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Resumo 

Universidades corporativas possuem um papel importante na formação de profissionais, a fim de 

desenvolver habilidades e atingir metas dentro da organização. Por outro lado, é comum que as 

universidades corporativas ofereçam treinamentos para os funcionários sem considerar 

conhecimentos prévios, interesses, habilidades adquiridas e necessidades futuras. Deste modo, é 

importante que funcionários das universidades corporativas identifiquem as habilidades 

necessárias para o futuro da empresa e ofereçam treinamentos que auxiliem a aprendizagem dos 

funcionários. Este trabalho analisa por meio de grupos focais a cultura de aprendizagem e 

possibilidades de aprendizagem dirigida na empresa de energia Raízen e tem como objetivo criar 

um protótipo de um guia de boas práticas nas áreas analisadas. 
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Abstract 

Corporate universities play an important role in training professionals, with the aim of developing 

skills and achieving goals within the organization. On the other hand, it is common for corporate 

universities to offer training to employees without considering their prior knowledge, skills already 

acquired and future needs. Thus, it is important that employees of corporate universities identify 

the company's future needs and provide training that helps employees to learn. This work analyses, 

through focus groups, the learning culture and possibilities of self-directed learning in the energy 

company Raízen and aims to create a prototype of a good practice guide regarding the analysed 

areas. 
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Introdução 

É inegável a importância da tecnologia diante do avanço da globalização em um mundo 

cada vez mais conectado e próximo no século XXI. Essa realidade iminente nas variadas áreas de 

trabalho provoca transformações na relação profissional das pessoas em uma empresa. A captação 

e a manutenção de talentos podem ser consideradas como um fator decisivo para muitos negócios. 

Por outro lado, setores de recursos humanos encontram grande dificuldade para manter 

companhias produtivas e com colaboradores que possuem as qualificações necessárias para 

assumirem posições específicas, assim, vagas demoram a ser preenchidas apesar de muitos 

benefícios e salários atrativos. Na busca de soluções para este contexto, as universidades 

corporativas têm atuado de modo imediatista, na tentativa de remediar lacunas que são necessárias 

para este momento, sem considerar a cultura de aprendizagem, as metas e o futuro da organização. 

A fim de mitigar esta falha, as universidades corporativas poderiam apresentar soluções de 

cultura de aprendizagem com foco na ampliação de habilidades e talentos que poderiam diminuir 

os desperdícios em seus orçamentos. A partir desta problemática, realizamos esta pesquisa como 

Trabalho de Conclusão de Curso do TEDE. O primeiro capítulo é dedicado à fundamentação 

teórica e aborda tópicos como cultura organizacional, educação corporativa, aprendizagem 

autodirigida e andragogia. O segundo capítulo apresenta a pergunta motivadora da pesquisa, bem 

como objetivos gerais e específicos. O terceiro capítulo traz à tona a gestão do projeto, com 

apresentação do canvas e da persona utilizada para esta pesquisa. O quarto capítulo exemplifica 

as características do protótipo entregue no fim da pesquisa. O quinto capítulo mostra a metodologia 

de pesquisa utilizada. Os resultados dos grupos focais realizados em alguns encontros podem ser 

vistos no capítulo seis e, a seguir, são apresentadas as considerações finais, bem como as 

referências bibliográficas e os apêndices. 

 

Motivação de pesquisa 

Ao longo dos três anos do curso superior de Tecnologia em Design Educacional foram 

abordadas diversas áreas do saber relativas à educação, mas certamente a que mais me interessou 

foi a educação corporativa. A partir das discussões no curso, descobri que esta é uma área nova e 

pouco pesquisada, quando decidi realizar esta pesquisa e aprender mais sobre a cultura de 

aprendizagem e viabilizar, por meio deste projeto, o desenvolvimento profissional e pessoal de 

muitos colaboradores. Acredito no poder transformacional da educação e que a aprendizagem pode 

ser um hábito. Deste modo, tenho como objetivo para este projeto de pesquisa desenvolver talentos 

internos e auxiliar a organização a alavancar os seus negócios, considerando que esta é uma 

situação vantajosa para ambos: empresa e trabalhadores. 



 

  

1. Fundamentação teórica 

A cultura organizacional é um termo largamente discutido e definido por autores. Segundo 

Schein (1989, p. 20), “cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação 

externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos 

e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 

esses problemas”.  

Para o autor, a cultura de uma organização pode ser analisada em três aspectos principais: 

1) produtos visíveis: corresponde ao ambiente da organização, layout, comportamentos visíveis 

dos colaboradores; 2) valores: são difíceis de serem observados diretamente; e 3) pressupostos 

básicos: normalmente são inconscientes, mas determinam como um grupo percebe, pensa e sente 

o que está acontecendo ao seu redor.  

Ele também acredita que os fundadores da organização apresentam papel importante no 

processo de estabelecimento dos padrões culturais. Quando os fundadores da organização 

(liderança, administração, recursos humanos etc.) desenvolvem formas próprias de resolução de 

problemas, transmitem aos demais colaboradores a sua visão e os valores que permeiam a 

existência da própria organização. Shackleton-Jones (2019, p. 211) concorda com os aspectos 

apontados por Schein e afirma que a cultura organizacional é transmitida entre colaboradores e 

liderança, criando uma forte influência no comportamento destas pessoas.  

Apesar da cultura organizacional e da cultura de aprendizagem estarem diretamente 

relacionadas, é importante destacar suas diferenças. A cultura de aprendizagem é um conceito 

recente e muito discutido nos últimos anos. Nigel Paine (2019, p. 17), por exemplo, acredita que 

a cultura de aprendizagem acontece quando a aprendizagem é trazida de fora para dentro, sendo 

rapidamente compartilhada por toda a organização e transformada em ação. O autor considera a 

cultura de aprendizagem como um giroscópio organizacional que mantém a empresa em 

equilíbrio, como acontece com o mecanismo em aviões, fundamental para voos com turbulência 

ou problemas climáticos. Desta forma, a cultura de aprendizagem permite aos dirigentes da 

organização ver onde está o horizonte a qualquer momento. 

Essa metáfora possibilita relacionar tal discussão com o papel das universidades 

corporativas. De acordo com Eboli (2014, p. 14), "os sistemas de educação corporativa (SECs) 

têm desempenhado um papel estratégico na construção da competitividade empresarial por meio 

do desenvolvimento das competências humanas de forma atrelada às competências empresariais". 

As universidades corporativas eram (e em algumas empresas continuam sendo) responsáveis por 



 

treinar funcionários para determinada função em um dado momento, abordando processos, 

procedimentos e habilidades necessárias para o imediato. Neste formato, as universidades 

corporativas realizam um levantamento de necessidades formativas, desenham calendários de 

treinamentos e, em alguns casos, avaliam como foram estas experiências. Os funcionários 

participam de treinamentos que possivelmente não são de seu interesse e relevância.  

Palmer e Blake (2019, p. 21) veem atividades autodirigidas como um fator para o 

desenvolvimento de habilidades, interesses pessoais e autonomia, que transformam a 

aprendizagem em vantagem competitiva em relação às outras empresas. 

Como as universidades corporativas lidam majoritariamente com a educação de adultos, é 

importante destacar como estes ambientes de ensino utilizam a andragogia para treinar seus 

colaboradores. Malcolm Knowles definiu em diversas obras (1980, 1990a, 1990b) pressupostos 

inerentes à andragogia. Mairós-Nogueira (2007, p. 5) resume as quatro premissas de Knowles na 

diferenciação entre aprendentes crianças e adultos, a saber, adultos: 

  

a) Necessitam de saber o motivo pelo qual devem realizar certas aprendizagens; 

b) Aprendem melhor experimentalmente; 

c) Concebem a aprendizagem como resolução de problemas; 

d) Aprendem melhor quando o tópico possui valor imediato e os motivadores mais 

potentes para a aprendizagem são internos. (idem) 

  

A partir do exposto, julgamos que as universidades corporativas desconsideram as 

ambições de carreira, habilidades prévias e a prontidão dos funcionários para usar seus 

conhecimentos, não compactuando com a ideia supracitada do giroscópio proposta por Paine. Há 

um desperdício de recursos que poderiam ser utilizados de modo mais efetivo, bem como uma 

quebra dos princípios andragógicos elencados acima.  

Devido a esta concepção equivocada de cultura de aprendizagem das universidades 

corporativas atualmente, diversas empresas enfrentarão em um futuro próximo um grande 

problema, como aponta Zahidi (2020), diretora executiva do Fórum Mundial Econômico. De 

acordo com a especialista, até 2030 mais de um bilhão de pessoas deverão ser treinadas com novas 

habilidades, já que as profissões serão transformadas pelas tecnologias da Quarta Revolução 

Industrial. Além disso, até 2022, 42% das habilidades básicas para realizar trabalhos existentes 

deverão mudar. A autora também indica que especialmente habilidades relacionadas a vendas, 

recursos humanos, cuidados e educação terão uma demanda muito alta. 



 

Com a crise de habilidades que enfrentaremos nos próximos anos, as universidades 

corporativas poderiam criar soluções para minimizar esta problemática, proporcionando um 

cenário mais autônomo e efetivo para seus colaboradores.  

Knowles (1975) discute as diversas características da cultura de aprendizagem 

autodirigida. Para o autor, a cultura de aprendizagem autodirigida pode ser relacionada com 

indivíduos tendo a iniciativa para fazer um diagnóstico em diversas áreas da aprendizagem, entre 

elas, necessidades, metas, recursos, estratégias e avaliação da aprendizagem no fim do processo. 

A cultura de aprendizagem autodirigida fomentada por universidades corporativas pode 

auxiliar a diminuir as lacunas do corpo de funcionários. Nesta linha de raciocínio, o presente 

projeto de pesquisa almeja registrar percepções dos profissionais da universidade corporativa da 

Raízen, maior empresa de energia integrada do Brasil, sobre as vantagens de uma cultura de 

aprendizagem autodirigida, além de criar a estrutura de um e-book sobre boas práticas nesta área. 

Também, pretendemos sensibilizar os funcionários sobre uma cultura de aprendizagem impactante 

e efetiva, e ajudá-los a sair de um processo que não observa o futuro, seus benefícios e também 

desafios de implementação. 

  

2. Pergunta de pesquisa e objetivos 

Considerando o exposto acima, apresentamos a pergunta de pesquisa: 

  

Como fomentar uma cultura de aprendizagem autodirigida, por meio dos profissionais de 

aprendizagem da Raízen? 

  

O objetivo geral do projeto: 

  

-  Propor a reflexão sobre a cultura de aprendizagem na Raízen, considerando a autonomia dos 

colaboradores para o desenvolvimento de propostas fundamentadas numa concepção andragógica. 

  

E os objetivos específicos: 

- Mapear a percepção dos colaboradores quanto à cultura de aprendizagem, tanto no âmbito 

conceitual, quanto nas aplicações dentro do ambiente de trabalho. 

- Elaborar o protótipo de um guia de boas práticas referente à cultura de aprendizagem, 

aprendizagem autodirigida, andragogia e ensino corporativo. 

 

3. Gestão do projeto 



 

Este projeto tem como público-alvo o time de aprendizagem da Universidade Corporativa 

Raízen, sendo estes os responsáveis pela formação dos colaboradores da empresa e potenciais 

sensibilizadores da problemática apontada ao longo deste projeto de pesquisa.  

Para iniciar a discussão do projeto de pesquisa, realizamos o mapeamento de um problema 

educacional e também o Canvas, que pode ser visualizado no Figura 1. O Canvas representa uma 

extensão do mapeamento e demonstra uma ideia mais amadurecida do projeto. 

 

Figura 1 - Canvas do projeto de pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Trata-se de uma ferramenta visual que auxilia nas fases iniciais de um projeto, a fim de 

organizar diferentes ideias. Por meio do Canvas separamos três categorias fundamentais para a 

conclusão do projeto: proposta inicial, justificativa, metas, público-alvo, curadoria e protótipo. E, 

a partir deste, determinamos os objetivos, o produto entregável e a persona (figura 2). A proposta 



 

inicial se refere ao fomento e a disseminação de uma proposta de cultura de aprendizagem 

corporativa autodirigida.  

 A justificativa considerou a baixa percepção de desenvolvimento de habilidades e 

competências por parte dos usuários e o alto investimento da empresa. Entre as metas 

consideramos entregar uma MVP de experiência de autoaprendizagem para o público-alvo, 

documentar descobertas sobre a cultura de aprendizagem, e estruturar caminhos para desdobrar 

esse conhecimento. O público-alvo é composto por profissionais de aprendizagem da Raízen, com 

diversas proficiências em educação corporativa, vários níveis de carreira e com perfil executor e 

pouco reflexivo. O protótipo apresenta um guia de boas práticas em cultura de aprendizagem. 

A persona escolhida para o projeto é uma profissional do time de aprendizagem da 

Universidade Corporativa Raízen, cujo nome é Ale (figura 2). Ela trabalha na área de 

aprendizagem da organização, indica treinamentos para os colaboradores, mas não sabe como 

auxiliá-los utilizando aspectos andragógicos, e precisa de ajuda para desenvolver uma cultura de 

aprendizagem autodirigida em seu ambiente de trabalho.  

Figura 2 - Persona Ale 

 

 

 

Dentre as atividades diárias exercidas por Ale estão: conferir todas as etapas de concepção, 

estruturação, implementação e aferição de resultados de experiências de aprendizagem; 

acompanhar as soluções de aprendizagem e atuar no suporte dos funcionários; compreender e gerir 

funcionalidades da UR Digital (Plataforma de Gestão de Treinamentos); compreender e utilizar a 

política e os fluxos de suprimentos da Raízen para a contratação de parceiros externos; alinhar e 

acompanhar sessões virtuais ao vivo; coletar e analisar os indicadores utilizados na UR Digital. 



 

Ale tem formação no ensino superior e possui conhecimentos em gestão de projetos, gestão do 

tempo, organização, e design educacional. Abaixo pode ser visto o mapa de empatia da Ale: 

 

 

Figura 3 - Mapa de empatia da Ale 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

4. Metodologia de pesquisa 

O projeto de pesquisa tem quatro fases principais a serem desenvolvidas, a saber: 

levantamento do referencial teórico, coleta de evidências e dados, análise dos resultados e 

conclusão. Na primeira fase realizamos a revisão bibliográfica das áreas relevantes para a pesquisa, 

como: andragogia, universidade corporativa, e cultura, discutidas no capítulo 1, e aprofundados os 

conceitos durante todo o processo de pesquisa. 

A segunda fase consistiu na coleta de dados, sendo utilizado o método qualitativo de Estudo 

de Caso que permite aos pesquisadores aprofundar questionamentos sobre fenômenos específicos 

de forma individual. De acordo com Martins (2008, p. 09), o Estudo de Caso “possibilita a 

penetração em realidade social, não conseguida plenamente por um levantamento amostral e 



 

avaliação exclusivamente quantitativa”. A técnica de coleta de dados foi realizada por meio do 

grupo focal.  

De acordo com Lima (2019, sem página), este método de coleta de dados “consiste em 

reuniões em que os participantes conversam sobre um ou vários assuntos, sob a coordenação de 

um especialista em dinâmicas de grupo”. Assim, os participantes têm a oportunidade de 

compartilhar e discutir informações e pontos de vista sobre uma problemática. Russ-Eft e Preskill 

(2001) acreditam que esta é uma técnica interessante para analisar as necessidades e motivações 

de um grupo, já que o entrevistador pode interagir diretamente com os participantes. Tal interação 

pode gerar novas ideias sobre as questões apresentadas pelo grupo, o que auxilia no entendimento 

dos problemas enfrentados por estes indivíduos e o objeto de estudo (idem). 

Consideramos o método grupo focal ideal para este projeto de pesquisa, pois temos como 

objetivo fazer um diagnóstico e encontrar soluções para a aprendizagem de colaboradores por meio 

da universidade corporativa e este método encoraja o diálogo, estabelece as diferentes perspectivas 

dentro de uma comunidade e dá a oportunidade de fornecer informações e apontar questões-chaves 

para os membros envolvidos (Lima, 2019, sem página). Sampieri, Collado e Lucio (2006) 

apresentam etapas que devem ser consideradas para a realização dos encontros de grupo focal, a 

saber: 

  

1.  Determinar o número de grupos e sessões a serem realizadas: grupos de sessenta 

pessoas, divididas em três sessões; 

2.  Definir o perfil das pessoas que irão participar das sessões: colaboradores da 

Raízen que trabalham na universidade corporativa; 

3.  Organizar as sessões: roteiro de entrevista com sete questões abertas sobre 

aprendizagem; 

4.  Coletar informações relevantes: as sessões serão gravadas e os comentários 

serão anotados pelo moderador. 

            

         Propusemos a realização de três encontros de 90 minutos com até 20 colaboradores da 

empresa Raízen que atuam em sua universidade corporativa. Para envolver esses colaboradores, o 

moderador convidou cerca de 250 funcionários por meio de um e-mail, os inscritos foram 

divididos em três reuniões após o horário de trabalho (das 18h às 19h30), nivelando os colegas por 

setor de atuação (educação corporativa). Após a definição dos grupos, os encontros foram 

realizados em uma sala virtual e conduzidos por sete perguntas voltadas à escuta dos 

colaboradores. 



 

   Ao utilizarmos a técnica do grupo focal, nosso objetivo foi analisar a percepção do grupo 

sobre eventos de aprendizagem dentro da empresa. O encontro foi estimulado por um roteiro de 

questões fornecido pelo moderador e as respostas obtidas foram anotadas e refletidas pelo 

pesquisador. Para as sessões, escolhemos as sete questões abaixo, que nortearam o objetivo central 

da pesquisa: 

 

1) Quais são as principais características da cultura de aprendizagem da Raízen? 

2) Quais são os métodos educacionais considerados mais eficientes / menos 

eficientes (maiores limitações)? 

3) Qual é a percepção dos líderes em relação às necessidades de aprendizado? 

4) Como o aprendizado na Raízen pode ser fomentado / difundido? 

5) O que nos impede e que pode ser feito para proporcionar uma experiência de 

aprendizagem mais autônoma sem tanta intervenção da universidade? 

6) Qual a percepção de vocês em relação aos investimentos atualmente feitos para 

aprendizagem pela Raízen? 

7) Comentários Gerais 

  

Após a realização dos encontros com os grupos e a coleta das respostas para as perguntas 

supracitadas, realizamos a categorização e a análise dos materiais existentes. Utilizamos como 

fundamento para esta etapa da pesquisa a organização em três fases proposta por Bardin (2011), a 

saber: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, que serão realizadas do modo a seguir: 

  

1) Pré-análise: leitura geral de todo o material gravado ao longo dos encontros dos grupos 

focais; 

2) Exploração do material: recorte em unidades de registro menores, criação e agrupamento 

de categorias; 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: seleção de conteúdo relevante 

dentro das categorias, inferência e interpretação de acordo com o referencial teórico. 

  

Ao finalizar as etapas de coleta e análise dos resultados e obter um diagnóstico da 

problemática enfrentada, prosseguimos com a criação de materiais para boas práticas em cultura 

de aprendizagem, a fim de auxiliar nos problemas discutidos nos encontros com os colaboradores. 

 



 

 

 

 

5. Resultados do grupo focal 

Neste capítulo apresentamos os principais assuntos comentados durante a realização dos 

grupos focais entre o pesquisador e os colaboradores da Raízen. A fim de atrair participantes, 

enviamos um convite em 09 de maio de 2021 para colaboradores (figura 1 e apêndice 1) da Raízen 

que atuam na Universidade Corporativa da empresa. 

As pessoas interessadas se inscreveram para um dos encontros, por meio de um formulário 

na plataforma Google Forms. Foram disponibilizadas vinte vagas para cada um dos três encontros, 

planejados para os respectivos dias: 12, 14 e 20 de maio de 2021. A discussão de todos os encontros 

foi pautada nas sete perguntas elencadas no capítulo 6. 

 



 

Figura 4 - Arte para divulgação do grupo focal 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.1 Grupo focal 1 - 12/05/2021 

Apesar de enviar convites para todos os colaboradores a tempo e três terem feito o registro 

prévio, nenhum funcionário compareceu ao primeiro encontro, por isso, não houve quórum 

suficiente para a realização do primeiro grupo focal. Assim, a reunião foi cancelada.  

 

5.2 Grupo focal 2 - 14/05/2021 

Durante o segundo encontro, compareceram dois participantes identificados como P1 e P2, 

o que garante a proteção de sua identidade, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados 

vigorada em setembro de 2020 (Lei nº 13.709/2018). P1 é analista de desenvolvimento de 



 

formação profissional sênior e atua na unidade de Piracicaba. P2 é instrutor de suporte técnico 

sênior e trabalha na mesma unidade de P2. O segundo grupo ressaltou diversas preocupações de 

acordo com as sete perguntas que serviram como guia para a discussão, e apresentamos a seguir 

os principais tópicos destacados: 1) cultura e mudança; 2) público-alvo; 3) tipos de experiência; e 

4) limitadores de aprendizagem. 

Os participantes discutiram sobre cultura de aprendizagem, cultura organizacional e 

cultura, e acreditam que uma está contida na outra, na ordem que foram elencadas. Eles destacaram 

que há um choque cultural entre operação e engenheiros e técnicos, por terem bagagens e 

expectativas divergentes. Apontaram que o uso da educação a distância é uma modalidade recente, 

por isso, precisa acontecer aos poucos. Parte dessa mudança precisa ser identificada a partir da 

visibilidade de retorno ao líder, que poderá analisar quais as motivações para o envio de um 

funcionário para novos treinamentos, como salientou P2. P1 também apontou a necessidade de 

mudança de visão de cultura de aprendizagem por parte da liderança, que envia funcionários para 

treinamento a contra-gosto e não prioriza momentos de aprendizagem. 

Em relação ao público-alvo, os participantes acreditam que os colaboradores da 

Universidade Corporativa precisam utilizar a linguagem do público-alvo e  ajudar os instrutores e 

produtores de conteúdo a se colocarem no lugar daqueles que farão os cursos produzidos na 

Universidade. Para isso, é importante que os tipos de experiência produzidos por estes 

colaboradores sejam simples, rápidos, práticos e menos tradicionais. Foi levantado o desejo por 

P1 de criar gamificação e mais foco em aprendizagens curtas, como pocket learning e snack 

learning, e uso de simuladores. 

Dentre os limitadores de aprendizagem, os participantes citaram principalmente aqueles 

relativos ao tempo. P1 apontou durante o encontro que não há tempo dentro dos turnos para que 

as pessoas se dediquem ao desenvolvimento profissional, por isso, acredita ser necessário que a 

companhia crie momentos para o desenvolvimento profissional de cada funcionário dentro do 

horário de trabalho. P2 declarou que sente a necessidade de criar lugares físicos apropriados para 

o desenvolvimento, pois muitas localidades não têm infraestrutura técnica e apresentam 

dificuldade de acesso. Assim, a Raízen deveria criar meios para viabilizar o desenvolvimento 

profissional por meio da transformação digital. P1 também relatou a sua preocupação com o 

treinamento de pessoas com baixa escolaridade e gostaria de investigar métodos para auxiliá-las a 

se desenvolver, por isso, a empresa precisa criar possibilidades mais empáticas e aplicáveis. 

  

5.3 Grupo focal 3 - 20/05/2021 



 

Durante o terceiro encontro do grupo focal, compareceram cinco colaboradores da Raízen, 

identificados como P3 (Analista de Educação Júnior em São Paulo), P4 (Gerente de Educação 

Corporativa em São Paulo), P5 (Coordenador de Educação Corporativa em São Paulo), P6 

(Coordenadora de Educação Corporativa em São Paulo) e P7 (Coordenadora de Educação 

Corporativa em Piracicaba). O terceiro grupo se mostrou participativo em relação às sete perguntas 

norteadoras do encontro e discutiram pontos importantes das seguintes categorias destacadas: 1) 

aprendizagem tradicional e aprendizagem autodirigida; 2) liderança; 3) investimentos. 

O tópico mais discutido entre o grupo foi a relação entre a aprendizagem nos moldes 

tradicionais e a aprendizagem autodirigida, que pode acontecer na Universidade Corporativa. P4 

observou que os colaboradores ainda têm uma postura passiva, na qual tanto o uso da sala de aula 

tradicional, quanto o comportamento de seguir ordens de superiores em relação às experiências de 

aprendizagem são priorizados. P5 apontou que na Raízen existem possibilidades informais de 

aprendizagem, como cobertura de férias, mentorias, trocas de boas práticas no dia a dia, 

colaboração entre equipes, etc. Os colaboradores não veem estas experiências como oportunidades 

de aprendizagem, pois não se apresentam como estruturas formais de aprendizagem. P7 tem como 

opinião que a universidade deve atuar como uma patrocinadora de programas de aprendizagem e 

não a proprietária deles, dando maior autonomia para os colaboradores. P3 relacionou esta ideia 

com a prática ainda existente do público-alvo ser forçado a consumir determinados conteúdos, o 

que impacta negativamente a experiência, além de ser contraditório com uma cultura de 

aprendizagem autodirigida. Todos os colaboradores concordam que precisam de mecanismos para 

mudar este pensamento dentro do corpo de trabalhadores da Raízen. 

Em relação à liderança da Raízen também foram apontados pontos relevantes. P6 relatou 

que vê perfis heterogêneos entre os líderes, sendo alguns mais tradicionais e outros mais integrados 

com a cultura de aprendizagem. P3 destaca lideranças distintas, com pessoas que não veem 

relevância na universidade corporativa, e outras que são parceiros estratégicos, que até podem 

observar demandas futuras. O primeiro grupo, apático à universidade, tende a liberar 

colaboradores para treinamentos apenas quando as auditorias se aproximam e é resistente nos 

outros momentos, pois este grupo acredita que realizar uma formação dentro do horário de trabalho 

é uma perda em muitos âmbitos, como: tempo, financeiro, interesse. O segundo grupo, por outro 

lado, participa em conjunto com a universidade, envolvendo-se em demandas futuras. Neste ponto, 

P7 acredita que a universidade deve ser mais incisiva e agir de acordo com a maturidade de cada 

área. 

Assim como o trabalho direto com a liderança é necessário para entender o que é esperado 

das experiências de aprendizagem, também é importante analisar como estes projetos trazem 



 

impactos financeiros explícitos para o negócio. P5 considera que é importante conhecer muito bem 

o negócio para conseguir se aproximar do cálculo de ROI (retorno sobre investimento). Entretanto, 

normalmente, a medição dos resultados fica para o final e precisa ser planejada na concepção de 

uma experiência de aprendizagem. Desta forma, é interessante mostrar para todos os envolvidos o 

impacto financeiro para justificar a existência da universidade. 

De modo geral, todos os colaboradores concordam que a cultura de aprendizagem é um 

fator chave na experiência do colaborador, assim como uma oportunidade para sustentabilidade 

do negócio e engajamento dos funcionários. Também relataram que acreditam ser importante 

trazer a aprendizagem de forma orgânica, no decorrer do trabalho, para fomentar a aprendizagem 

como um hábito. 

 

6. Características do protótipo a ser entregue 

A problemática que partimos refere-se à cultura de aprendizagem e desenvolvimento nas 

empresas baseada em uma mentalidade de “comando e controle”, onde funcionários só participam 

de experiências de aprendizagem caso haja obrigatoriedade e alguma gestão de consequência 

negativa para a não participação. Nesta linha, milhares de reais são investidos todos os anos, 

porém, nas pesquisas de clima, os funcionários continuam registrando que não há oportunidades 

para o seu desenvolvimento e que a empresa não oferece treinamentos voltados à sua área de 

atuação. 

A fim de minimizar esta problemática, defendemos a necessidade de se fomentar uma 

cultura de aprendizagem autodirigida, que dê visibilidade para os funcionários sobre as 

possibilidades de desenvolvimento oferecidas pela companhia e apresente caminhos para o 

autodesenvolvimento de forma individual e/ou coletiva. 

Desta forma, desenvolvemos um protótipo para um material de apoio, a fim de que o time 

de Educação Corporativa possa ressignificar progressivamente o modelo mental de “comando e 

controle” e incentivar os funcionários a buscarem experiências de aprendizagem formais ou 

informais, estruturadas ou não. O produto entregue é composto por materiais de apoio para 

conscientizar os profissionais de aprendizagem da companhia sobre as vantagens de uma cultura 

de aprendizagem autodirigida e baseia-se nas respostas obtidas ao longo dos grupos focais, já 

discutidos na seção 5. A seguir, os temas para o guia de boas práticas em cultura de aprendizagem 

autodirigida: 

 

1. Cultura e cultura de aprendizagem. 

2. Andragogia e heutagogia. 



 

3. Educação a distância. 

4. Estilos de aprendizagem. 

5. Múltiplos formatos de aprendizagem. 

6. Protagonismo. 

7. Experiências de aprendizagem estruturadas e não estruturadas. 

8. Aprendizagem formal e não formal. 

 

Considerando os pontos elencados acima, apresentamos a capa do guia de boas práticas: 

 

 

7. Considerações finais 



 

 Na segunda seção, apresentamos os objetivos gerais e específicos, bem como a pergunta 

de pesquisa, a saber: ''como fomentar uma cultura de aprendizagem autodirigida, por meio dos 

profissionais de aprendizagem da Raízen?". Após a realização dos grupos focais e a análise dos 

resultados, concluímos que a cultura de aprendizagem autodirigida na Raízen pode ser fomentada 

por meio da conscientização dos mais variados níveis sobre a importância do aperfeiçoamento 

profissional. Consideramos importante criar uma cultura de aprendizagem geral entre 

colaboradores e liderança, para que vejam o papel fundamental dos treinamentos para o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para cada área. Para criar um ambiente propício à 

aprendizagem, é fundamental diminuir os limitadores de aprendizagem, como: tempo, acesso e 

infraestrutura. Por último, consideramos como opção para fomentar a cultura de aprendizagem 

autodirigida dentro da Raízen, a necessidade de angariar investimentos para o sistema de 

aprendizagem, novos materiais e treinamentos. 

O objetivo geral do projeto (propor reflexão sobre a cultura de aprendizagem na Raízen, 

considerando a autonomia dos colaboradores para o desenvolvimento de propostas fundamentadas 

numa concepção andragógica), bem como o objetivo específico (mapear a percepção dos 

colaboradores quanto à cultura de aprendizagem, tanto no âmbito conceitual, quanto nas aplicações 

dentro do ambiente de trabalho) foram alcançados por meio das discussões com os grupos focais 

e com a elaboração do protótipo do guia de boas práticas. 

O projeto de pesquisa proporcionou também uma visão para possíveis trabalhos no futuro, 

nos quais poderíamos continuar explorando a cultura de aprendizagem autodirigida em diversos 

contextos. Especificamente, em um trabalho futuro poderíamos ouvir outros funcionários na 

Raízen, com um público-alvo maior, sobre como aprendem e analisar o que os funcionários já 

conhecem sobre esse assunto. Também, poderíamos explorar outros públicos, como o papel do 

professor, do curador ou do produtor de conteúdo na aprendizagem autodirigida.  

Um recorte específico da pandemia por COVID-19 também seria relevante, já que temos 

a percepção de que pessoas que estão consumindo mais cursos e vídeos online durante o período 

de reclusão. Um recorte por faixa-etária poderia ser interessante ao investigar se pessoas aprendem 

mais ou menos de forma autodirigida de acordo com suas idades. Tais temas poderiam ser 

investigados em uma pesquisa de mestrado profissional. 

 O processo de pesquisa, o levantamento de dados e a escrita do Trabalho de Conclusão de 

Curso possibilitou não somente o aumento de conhecimentos relativos às áreas de educação 

corporativa, cultura de aprendizagem autodirigida e andragogia, mas um crescimento pessoal e 

profissional inerente à uma pesquisa mais profunda.  



 

 Foi possível consolidar diversas áreas do saber abordadas durante o curso superior de 

Tecnologia em Design Educacional. Além disso, os grupos focais nos fizeram ouvir mais outros 

profissionais sem fazer inferências e entender o contexto dos profissionais de aprendizagem no 

contexto corporativo, bem como os profissionais da área industrial.  

 É importante destacar que nestas áreas o designer educacional necessita encontrar soluções 

acessíveis para os colaboradores com baixa instrução e se adaptar a eles, não o caminho contrário. 

Também, é necessário pensar em soluções de aprendizagem para quem não tem acesso à internet, 

uma realidade fora das grandes capitais brasileiras. Finalmente, percebemos que é fundamental 

conscientizar as pessoas sobre atividades que muitas delas fazem é aprendizagem e contribuem 

para o desenvolvimento de suas habilidades, mesmo sem estarem em uma sala de aula, aprendendo 

dentro de um contexto formal. 
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9. Apêndices 

Apêndice 1 - Convite 

 

Convite de Participação em Grupo Focal 

Pesquisa: “Cultura de Aprendizagem – Case Raízen”  

Projeto do curso de Tecnologia em Design Educacional da Universidade Federal de São Paulo, 

como exigência de Conclusão de Curso. 

 

Aluno: Felipe Matos (RA 143089) 

 

Olá, pessoal, tudo bem? 

Além de analista da Academia de Sust aos Negócios, também sou graduando em Design 

Educacional na UNIFESP e gostaria de convidá-los para minha pesquisa de TCC, que não tem 

relação direta com minhas atividades e é conduzida paralelamente ao desempenho da minha 

função profissional. 

 

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/reskilling-revolution-jobs-future-skills/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/reskilling-revolution-jobs-future-skills/
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Nesse semestre estou trabalhando no meu projeto de conclusão de curso e convido todos os 

profissionais ligados às áreas de aprendizagem, a participarem de um dos grupos focais 

mediados por mim e supervisionados pelos professores doutores Luciano Gamez e Valéria 

Sperdutti. 

 

Disponibilizarei vinte vagas em três datas diferentes, sempre a partir das 18h, para refletirmos 

juntos sobre os seguintes pontos: 

 

1) Quais são as principais características da atual cultura de aprendizagem da Raízen? 

2) Quais são os métodos educacionais considerados mais bem sucedidos / mal sucedidos na 

Raízen? 

3) O que pode ser feito para fomentar experiências de aprendizagem mais autônomas e 

autodirigidas? 

 

Gostou da pesquisa e quer participar? Preencha as informações no link a seguir: 

https://forms.gle/aemRR9ibPBxcstvj8 

Em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para me procurar aqui pelo whatsapp ou em 

felipe.matos@unifesp.br 

Um abraço, 

Felipe Matos 

 

Apêndice 2 - Imagens dos grupos focais 

 



 

 

 

 



 

 

 


