4,2 4,2 

2 8 11,1 11,1 15,3 

3 29 40,3 40,3 55,6 

4 25 34,7 34,7 90,3 

5 7 9,7 9,7 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

Em relação à análise do construto “socialização do conhecimento”, foram aplicadas 

duas questões, a questão de número cinco e a questão de número seis. O Alfa de Crombach 

para este conceito foi de 0,03422, mostrando que as duas questões não possuem 

consistência interna e, portanto, não formam um construto por ausência de correlação. 

(HAIR JR. et al, 2005, p. 112). 

Quanto ao construto “socialização do conhecimento”, verifica-se na tabela 7 

(questão cinco, quadro 5) que, dos 72 respondentes, a grande maioria: 43 (59,7%), 

concorda que o curso contribuiu para a evolução da variável socialização do conhecimento, 

15 respondentes disseram que o curso foi neutro quanto a essa questão e 14 respondentes 

discordaram que essa variável foi desenvolvida com a realização do curso. 
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Tabela 7 – Resultado da análise do construto “socialização do conhecimento” 

Socialização (questão 5) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,8 2,8 2,8 

2 12 16,7 16,7 19,4 

3 15 20,8 20,8 40,3 

4 26 36,1 36,1 76,4 

5 17 23,6 23,6 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

Verifica-se na tabela 8 (questão seis, quadro 5) que, dos 72 respondentes, a grande 

maioria: 44 deles (61,20%), concorda que o curso contribuiu para a evolução da variável 

socialização do conhecimento, 11 respondentes disseram que o curso foi neutro quanto a 

essa questão e 17 (23,6%) respondentes discordaram que essa variável foi desenvolvida 

com a realização do curso. 

 

Tabela 08 – Resultado da análise do construto “socialização do conhecimento” 

Socialização (questão 6) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 5 6,9 6,9 6,9 

2 12 16,7 16,7 23,6 

3 11 15,3 15,3 38,9 

4 31 43,1 43,1 81,9 

5 13 18,1 18,1 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  
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Em relação à análise do construto “internalização do conhecimento”, foram 

aplicadas três questões, a questão de número sete, oito e nove. O coeficiente de 

confiabilidade Alfa de Crombach para este conceito foi de 0,72312, mostrando que as três 

questões possuem consistência interna, apresentando correlação (HAIR JR. et al, 2005, p. 

112). 

 

Verifica-se na tabela 9 (questão sete, quadro 5) que, dos 72 respondentes, a grande 

maioria: 47 (65,3%), concorda que o curso contribuiu para a evolução da variável 

socialização do conhecimento, 18 (25%) respondentes disseram que o curso foi neutro 

quanto a essa questão e 8 respondentes discordaram que essa variável foi desenvolvida com 

a realização do curso. 

 

Tabela 9 – Resultado da análise do construto “internalização do conhecimento” 

Internalização (questão 7) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 3 4,2 4,2 4,2 

2 4 5,6 5,6 9,7 

3 18 25,0 25,0 34,7 

4 39 54,2 54,2 88,9 

5 8 11,1 11,1 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

Verifica-se na tabela 10 (questão oito, quadro 5), que dos 72 respondentes, a grande 

maioria: 48 (65,4%) concorda que o curso contribuiu para o desenvolvimento da variável 

socialização do conhecimento, 18 (25%) respondentes disseram que o curso foi neutro 

quanto a essa questão e 6 respondentes discordaram que essa variável foi desenvolvida com 

a realização do curso. 
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Tabela 10 – Resultado da análise do construto “internalização do 

conhecimento” 

 

Internalização (questão 8) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,8 2,8 2,8 

2 4 5,6 5,6 8,3 

3 18 25,0 25,0 33,3 

4 36 50,0 50,0 83,3 

5 12 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

Verifica-se na tabela 11 (questão nove, quadro 5) que, dos 72 respondentes, a 

grande maioria: 46 (63,9%), concorda que o curso contribuiu para a evolução da variável 

internalização do conhecimento, 14 (19,4%) respondentes disseram que o curso foi neutro 

quanto a essa questão e 12 respondentes discordaram que essa variável foi desenvolvida 

com a realização do curso. 

 

Tabela 11 – Resultado da análise do construto “internalização do 

conhecimento” 

Internalização (questão 9) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 2,8 2,8 2,8 

2 10 13,9 13,9 16,7 

3 14 19,4 19,4 36,1 

4 30 41,7 41,7 77,8 

5 16 22,2 22,2 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  
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Em relação ao construto “empregabilidade”, verifica-se na tabela 12 que, dos 72 

respondentes, 28 (38,8%) concordam que o curso contribuiu para a evolução da variável 

empregabilidade, 21 respondentes acharam que o curso foi neutro quanto a essa questão e 

23 (31,90%) respondentes discordaram que essa variável foi desenvolvida com a realização 

do curso. 

 

Tabela 12 – Resultado da análise do construto “empregabilidade” 

Empregabilidade 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 7 9,7 9,7 9,7 

2 16 22,2 22,2 31,9 

3 21 29,2 29,2 61,1 

4 14 19,4 19,4 80,6 

5 14 19,4 19,4 100,0 

Valid 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

Para a análise do construto “sucesso psicológico”, questão 11, quadro 5, foi aplicada 

uma questão aberta de análise qualitativa.  

Da amostra de 72 respondentes das outras questões analisadas, apenas 63 

responderam a esta questão. Dos 63 respondentes, 45 (71%) disseram possuir sucesso 

psicológico em sua carreira: 21 (33%) acharam que a realização do curso os ajudou a 

descobrir que realmente gostam de sua profissão e que estão realizados com ela, e os 24 

(38%) restantes responderam que, independentemente do curso, já se sentiam realizados 

com sua profissão e que o curso nada influenciou neste quesito (21 versus 24). 

Uma minoria de respondentes, apenas sete, disse que o sucesso psicológico em suas 

carreiras é indiferente, ou seja, eles trabalham e estudam porque necessitam, não porque 

gostam do que fazem ou se sentem extremamente realizados. Finalmente, onze (17%) 

responderam que não percebiam haver sucesso psicológico em suas carreiras e que a 

realização do curso os ajudou a entender que não gostam do que fazem e que não estão na 

área profissional com a qual se identificam. 
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Quanto à análise da questão 12 (gráfico 3), 27 respondentes disseram que a 

principal contribuição trazida pelo curso foi a aquisição de uma visão de negócios mais 

abrangente, 13 respondentes disseram que a principal contribuição foi o incremento no 

currículo (obtenção do título), 13 disseram que houve a absorção do conhecimento na 

prática, 12 disseram que o curso contribuiu para a criação de redes de relacionamento 

(network), 4 disseram que o curso permitiu a alavancagem na carreira e, finalmente, para 3 

foi um momento de lazer, de “fugir da rotina”. 

 

 

 

Gráfico 3: Contribuições trazidas pelo curso. 
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5.3. Aplicação da análise multivariada 

 

Foi feita a análise de conglomerados para a classificação da amostra, utilizando-se o 

método hierárquico, between-groups e com distância quadrática Euclidiana. Foi retirado um 

respondente, por ser considerado um outlier, uma observação problemática ou atípica não 

representante da amostra, segundo Hair (2005). O indivíduo retirado deu a mesma resposta 

para todas as questões com escala Likert, respondendo em todas as questões “discordo 

totalmente”. A análise foi efetuada com 71 respondentes (apenas um outlier foi retirado). A 

seguir apresenta-se a tabela 13 com os estágios pelo método hieráquico, sinalizando que 

ocorre um salto no coeficiente entre o estágio 67 e 68, evidenciando a formação de quatro 

clusters.  

 

Tabela 13 – Estágios finais de análise de clusters 

Agglomeration Schedule 

Cluster Combined 
Stage Cluster First 

Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 
64 1 4 17,033 61 62 65 

65 1 22 19,070 64 52 66 

66 1 24 20,774 65 57 68 

67 13 65 21,667 48 0 70 

68 1 10 25,960 66 63 69 

69 1 38 28,879 68 0 70 

70 1 13 30,317 69 67 0 

 

A seguir, foi realizada outra análise pelo método de K médias, indicada para quatro 

clusters. Obteve-se maior refinamento em relação ao modelo hierárquico com o seguinte 

resultado de classificação em clusters dos respondentes (tabela 14). 
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A tabela 14 evidencia uma interessante distribuição dos respondentes. O cluster 1 é 

formado por um grupo de respondentes que concordaram com todos as variáveis do 

questionário. O cluster 2 apresenta um grupo de respondentes que concordam que 

melhoraram na liderança, flexibilidade e estão em rede com os colegas. Além disso, 

discordam da forma de internalização do conhecimento durante o curso. O cluster 3 é 

formado por um grupo que não se comunica mais com seus colegas de classe e professores. 

Não acreditam que o curso trouxe segurança quanto à questão da empregabilidade. O 

cluster 4 discorda de que o diploma tenha trazido segurança para sua empregabilidade. 

 

 

Tabela 14 – Clusters finais 

Cluster  
1 2 3 4 

Liderança 4 4 4 3 

Flexibilidade 4 4 4 4 

Aprendizagem 4 3 4 4 

Capital de carreira 4 3 4 3 

Socialização (q.5) 4 3 4 4 

Socialização (q.6) 4 4 2 4 

Internalização (q.7) 4 3 4 3 

Internalização (q.8) 4 3 4 4 

Internalização (q.9) 4 2 4 4 

Empregabilidade 4 3 3 2 
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Em seguida rodou-se a ANova para identificar o poder de discriminação das 

variáveis, obtendo-se a estatística F para cada uma delas, sendo que o maior valor F 

apresenta maior relevância da variável na discriminação em clusters. A tabela 15 evidencia 

que a variável Q6 (questão 6) – sobre comunicação em rede – melhor contribuiu para 

discriminar os grupos de respondentes. O nível de significância menor do que 5% evidencia 

que Ho é falsa. O Ho determina que a média da variável é igual nos conglomerados e esta 

afirmação foi rejeitada. Os resultados permitem analisar os perfis de clusters da tabela 14. 

 

 

Tabela 15 – Resultado da análise de variância 

ANOVA 

Cluster Error  
Mean Square df Mean Square df F Sig. 

Liderança 4,064 3 ,360 67 11,292 ,000

Flexibilidade 1,297 3 ,376 67 3,449 ,021

Aprendizagem 3,842 3 ,441 67 8,704 ,000

Capital de carreira 7,488 3 ,541 67 13,834 ,000

Socialização (q.5) 8,119 3 ,833 67 9,742 ,000

Socialização (q.6) 20,102 3 ,469 67 42,876 ,000

Internalização (q.7) 3,467 3 ,619 67 5,599 ,002

Internalização (q.8) 6,665 3 ,462 67 14,434 ,000

Internalização (q.9) 11,729 3 ,561 67 20,898 ,000

Empregabilidade 16,472 3 ,863 67 19,085 ,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the 

differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus 

cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal. 
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Finalmente, a tabela 16 mostra o número de respondentes pertencentes a cada 

cluster. O cluster 1 possui o maior número de respondentes (31), com 44% de concordância 

sobre as variáveis analisadas.  

 

Tabela 16 – Número de respondentes em cada clusters  

 

1 31,000

2 14,000

3 18,000

Cluster 

4 8,000

Valid 71,000

Missing ,000

 

 

O quadro 6 a seguir mostra um cruzamento da variável cluster membership com três 

variáveis nominais (gênero, faixa etária e cargo).  

 

1- Grupo dos concordantes (31) Possui maior número de homens, com 

destaque para a faixa etária entre 31 e 40. 

Contém todos os coordenadores; maior 

número de diretores e gerentes. 

2- Grupo dos neutros (14) Idêntico número de homens e mulheres, 

sendo a maioria com faixa etária entre 26 e 

30 anos.  

3- Grupo concordante com baixo 

network (18) 

Mostra pouca presença de mulheres; maior 

número de respondentes acima de 40 anos; 

segundo maior grupo de diretores e 

gerentes. 

4- Grupo descrente da contribuição na 

empregabilidade (8) 

Grupo pequeno, com destaque para a faixa 

etária acima de 40 anos. 

Quadro 6 – Cruzamento do cluster membership com três variáveis nominais. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES, LIMITAÇOES E CONTRIBUIÇÕES 

FUTURAS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral verificar a percepção dos executivos quanto 

aos resultados alcançados pelos mesmos com a realização do curso de educação continuada 

no formato MBA em sua carreira, e como objetivos específicos: (1) identificar se as 

competências analisadas (liderança, flexibilidade, aprender a aprender) foram 

desenvolvidas durante o curso, os novos tipos de conhecimento adquiridos, a socialização e 

internalização do conhecimento, a questão da empregabilidade e a medição do sucesso 

psicológico; (2) avaliar a ordem de prioridade das contribuições trazidas pelo curso; (3) 

classificar os respondentes em perfis de comportamento. 

Quanto ao objetivo geral, os resultados obtidos nesta pesquisa permitem afirmar que 

o curso realizado contribuiu em geral para a carreira dos executivos, respondendo à questão 

de início da dissertação. A grande maioria dos respondentes percebeu o curso como 

positivo em relação à sua carreira, principalmente para as competências: liderança, 

flexibilidade e aprender a aprender. O desenvolvimento de novos tipos de conhecimento 

também foi apontado como fator relevante por uma grande maioria dos respondentes, 

(72%), ou seja, eles conseguiram, com a realização do curso, acumular capital de carreira 

(know why, know-how e know whom).  

Com relação à questão de criação, transferência e internalização do conhecimento, 

mais de 59% dos respondentes conseguiram compartilhar experiências adquiridas no curso 

em seu ambiente de trabalho e incorporar conhecimentos também adquiridos no curso 

utilizando-os em sua rotina profissional.  

No que diz respeito ao construto empregabilidade, percebeu-se maior 

discriminação: uma parte deles achou que com a aquisição do diploma teria segurança 

quanto à empregabilidade e outra parte se mostrou neutra quanto a essa questão.  

Quanto ao sucesso psicológico, a maior parte dos respondentes já o possuía antes da 

realização do curso, e para outra parte deles, o curso ajudou na percepção do sucesso 

psicológico na carreira, portanto, o curso teve influência nesta questão. 
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Para o segundo objetivo específico, os resultados obtidos permitem afirmar que a 

prioridade das contribuições trazidas pelo curso tornou relevante a “aquisição de visão de 

negócios” (37%). Em seguida, encontram-se a aquisição do diploma (incremento no 

currículo), absorção de conhecimento técnico aplicado e criação de rede de relacionamento 

(network). Alavancagem na carreira não foi considerado importante. 

Por fim, no que se refere ao terceiro e último objetivo, foram observados quatro 

diferentes perfis de respondentes para os construtos pesquisados. Embora esses quatro 

perfis apresentem características distintas, todos eles têm como característica comum a 

concordância no desenvolvimento da competência “flexibilidade”.  

Destacam-se quatro perfis: Grupo 1 – concordantes com 31 integrantes; Grupo 2 – 

neutro com 14 integrantes; Grupo 3 – concordantes com baixo network (18 integrantes); 

Grupo 4 – discordantes da segurança do diploma quanto à empregabilidade (8 integrantes). 

O grupo 1 representa 44% dos respondentes que percebem o curso como algo positivo. São 

homens com faixa etária de 31 a 40 anos, possuindo o cargo de coordenadores, diretores e 

gerentes. O grupo 2 destaca neutralidade para a competência aprendizagem e capital de 

carreira. Neutro em parte para o construto socialização (01 questão de 02), em parte para o 

construto internalização do conhecimento (01 questão de 03) e também neutro para 

contribuição da aquisição do diploma para a garantia da empregabilidade. Representa um 

grupo jovem de 26 a 30 anos, em início de carreira que não consegue talvez perceber os 

benefícios gerados na perspectiva do longo prazo. O grupo 3 e 4 é formado por indivíduos 

seniors acima de 40 anos. O grupo 3 é concordante, porém discordante quanto ao network e 

neutro quanto à contribuição da aquisição do diploma na sua empregabilidade. Formado 

por diretores e gerentes. O grupo 4 é pequeno e discriminado pela sua descrença na 

contribuição do curso na empregabilidade.  

Como qualquer pesquisa, este estudo tem suas limitações. A primeira se refere à 

amostra, muito pequena dentro do estudo de caso Insper. Além do pequeno número de 

respondentes a amostra teve sua grande maioria em indivíduos do gênero masculino (71%). 

O construto socialização não teve boa consistência, sugerindo uma revisão e composição 

com outras questões.  
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Por fim, pesquisas futuras podem ser sugeridas a partir deste presente estudo, por 

exemplo, podem ser incluídas questões relacionadas quanto a ter aulas com professores 

mais didáticos e pragmáticos com executivos e também professores de renomes 

internacionais. Mais competências podem ser avaliadas para caracterizar o profissional da 

atualidade. Quanto ao método e abordagem de ensino, poderia se verificar o maior interesse 

do aluno nos diferentes formatos de aula. O construto aprender a aprender apresentou 

apenas uma questão, sendo ele muito relevante atualmente. Poderiam ter mais questões 

relacionadas a cada construto avaliado. É interessante também reaplicar a pesquisa em 

outras escolas que apresentam cursos de MBA, comparando os resultados obtidos. 
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ANEXO 
 

Questionário para Pesquisa de Campo 
 
 
 

 
 
 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 
 
 
 
Ref. Pesquisa acadêmica: Percepções sobre a educação continuada no formato 
MBA pelo executivo em sua carreira. 
  

 
Está sendo realizada a referida pesquisa acadêmica para conclusão da dissertação de 
mestrado junto à PUC/SP. 
 
O tempo estimado para responder o questionário é de 5 (cinco) a 8 (oito) minutos. 
Ele é constituído de 10 (dez) questões, com uma escala de 1 a 5, onde 1 (um) é discordo 
totalmente e 5 (cinco) é concordo totalmente, e há 02 (duas) questões abertas. 
É muito importante que você responda a todas as questões. 
Os dados da entrevista serão analisados em uma pesquisa acadêmica desenvolvida 
como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em administração. 
Todas as respostas serão tabuladas de modo confidencial e nenhuma resposta individual 
será identificada. 
 
Para responder, favor levar em consideração você, o executivo, após a conclusão do 
curso de MBA, ou em processo de conclusão. 
 

 
Muito obrigada pela sua colaboração. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Juliana Quintino de Oliveira 
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Você possui curso de MBA realizado ou em fase de realização?   

    

Sim (  ) Não (  )     

     

Se não possui, muito obrigada.     

Se possui, favor responder o questionário abaixo.  

      

       

1.    Sexo:       

Masculino  (  )      

Feminino (  )      

    

    

2. Idade: 

       

de 22 a 25 anos  (  )      

de 26 a 30 anos  (  )      

de 31 a 35 anos  (  )      

de 36 a40 anos  (  )      

acima de 40 anos        (  )    

  

4. Nível Hierárquico:  

      

estagiário (  )      

analista (  )     

coordenador (  )      

supervisor (  )      

gerente (  )     

diretor  (  )     

autônomo (  )      
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5. Ano em que finalizou, ou finalizará o curso de MBA:    
   
2008  (  )     

2009  (  )     

2010  (  )     

2011  (  )     

   

     
       
QUESTÕES  
 
 
Favor enumerar de 1 a 5 conforme tabela abaixo: 
 

Discordo Totalmente 
1 
 

Discordo 
2 

 

Indiferente
3 

 

Concordo 
4 
 

Concordo Plenamente
5 

 
            
1. Desenvolvi ou aperfeiçoei a capacidade de direcionar o foco do trabalho para 

um objetivo comum da organização.  

      

2. Tornei-me capaz de encontrar saídas inovadoras para situações de incerteza na 

organização onde trabalho.  

      

3. Consigo aplicar as experiências adquiridas no curso de MBA em seu ambiente 

de trabalho transformando-as em conhecimento acessível para toda a 

organização.   

     

4. Com a realização do curso, fiquei mais motivado com meu trabalho, e com isso 

me relaciono melhor com meus colegas de trabalho dentro da organização 

aprendendo e compartilhando mais conhecimentos técnicos.  
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5. Compartiho as experiências adquiridas no curso com meus colegas de trabalho. 

       

6. Atualmente continuo me comunicando com meus colegas e professores através 

de redes sociais.    

      

7. Discussões com meus professores e colegas de classe provocaram mudanças 

em minha prática profissional.    

      

8. Estou utilizando em meu dia a dia profissional, o conhecimento aduirido nas 

aulas de MBA.    

      
9. As dificuldades conceituais me fizeram estudar mais para melhorar meu 

desempenho na prática organizacional.     

 

10. A aquisição do diploma do curso me deu segurança quanto à empregabilidade 

(facilidade de conseguir rapidamente emprego independentemente do momento 

que vive o mercado).  

       

11. Você possui sucesso psicológico em sua carreira?                                                                        

(sentimento de orgulho e realização pessoal), ou o curso lhe ajudou a perceber 

que não gosta do que faz?   

R:  

  

12. Qual foi a principal contribuição que o curso lhe trouxe?     

(Favor enumerar em grau de importância, onde o n. 1    

é o mais importante.)     

(  ) Absorção de conhecimento técnico aplicável na prática     

(  ) criação de rede de relacionamentos       

(  ) incremento no currículo       

(  ) alavancagem na carreira       

(  ) visão de negócios abrangente       

(  ) momento de lazer, de "fugir da rotina"  


