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Resumo 

O simples acesso às tecnologias da informação e comunicação (TIC) não é suficiente para o 

uso eficiente destas, porque outras competências, muito além das tradicionais, são necessárias 

para viver num mundo de transformação digital. As competências digitais necessárias para o 

mercado de trabalho atual não são exclusividade do setor de TIC. Todos setores demandam 

profissionais que precisam sair do status de usuários da tecnologia para desenvolvedores com 

competências de fazer o uso crítico e construtivo das TIC para a sociedade. Nesse contexto, 

esse estudo busca entender como as escolas de negócios brasileiras estão desenvolvendo 

competências digitais sobre a lente teórica das dinâmicas da prática social. O objetivo é realizar 

um estudo de caso conceitual e orientado a processos, buscando entender e decifrar as práticas 

de desenvolvimento de competências digitais em escolas de negócios. Os resultados apontam 

para uma combinação de capacitações técnicas (hard skills), socioemocionais (soft skills) e 

ações para promover uma consciência cultural em relação às TIC através de eventos que 

despertam uma atitude positiva de interesse nas novas aplicações. Buscamos uma contribuição 

teórica ao demonstrar as dinâmicas da prática social que existem entre competências digitais, 

ambientes e desafios nos modelos tradicionais de desenvolvimento de competências digitais 

nas escolas de negócios brasileiras. Esperamos que esse estudo possa contribuir também para o 

desenvolvimento de competências digitais em outras instituições de ensino além de escolas de 

negócios e no mercado de trabalho, pois os resultados apresentam um modelo processual e 

instrumental voltado para os desafios e as dinâmicas da prática social. 

 

Palavras-chaves  

Competências digitais, escolas de negócios, dinâmicas da prática social, método Gioia 

 



 

 

 

 

Abstract 

The simple access to information and communication technologies (ICT) is not sufficient for 

their efficient use, because other skills, far beyond traditional ones, are necessary to live in a 

world of digital transformation. The digital skills required for the current job market are not 

exclusive to the ICT sector. All sectors demand professionals who need to leave the status of 

users of technology to developers with skills to make the critical and constructive use of ICT 

for society. In this context, this study seeks to understand how Brazilian business schools are 

developing digital skills under the theoretical lens of the dynamics of social practice. The 

objective is to carry out a conceptual and process-oriented case study, seeking to understand 

and decipher the practices of developing digital skills in business schools. The results point to 

a combination of technical skills (hard skills), socio-emotional skills (soft skills) and actions to 

promote cultural awareness in relation to ICT through events that arouse a positive attitude of 

interest in new applications. We seek a theoretical contribution by demonstrating the dynamics 

of social practice that exist between digital skills, environments and challenges in traditional 

models of developing digital skills in Brazilian business schools. We hope that this study can 

also contribute to the development of digital skills in other educational institutions besides 

business schools and in the labor market, as the results present a procedural and instrumental 

model focused on the challenges and dynamics of social practice. 
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Digital competences, business school, dynamics of social practice, Gioia method 

 

 



PRÓLOGO 

Trecho adaptado de uma das entrevistas com os docentes durante a pesquisa: 

Desde sempre os mestres ficam tentando reproduzir, mas a gente sabe que as coisas sempre 

mudam, isso significa que os alunos têm um poder. Eu gosto do exemplo do Sócrates e do 

Platão né, que na verdade o Sócrates era contra a escrita e nunca escreveu nada. Ele era 

deliberadamente contra a escrita porque ele achava que a escrita, primeiro enfraquecia a 

memória, o que é verdade. Ele achava que a escrita tinha um problema de que quando você 

escreve alguma coisa, quando você põe uma ideia no papel, a ideia começa a andar sem o 

autor da ideia, portanto quem vai ler a ideia no papel tem o risco de interpretar diferente do 

que o autor original tem; e aí vai tar falando um negócio que ele nem quis dizer e tal, que é 

verdade. Ele também falava o seguinte: e o cara que fez a ideia e colocou no papel; e se ele 

mudar de ideia? Já deixou a ideia no papel! Então os argumentos do Sócrates eram muito 

fortes pra ser contra a escrita e por isso que ele era contra. Agora, por que que a gente sabe 

tudo do Sócrates? Porque o melhor aluno dele que era o Platão escreveu tudo! O melhor aluno 

é o que trai o mestre! Então, desde sempre a história é assim. Você vai ter sempre os mestres 

querendo reproduzir um determinado formato e você vai ter sempre os alunos, melhores né, 

tentando questionar, mudar, e tal, isso vai acontecer sempre. E ok, tem que apostar um pouco 

na humanidade, senão não vai sair nada! Os alunos têm muita autonomia, eles mudam as 

coisas!  (...) tem uma dinâmica que vem aí que é incontrolável... 
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1 INTRODUÇÃO 

O simples acesso às tecnologias da informação e comunicação (TIC) não é suficiente para o 

uso eficiente destas, porque outras competências, muito além das tradicionais, são necessárias 

para viver num mundo de transformação digital (Martínez-Cantos, 2017). Algumas destas 

habilidades, consideradas pela Comissão Europeia (C.E.) como competências digitais 

(European Community, 2006) estão deficitárias no mercado de trabalho e são essenciais para 

que as organizações obtenham vantagens competitivas (Akram et al. 2018), como agilidade e 

inovação (Ravichandran, 2018). 

“Inicialmente, os estudos sobre as desigualdades digitais, bem como as ações para promover a 

inclusão digital eram restritos a dimensão do acesso material ás TIC”, ou seja, “se limitava à 

propalada dicotomia entre aqueles que possuem acesso às TIC versus os que não possuem, além 

de analisar as características demográficas (e.g. renda, escolaridade, classe social, gênero, etc) 

como determinantes da exclusão digital” (Araújo e Reinhard, 2018, p. 1). Com base em estudos 

de Nemer, 2015, Dewan & Riggins, 2005, o fenômeno de falta de acesso às TIC foi considerado 

de exclusão digital de primeira ordem (Araújo e Reinhard, 2018, p.1). Em complemento, Araujo 

e Reinhard (2018, p.1) identificaram nos estudos de Hargittai (2002) e Dewan e Riggins (2015) 

uma nova corrente de estudos que considera as deficiências “relacionadas tanto às competências 

e habilidades digitais no uso das TIC, quanto o comportamento, atitude, motivação do usuário 

que se utiliza do artefato” como a “exclusão digital de segunda ordem”.  

Os estudos relacionados à necessidade do desenvolvimento de competências digitais desde o 

ensino básico até o mercado de trabalho iniciaram na Europa entre os anos 2003 e 2004, logo 

após a consolidação da internet, conforme abordam revisões de literatura neste tema (Van Laar 

et al. 2017). Essa iniciativa surgiu principalmente pela falta de profissionais qualificados para 

atender o setor de TIC, que desde 2015 apresentava um déficit entre 500 e 700 mil vagas 

naquele continente (Wilson, Leahy e Dola, 2015). 

De acordo com estudos de Mitrovic (2010) a partir dos documentos publicados pelas principais 

entidades deste setor, competências digitais são definidas como “a capacidade de desenvolver 

e utilizar as TIC no contexto de um ambiente de conhecimento e competências associadas que 
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permitam ao indivíduo participar de um mundo em que as TIC são uma exigência para o avanço 

nos negócios, no governo e na sociedade civil”. 

Considerando que outros autores já revisaram a literatura sobre o tema (Van Laar et al. 2017), 

já analisaram a evolução histórica e teórica dos modelos de desenvolvimento de competências 

digitais (Sanz, Pérez e Martinez 2016), optou-se nesse estudo por decifrar as práticas de 

desenvolvimento de competências digitais no campo, através de uma pesquisa empírica, tendo 

como principal direcionador a seguinte pergunta: como são desenvolvidas as competências 

digitais de discentes em escolas de negócios? 

Uma revisão sistemática da literatura com foco nas perspectivas teóricas de análise (Paré, 

Trudel, Jaana, & Kitsiou, 2015) nos permitiu verificar que não existe um termo padrão para 

definir competências digitais: encontramos e-skills, IT knowledge, IS capability, IT competence, 

ICT literacy, 21st Century skills, entre outros que serão demonstrados em nossa fundamentação 

teórica. Outros autores também verificaram essa fragmentação de vários conceitos que 

confundem a interpretação de como as competências digitais influenciam o mercado na prática 

(Siddiq, Edvard, Vegar, Throndsen, & Scherer, 2016, Lee & Park, 2017). 

Contudo, foi possível verificar a utilização desses conceitos em diferentes níveis, ou seja, para 

uma abordagem mais ampla, que analisa indivíduos e instituições, o termo competências digital 

parece mais adequado (Ferrari, 2013). Além disso, a revisão teórica permitiu encontrar uma 

lacuna de pesquisa em relação a perspectiva de análise desse fenômeno. A grande maioria dos 

estudos foca nos modelos propostos pela Comunidade Europeia (Digicomp 2.1, 2018), que 

desde 2013 passou a adotar uma Agenda Digital para Europa como fator chave de 

competitividade, fonte de crescimento e emprego (Burciu, Manea, & Ardelean, 2014). Outros 

estudos sequer utilizam uma perspectiva teórica de análise.  

As desigualdades de domínio do uso das TIC entre as diversas classes sociais e países já foi 

observada por vários autores, também chamada de Divisão Digital (Ramos, Ballell, & Ramos, 

2009). Observamos também uma lacuna em estudos envolvendo o desenvolvimento de 

competências digitais no Global South, demonstrando a importância de analisar este tema que, 

em nível macroeconômico, faz parte de uma estratégia de competitividade mundial, mais 

precisamente uma concorrência pelo domínio do conhecimento das tecnologias de maior poder 

de transformação. 
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A taxa de desemprego média no Brasil chegou a 12% em 2018 (FGV IBRE-2018). Entretanto 

de acordo com estudos da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação 

(BRASSCOM) o setor teve um crescimento nominal de 9,9% em 2017 e espera-se um déficit 

de mão de obra nesse setor de cerca de 400 mil vagas até 2020 (Softex, 2018), justificando a 

importância de entender como escolas de negócio estão desenvolvendo competências digitais 

para suprir essa demanda do mercado de trabalho. 

Os resultados apontam para o desenvolvimento de competências técnicas (hard skills) aliadas 

à socioemocionais (soft skills) e a necessidade de promover uma consciência cultural em relação 

às TIC para gerar uma atitude positiva dos indivíduos em relação às habilidades necessárias 

para as novas aplicações tecnológicas. A pesquisa decifra as semelhanças e diferenças de visões 

de desenvolvimento de competências digitais entre discentes, docentes e especialistas do 

mercado de TIC. Descreve também modelos processuais que contemplam os materiais 

(ferramentas virtuais e ambientes físicos) e os significados que representam desafios de 

capacitação e os diferentes entendimentos do mercado em relação ao déficit de interesse ou de 

mão de obra em TIC.  

1.1 Objetivo 

Como objetivo principal definimos a construção de um modelo instrumental orientado à 

processo (Stake, 1998; Denzin e Lincoln, 2008), baseado em teorias contemporâneas da prática 

social (Shove, Pantzar e Watson, 2012) e que busca descrever e decifrar o desenvolvimento de 

competências digitais de discentes em uma escola de negócios, podendo servir como referência 

para futuras pesquisas acadêmicas e para o mercado de trabalho. 

1.2 A estrutura da pesquisa 

Esta dissertação está dividida em 9 capítulos, sendo que no segundo aprofundamos a descrição 

do contexto que complementa a introdução. No terceiro capítulo desenvolvemos a 

fundamentação teórica com a revisão sistemática da literatura. No quarto explicamos a lente 

teórica escolhida para entender esse fenômeno e no quinto capítulo descrevemos os 

procedimentos metodológicos utilizados. No sexto capítulo descrevemos brevemente o caso, 

no sétimo fazemos a apresentação dos resultados com as análises e codificações dos dados 

coletados em campo para as 3 classes de respondentes (discentes, docentes e especialistas). No 

oitavo fazemos as discussões dos resultados, contribuições, limitações, sugestões e propostas 

de pesquisas futuras e no nono capítulo concluímos a pesquisa com as considerações finais. 
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2 O CONTEXTO 

Podemos observar a mudança de perspectiva nas limitações de acesso ao uso construtivo das 

TIC na Figura 1, criada por Martin e Grudziecki (2015), que divide as competências digitais 

em 3 níveis de evolução: nível I Digital Competence (habilidades, conceitos, atitudes, etc); 

nível II Digital Usage (profissional, aplicação das disciplinas); nível III  Digital Transformation 

(inovação, criatividade). 

O primeiro nível, também chamado em outras referências de literacia ou alfabetização digital 

“engloba habilidades de reconhecimento visual básico, habilidades manuais, abordagens mais 

críticas, avaliativas e conceituais, também inclui atitudes e consciências” (Martin e Grudzieck, 

2015, p. 255). O segundo nível é “crucial” e está relacionado à aplicação das competências nas 

práticas profissionais ou de algum contexto específico da vida em sociedade.  

“A tarefa ou problema surge do contexto de vida do indivíduo; pode ser no trabalho, 
no estudo, no lazer ou qualquer outro aspecto do contexto da vida. Para completar a 
tarefa ou para resolver o problema, o indivíduo identifica um requisito de competência. 
Ele/ela pode então adquirir a competência digital necessária através de qualquer 
processo de aprendizagem que está disponível e que for preferido. Ele/ela pode então 
fazer uma utilização adequada da competência digital adquirida. Isso envolve o uso 
de ferramentas digitais para buscar, localizar e processar informações, e depois 
desenvolver um produto ou solução abordando a tarefa ou o problema”. (Martin e 
Grudzieck, 2015, p. 258) 

O terceiro nível, de transformação digital é “alcançado quando os usos digitais que foram 

desenvolvidos permitem a inovação e a criatividade, estimulando mudanças significativas 

dentro do domínio profissional ou de conhecimento (Martin e Grudzieck, 2015, p. 259). Os 

autores complementam que este último nível pode ser conquistado individualmente ou 

coletivamente, numa organização ou numa comunidade.  
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Figura 1: Níveis de Competências Digitais 

Fonte: Martin e Grudzieck (2015) 
 

Em resumo, é preciso que a sociedade migre de um status de usuários da tecnologia para 

transformadores digitais, onde além do acesso se faça o uso profissional, inovador e criativo 

das TIC, onde verificamos o maior déficit em todas pesquisas desse tema. É preciso entender 

também que o desenvolvimento de competências digitais não é algo exclusivo para suprir o 

mercado de TIC, pois num mundo onde a tecnologia assumiu um papel central em praticamente 

todos setores, o indivíduo que não tiver tais competências estará excluído socialmente. 

Nesta dissertação, quatro estudos serviram como base para definição do contexto da pesquisa: 

a TIC Educação de 2017 (pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação 

nas escolas brasileiras), o relatório do futuro do trabalho de 2018 do Fórum Econômico Mundial 

(WEF, 2018), a Nova Visão da Educação - fomento social e aprendizado através da tecnologia 

(WEF, 2016) e Persona TI – caracterização do profissional de TI no Brasil (Softex, 2019). Esses 

estudos colaboram para o melhor entendimento dos dois direcionadores dessa pesquisa que são 

a educação (com foco nas competências digitais) e o mercado de trabalho de TI.  

2.1 Educação e TI 

A oitava edição da TIC Educação (2017) traz como contexto o Programa de Inovação Educação 

Conectada (Piec), que “visa oferecer apoio para o desenvolvimento de ações em quatro 

dimensões principais: visão, competência, recursos educacionais e conectividade”. As 

desigualdades de acesso tanto regionais como socioeconômicas permanecem em debate, 

contudo a preocupação também abrange “as oportunidades oferecidas aos alunos de 

participação de dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas por meio das tecnologias, 
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assim como a oferta de subsídios para que os professores estejam preparados para apoiar os 

estudantes (...)”. (TIC Educação, 2017, p. 126). Nesse estudo o foco será em relação ao acesso 

e uso construtivo da tecnologia, contudo é importante mencionar que na TIC Educação de 2017 

foram apontados outros desafios a serem enfrentados, “como saneamento, fornecimento de 

energia e transporte dos alunos” (p. 127). Na Tabela 1 apresentamos os principais destaques da 

TIC Educação de 2017. 

Destaque Estatística 
Uso da TI entre alunos e professores 22% dos alunos de escolas públicas acessam a Internet 

exclusivamente por meio de uma conexão via aparelho 
celular, o que ocorre com somente 2% dos alunos de 
escolas particulares 

Avanços e desafios do uso das tecnologias na escola 44% dos professores de escolas públicas e 61% dos 
professores de escolas particulares disponibilizam 
conteúdo na internet para os alunos. 40% das 
instituições públicas de áreas urbanas possuíam 
velocidades de internet inferiores a 3Mps. 

Uso consciente e crítico das TI Em 2017, 40% do total de professores haviam ajudado 
algum aluno a enfrentar situações ocorridas na 
Internet, como bullying, discriminação e assédio. 

Barreiras para implementação da TI 51% dos professores indicaram a ausência de curso 
específico para utilizar computador e internet na 
escola. Outras barreiras são: número insuficiente de 
computadores conectados à internet (76% dos 
professores). 

Tabela 1: Destaques da TIC Educação 2017 
Fonte: TIC Educação, 2017 

 
Como podemos observar na Tabela 1, as dificuldades do uso de TI nas escolas públicas e 

privadas são geralmente relacionadas ao número insuficiente de computadores conectados à 

internet por aluno, a baixa velocidade de conexão e a ausência de cursos específicos para o uso 

da TI em sala de aula.  

Em contrapartida, houve um aumento no acesso e uso da internet por meio de dispositivos 

móveis (celular), “passando de 38% em 2013, para 97% em 2017”. Apesar dos indicadores em 

relação ao celular aparentarem promissores, “houve uma diminuição no número de docentes 

que utilizaram esse recurso com enfoque pedagógico”, sendo que as atividades mais realizadas 

foram “o envio de mensagens por aplicativo (98%), enviar e receber e-mails (97%) assistir 

vídeos, programas, filmes e séries (91%) e usar redes sociais (89%)”. (TIC Educação, 2017, p. 

135) 

O dado positivo em relação aos professores foi “o uso para aprimorar os conhecimentos sobre 

o uso da TI para o ensino e a aprendizagem (75%)”. O gráfico 1 representa os tipos de atividades 

realizadas pelos docentes utilizando a TI. A grande maioria das atividades ainda se concentra 
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na comunicação, colaborando com nosso argumento de que o déficit está no uso construtivo e 

criativo da TI. 

 

Gráfico 1: Criação de projetos e interação com computador e internet por professores 
Fonte: TIC Educação 2017 

 
Em relação às atividades realizadas pelos alunos, também prevalece as atividades de 

comunicação e a deficiência na parte de criação, mas há um percentual considerável que usou 

a internet para aprender algo que não sabia ou que sentia dificuldade de fazer. No Gráfico 2 

apresentamos as atividades escolares desenvolvidas por alunos das escolas públicas e 

particulares, com pequena diferença entre elas. 

 
Gráfico 2: Atividades escolares desenvolvidas pelos alunos na internet 

Fonte: TIC Educação 2017 
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Importante ressaltar o fato de que apenas 39% dos alunos de escola pública afirmaram ter 

realizado a atividade na escola enquanto esse percentual em escolas particulares é de 50%. “Em 

2017, 79% dos alunos acessaram a internet no quarto, 92% em algum outro espaço na casa e 

89% na casa de outra pessoa”. (TIC Educação, 2017, p. 141). 

Por fim, a pesquisa retoma o conceito de cidadania digital, “o conjunto de competências 

culturais e sociais que os jovens devem desenvolver para lidar com o novo panorama midiático”. 

Contudo, a pesquisa concluiu que “a percepção dos professores se concentra mais nas atividades 

pedagógicas do que naquelas vinculadas ao uso crítico e responsável das tecnologias”. A 

maioria (75%) dos professores acredita que os alunos dominam o acesso, porém faltam 

habilidades para avaliar, comparar, interpretar e julgar as informações (TIC Educação 2017, p. 

142), ou seja, nesse primeiro item do nosso contexto, a pesquisa comprova o déficit do uso 

crítico e responsável da TI. 

2.1.1 O futuro da educação 

A mais recente publicação do WEF sobre o futuro da educação entrevistou mais de 2000 

educadores e especialistas em tecnologia e identificou que “para prosperar no século 21, os 

alunos precisam mais que aprendizagem acadêmica tradicional, eles devem ser adeptos de 

colaboração, comunicação e solução de problemas, que são algumas habilidades desenvolvidas 

por meio de aprendizado emocional (SEL – Social Emocional Learning) (New Vision for 

Education - NVE, 2016, p. 4). 

O relatório anterior do WEF de 2015 já havia abordado o déficit de competências digitais, onde 

ficaram definidas 16 proficiências para a educação no século 21, sendo 6 literacias 

fundamentais e 10 habilidades que contemplam competências e “qualidades de carácter”. As 

competências para que os estudantes possam lidar com desafios complexos são pensamento 

crítico para resolução de problemas, criatividade, comunicação e colaboração, enquanto as 

qualidades de carácter incluem curiosidade, iniciativa, persistência, adaptação, liderança, 

consciência social e cultural. Na figura 1 apresentamos esse primeiro modelo conceitual que 

será discutido com mais profundidade nos capítulos de revisão de literatura e análise dos 

resultados (NVE, 2016). 
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Figura 2: As 16 proficiências para a educação do século 21 
Fonte: New Vision for Education, 2016 

 
Vivemos em um ambiente de constantes mudanças, há uma projeção de que 65% das crianças 

que ingressam no ensino médio irão trabalhar em funções que não existem hoje, isso justifica a 

necessidade de desenvolver habilidades sociais como criatividade, iniciativa e adaptação. Os 

programas que abordam essas competências demonstraram um retorno sobre o investimento de 

11 para 1 (11 dólares para cada dólar investido), contudo há uma diferença em relação à 

percepção dos benefícios nas diferentes regiões do mundo. “Pais e educadores de todo o mundo 

veem principalmente o SEL como um meio de alcançar melhor disciplina em sala de aula hoje, 

não como forma de garantir melhores condições acadêmicas e econômicas a longo prazo (NVE, 

2018, p. 7). 

Apesar de ser mais importante e efetivo no ensino primário e secundário, o aprendizado social 

deve ser desenvolvido durante toda vida, dentro e fora da escola. Dentre as estratégias utilizadas 

para desenvolver a liderança por exemplo está em “promover a capacidade de negociar e ter 

empatia”. Na figura 2 demonstramos um esquema com algumas estratégias para o 

desenvolvimento das competências e qualidades de carácter (NVE, 2016, p. 8). 
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Figura 3: Estratégias para o desenvolvimento do aprendizado social (SEL) 
Fonte: New Vision for Education, 2018 

 
A tecnologia entra nesse cenário como um facilitador, permitindo que educadores utilizem 

recursos como ambientes virtuais, dispositivos móveis, robótica, realidade virtual, realidade 

aumentada, dentre outros recursos que permitem uma interação maior do aluno. Nesse cenário 

surgem uma série de Ed-Techs, Startups de educação que apresentam soluções inovadoras para 

esse mercado e que já alcançaram a marca de 4.5 bilhões de dólares em investimentos em 2015, 

conforme demonstra o gráfico 3 (NVE, 2016, p. 16). 
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Gráfico 3: Evolução do investimento privado nas Ed-Techs 
Fonte: New Vision for Education, 2016 

 
Em contrapartida, existem vários desafios, desde disponibilidade de recursos a formação de 

docentes, os quais serão investigados com mais profundidade no decorrer dessa dissertação, 

para que as competências digitais sejam incluídas com mais assertividade nas grades 

curriculares. A visão desse capítulo colabora para demonstrar a importância das instituições de 

ensino se prepararem para um período de entrada de novos concorrentes, com modelos de 

negócio mais inovadores e propostas de ensino diferentes das tradicionais. 

2.2 O mercado de trabalho e a TIC 
 

No prefácio que abre o relatório do WEF produzido pelo Centro para a nova economia e 

sociedade (Centre of New Economy and Society – CNES@weforum.org)  sobre a “perspectiva 

de cinco anos para informar outras empresas, governos e trabalhadores  em suas decisões” e 

“responder às novas oportunidades e desafios do gerenciamento de transições da força de 

trabalho” (p. V-VI), o presidente Klaus Schwab afirma que o avanço tecnológico “exigirá 

liderança ousada e um espírito empreendedor de empresas e governos, além de uma 

mentalidade ágil de aprendizado ao longo da vida dos funcionários”. Há uma expectativa de 

que a tecnologia crie novas tarefas, mas em contrapartida deverá reduzir empregos em áreas 

que permitem automação. Para evitar um cenário de escassez de talentos, desemprego em massa 

e crescente desigualdade, “é fundamental que as empresas tenham um papel ativo no apoio às 

forças de trabalho existentes por meio de capacitação e aprimoramento” e que “os governos 
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criem um ambiente propício, rápida e criativamente, para ajudar nesses esforços”. (WEF, 2018, 

p. V) 

O relatório que abrange uma amostra de mais de 15 milhões de empregados em 12 setores da 

economia traz termos como “gig economy”, “4ª revolução industrial” e “aprendizado ao longo 

da vida” para contextualizar esse momento de abundância de dados que necessitará gestão, 

novas tecnologias que transformam modelos de negócios tradicionais e a necessidade de 

“requalificação” e “qualificação” (reskilling and upskilling) da mão de obra para atender esses 

desafios. Na tabela 2 apresentamos as principais descobertas deste relatório. 

Descobertas Descrição 
Direcionadores de mudança 4 avanços tecnológicos de destaque: internet móvel de alta velocidade, 

inteligência artificial, big data e computação em nuvem.  
Adoção acelerada de tecnologia 85% das empresas entrevistadas afirmaram que irão expandir a adoção 

de tecnologias. 
Tendências na robotização A porcentagem de empresas que planejam investimento em 

robotização variou de 37% a 23% dependendo do setor. 
Mudanças geográficas de produção 
e distribuição das cadeias de valor 

Até 2022, 59% dos empregadores esperam mudar a forma de produção 
e distribuição das suas cadeias de suprimento, que pode incluir uma 
mudança geográfica, com 74% dos entrevistados motivados pela 
disponibilidade de mão de obra qualificada. Em contraste, 64% 
menciona o custo de contratação como maior preocupação. 

Mudança nos tipos de emprego Até 2022 quase 50% das empresas espera automatizar parte de sua 
produção, contudo 38% espera expandir suas contratações com novas 
atividades produtivas. Destaque também para a descentralização das 
operações, com mais flexibilidade a partir do trabalho remoto 

A nova fronteira homem-máquina Em 2018, a média de horas de trabalho estava dividida em 71% por 
humanos e 29% por máquinas. Em 2020 estimam que essa proporção 
será de 58% humanos e 42% máquinas. A contribuição das máquinas e 
algoritmos no trabalho de uma forma geral deve aumentar 57% até 
2022. 

Uma perspectiva positiva para 
empregos 

Considerando que a pesquisa abrange uma amostra de cerca de 15 
milhões de empregos, estima-se que até 2022 sejam extintos 980 mil 
postos enquanto 1,74 milhões sejam criados. Outra estimativa é que 75 
milhões de empregos podem ser eliminados por automação enquanto 
133 milhões serão criados com novas divisões de tarefas entre homem, 
máquina e algoritmos. Apesar de otimista a recomendação é analisa-los 
com cautela, pois há outras questões socioeconômicas envolvidas além 
da tecnologia, como o crescimento da classe média em países 
emergentes e mudanças demográficas. 

Funções emergentes sobre demanda As profissões em alta estão relacionadas à tecnologia e recursos 
humanos. Destaque para analista e cientista de dados; desenvolvedor 
de software e aplicativos; atendimento ao cliente, vendas e marketing; 
treinamento, desenvolvimento pessoal e cultural nas organizações.  

Instabilidade no desenvolvimento 
de habilidades 

Cerca de 42% das profissões exigirão novas habilidades até 2022 por 
conta da transformação digital. 

O imperativo da requalificação Até 2022, 54% dos empregados precisarão de requalificação. A 
proficiência em novas tecnologias é só uma parte da equação, pois as 
habilidades demandadas são pensamento analítico, inovação, 
aprendizado ativo, criatividade, originalidade, iniciativa, persuasão, 
negociação, resiliência, flexibilidade e resolução de problemas. 
Habilidades sociais como inteligência emocional, liderança e 
influência também tem um leve aumento de demanda.   
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Estratégias para a lacuna de 
habilidades 

As 3 principais estratégias são: novas contratações com novas 
habilidades desenvolvidas, automação de tarefas e retenção dos 
empregados atuais. Cerca de 2/3 dos entrevistados cogitam contratar 
terceiros, temporários ou freelancers para resolver o déficit de 
habilidades. 

Insuficiência de 
requalificação/qualificação 

A maioria dos empregadores indica que vai priorizar a qualificação dos 
empregados que tem cargos chave de tomada de decisão. Os relatores 
afirmam que as pessoas em maior necessidade de requalificação não 
serão atendidas nesse cenário.  

Tabela 2: Principais descobertas do relatório sobre o futuro do trabalho 
Fonte: WEF, 2018, p. 1-3 

 
O relatório anterior a este (WEF, 2017) indicou as áreas de tecnologia com mais crescimento 

para os próximos anos. O gráfico 1 demonstra cada uma já considerando o nível de impacto no 

mercado de trabalho, sendo que a faixa em azul escuro representa o impacto já sentido. 

Destacam-se nesse gráfico as tecnologias móveis, mais precisamente o smartphone, que já 

substituiu grande parte dos hardwares de comunicação e o Big Data, que é a gestão da massa 

de dados gerados pela nova economia onde a informação se transformou em poder para as 

organizações.  

 

Gráfico 4: Pesquisa sobre o futuro do trabalho 
Fonte: WEF, 2017 

Eberhard et al (2017), com base em estudos de Frey e Osborne (2013), declaram que, até 2033, 

47% dos trabalhos em economias avançadas estão em alto risco de serem automatizados. Estes 

autores, em contraste, argumentam que as tarefas com menor chance de serem automatizadas 

serão “criatividade (como design industrial), inteligência social (como negociação), percepção 

e manipulação (como habilidades médicas para uma cirurgia)” (p.48). Esse estudo nos remete 
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a uma espécie de paradoxo, pois os trabalhos com probabilidade de maior demanda são 

justamente aqueles que não envolvem necessariamente o uso de computadores, como tarefas 

cognitivas. 

O que podemos considerar é que, mesmo com muitas previsões e dados do mercado, 

dificilmente teremos certeza de quais serão os trabalhos do futuro, e para isso é preciso 

desenvolver competências digitais de forma orgânica, isto é, os conhecimentos, habilidades, 

atitudes, éticas e valores necessários precisarão ser atualizados constantemente, numa 

velocidade provavelmente cada vez maior para acompanhar os avanços tecnológicos. 

Numa visão mais pessimista, Ramos e Ballell (2009) verificaram que o desenvolvimento das 

TIC está reduzindo as oportunidades de trabalho em todo mundo. Eles ressaltam que “as TIC 

estão fazendo a consolidação de um novo modo de criação de conhecimento, caracterizado por 

seu baixo custo, difusão rápida e uso massivo”, sendo que na “economia do conhecimento”, 

este mesmo é “criado, acumulado e depreciado” aceleradamente (p.260).  

Outro aspecto levantado por Kori et al (2014) é a falta de interesse dos jovens em estudar 

ciências, tecnologia, engenharia e matemática (também conhecido como STEM – Science, 

Technology, Engineering and Mathematics), dados comprovados por pesquisas da CE e OECD. 

Esses dados reforçam que o déficit de mão-de-obra no setor de TI deve aumentar, pois cada vez 

se formam menos cientistas de dados, o que é inversamente proporcional aos dados 

demonstrados no Gráfico 4. 

Outros dados secundários (Softex, 2018) demonstram que apesar do setor de TI gerar mais de 

1,3 milhões de empregos no Brasil, existe um déficit de mais de 400 mil profissionais, capaz 

de gerar perdas em receita de R$ 115 bilhões até 2020. Esses dados reforçam a necessidade de 

entender como o desenvolvimento de competências digitais ocorre e qual sua influência no 

mercado de trabalho brasileiro.  

A partir dessa ampla pesquisa podemos adicionar ao nosso contexto a necessidade emergente 

de requalificação e qualificação, não só em relação à tecnologia, mas também a habilidades 

sociais e sobretudo o aprendizado ativo por parte dos trabalhadores. Isso demandará uma 

mudança de comportamento, cada vez mais proativa por parte da população, para que possa 

acompanhar a evolução tecnológica. As previsões de emprego estão otimistas mas alertam para 

o fato de que se não houver investimento e ações assertivas das organizações e dos governos 
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em relação ao desenvolvimento de competências digitais, as consequências serão o aumento da 

desigualdade e do desemprego. 

Outra importante informação desse relatório que colabora com o argumento dessa dissertação 

é a prioridade das empresas para implementação de gestão e análise de dados (big data 

analytics). Considerada a profissão mais sexy do século 21 por Davenport e Patil (2012), 

precisaremos de cada vez mais cientista de dados e cidadãos digitais, perfis que serão mais 

detalhados no capítulo a seguir.  

2.2.1 O profissional de TI no Brasil 

O relatório Persona de TI (caracterização do profissional de TI e evolução de suas principais 

especificidades nos últimos 10 anos) elaborado pela Softex (Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro) traz contribuições interessantes para justificar essa 

dissertação. O relatório considera 2 perfis de profissionais: “(i) aqueles que estão empregados 

em setores que são tipicamente de TI, chamados de profissionais Core TI, e; (ii) (...) que 

desempenham funções de TI em setores variados, como no setor de saúde, financeiro ou na área 

de educação dentre outros” (profissionais In House) (Persona de TI, 2019, p. 7). 

A Tabela 3 reflete a participação desses profissionais no mercado que em 2017 representava 

60% In House e 40% de Core TI, com um aumento total de 76,09% nos últimos 10 anos. A taxa 

média de crescimento anual desses empregos é de 4,81% no In House e 8,90% no Core IT, 

taxas expressivas se compararmos com outros setores que tiveram retração (Persona de TI, 2019) 

 

Tabela 3: Evolução do número de profissionais de TI e participação no total 
Fonte: Persona de TI, 2019 

 
Outras tabelas desse estudo demonstram a grandeza de evolução nas ocupações de TI. Na 

evolução de ocupações Core TI destacam-se em representatividade total os gerentes de TI 

(+259%), os analistas de sistemas computacionais (+124%), os desenvolvedores de programas 

customizáveis (+299%) e os desenvolvedores de programas sob encomenda (+212%). A 
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participação das mulheres praticamente dobrou nos últimos 10 anos (+91%), contudo ainda 

representam 19,83% do total (Persona de TI, 2019). 

Com relação a escolaridade temos a maioria com ensino superior completo (72,8%) seguido 

por ensino médio completo (25,0%). O gráfico 5 mostra a disparidade quanto a distribuição 

geográfica, onde 45,6% da força de trabalho se concentra no Estado de São Paulo com um 

destaque para o crescimento de 256% na região Sul, motivado por uma redução de custos por 

parte de algumas empresas que estão deslocando parte de seus processos produtivos para 

regiões mais competitivas e com mão de obra qualificada. 

 

Gráfico 5: Distribuição dos profissionais Core TI e o crescimento entre 2007-2017 
Fonte: Persona de TI, 2019 

 
Os dados para os profissionais In House são similares ao Core TI, contudo vale destacar que o 

setor de educação apresentou o maior crescimento nas contratações (+103%) acompanhado 

pelo setor de saúde (+99,51%) que praticamente dobraram nos últimos 10 anos conforme o 

Gráfico 6.  
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Gráfico 6: Profissionais de TI In House, principais setores de contratação 
Fonte: Persona de TI, 2019 

 
É nítido o aumento da participação de profissionais de TI em todos mercados, isso reflete a 

importância que as empresas estão considerando para a tecnologia como fator de aumento de 

competitividade e geração de valor agregado. Em contrapartida, ainda temos uma desigualdade 

de gênero e uma disparidade geográfica expressiva. Além disso, uma exigência por alta 

qualificação (curso superior completo) torna o mercado seletivo, exigindo cada vez mais 

competências por parte dos empregados. 

O déficit de mão de obra no setor de TI tem grandes desafios e nesse contexto surge o papel do 

cidadão de dados (ou cidadão digital) e do cientista de dados, duas funções distintas, com níveis 

de complexidade diferentes, mas que surgem como solução para esse momento de alta demanda 

e déficit de talentos. 

2.2.2 O cidadão e o cientista de dados 

A consultoria Gartner publica frequentemente tendências para o setor de TI e nos últimos anos 

há uma série de artigos discutindo os papeis e os conceitos por trás desses dois perfis: o cidadão 
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digital (data citizen) e o cientista de dados (data scientist e data scientist citzen).  Dentre as 

tendências estratégicas para 2020 está considerar o negócio e as pessoas em primeiro lugar, no 

centro do que eles intitularam “espaços inteligentes centrados nas pessoas”, conforme 

demonstra a Figura 4 (Cearley et a. 2019). 

 

Figura 4: Espaços inteligentes centrados nas pessoas 
Fonte: Tendências tecnológicas para 2020 (Cearley et al. 2019) 

 
Nessa figura observamos que estamos cercados por tecnologia em tudo o que fazemos, e para 

fazer o uso seguro e construtivo desses dispositivos é necessário o desenvolvimento de diversas 

competências digitais básicas. O cidadão de dados ou cidadão digital é o nível inicial desse 

processo, onde além do acesso, é necessário desenvolver habilidades como análise de fontes de 

dados, criação de conteúdo a partir de dados, segurança e ética no relacionamento social por 

meios digitais. No relatório do Gartner essa escala de níveis de maturidade em relação à 

tecnologia é demonstrada pela Figura 5, onde no primeiro nível temos um perfil de descoberta 

de dados (alfabetização digital segundo Becker e Diniz, 2019) que avança para um preparo e 

análise de dados até atingir um nível avançado de construção de modelos complexos e 

operacionais a partir da tecnologia, etapa considerada como a evolução para o cientista de dados 

(Tapadinhas, Idoine e Kronz, 2018). 
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Figura 5: Perfis de cidadão digital até o cientista de dados 
Fonte: (Tapadinhas, Idoine e Kronz, 2018) 

 
Uma pesquisa mais aprofundada de Costa e Santos (2017) analisou um mapa da educação 

disponibilizado pela Associação para os Sistemas de Informação (AIS – Association for 

Information Systems) que verificou 514 programas em 336 instituições que promovem a 

formação do cientista de dados. Essa pesquisa também verificou 1240 oportunidades de 

emprego (Kim e Lee 2016) para propor um modelo conceitual do que representa um cientista 

de dados, que de forma resumida é alguém que conhece: “teorias da computação, métodos e 

ferramentas; concepção de sistemas informáticos; estágios do fluxo de dados; segurança, 

privacidade e ética; capacidades sociais; tópicos relacionados à pesquisa (por exemplo método 

científico, formulação) e campos de estudo como matemática, estatística, informática e ciência 

da informação” (Costa e Santos, 2017, p. 729). A Figura 6 representa esse modelo conceitual. 
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Figura 6: Modelo conceitual do perfil do cientista de dados 
Fonte: Costa e Santos, 2017 

A definição do conceito é clara, mas encontrar esse profissional no mercado é um grande 

desafio, já que além de todos conhecimentos técnicos ele também precisa ter habilidades sociais 

como comunicação, empreendedorismo, curiosidade e interdisciplinaridade (Costa e Santos, 

2017). Com base nos argumentos realizados a partir desses artigos e relatórios técnicos, no 

próximo capítulo aprofundaremos na fundamentação teórica. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentadas as principais descobertas da revisão de literatura, 

contemplando desde o histórico da pesquisa relacionada a competências digitais, as principais 

perspectivas teóricas, os diferentes conceitos, os níveis de análise, os modelos de diagnóstico e 

de ensino, até o estado da arte. Em cada subcapítulo foram realizadas análises e uma compilação 

dos principais temas em tabelas e figuras para elucidar o problema de pesquisa. 
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3.1 Histórico: a evolução dos conceitos de competências 

Muitos autores referenciam a taxonomia de Bloom et al (1956, 2001) como base para o 

entendimento de como se estrutura o desenvolvimento de competências. Para esse grupo de 

pesquisa, a formação de competências está dividida em 3 domínios de ensino: cognitivo, afetivo 

e psicomotor. O cognitivo está relacionado ao conhecimento técnico, “habilidades e atitudes”; 

o afetivo a “sentimentos e posturas”; o psicomotor a “habilidades físicas específicas”, como 

“reflexos, percepção” (Ferraz, Belhot, 2010, p.422-423). 

Ferrão, Galván e Rodrigues (2017) referenciam os estudos de David McClelland (1973) como 

o primeiro a argumentar que a inteligência não deve ser mensurada como um número, mas ser 

creditada pela capacidade dos indivíduos de aplicarem seus conhecimentos em um ambiente. 

Eles reforçam essa ideia de que “competência é a habilidade dos indivíduos de colocar um 

conhecimento em prática, de forma criativa e gerando algum tipo de valor” (p. 201). Devece 

(2017) observa que muitos autores consideram o conceito de competências e capacidades 

similar. 

Existem outros modelos e conceitos que definem competências de forma mais ampla, como o 

Processo de Bologna (Bologna-process) que estabelece 4 tipos de competências que os 

estudantes devem adquirir durante o ensino (Schaper et al, 2012): a) competências profissionais 

que inclui a compreensão de procedimentos, aplicações de conhecimentos e habilidades 

analíticas; b) competências metodológicas que compreendem a cognição para resolução de 

problemas e processos de decisão; c) competência social que são as habilidades de interação 

social, comunicação e cooperação entre equipes; d) competência pessoal que inclui questões 

como atitude, valores, reflexão e até gestão do tempo.   

Mais especificamente na área de TI, Basselier, Reich e Benbasat (2001, p. 162) observaram que 

o termo competência “é utilizado em diferentes áreas de pesquisa, incluindo psicologia, 

educação, administração, recursos humanos e sistemas de informação. É também utilizado de 

várias formas – às vezes como sinônimo de performance, outras como uma habilidade ou 

característica pessoal”.  

As publicações abordando o termo competências no setor de TI iniciaram entre 1983 e 2001 e 

o fato do termo agregar tantas características fez com que no meio acadêmico ocorresse uma 

“selva de jargões” (Ferrari, Punie, Redecker, 2012). Durante a pesquisa, o primeiro desafio foi 
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segregar cada conceito utilizado e analisa-los individualmente para depois encontrar as relações 

entre eles.  

Dentre os principais termos utilizados estão: User Competence (Rockart e Flannery, 1983); 

Computer Literacy (Tsay e Solomon, 1988); IT Competence (Sambamurthy e Zmud, 1994); 

Digital Literacy (Gilster, 1998); IS Capabilities (Powell, 1998); IT Capability (Ross et al 1996); 

ICT Literacy (Kozma, 2003); Digital Competences (Ferrari, 2012), Digital Skills (Van Deursen 

et al, 2014) e mais recentemente ICT Knowledge (Gorghiu, Gorghiu, Pascale, 2018). 

De acordo com revisões sistemáticas de literatura neste tema (van Laar et al., 2017, p. 578), o 

termo Digital Literacy “foi introduzido por Gilster (1998) e é considerado como a habilidade 

de entender e usar a informação através de uma variedade de recursos digitais”. Esse conceito 

considerava além do acesso, a habilidade de aprender e criar algo através da tecnologia, 

conceito que se difundiu e acompanhou a evolução tecnológica. 

A Tabela 4 apresenta um resumo com os principais conceitos acima relacionados e alguns como 

“21st Century Skills” (Claro et al 2012) que nos permitiu verificar que existem níveis diferentes 

de análise para cada termo, possibilitando segregar os conceitos em 3 níveis: Individual, 

Organizacional e Societal. As “habilidades para o século 21” por exemplo é um termo mais 

abrangente no nível societal, pois contempla colaboração, comunicação, literacia digital, 

cidadania, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade e produtividade (Vooggt e 

Roblin, 2012). As competências digitais, nesse caso, são apenas uma parte de um todo que de 

acordo com Van Laar et al. (2017) são habilidades essenciais para a vida num ecossistema de 

transformação constante. 

Conceito Nível de 
Análise 

Autores 

User Competence: capacidade do usuário aplicar o 
máximo potencial da tecnologia na performance de 
suas tarefas diárias (1); pode ser medida de vários 
métodos e diferentes tipologias (2); 

Individual 

(1) Marcolin et al (2000) 
(2) Rockart e Flannery 

(1983) 

Computer Literacy: conhecimento de hardware (1); 
conceitos de database e técnicas, conceitos gerais 
de sistemas (2) 

Individual 
(3) Gutek e Winter (1992) 
(4) Tsay e Solomun (1998) 

IT Competence: capacidades, habilidades, e o 
conhecimento tácito que uma firma desenvolve 
usando tecnologias. Capacidade de inovar 
utilizando a tecnologia como um recurso 
estratégico 

Organizacional 

Sambamurthy e Zmud (1994, 
1997) 
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IT Competence: Conhecimento de TI e Visão 
Estratégica de TI (1); conjunto de conhecimentos 
explícito e tácito que os gerentes desenvolvem para 
liderar projetos de TI (2) 

Individual 

(1) Armstrong e 
Sambamurthy (1999) 

(2) Basselier, Reich e 
Benbasat (2001) 
 

IS Capabilities: são desenvolvidas durante o tempo 
nas rotinas do departamento de sistemas de 
informação. Aprendizados nas ações diárias de 
execução dos processos. 

Organizacional 

Powell (1998) 

IT Capability: capacidade de gestão (1); capacidade 
tecnológica (1); tecnológica e gestão (3); habilidade 
de empregar recursos de TI para agregar valor aos 
negócios e gerar vantagem competitiva (4); divisão 
em 3 categorias: conhecimento de TI, operações de 
TI e artefatos de TI (5) 

Organizacional 

(1) Sambamurthy e Zmud 
(1992) 

(2) Sabherwal e Kirs (1994) 
(3) Bhatt e Grover (2005) 
(4) Ross et al (1996) 
(5) Tippins and Sohi (2003) 
 

ICT Literacy: capacidades requeridas para 
prosperar dentro e além da educação (1); conjunto 
de habilidades associadas ao uso contemporâneo 
das TICs (2); “ferramentas de trabalho” na era 
digital incluindo conhecimentos éticos (3); acessar, 
gerenciar, integrar, avaliar, desenvolver se 
comunicar através da tecnologia com a sociedade 
de forma efetiva e participativa (4); o interesse, a 
atitude e a habilidade do indivíduo com o uso 
apropriado da tecnologia digital (5) 

Individual 

(1) Littlejohn, Beetham, 
McGill (2012) 

(2) Wilsona, Scaliseb, 
Gochyyeva (2015) 

(3) Binkley et al. (2012) 
(4) MCEETYA, (2015) 
(5) Van Joolingen (2004) 

Digital Literacy: habilidade de entender e usar a 
informação através de uma variedade de recursos 
digitais (1); três dimensões de habilidades: técnica, 
cognitiva e socioemocional (2); habilidade de 
performar tarefas e resolver problemas em 
ambientes digitais (3); um estado mental que 
permite o usuário desenvolver intuitivamente em 
ambientes digitais (4); considere como uma prática 
ou uma maneira de trabalhar a partir de novas 
ferramentas (9); 

individual* 
*Mais específico 
em relação à 
Digital 
Competence e 
21st Century 
Skills 

(1) Gilster (1998) 
(2) Ng (2012) 
(3) Alkalai (2004) 
(4) Martin (2008) 
(5) Aviram e Akalai (2006), 

Bawden (2001, 2008), 
Green et al (2009), 
Belshaw, 2012 
 

Digital Competence: é uma das 8 competências 
para o eterno aprendizado e pode ser definido como 
o uso confiante e crítico das TIC no trabalho, no 
ensino, no autodesenvolvimento e na participação 
em sociedade (1); é construído a partir de 
conhecimentos, habilidades e atitudes (2); o uso 
confiante, crítico e criativo das TIC para atingir 
metas relacionadas ao trabalho, empregabilidade, 
aprendizagem, lazer, inclusão e participação na 
sociedade (3); 

Societal* 
*Mais abrangente 
que Digital 
Literacy, mais 
específico em 
relação à 21st 
Century Skills 

(1) Comunidade Europeia 
(2007) 

(2) Janssen et al (2015) 
(3) Ferrari (2013) 

 

21st Century Skills: conceito mais abrangente, 
formado por 4 categorias elaboradas por vários 
países e organizações internacionais, incluindo a 
OCDE: formas de pensar, formas de trabalhar, 
ferramentas de trabalho e vivendo no mundo (1); 
Em geral inclui colaboração, comunicação, literacia 
digital, cidadania, resolução de problemas, 
pensamento crítico, criatividade e produtividade 
(2); o modelo KSAVE* propõe 5 dimensões: 
conhecimento, habilidades, atitudes, valores e ética 
(3); 
 

Societal* 
*Mais abrangente 
que Digital 
Competence e 
Digital Literacy 

(1) Binkley et al (2012) 
(2) Voogt e Roblin (2012) 
(3) ILLP (2012) 
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Digital Skills: identificamos 7 habilidades 
essenciais: técnica, gestão da informação, 
comunicação, colaboração, criatividade, 
pensamento crítico e resolução de problemas. 5 
habilidades contextuais: ética, consciência cultural, 
flexibilidade, auto orientação e aprendizagem ao 
longo da vida (1); capacidade de encontrar, 
selecionar, processar e avaliar informações para 
cooperar online com outros usuários e usar fontes 
digitais para melhorar a posição em sociedade (3) 

Individual 

(1) Van Laar et al (2017) 
(2) Van Deursen (2014) 

Tabela 4: Compilação de Termos, Autores e Níveis de Análise 
Fonte: Elaborado pelo autor 

No nível organizacional as pesquisas de maior referência são de Sambamurthy e Zmud (1994, 

1997) que consideram como competências em TI (IT Competence): a capacidade da empresa 

inovar utilizando a tecnologia como um recurso estratégico. Powell (1998) utilizou o termo IS 

Capabilities para definir habilidades que são desenvolvidas nas rotinas do departamento de 

sistemas de informação (SI). Tippins e Sohi (2003) dividiram a capacidade de TI (IT Capability) 

em: Conhecimento de TI, Operações de TI e Artefatos de TI. Esse mesmo termo foi utilizado 

por Ross et al (1996) para explicar a habilidade da empresa de empregar recursos de TI para 

agregar valor aos negócios e obter vantagem competitiva. 

O termo Computer Literacy foi um dos primeiros a serem utilizados para o nível individual e 

estava relacionado ao conhecimento de hardware (Gutek e Winter, 1992) ou a conceitos e 

técnicas de operação de tecnologias como base de dados (Tsay e Solomon, 1998). Outra 

referência de grande importância são os estudos de competências em TI no nível individual 

com foco nos gestores de Basselier, Reich e Benbasat (2001). Considerado um dos primeiros e 

mais relevantes estudos nessa perspectiva, os autores definiram IT Competence como um 

conjunto de conhecimentos explícitos e tácitos.  

O conhecimento explícito é o que contempla a tecnologia, as aplicações, o desenvolvimento de 

sistemas, o gerenciamento de TI e o acesso ao conhecimento de TI. De maneira geral pode ser 

interpretado como o conhecimento técnico, ensinado numa universidade por exemplo. Já o 

conhecimento tácito se divide em experiência e cognição, sendo o primeiro relacionado à 

prática de gestão de projetos ou de programação enquanto o segundo se divide em dois modelos 

mentais: a visão do gerente do processo e do todo em relação à TI na organização. A figura 1 

apresenta esse modelo que poderá auxiliar na análise dessa pesquisa, contudo é simplificado e 

precisará ser integrado a outros modelos nesse estudo. 
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Figura 7: Modelo de Competências de TI 

Fonte: adaptado de Basselier, Reich, Benbasat, 2001 

O avanço tecnológico fez com que os termos também evoluíssem, acompanhando as 

necessidades das organizações e dos indivíduos. Entre 2002 e 2004, principalmente na Europa 

se iniciou um movimento dos governos e da academia para otimizar a qualificação de 

competências digitais, como resposta para o déficit de profissionais de TI no mercado de 

trabalho. Os termos Digital Literacy e ICT Literacy retornaram e surgiram nessa fase 

respectivamente, com uma conotação mais específica em relação às habilidades do século 21. 

De acordo com Janssen et al (2015), o termo Digital Literacy é mais utilizado em iniciativas de 

inclusão digital por parte de instituições governamentais, como a Comissão Europeia, que desde 

o início dos anos 2000 passou a promover uma política pública de conscientização para o 

desenvolvimento de literacia digital em toda união (European Comission 2000, 2006, 2007, 

2010). Deste período em diante, a C.E. publicou diversos documentos oficiais contendo 

modelos para prática das competências digitais nas metodologias de ensino dos países membros.   

Em 2006 por exemplo, os Estados membros se comprometeram a diminuir pela metade a lacuna 

de competências digitais entre os “grupos de risco” da população até 2010 (Junge e 

Hadjuvassiliou, 2007). Entende-se por grupos de riscos a faixa da população excluída 

digitalmente ou que tem apenas as habilidades básicas de acesso, mas não fazem uso completo 

do potencial tecnológico. Neste contexto a Comissão Europeia criou uma série de modelos para 

qualificar estudantes, professores e profissionais no desenvolvimento de competências digitais. 

Os modelos mais disseminados são o Digicomp (em sua 3ª versão, mais focado nos cidadãos 
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em geral) e o e-CF (European e-Competence Framework, direcionado à profissionais como 

cientistas de dados). 

Os principais autores dessa fase definem literacia digital como um “estado mental” que permite 

usuários operarem intuitivamente em ambientes digitais (Martin, 2008) e como uma 

“habilidade de sobrevivência” que abrange questões éticas de comportamento, segurança, 

análise, criação de conteúdo e sobretudo habilidades de colaboração e resolução de problemas 

em sociedade (Eshet-Alkalai e Amichai-Hamburger, 2004, p. 421; Hobbs, 2010, pp. vii–viii). 

Contudo, algumas interpretações consideram esse termo mais específico, ou seja, está mais 

voltado para um processo de alfabetização digital. 

Apesar de várias semelhanças nos conceitos compilados na Tabela 1, muitos autores 

consideram o termo Digital Competence mais amplo (Janssen et al 2015), pois é orientado aos 

processos educacionais formulados pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu (2006). Essas 

autoridades consideram as competências digitais como uma das 8 competências para o “Eterno 

Aprendizado” (Lifelong Learning), também definida como: “o uso confiante e crítico da 

Tecnologia da Sociedade da Informação (IST ou Information Society Technology) para o 

trabalho, lazer e comunicação (Janssen et al., 2013, p. 473). 

Ferrari (2002, 2013) definiu competências digitais como gerenciamento da informação; 

colaboração; comunicação e compartilhamento; criação de conteúdo e conhecimento; ética e 

responsabilidade; avaliação; resolução de problemas e operações técnicas. Essa autora também 

colaborou para formação de uma das principais perspectivas utilizadas hoje em dia, o Digicomp, 

que será abordado no subcapítulo sobre os modelos para o desenvolvimento de competências 

digitais. 

Se compararmos os conceitos de competências digitais e literacia digital podemos constatar 

poucas diferenças. A principal é o nível de abrangência, mas é provável que haja uma 

preferência regional por um ou outro termo já que ambos descrevem habilidades além da 

tecnologia, como ética e o pensamento crítico para resolução de problemas. 

Com base no histórico apresentado, foi eleito o termo competências digitais para essa 

dissertação por ser um dos mais recentes, junto com Digital Skills (Van Deursen, et al 2014) e 

ICT Knowlegde (Gorghiu, Gorghiu, Pascale, 2018). Além disso, por representar um consenso 

com a definição utilizada pela Comunidade Europeia que sugere seu uso de forma flexível para 

instituições de ensino em geral. Sendo assim, na Figura 8 apresentamos um resumo da evolução 
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histórica desse conceito em uma linha do tempo com os respectivos autores. No próximo 

subitem desse capítulo abordaremos mais detalhadamente a abrangência da pesquisa neste tema 

no mundo. 

 
Figura 8: Linha do tempo dos conceitos e autores 

Fonte: Elaboração do autor 
 

3.2 Abrangência: pesquisas no mundo e no Global South  

Essa pesquisa iniciou com a busca dos termos relacionados na Tabela 1 nas principais bases 

acadêmicas tais como EBSCO, Jstor, Scielo, Web of Science e Google Scholar no período de 

Agosto de 2018 a Fevereiro de 2019. Foram selecionados 44 artigos científicos, sendo alguns 

de congressos como AMCIS e TIC Educação, a partir de uma análise do resumo e das 

perspectivas teóricas, conforme proposta de revisão sistemática de literatura de (Paré et al. 

2015). Consideramos somente publicações a partir do ano 2000 (considerando a consolidação 

da internet), preferencialmente de jornais do setor de TIC (que inclui sistemas de informação 

(SI), ciência da computação e gerenciamento da informação) e de educação (como o Computers 

& Education por exemplo). Alguns artigos de ciências sociais relacionados ao comportamento 

em relação à tecnologia (como o Social and Behavioral Science) e de tecnologia e mercado de 

trabalho (como o New Technology, Work and Employment) também foram considerados. 

Ao extrapolar a pesquisa para outros artigos verificamos que os temas saíram do escopo, por 

isso adicionamos às referências vários relatórios governamentais, principalmente da C.E., uma 

das pioneiras nas publicações envolvendo metodologias e discussões sobre o desenvolvimento 

de competências digitais. Demonstramos a lista de revistas pesquisadas na Tabela 5 que 
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demonstra a limitação do escopo dessa revisão sistemática de literatura aos 2 temas principais 

do contexto estabelecido: a TIC e a educação. 
Revistas Acadêmicas ou Publicações em Congressos Quantidade 

AS Journal of Information Management 1 
Computer Standards & Interfaces 1 
Computers & Education 3 
Computers in Human Behavior 1 
Currículo Sem Fronteiras 1 
Educational Research Review 1 
European Journal of Communication 1 
HAICTA 2013 1 
Ijac 1 
Industrial Management & Data 
Systems 1 
Information System Research 2 
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 1 
Information Systems Research 1 
Innovation in Teaching and Learning in Information and 
Computer Sciences 1 
Interactive Technology and Smart Education 1 
International Journal of Business and Economic 
Sciences Applied Research 1 
International Journal of Information Management 1 
International Journal of Information, Business and Management 1 
International JournalofProjectManagement 1 
AMCIS 2018 1 
Journal of Computer Assisted Learning 1 
Journal of Financial Reporting and 
Accounting 1 
Journal of Information, 
Communication & Ethics in Society 1 
Journal of Management Information Systems 1 
Journal of Organizational and End User Computing 1 
Journal of Science and Arts 1 
Journal of Strategic Information Systems 1 
New Technology, Work and Employment 1 
Procedia Economics and Finance 1 
Revista de Educación 1 
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 1 
Social and Behavioral Sciences 1 
Social Behavior Science 1 
Technology in Society 1 
TEM Journal 1 
The International Journal of Management Science and Information 
Technology 1 
The Scientific World Journal 1 
The Service Industries Journal 1 
Thinking Skills and Creativity 1 
Universal Journal of Educational Research 1 
Congresso Internacional TIC e Educação 1 
(vazio)  
Total Geral 44 

 Tabela 5: Relação de revistas acadêmicas e outras publicações da revisão de literatura 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
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A primeira constatação foi a falta de perspectivas teóricas explícitas em grande parte dos artigos. 

Esses estudos consideraram como perspectivas os modelos de análise propostos pelas 

instituições governamentais que publicaram sobre o desenvolvimento de competências digitais, 

tais como a C.E. (Fernández-Sanz, Gómez-Pérez, & Castillo-Martínez, 2017; Kori, Pedaste, 

Niitsoo, Kuusik, & Altin, 2015; Mitrovic, 2010; Torres-coronas, 2015; Várallyai & Herdon, 

2013). Abordaremos mais detalhadamente as outras perspectivas teóricas utilizadas nesses 

estudos no próximo subcapítulo.  

A segunda verificação foi em relação às regiões de pesquisa: a Espanha liderou as publicações 

nesse tema, com 7 artigos, enquanto os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 5. 

Depois vemos uma distribuição de 1 a 2 artigos em toda região do globo. Se consolidarmos os 

dados por continente, a Europa lidera absolutamente com 59% das publicações, fato que 

demonstra uma possível maturidade desse bloco com relação ao tema. 

A terceira descoberta está diretamente relacionada a uma das lacunas de pesquisa dessa 

dissertação, que tem como contexto o Global South. O termo Global South é utilizado para 

caracterizar os países em desenvolvimento do Sul do globo, que tem questões econômico-sócio-

políticas particulares, que de maneira geral apresentam questões críticas do passado, como o 

colonialismo e a exploração. Foi utilizado pela primeira vez por Carl Oglesby (1969), mas 

ganhou força principalmente a partir de 2013 (Mitlin, Satterthwaite, 2013, Heike et al 2014, 

Eriksen 2015).  

Dos 44 artigos selecionados apenas 7 são dessa região, sendo 2 da Índia, 3 do Brasil, 2 da África 

do Sul e 1 do Egito, sem considerar parcerias como EUA e China por exemplo 

(Balavivekanandhan & Arulchelvan, 2015; Panda & Rath, 2015; Araujo e Reinhard, 2018; Joly, 

Silva e Almeida, 2012; Loreiro e Rocha, 2012; Mitrovic, 2010, Engelbrecht, Johnston, 

ValHooper, 2017; Nokhal & Ismail, 2014). Isso nos faz refletir sobre a importância de ampliar 

as pesquisas e a aplicação de políticas públicas para a prática do desenvolvimento de 

competências digitais, habilidades consideradas essenciais num mundo em constante 

transformação tecnológica. 

Observamos um crescimento relevante nas produções acadêmicas nesse assunto a partir de 2012, 

com 4 publicações, enquanto os anos de 2017 e 2015 foram os recordistas, com 12 e 9 

publicações respectivamente. Isso pode estar relacionado também ao fato de que muitos países 
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já estão superando a exclusão digital de 1ª ordem e agora precisam além de permitir o acesso 

às tecnologias habilitar os indivíduos a fazerem o uso crítico e construtivo das TIC.  

A tabela 6 demonstra os dados verificados até aqui, contudo é importante ressaltar que além de 

dados quantitativos, existe uma preocupação de todos países em relação ao déficit de mão de 

obra no setor de TI. Esses estudos apontam para um desalinhamento entre o conteúdo em salas 

de aula e as necessidades nas práticas de mercado, conforme sugere Joly, Silva e Almeida (2012, 

p.93), existe “a necessidade de uma revisão dos pressupostos e dos paradigmas educacionais, 

exigindo dos profissionais uma postura em relação ao ensino e a utilização da tecnologia na 

aprendizagem”. Nokhal e Ismail (2014) complementam que existe um desalinhamento entre as 

competências digitais requeridas pelo mercado e a capacitação de TI integrada nos currículos 

escolares. 

 
Tabela 6: Pesquisas em competências digitais no mundo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

 

 

Países 2000 2001 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Geral
África do Sul 1 1
África do Sul e Nova Zelândia 1 1
Austria 1 1
Brasil 2 1 3
Bulgaria 1 1
Canadá 1 1 2
Canadá e Nova Zelândia 1 1
Coréia do Sul 1 1
Croácia 1 1
Egito 1 1
Escócia e Polônia 1 1
Espanha 1 1 1 1 1 2 7
Espanha e Portugal 1 1
Estonia 1 1
EUA 1 1 2 4
EUA e China 1 1
Grécia 1 1
Holanda 1 1
Holanda e Espanha 1 1
Hungria 1 1
India 2 2
Israel 1 1
Itália 1 1
Noruega 1 1
Portugal 2 2
Reino Unido 1 1 2
Romênia 1 1 2
Singapura e EUA 1 1
Tailândia 1 1
Total Geral 1 1 1 2 2 1 4 4 3 9 2 12 1 44
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3.3 Perspectivas teóricas 

Conforme mencionado anteriormente, uma das lacunas observadas foi a falta de uma 

perspectiva teórica explícita para analisar o desenvolvimento de competências digitais. Em 

contrapartida, dos artigos que utilizaram uma perspectiva teórica, conseguimos extrair visões 

interessantes e que colaboram muito para nossa análise. Reunimos na Tabela 7 as principais 

teorias utilizadas, que serão discutidas na sequência. 

Teoria Nível de Análise e 
Autores Descrição 

Resource Based View 
(RBV) – Visão 

Baseada em Recursos 

Organizacional 
Devece (2013) 

Panda, Rath (2015) 
Engelbrecht, Johnston, 

Hooper (2017) 

Esta abordagem teórica explica as diferenças de 
resultados entre as organizações a partir de um 

conjunto de recursos únicos que são valiosos, raros, 
difíceis para imitar, como as competências dos 

gestores por exemplo. Esses recursos geram 
vantagem competitiva e agem como direcionadores 

para uma performance superior no longo prazo. 
Theory of Planned 
Behavior (TPB) – 

Teoria do 
Comportamento 

Planejado 

 
Individual 

Ajzen, 1991 
Basselier, Reich, 

Izakbenbasat (2001) 

 
É uma extensão da Teoria da Ação Racional, uma 
teoria bem testada no contexto de TI que oferece 

um modelo apropriado de comportamentos 
individuais. 

TAM – Technology 
Acceptance Model -  
Modelo de Adoção 

de Tecnologia 

Individual 
Balavivekanandhan e 
Arulchelvan (2015) 

Modelo que explica a adoção de tecnologia pelos 
indivíduos. Considera variáveis externas, valor 

percebido, atitudes, comportamentos e uso de TI. 

Learning Theory – 
Teoria do 

Aprendizado 

Societal 
Kim, Krishnan, Argote 

(2012) 

Estabelece que indivíduos ou organizações se 
tornam mais eficientes em uma tarefa a partir de 

sua maior experiência na execução dela. Incluem a 
transferência de conhecimento entre grupos. 

Knowledge Sharing – 
Teoria do 

conhecimento 
compartilhado 

Organizacional 
Peng (2015) 

O conhecimento compartilhado é um aspecto chave 
no relacionamento humano. As TIC tem um papel 

fundamental na facilitação e no suporte no processo 
de compartilhamento de conhecimento nas 

organizações. 

Signiling Theory – 
Teoria dos Sinais 

Societal 
Lissitsa, Bolotin, 

Cohen (2017) 

Sinais transmitem informações persistentemente em 
equilíbrio daqueles com mais para aqueles com 

menos informações 

The Theory of Action 
Learning – Teoria da 
Aprendizagem pela 

Ação 

Organizacional 
Ravichandran (2017) 

Capacidades em TI são desenvolvidas com o tempo 
através do desenvolvimento, avaliação, e 

refinamento das rotinas nos departamentos de TI. O 
processo de aprendizado ocorre no 

desenvolvimento dessas rotinas. 
Tabela 7: Perspectivas teóricas nas publicações de competências digitais 

Fonte: Elaboração do autor 

Paré et al (2015), propõe que uma revisão teórica de literatura deve construir uma explicação 

de um tema emergente que falte teorias de análise ou em casos em que as perspectivas teóricas 

existentes são inadequadas para o problema de pesquisa definido. Os autores adicionam que o 

objetivo principal é “desenvolver uma estrutura conceitual ou modelo com um conjunto de 

proposições ou hipóteses de pesquisa”. Para isso, deve reunir “diversas correntes de trabalho e 

utilizar várias abordagens estruturadas, como classificação de sistemas, taxonomias, examinar 
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suas inter-relações e descobrir padrões ou pontos comuns que facilitarão o desenvolvimento de 

novas teorias” (Paré et al. p. 188). 

Dentre as teorias apresentadas na Tabela 7, três são mais comuns nas linhas de pesquisa de TI: 

a visão baseada em recursos (ou RBV – Resource Based View) que já foi utilizada por Tippins 

e Sohi (2003), Wade e Hulland (2004) e Ray, Muhanna e Barney (2005) na análise de outros 

fenômenos; o modelo de adoção de tecnologia (mais conhecido como TAM – Technology 

Acceptance Model) criado por Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), amplamente utilizado por 

diversos pesquisadores e otimizado por Davis e Venkatesh (2000), até se tornar o que é hoje 

intitulada Teoria Unificada de Uso e Adoção de Tecnologia (ou UTAUT – Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) de Venkatesh et al 2003; e a teoria do comportamento 

planejado (Theory of Planned Behavior - TPB), que está focada no indivíduo, de forma muito 

relacionada com a TAM, auxiliando mais em problemas de decisão de compra ou adesão à TI 

por exemplo 

 Buscamos nessa pesquisa uma análise das práticas no desenvolvimento de competências 

digitais, por isso a RBV não atende nossas expectativas para realizar esse diagnóstico. O modelo 

TAM também está mais voltado à adoção de tecnologia, que seria um passo antes da formação 

de habilidades, ou seja, essa teoria também não nos ajuda a entender a pergunta de pesquisa 

porque é mais eficiente para problemas de inclusão digital, fase que consideramos muitos já 

terem ultrapassado. 

A teoria de conhecimento compartilhado (Knowledge Sharing), também intitulada de gestão do 

conhecimento (Knowledge Management) por Bukowitz e Willians (1999), é mais adequada 

para análise de organizações, pois considera a informação como um ativo intangível e que deve 

ser gerido a partir de SI (Lawrence e Davenport, 2000). O conhecimento compartilhado não 

depende somente da tecnologia, envolve aspectos culturais da organização (Cabrera e Cabrera, 

2002). 

O mesmo ocorre para a teoria da aprendizagem na ação, que apesar de conter elementos que 

poderiam caracterizá-la como nível societal, na literatura os estudos estão focados nas 

organizações, principalmente na formação de equipes de TI, muito relacionados ao 

departamento de recursos humanos em atividades de recrutamento. Marquardt e Banks (2010) 

afirmam que essa teoria foi introduzida em 1940, mas somente recentemente se tornou mais 

popular para análise de problemas complexos como o desenvolvimento de líderes e equipes. 



46 
 

Scott (2017) elabora um modelo que integra a teoria do aprendizado pela ação e o aprendizado 

baseado em problemas (ABP ou PBL – Problem Based Learning). Essa lente busca auxiliar em 

desafios da administração e desenvolvimento de lideranças, onde é possível observar que as 

competências são formadas a partir de um problema ou desafio, que gera um processo de 

reflexão e resulta em conhecimentos e habilidades. 

Ravichandran (2017) se apoia nessa teoria para argumentar que as capacidades em TI são 

desenvolvidas com o tempo através do desenvolvimento, avaliação, e refinamento das rotinas 

nos departamentos de TI. O processo de aprendizado ocorre no desenvolvimento dessas rotinas. 

As duas teorias restantes da Tabela 7 estão mais alinhadas ao nosso problema de pesquisa, pois 

apesar de contemplarem perspectivas de análise societal, elas estão relacionadas ao ensino e as 

ações da nossa rotina (práticas sociais), colaborando com a proposta de verificar como as 

competências digitais se desenvolvem e sua relação com o mercado de trabalho. Por encontrar 

essa compatibilidade de visões, cada teoria será avaliada mais detalhadamente a seguir. 

3.3.1 Teoria da Aprendizagem (Learning Theory) 

A Teoria da Aprendizagem é muito abrangente, descreve as diversas formas que um indivíduo 

é capaz de aprender, seja por comportamentos (Behaviorism), por processos cognitivos 

(Cognitivism), por criar conteúdo próprio (Constructionism) ou por conhecimentos 

compartilhados em grupos (Connectivism). Existem outras teorias que emergem a partir dessa, 

mas o foco nesta pesquisa será descrever resumidamente os 2 tipos acima para contextualizar o 

argumento de como elas podem ajudar na análise de competências digitais. 

A teoria do comportamento precede as demais, tem origem na psicologia educacional e explica 

que o aprendizado ocorre através da prática, da repetição ou de experiências positivas e 

negativas. De acordo com Skinner (2011, p. 5), o primeiro especialista nesse tema foi John B. 

Watson, “que em 1913 publicou uma espécie de manifesto chamado “Psychology as the 

Behaviorist Views it”. A grande maioria dos experimentos naquela época foram feitos com 

recém-nascidos e com animais, que segundo esse mesmo autor, proveram resultados limitados 

mas deram início a uma nova descoberta das capacidades mentais. 

Um exemplo clássico muito referenciado para entender essa teoria é o experimento de Ivan 

Pavlov (1950) com cães, onde ele demonstrou que após treiná-los a associar o toque de um sino 

ao fornecimento de comida, depois de um tempo eles salivavam independente que o alimento 
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fosse fornecido. O aprendizado ocorre, segundo essa teoria, a partir de uma mudança de 

comportamento, contudo, Skimmer (2011) faz uma ressalva que esse é um tipo de ciência 

experimental e que pode ter uma variedade de interpretações. 

A teoria do cognitismo surge como resposta à comportamental na escola de psicologia 

experimental de Berlim (Soltis, 2004). Dentre os principais desenvolvedores dessa teoria estão 

Wolfgang Kohler, Max Wertheimer (um d os fundadores da Gestalt Psychology – psicologia da 

mente), Benjamim Bloom (já referenciado pela taxonomia de competências anteriormente) Jean 

Piaget (criador da Teoria Cognitiva) e John R. Anderson (criador da arquitetura cognitiva). O 

cognitismo busca esclarecer como a informação é absorvida e processada pelo cérebro, 

transformando isso no aprendizado. Pode ser traduzido também em estratégias utilizadas pelos 

mentores para que os alunos aprendam a pensar e refletir por conta própria (Ertmer, Newby 

1993). 

O construtivismo social é um complemento do cognitivismo, inclusive alguns autores como 

Piaget e Vygotsky (1978) começaram a estudar ambas perspectivas no mesmo período (entre 

1920 e 1930). A diferença é que Vytgotsky adicionou o contexto cultural, das influências do 

ambiente na aprendizagem e posteriormente Jerome Bruner (1960, 1996) aprimorou o conceito 

de que os indivíduos constroem conhecimento a partir da ação. Os estudos desses psicólogos 

foram focados em crianças e na matemática, através de experimentos que levaram a concluir 

que o aprendizado ocorria através das experiências e interações sociais. É importante ressaltar 

que no construtivismo o aluno é estimulado a criar novas ideias a partir das próprias descobertas, 

principal diferença em relação ao cognitivismo. 

Também conhecido como o aprendizado na era digital (Learning Theory for the Digital Age), 

o conectivismo é a teoria mais recente que aborda o conhecimento informal gerado em redes, 

principalmente facilitado pela tecnologia (Downes e Siemens, 2005). Essa teoria explica como 

as TIC criaram novas oportunidades de aprendizado. Essa visão é mais dinâmica, pois o 

aprendizado ocorre em redes, ou como resume Kop e Hill (2009, p. 2 aput Siemens 2004) 

“comunidade é um agrupamento de áreas de interesse semelhantes que permite a interação, o 

compartilhamento, o diálogo e o pensamento conjunto”. Esses autores também elaboram sobre 

o ciclo de vida do conhecimento, ou seja, com a velocidade do avanço tecnológico o que 

aprendemos se torna obsoleto rapidamente (“half-life knowledge”). 
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Todas extensões da teoria do aprendizado verificadas neste subcapítulo podem colaborar para 

a nossa análise do desenvolvimento de competências digitais, pois permitem entender como 

ocorre o processo de aprendizagem e de capacitação. É possível notar também a consistência 

da relação entre a formação de conhecimento e a experiência, gerada através das ações, das 

práticas e das rotinas. Kim, Krishnan, Argote (2012) utilizam essa perspectiva na análise de 

competências digitais para demonstrar que os indivíduos se tornam mais eficientes em uma 

tarefa a partir de sua maior experiência na execução dela. 

3.3.2 Teoria dos Sinais (Signaling Theory) 

A teoria da sinalização ou dos sinais surgiu da biologia, a partir do estudo dos sinais que os 

animais transmitem para enviar uma determinada mensagem, seja de defesa, de força, etc. A 

teoria evoluiu para a economia e para a administração, que segundo Connelly et al (2011, p. 

39), “pode ser útil para descrever o comportamento entre duas partes (indivíduos ou 

organizações) que têm acesso a diferentes informações”. Os autores complementam que essa 

teoria ganhou força nas pesquisas em administração, estratégia, recursos humanos e 

empreendedorismo. Ela pode auxiliar no entendimento das assimetrias entre os que detém mais 

e os que têm menos informações e conhecimentos (Taj, 2016). 

Podemos utilizar essa perspectiva na análise do desenvolvimento de competências digitais nos 

níveis individual e organizacional. Mais precisamente no individual, podemos buscar entender 

como as competências são transferidas entre os que provém de maior conhecimento e os que 

são apenas usuários ou digitalmente excluídos.  

Fazendo uma relação com o conectivismo, hoje podemos verificar uma tendência da 

implementação da teoria dos sinais a partir dos influenciadores digitais, que transmitem seus 

conhecimentos e capacitam milhares de pessoas através de canais de vídeo na internet por 

exemplo. Esse mesmo efeito ocorre em plataformas de ensino à distância (EAD) responsáveis 

pela nova onda da “Shadow Education” ou educação informal, que ocorre fora das escolas 

tradicionais (Baker et al 2001). 

Lissitsa, Bolotin, Cohen (2017) utilizam essa perspectiva na análise de competências digitais 

para entender como os sinais transmitem informações persistentemente em equilíbrio daqueles 

com mais para aqueles com menos informações. 
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3.4 Resumo da Revisão de Literatura 

Para consolidar todas descobertas da revisão teórica de literatura, demonstramos na Tabela 8 

um resumo que contempla tudo que foi discursado até aqui. Essa tabela permitiu que a pesquisa 

fosse direcionada para o nível de análise adequado, além de colaborar com a categorização da 

enorme quantidade de termos encontrados. 

As teorias, os conceitos e os autores foram agrupados a partir do nível de análise de cada 

abordagem. Dessa forma, consolidamos no nível organizacional as teorias RBV, do 

conhecimento compartilhado, a teoria da aprendizagem na ação, os termos IT Competence, IS 

Capabilities e IT Capability. No nível individual reunimos as teorias TPB, TAM e os termos 

User Competence, Computer Literacy, Digital Literacy e ICT Literacy. Para completar, no nível 

societal consideramos teorias que servem tanto para o nível individual como para o 

organizacional, com maior abrangência, contemplando o uso das TIC na participação em 

sociedade, agregando portanto a teoria do aprendizado, a teoria dos sinais e os termos Digital 

Competence e 21st Century Skills. 

Teorias na 
Literatura 

Conceitos 
Relacionados 

Autores Nível de Análise e Descrição 

Resource 
Based View, 
Knowledge 

Sharing, 
Theory of 

Action 
Learning 

IT Competence 
IS Capabilities 
IT Capability 

Sambamurthy&Zm
ud(1994,1997); 
Powell (1998) 

Ross et al (1996) 

Organizacional: capacidades, habilidades, e 
o conhecimento tácito que uma firma 

desenvolve usando tecnologias. Capacidade 
de inovar utilizando a tecnologia como um 

recurso estratégico. 

Theory of 
Planned 

Behavior, 
Technology 
Acceptance 

Model 

User Competence, 
Computer Literacy, 
Digital/ICT Literacy 

Rockart e Flannery 
(1983) 

Gutek e Winter 
(1992) 

Gilster (1998) 

Individual: capacidade do usuário aplicar o 
máximo potencial da tecnologia na 
performance de suas tarefas diárias 

Learning 
Theory, 

Signaling 
Theory 

 

Digital Competence, 
21st Century Skills, 

 

C.E. (2007) e 
Ferrari (2013) 

Binkley et al (2012) 
Van Laar et al 

(2017) 

Societal: o uso confiante e crítico das TIC no 
trabalho, no ensino, no autodesenvolvimento 

e na participação em sociedade 

Tabela 8: Teorias, Conceitos, Autores e Descrições consolidadas para Competências Digitais 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.5 Principais Modelos e Diagnósticos para Competências Digitais 

Visando resolver o problema que muitos consideram como exclusão digital de segunda ordem 

(Hargittai 2002; Dewan e Riggins 2015), vários modelos para o desenvolvimento de 

competências digitais foram criados, sobre diferentes perspectivas e reunindo equipes de 
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docentes de alta diversidade. Os modelos que serão descritos nessa subseção são: o Digicomp 

2.1, o ATC21S e outros modelos de uma forma resumida já que o objetivo não é descrever 

todos existentes e sim os principais e que contribuem para esse estudo. 

Apresentamos um resumo dessa análise na Tabela 9 abaixo e descrevemos as questões 

essenciais desses modelos nos subcapítulos seguintes. 

Modelos Dimensões Autores ou Fontes 

Digicomp 2.1 
5 – Literacia Digital; Comunicação e Colaboração; 

Criação de Conteúdo Digital; Segurança da Informação e 
Resolução de Problemas 

Ferrari (2013) 

ATC21S 4 – Formas de Pensar, Formas de Trabalhar, Ferramentas 
de Trabalho e Vivendo no Mundo ATC21S (2010) 

Outros (ESCO, e-CF, 
Axelos, BOK, ILLP) 

Diversos dependendo do modelo. Focados no 
profissional de TI 

Fernandez-Sanz et al. 
(2017) 

Tabela 9: Modelos de desenvolvimento de competências digitais 

Fonte: Agrupado pelo autor 

3.5.1 Digicomp 2.1 

Criado em 2013 por Anusca Ferrari, o Digicomp (“A framework for developing and 

understanding digital competence in Europe”) é o modelo mais referenciado e discutido na 

revisão de literatura desse estudo. Trata-se de uma publicação da Comissão Europeia 

desenvolvida pelo JRC (Joint Research Centre), o IPTS (Institute for Prospective 

Technological Studies) e uma grande equipe de especialistas, com base nas recomendações de 

desenvolvimento das “competências para o aprendizado contínuo” (Life Long Learning) 

publicadas em 2006. 

As competências digitais correspondem a uma unidade de um grupo de 8 habilidades para o 

eterno aprendizado e podem ser definidas como “o uso confiante, crítico e criativo das TIC para 

atingir metas relacionadas ao trabalho, empregabilidade, aprendizagem, lazer e inclusão na 

sociedade” (Digicomp 2013, p. 2). Esse estudo tinha 3 objetivos: identificar os principais 

componentes das competências digitais, desenvolver uma estrutura conceitual e propor um 

roteiro para utilização em campo para todos níveis de alunos. 

O modelo já sofreu adaptações, atualizações e neste momento está em sua 3ª versão, intitulada 

Digicomp 2.1, elaborado por Carretero, Vuorikari e Punie (2018). Em relação à 2ª versão de 

2016 (Digicomp 2.0), o atual provém uma descrição mais detalhada das competências 

essenciais, níveis de proficiência e exemplos de aplicações nos diferentes países membros. Vale 

ressaltar que esse modelo não foi uma imposição da UE, cada país teve autonomia para 
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implementar da forma que achasse mais adequado, de acordo com seus objetivos e metas 

particulares. Essa flexibilidade de implementação gerou importantes descobertas, considerou 

questões culturais e por isso tem grande credibilidade no mercado. 

A Figura 9 apresenta as 5 áreas chave e as 21 competências essenciais consideradas pelo estudo 

de Ferrari (2013), que não sofreram alterações desde a primeira proposta. As 5 áreas chave são: 

Informação e Alfabetização de Dados (Information and Data Literacy), Comunicação e 

Colaboração (Communication and Collaboration), Criação de Conteúdo Digital (Digital 

Content Criation), Segurança (Security) e Resolução de Problemas (Problem Solving). 

 
Figura 9: Modelo Digicomp 

Fonte: Digicomp (2016) 

Foi a partir desse modelo que outras competências, além das específicas em TI, passaram a 

compor o currículo para o desenvolvimento de competências digitais. Da Figura 9 podemos 

destacar as áreas de Segurança e de Resolução de Problemas por exemplo. Na segurança, temas 

que vão desde as técnicas para manter sigilo de informações pessoais, até questões como 

verificação da veracidade das informações (identificar “fake News”), questões relacionadas ao 

meio ambiente, como consumo de energia e ética no uso colaborativo das TIC. Para resolução 

de problemas temos habilidades como criatividade, inovação e questões comportamentais como 

colaboração, iniciativa e pensamento crítico. 

A riqueza desse modelo está na simplicidade e na flexibilidade de gestão. A Figura 10 

demonstra a diversidade de aplicações entre os países da UE, onde os pintados em roxo utilizam 
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como suporte de políticas públicas, em azul para empregabilidade, em verde para 

desenvolvimento de conteúdo educacional e em laranja como base para formação dos 

professores. Podemos observar que países como a Espanha, a Itália e a Polônia trabalham com 

uma estratégia mista, comprovando mais uma vez a flexibilidade de gestão. 

 
Figura 10: Aplicações do Digicomp na UE 

Fonte: Digicomp (2016) 

Em contrapartida, existem grandes desafios na aplicação de metodologias com esse nível de 

alcance. Primeiramente, promover a adaptação dos professores aos novos estilos metodológicos 

e a formação destes nas novas ferramentas de TI para o desenvolvimento destas competências. 

Outra questão é desenvolver parcerias entre as partes interessadas para facilitar a construção de 

uma “economia do conhecimento”, ou seja, é preciso que as instituições de ensino tenham apoio 

do mercado para projetar novos currículos de acordo com as competências requeridas (Gourova 

et al 2014).  

Torres-Coronas e Vidal-Blasco (2015) apontam diferenças significativas entre o nível de 

competência percebido pelo aluno e pelo mercado de trabalho, exigindo que haja cada vez mais 

essa sinergia entre as instituições de ensino e as organizações. Chillas, Marks e Galloway (2015) 

estendem esse raciocínio, afirmando que a competitividade de um país vai depender cada vez 

mais de suas capacidades em TI.  



53 
 

Nesse sentido, o segundo desafio na implementação do Digicomp está na capacidade dos alunos 

de buscar conhecimentos, habilidades e atitudes por eles mesmos, o que Chillas, Marks e 

Galloway consideram como “soft skills”, competências mais subjetivas que estão relacionadas 

ao comportamento, aptidões mentais, emocionais e sociais. Por esse motivo, em sua nova 

atualização o modelo contemplou níveis de proficiência: fundamental, intermediário, avançado 

e especializado, sendo esse último a capacidade de resolver problemas complexos, com recursos 

limitados, vários fatores de interação, utilizando as TIC de forma colaborativa e criativa. 

3.5.2 ATC21S, um modelo híbrido 

Assinado em 2009, o projeto ATC21S (Assesment & Teaching of 21st Century Skills), pode ser 

também considerado como um acordo misto entre os setores público e privado de 5 países: 

Austrália, Finlândia, Portugal, Singapura e Reino Unido. Foi patrocinado pelas empresas Cisco 

Systems Inc., Intel Corp. e Microsoft Corp., tendo como objetivos definir as habilidades digitais 

para o século 21 e criar uma metodologia para o desenvolvimento e mensuração destas. 

Organizações públicas mundiais como a OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) e a IEA (International Association for the Evolution of Educational Achievement) 

também participam do projeto. (ATC21S 2010) 

Liderado por Barry McGaw, professor da universidade de Melborn e diretor da OECD, o 

modelo foi elaborado por mais de 60 especialistas em educação que divididos em 5 grupos 

formularam todas questões teóricas, técnicas e práticas para iniciar os testes da metodologia nas 

escolas primárias e secundárias a partir de 2010. A Figura 11 apresenta esse modelo, dividido 

em 4 áreas que são: Formas de Pensar (Ways of Thinking), Formas de Trabalhar (Ways of 

Working), Ferramentas de Trabalho (Tools for Working) e Vivendo no Mundo (Living in the 

World). 
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Figura 11: Modelo ATC21S 

Fonte: ATC21S (2010) 

Em um estudo analisando este modelo, Wilson et al (2015) verificaram questões como valores 

e ética como diferenciais frente ao modelo genérico inicial que contemplava somente 

conhecimentos, habilidades e atitudes (Parry, 1996). Assim como o Digicomp, esse modelo 

considera que o início do século 21 trouxe mudanças significativas na forma com que as pessoas 

acessam, usam e criam informações. Esses autores complementam que “uma maneira de 

abordar o uso da alfabetização na escola é considera-la uma prática ou uma maneira de trabalhar 

com novas ferramentas” (Tools for Working). 

Na discussão desse modelo, Wilson et al (2015) também criticam as disparidades entre o ensino 

tradicional e as demandas do mercado de trabalho. Segundo eles, “nos negócios, o 

conhecimento é aplicado através das fronteiras disciplinares no processo de lidar com 

problemas reais, mas nas escolas os assuntos são baseados em disciplinas tradicionais”. Outra 

diferença é que no trabalho as pessoas tendem a resolver problemas e serem avaliadas em 

equipes, enquanto na escola, na maioria das vezes, as avaliações são individuais. Por fim, “nos 

negócios os trabalhadores têm acesso a grandes quantidades de informação e a ferramentas 

tecnológicas, onde a tarefa é elaborar uma solução eficiente e satisfatória, que difere fortemente 

da prática típica da avaliação padronizada de “livros fechados”. (Wilson et al 2015, p.66) 

O ATC21S tem essa peculiaridade de reunir experiências de pessoas do mercado e busca, 

portanto: fazer com que estudantes sejam capazes de identificar, selecionar e organizar as 

informações; avaliar seu conteúdo de forma crítica e ética; tomar as melhores decisões com 
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base nas informações e utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para criar conhecimentos 

de forma colaborativa. 

3.5.3 Outros modelos 

Em nossa revisão de literatura encontramos outros diversos modelos, alguns mais focados na 

formação de profissionais de TI, como o e-CF, BOK, ESCO, ou como o IILLP que propõe 5 

áreas muito similares ao Digicomp que divide as competências em Acesso, Gestão, Integração, 

Avaliação e Criação de conteúdo digital (Fernandez-Sanz et al., 2017). Na Tabela 10 

observamos uma comparação entre ocupação, competências, habilidades, qualificações, 

conhecimentos e áreas de abrangência desses outros modelos. 

 
Tabela 10: Outros modelos de competências digitais profissionais e suas comparações 

Fonte: Fernandez-Sans et al. 2017 

Entretanto, não é o objetivo dessa dissertação verificar todos modelos de desenvolvimento de 

competências digitais, até porque além de suas semelhanças, será mais produtivo verificar as 

aplicações desses modelos no contexto da realidade regional escolhida.  

3.6 Aprendendo na Ação 

Uma pesquisa de Titan et al (2014) conseguiu captar uma questão chave que colabora muito 

com a visão dessa dissertação. De acordo com essas autoras, diferente das demais competências, 



56 
 

“os indivíduos adquirem habilidades nas TIC mais aprendendo por eles mesmos do que por 

educação formal” (p. 271). O gráfico 7 representa a base desse argumento, demonstrando as 

formas como os indivíduos adquirem competências digitais nos países da UE. Em verde, no 

gráfico, verificamos a maior porcentagem de indivíduos aprendendo por conta própria 

(Learning by doing). 

 
Gráfico 7: Formas de aquisição de competências digitais na UE-28 em 2011 

Fonte: Titan et al (2014) 

Em complemento a esses estudos temos outras referências como a teoria da escolha de Glasser 

(1999) que propõe que o papel do docente deve ser de guia, de mentoria e que aprendemos e 

memorizamos com mais eficiência praticando, principalmente ensinando os outros conforme 

demonstra a pirâmide de aprendizagem da Figura 12. 
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Figura 12: Pirâmide de aprendizagem 

Fonte: Adaptado de Glasser (2016) 

Para finalizar esse capítulo, uma questão complementar à de pesquisa passa a se fundamentar 

com base nesses dados apresentados: 

• Se os indivíduos aprendem mais fazendo, como estão fazendo? 

Nesse sentido, no próximo capítulo apresentaremos a perspectiva teórica escolhida para fazer 

um diagnóstico do campo de como são desenvolvidas as competências digitais de discentes em 

escolas de negócios, com foco nas práticas que fogem dos modelos de ensino tradicionais. 

4 PERSPECTIVA TEÓRICA 

A partir do argumento construído no último capítulo, o posicionamento teórico escolhido segue 

uma lógica de verificar esse fenômeno pela prática social. Justificamos essa decisão por dois 

motivos: primeiro, pela contribuição que esse estudo pode oferecer ao analisar esse fenômeno 

com essa perspectiva, inédita na literatura; segundo porque entendemos que a teoria da prática 

social nos auxilia na compreensão de como as escolas de negócios desenvolvem competências 

digitais em suas rotinas de trabalho. Essa teoria contempla questões como hábito, poder, 

materialidade, sentidos e competências, permitindo assim uma visão integrada dos elementos 

que compõe nosso problema de pesquisa.  



58 
 

Apesar de ser uma teoria ampla que contempla a participação de vários autores, fontes, 

disciplinas e, portanto, não ser unificada, essa teoria vem ganhando cada vez mais relevância 

nos estudos sociais e em administração (Jonas, Littig, Wroblewski, 2017). Sendo assim, nesse 

capítulo abordaremos um breve histórico da teoria da prática social e ancoramos em uma de 

suas versões mais contemporâneas, de Shove et al. (2012), que estabelece uma dinâmica 

intuitiva e de certa forma sistemática que permite adotar um foco nesta análise da prática do 

desenvolvimento de competências digitais na rotina das escolas de negócios brasileiras. 

4.1 Breve Histórico da Teoria da Prática Social (SPT - Social Practice Theory)  

Antes de se transformar em uma teoria robusta, autores como Wittgenstein e Heidegger 

desenvolveram conceitos que seriam a base para a fundamentação do que eles entendiam como 

“praxis” (prática). Apesar de Wittgenstein não escrever diretamente sobre práticas, para Shatzki 

(1996) a articulação de Wittegenstein reconhece que “tanto a ordem da sociedade quanto a 

individualidade resultam de práticas” (Shove et al. 2012, p. 4). 

Heidegger (1962) identifica a prática como uma fonte de significados, que conectada com 

outras contribuições de James e Dewey, sugerem que “as práticas não são simplesmente pontos 

de passagem entre os sujeitos humanos e a estrutura social, ao contrário, a prática é posicionada 

no centro do palco” (Shove et al. 2012, p.5). Taylor (1971) colabora com esse argumento ao 

afirmar que as práticas moldam as relações sociais e, portanto, entender como elas se 

desenvolvem em relação às competências digitais justifica o uso dessa teoria. 

Pierre Bordieu é o sociólogo francês considerado pioneiro no aprofundamento dessa teoria, 

tendo suas obras “The Outline of the Theory of Practice” (1977) e mais recentemente “The 

Logic of Practice” (1990) como sendo referências para diversos estudos sociais, antropológicos 

e educacionais. Bordieu (1977) criou o conceito de hábito (habitus), que os indivíduos 

desenvolvem a partir da construção de valores, crenças e princípios que constituem nosso estilo 

de vida e nossa visão de mundo, influenciados sobretudo pelas estruturas sociais. Com uma 

visão mais crítica, Bordieu considera que existe uma relação desigual entre os hábitos dos 

indivíduos (human agency) e das estruturas sociais, ou seja, ambos exercem relações e 

influenciam um ao outro, contudo o resultado dessas ações não é equilibrado. De acordo com 

esse autor, a teoria da prática social permite entender como as pessoas (agentes específicos) 

atuam, formal ou informalmente, em uma estrutura ou espaço social estabelecido, que é 

definido como campo (fields). Entender as relações, as ações e as influências entre as estruturas 
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sociais e os seres humanos é, portanto, o objetivo dessa teoria. A abordagem de Bordieu também 

contempla uma análise das relações de poder em diferentes níveis e contextos sociais, o que 

pode colaborar com uma referência anterior que abordamos sobre o fato do conhecimento ser 

poder e como isso influencia o desenvolvimento de competências digitais. 

Em seguida temos a colaboração de Anthony Giddens, sociólogo inglês responsável pela teoria 

da estruturação, tendo como principais publicações “Central Problems in Social Theory” (1979) 

e “The Constitution of Society” (1984). A abordagem de Giddens está voltada para o 

entendimento das estruturas da modernidade que formatam nossas rotinas, como por exemplo 

o tempo. Nos discursos desse sociólogo é possível verificar provocações a respeito do que ele 

considera ser “fichas simbólicas” (como o dinheiro) e “sistemas peritos” (como bancos) que 

são elementos que moldam ou padronizam nossa vida em sociedade. 

Colaborando com os conceitos de hábito de Bordieu, Michel Focault é o filósofo que adiciona 

em sua obra “Discipline and Punishment: Birth of the Prison” (1979) o conceito de disciplina, 

que na sua visão se funde com o de estrutura e relações de poder. Esse autor buscou a 

compreensão de poder de várias formas, não como algo linear, ou seja, que ocorre somente do 

Estado ou instituições para o indivíduo, mas sim num formato de rede. “Trata-se (...) de captar 

o poder nas suas formas mais regionais e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando 

as regras de direito que o organizam e delimitam (...)” (Foucault, 1979, p. 182)  

Autores mais contemporâneos dessa teoria são Schatzki (1996, 2010a/b) e Reckwitz (2003). 

Schatzki argumenta que a natureza e a tecnologia devem ser incluídas na discussão de práticas 

sociais, já que ambos fazem parte do nosso meio e, portanto, interagem com nossas rotinas. 

Principalmente através do seu conceito de materiais, como a tecnologia, o autor traz a visão de 

que ela está cada vez mais presente e central nas nossas vidas.  

Shatzki traz o conceito de ação (actions), onde a história do homem e da natureza deveriam ser 

analisadas por essa perspectiva. As ações humanas ocorrem na natureza, que pode ser definida 

como qualquer artefato que não seja humano (podendo ser materiais, energia, etc). Em suas 

obras mais recentes, Shatzki et al. (2001) traz o conceito do “practice turn” e da “strategy-as-

practice” sugerindo a visão ontológica da prática que é “o nexo de agência, rotinas e 

conhecimento de contexto” (Tavakoli, Schlagwein, Schoder, 2017, p. 166). 

Shatzki também elabora sobre as práticas no tempo e no espaço: 
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A interpretação de Shatzki da atividade no espaço temporal (Shatzki, 2010b) como 
algo que é forjado no momento de fazer e em que passado e futuro estão integrados? 
Em sua formulação, 'tempo e espaço são dimensões constitutivas inerentes da ação e 
que o acontecimento da ação é a abertura - ou a vir a ser - dessas dimensões: a 
abertura do espaço temporal' (2010: xi) (caput SHOVE, PANTZAR, WATSON, 2012, 
p.126, 127) 

Para Reckwitz, prática é “um tipo de comportamento rotinizado” (2002, p. 249) considerada 

como um padrão que consiste na interdependência entre diversos elementos que incluem 

“formas de atividade corporal, formas de atividade mental, coisas e seu uso, um conhecimento, 

saber, estados de emoção e conhecimento motivacional” (2002, p. 249). Esse mesmo autor 

resume que a teoria da prática social está ancorada nas abordagens de Bordieu, Giddens, 

Foucault, Garfinkel, Latour, Taylor e Schatzki e que pode ser considerada um tipo de teoria 

cultural. Para explicar de forma detalhada o que isso significa, transcrevemos nas palavras do 

próprio Reckwitz (2002, p. 245): 

“O que distingue todos esses diversos teóricos culturais das duas figuras clássicas do 
"homo economicus" e do "homo sociologicus" é o seu modo de compreender as 
condições da ação humana e da ordem social. O modelo do homo economicus explica 
a ação por recorrer a indivíduos propósitos, intenções e interesses; ordem social é 
então um produto da combinação de interesses individuais. O modelo do homo 
sociologicus explica a ação, apontando para normas e valores coletivos, isto é, para 
regras que expressam o social ‘deveria’; a ordem social é então garantida por um 
consenso normativo.  Em contraste, a novidade das teorias culturais consiste em 
explicar e compreender ações reconstruindo as estruturas simbólicas do 
conhecimento que capacitam e restringem os agentes a interpretar o mundo de 
acordo com certas formas e a comportar-se de maneiras correspondentes”.  

4.2 Prática Social no campo de TIC 

Partindo de uma abordagem conceitual, Feldman e Orlikowski (2011, p. 1240) consideram que 

exitem três formas de utilizar a teoria da prática em estudos sociais: “um foco empírico em 

como as pessoas agem em contextos organizacionais, um foco teórico para entendimento das 

relações entre as ações tomadas pelas pessoas e as estruturas da vida organizacional e um foco 

filosófico sobre o papel constitutivo das práticas na produção da realidade organizacional”.   

Feldman e Orlikowski (2011) complementam que o foco empírico busca responder “O QUE” 

e está muito ligado às rotinas e atividades diárias “negligenciando a capacidade de ação humana” 

(p. 1240). O foco teórico analisa o “COMO”, e com maior profundidade, busca “explicar as 

dinâmicas das atividades diárias, como são geradas e como operam em diferentes contextos ao 

longo do tempo” (p. 1241). O foco filosófico procura responder o “POR QUE” e por isso tem 

raízes ontológicas que consideram a prática “como um bloco de construção primário da 

realidade social” (p. 1241). 
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Nesse estudo escolhemos o foco teórico, o “COMO”, alinhado com a pergunta de pesquisa que 

busca entender como são desenvolvidas as competências digitais de discentes em escolas de 

negócios. Cecez-Kecmanovic et al. (2014, p. 816) consideram a teoria da prática como um 

guarda-chuva, pois é composto de uma “família de teorias” que serve como “uma fonte de 

inspiração para estudos baseados na prática em sistemas de informação, estudos 

organizacionais e mais recentemente promovendo a prática como epistemologia.  

Na Figura 12 apresentamos as principais teorias que compõe o guarda-chuva dos estudos 

baseados na prática em SI, brevemente descritas a seguir (Pozzebon e Tavares, 2019): 

a) Teoria Ator-Rede (Actor-Network Theory – ANT): consolidada nos estudos de SI, o 

diferencial desta abordagem está na “inclusão de não-humanos como atores na tentativa 

de entender o social” (Cecez-Kecmanovic et al. 2014, p. 814 aput Latour 2005); 

b) Teoria da Estruturação (Structuration Theory): ancorada nas abordagens de Giddens, 

considera a “ideia que a ação humana ocorre em estruturas sociais existentes que tem 

suas próprias normas e características de operação, sendo que isso condiciona o tipo de 

comportamento humano que será observado, que pode alterar durante o tempo conforme 

as normas mudam” (Diniz, Birochi e Pozzebon, 2012, p.486) 

c) Estratégia como prática (Practice-Oriented Critical Studies): tem como referências 

Schatzki et al. (2001), Jarzabkowski (2005) e Whittington (2006) que trazem o conceito 

da estratégia como prática para “entender como atores estratégicos constroem, 

implementam e realizam intenções estratégicas” (Arvidsson, Holmstrom, Lyytinen, 

2014, p.48); 

d) Construção Social da Tecnologia (Social Construction of Technology – SCOT): Tendo 

como referências Pinch e Bijker (1984), MacKenzie e Wajcman (1985), estabelece que 

a tecnologia é transformada atráves dos significados impostos pelos grupos sociais e 

com isso passa por estágios como aceleração, estabilidade e fechamento (Madsen, 

Brown, Elle, Mikkelsen, 2017); 

e) Modelagem Social da Tecnologia (Social Shapping of Technology – SST): próximo ao 

SCOT, é baseado nas abordagens de Pinch e Bijker (1984) e Bijier e Law (1992) e 

“presta especial atenção à diversidade de interpretações dos atores sobre o significado e 

conteúdo da tecnologia e enfatiza a identificação de oportunidades onde decisões e 

ações em relação à gestão de tecnologia podem ser realizadas” (Pozzebon e Diniz, 2012, 

p. 294); 
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Figura 12: O guarda-chuva da Teoria da Prática Social em TIC 

Fonte: Adaptado de Pozzebon e Tavares (2019) 
 

4.3 Exemplos de estudos recentes em TIC 

Dentre os estudos recentes no campo de TIC que utilizaram a família de abordagens da teoria 

da prática social podemos destacar três exemplos. O primeiro caso que também serviu como 

inspiração dessa dissertação é o artigo de Aversa, Cabantous e Haefliger (2018) que utilizou 

referências da prática social em pesquisas de SI recentes (Jarzabkowski e Kaplan, 2015; 

Mazmanian et al., 2014) para verificar como a Ferrari perdeu o título da Fórmula 1 em 2010 a 

partir de um erro de decisão baseado em sistemas de apoio e Big Data. De acordo com esses 

autores essa teoria “convida estudantes de SI a considerarem não somente os indivíduos que 

tomam as decisões (junto com sua cognição) mas sim o estudo das práticas de decisão” (Aversa, 

Cabantous e Haefliger, 2018, p. 222). 

O segundo exemplo é um estudo de Tan e Chan (2018) que a partir da abordagem da prática 

social de Bordieu buscou verificar a desigualdade de acesso a TIC entre cidadãos idosos em 

Singapura. Os autores consideram que a visão de Bordieu se diferencia por considerar o 

contexto e que “as práticas são melhores entendidas analisando as relações em curso e 

emergentes entre agência e estrutura” (p. 124). De forma complementar, eles retomam o 

discurso de Bordieu em questões como “acesso desigual ao poder, a recursos e a escolhas” 

(p.125) dos cidadãos, fato que ajuda a explicar o fenômeno exclusão digital.  
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O terceiro e último exemplo, além de fazer uma aplicação da teoria da prática em call centers, 

destaca a importância das obras de Orlikowski (1992) e Feldman e Orlikowski (2011), que 

introduz a “noção de dualidade da tecnologia, que reconhece que humanos usam a tecnologia 

para o trabalho e a tecnologia também muda durante o uso” e que mais recentemente propõe o 

conceito da sociomaterialidade, “que argumenta que o social e o material são inseparáveis” e 

que esses conceitos podem auxiliar na análise do uso das TIC na prática (Elway e Walsham 

2015, p. 134).  

4.4 Lente escolhida: dinâmicas da prática social 

Como aplicamos essa teoria na análise desse estudo? Escolhemos a abordagem de Shove et al. 

(2012) das dinâmicas da prática social justamente por contemplar um modelo que pode ser 

aplicado no campo e que pretende compreender de que forma as práticas emergem, persistem 

ou morrem e quais elementos a compõe (Shove et al. 2012). Buscamos dessa forma uma 

contribuição teórica ao analisar um fenômeno não pelos indivíduos ou pelas organizações, mas 

pelas práticas. 

Shove at al. (2012) propõe o modelo da Figura 10, complementando que a prática pode ser vista 

também como performance e entidade. “É através da performance, através do imediatismo de 

fazer, que o padrão é provido pela prática como uma entidade e é preenchida e reproduzida. É 

somente através de momentos sucessivos de performance que as interdependências entre os 

elementos que constituem a prática como entidade são sustentadas ao longo do tempo”. (Shove 

et al. 2012, p. 7). 

No modelo proposto pelos autores, o desenvolvimento de competências digitais poderá ser 

analisado em 3 dimensões: Materialidade (a tecnologia e as infraestruturas); as Competências 

(as habilidades dos agentes envolvidos); os Sentidos (as razões, as ideias por trás das estratégias 

de desenvolvimento de competências). 
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Figura 13: Modelo Teórico proposto da teoria da prática social  

Fonte: Shove, Pantzar e Watson, 2012 

Tomando um exemplo a prática de ensino, podemos analisá-la a partir do modelo proposto da 

seguinte forma:  

1) Materials: é preciso ter uma infraestrutura mínima na sala de aula. Mais especificamente 

para competências digitais, podemos citar acesso à computadores e a internet (conforme 

estudo da TIC Educação 2017, ainda é deficitário principalmente nas escolas públicas e 

rurais); 

2) Competences: tanto para lecionar como para aprender, são necessárias competências 

prévias tanto do professor quanto dos alunos (vale ressaltar outro dado da TIC Educação 

2017 onde observou-se entre as dificuldades para os docentes a ausência de curso 

específico para o uso de computador nas salas de aula); 

3) Meanings: o ato de ensinar e de aprender têm significados diferentes para cada pessoa 

ou grupos de indivíduos. Para um professor pode representar uma missão ou uma 

necessidade, para o aluno pode representar uma obrigação, liberdade, um prazer, um 

objetivo específico.  

Apesar de parecer simples, a complexidade desse modelo está em entender que ele funciona 

como um sistema, onde cada direcionador influencia o outro. Uma ruptura em algum deles pode 

gerar uma série de transformações na prática, como no exemplo acima, a chegada do ensino à 

distância (EAD) foi uma mudança em materiais que transformou as competências necessárias 

do professor (gravar aulas) e dos alunos (operar a plataforma), assim como transformou os 

significados para ambos: a facilidade de acesso versus a falta de contato pessoal por exemplo. 
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Essa perspectiva terá a função de guiar o estudo de forma mista, ou seja, buscamos também 

analisar os dados na prática e através de um estudo de caso baseado em processo (Bansal et al. 

2018), compreender como as escolas de negócios desenvolvem competências digitais. Na 

próxima sessão, apresentamos uma discussão mais aprofundada de como essa perspectiva das 

dinâmicas da prática foi apresentada por Shove et al. (2012) e pode ser aplicada a um estudo de 

caso. 

4.5 Como utilizaremos essa teoria na prática? 

Após aprofundar nos estudos da teoria da prática, além de analisar o fenômeno pelo modelo 

proposto de 3 dimensões (Materiais, Competências e Significados), acreditamos que a 

perspectiva de Shove et al (2012) pode contribuir nos seguintes fatores: 

1) Considerar as diferenças de contexto: exemplos simples de como preparar uma torrada 

no café da manhã ou tomar um chá as 5 horas da tarde, típico dos ingleses, são práticas 

que exigiram competências desenvolvidas a partir de questões culturais específicas de 

uma região (Shove et al. 2012). Para o desenvolvimento de competências digitais 

precisamos considerar as diferenças de contexto, pois no Brasil temos diferentes 

realidades quando se trata de todos os tipos de escolas. 

2) O efeito das redes: buscar os motivos pelos quais as práticas surgem, se estabelecem ou 

morrem é objetivo dos sociólogos da prática social. Um dos argumentos mais 

consistentes está no efeito rede na disseminação e manutenção das práticas. Shove et al. 

(2012) traz como exemplo um estudo elaborado por Nick Crossley (2008) sobre o 

movimento punk. De acordo com esse autor, a interação entre os membros foi um dos 

fatores que permitiu que o movimento punk se difundisse de forma rápida. Para 

desenvolver competências digitais de forma efetiva nas instituições de ensino brasileiras 

será necessário formar comunidades engajadas nesse objetivo, permitindo sobretudo a 

colaboração e oportunidade para todos atuarem.  A “maestria reside não no mestre, mas 

na organização da comunidade de prática de que o mestre é uma parte (Lave e Wenger, 

1991, p. 94). 

3) Propor uma transformação do ensino: a evolução tecnológica colocou o formato 

tradicional de ensino em xeque. De acordo com Shatzki (2002), práticas deixam de 

existir quando as mudanças nas organizações são vastas ou quando tarefas de uma 

prática simplesmente não são mais executadas. Diferente da moda que é cíclica, muda 
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constantemente, mas não altera os hábitos sociais (Gronow, 2009), a consolidação de 

uma prática por várias gerações tem diversas explicações, dentre elas (Shove et al 2012): 

3.1) Recompensas internas: “ser um excelente professor é satisfatório não só pelo 

reconhecimento público mas por um sentimento interno” (Shove et al 2012, p. 75). 

Práticas que não têm recompensas internas tendem a não perdurar; 

3.2) Simbologia: a prática deve estar “fortemente associada a um bom ou mau 

comportamento” ou “cumprindo injunções ou obrigações” para permanecer relevante 

no tempo (Shove et al 2012, p.75). Nesse fator entendemos que a educação terá sempre 

motivos para se transformar e se adaptar; 

3.3) Conexão e inovação: para uma prática se manter, por mais paradoxo que isso possa 

parecer, ela deve permitir a inovação e a conexão com outras práticas. No exemplo 

clássico do bambolê (Shove et al. 2012) e de outras modas recentes como o “spinning” 

que duraram alguns meses, o fato de não permitir a inovação é o que extingue uma 

prática. No desenvolvimento de competências digitais é preciso entender se o ambiente 

da escola de negócio permite a inovação constante. 

Sintetizamos os conceitos desse capítulo na Tabela 11 abaixo que servirá como base para 

formulação do roteiro de entrevistas e como lente de análise nas observações no campo. 

Dimensão Onde aplicar Como analisar 

Materiais 
Infraestrutura da escola de negócios: salas, 

equipamentos e outros recursos 
tecnológicos 

A escola busca inovação nos materiais? 
Conecta o uso destes com outras disciplinas? 

Quais tecnologias podem ser incluídas no 
processo de transformação digital? 

Competências 

Analisar como são desenvolvidas 
competências digitais de discentes em 

escolas de negócios, as rotinas, as práticas, 
como se organizam e gerenciam as tarefas 

Quais ações são desenvolvidas? Como elas 
ocorrem e como são geridas?  

Significados 

Verificar quais são as competências mais 
deficitárias e demandadas pelo mercado e 

como atrair mais discentes para a 
tecnologia através do “make sense”, 

interpretação dos significados coletivos 

Quais são as competências mais deficitárias 
no mercado? Como despertar o interesse por 

tecnologia nas pessoas? 

Tabela 11: Como a teoria será utilizada na prática 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir desta discussão teórica, formularemos no próximo capítulo as estratégias 

metodológicas para esse estudo que busca sobretudo identificar como as escolas de negócio 

desenvolvem competências digitais para compor o que consideramos ser uma tendência para a 

escola do futuro. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo descrevemos a estratégia de pesquisa, como foi realizado o processo de coleta e 

análise dos dados, bem como apresentamos a justificativa pelos métodos escolhidos. Definimos 

a escola de negócios escolhida para a pesquisa e os recursos utilizados para a coleta de dados 

que contou com entrevistas em um roteiro semiestruturado com 3 classes de respondentes 

(discentes, docentes e especialistas), observação participativa em reuniões e triangulação de 

fontes com análise de documentos. A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de 

Conformidade e Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – CEPH, sobre o parecer n. 

94/2019, conforme Apêndice 1.  

5.1 Estratégia de Pesquisa e Justificativa 

Realizamos um estudo de caso construtivista (Stake 1998), instrumental e orientado a processo 

(Bansal et al. 2018). Stake (1998) propõe que esse tipo de estudo deve ser um trabalho reflexivo, 

que busca entender significados de algo novo através da descrição detalhada do contexto e das 

narrativas das experiências. A triangulação de fontes e métodos é recomendada para identificar 

as diferentes realidades, enriquecer a análise de dados e dar credibilidade à pesquisa. 

Justificamos essa escolha pelos motivos relacionados a seguir: 

ü Primeiramente a preferência do autor pela perspectiva ontológica e epistemológica de 

um estudo de caso construtivista, que visa uma pesquisa exploratória que irá tomar 

forma durante o processo de coleta e análise de dados; 

ü O tema é emergente e as recentes revisões de literatura (Van Laars et al 2017) sugerem 

a aplicação de estudos empíricos, outro ponto que justifica uma estratégia construtivista; 

ü Através de observação participativa e entrevistas semiestruturadas, pretendemos 

analisar com profundidade as práticas da organização no desenvolvimento das 

competências digitais, com foco no processo de construção, aplicação e avaliação dos 

resultados; 

5.2 Coleta de Dados 

A pesquisa foi realizada na Fundação Getulio Vargas (FGV), mais precisamente na EAESP 

(Escola de Administração de Empresas de São Paulo), envolvendo os departamentos que têm 

mais contato com o desenvolvimento de competências digitais e um foco particular na FGV-

Tech, uma entidade estudantil de tecnologia fundada em 2017 que nasceu com a missão de 
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“capacitar e desenvolver os líderes que o mundo de inovação tecnológica demanda” (Apêndice 

2 – FGV-Tech). A coleta de dados foi realizada através de um roteiro semiestruturado de 

entrevistas abertas (Glesne, 1999), com os gestores, docentes e discentes das escolas da FGV 

envolvidas no tema, assim como alguns especialistas do mercado de T.I. para obter uma 

profundidade de análise. Pretendemos coletar dados também através de observação 

participativa e da análise de documentos, realizando a triangulação de fontes e dados.  

Na Tabela 12 apresentamos a estrutura da coleta de dados descrita até aqui. 

Fonte de Dados Descrição Período Função 
Entrevistas com 
discentes, docentes, 
gestores da FGV e 
especialistas do 
mercado de T.I. 

Roteiro semiestruturado (anexo) 
de perguntas abertas, elaboradas 
com base na perspectiva teórica 
proposta.  

De 
Setembro 
de 2019 a 
Janeiro  
de 2020. 

Buscaram profundidade de detalhes 
no processo de desenvolvimento de 
competências digitais e triangulação 
de fontes 

Observação 
participativa nas 
reuniões da 
entidade estudantil 

Acompanhar os discentes nas 
reuniões operacionais tendo 
como base a lente teórica 
proposta.  

De 
Setembro 
a 
Novembro 
de 2019. 

Buscaram relatar em notas de campo 
experiências nas rotinas de trabalho 
dos discentes, verificando relações 
com a teoria no desenvolvimento de 
competências digitais 

Documentos Verificar documentos  emitidos 
pelas escolas de negócios, como 
grades curriculares, planos de 
ensino (syllabus) e ofertas de 
estágio e trabalho no setor de T.I.  

De 
Outubro 
de 2019 a 
Janeiro de 
2020 

Buscaram triangulação de fontes de 
dados e enriquecer a análise de 
dados. Auxiliará na busca pelo 
“sensemaking” proposto na teoria. 

Tabela 12: Estrutura da coleta de Dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Foram entrevistados 10 membros da FGV-Tech, entre fundadores, ex-presidentes e atuais 

líderes, no período de setembro de 2019 a janeiro de 2020, com um total de 392 minutos (cerca 

de 6 horas e meia) e uma média de 39 minutos por entrevista. As entrevistas seguiram o roteiro 

semiestruturado que será apresentado no capítulo 5.7, permitindo abertura para outros temas 

emergentes e uma maior amplitude nas respostas já que a maioria das perguntas eram abertas. 

Foram realizadas também 2 reuniões presenciais de cerca de 1 hora cada, uma com o atual 

presidente e um líder e outra com todos integrantes da geração 2019/2, onde fizemos anotações 

de observação participativa e apresentamos os objetivos desta pesquisa. 

Quanto aos docentes (professores e gestores), o total realizado foram 9 entrevistas com um total 

de 304 min (cerca de 5 horas) e uma média de 33 minutos por entrevista. A maioria dos 

professores entrevistados também exerce alguma função administrativa na FGV, seja de 

coordenação de centros de pesquisa, chefes de departamento, entre outros. Limitamos nosso 

escopo aos departamentos que constam na descrição do caso. Como forma de enriquecer nossa 

análise de dados, selecionamos 4 gestores do setor de TIC de 4 diferentes multinacionais que 

têm operações no Brasil e mais de 20 anos de experiência atuando em gestão de projetos. Esses 
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profissionais são líderes de equipes com alta diversidade na área de TI, são influenciadores na 

tomada de decisão e 3 deles também fazem pesquisas acadêmicas e participam de eventos como 

formadores de opinião. As entrevistas com eles colaboraram para o entendimento de questões 

como o déficit de mão de obra e as competências digitais mais valorizadas no mercado de 

trabalho de TI.  

Todas entrevistas foram gravadas utilizando aplicativos de celular para gravador de voz 

(Gravador de Voz Fácil versão 2.6.3 nas presenciais e Cube ACR nas versões online), na Tabela 

13 apresentamos um resumo da distribuição e tempo das entrevistas realizadas, que totalizou 

23 com 793 min. (cerca de 13 horas) distribuídas 41% online e 59% presenciais: 

 
Tabela 13: Resumo do tempo e distribuição das entrevistas 

Fonte: Elaboração do autor 

No processo de triangulação de fontes com documentos, podemos enumerar as seguintes 

verificações realizadas: 

• Documentos oficiais da FGV-Tech, conforme Apêndice 1; 

• Documentos oficiais da FGV-EAESP, como as principais informações que constam no 

site institucional, sobre as grades curriculares e sobre os centros de pesquisa envolvidos 

(CEDEA, CEPI e GV Cia) 

• Propostas de estágio emitidas por empresas de tecnologia para avaliar as demandas do 

mercado por competências técnicas e socioemocionais; 

 

5.3 Análise de Dados 

Considerando sua estratégia construtivista, esse estudo foi guiado pelo método Gioia que segue 

as raízes desse tipo de pesquisa (Gioia e Chittipeddi, 1990; Gioia e Tomas, 1996). O processo 

de criação do modelo de desenvolvimento de competências digitais nessa metodologia deve 
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passar por 2 níveis de codificação, sendo o primeiro inteiramente do campo e o segundo com 

apoio da literatura. Seguindo referências de outros estudos que utilizaram esse método (Tello-

Rozas, Pozzebon e Mailhot, 2015), o processo de codificação indutiva de Gioia passa por três 

níveis de análise: primeira ordem, segunda ordem e categorias agregadas.  

Os elementos de primeira ordem emergem do campo (Tello-Rozas, Pozzebon e Mailhot, 2015), 

são elaborados a partir das entrevistas e observações. Os dados de segunda ordem são abstraídos 

a partir da análise dos de primeira ordem com suporte da lente teórica e dos modelos verificados 

na revisão de literatura. O fato de o processo ser basicamente indutivo não impede que 

categorias conceituais inspiradas pela teoria sejam incorporadas ou influenciem no processo de 

codificação nesta fase. No terceiro nível de análise os elementos de segunda ordem são 

organizados em categorias agregadas para obter um modelo processual como resultado final. 

Nesse terceiro nível é necessário utilizar técnicas mais aprimoradas de codificação (“axial 

coding”) onde os resultados são comparados diversas vezes de maneira interativa até que se 

obtenha um grau da saturação dos dados (Tello-Rozas, Pozzebon e Mailhot, 2015).  

O método desenvolvido por Gioia (2004) e sintetizado por Langley e Abdallah (2011) busca 

um modelo que contemple elementos de primeira, segunda ordem e resulte em categorias que 

gerem uma nova visão. Seguindo as propostas de Strauss e Corbin (1990), autores que 

fundamentaram a “grounded theory”, esse método envolve “uma codificação altamente 

disciplinada e um processo de análise onde o artefato central, uma hierárquica ‘estrutura de 

dados’, é apresentada como resultado da pesquisa, em um formato horizontal em três níveis” 

(Langley e Abdallah, p. 119). Os códigos de primeira e segunda ordem devem ser consolidados 

em uma espécie de árvore e a partir da análise constante dos dados emergir um terceiro nível 

de categorias que vão gerar um modelo processual do campo. 

Conforme mencionado anteriormente, um dos artigos que inspirou a escolha desse método foi 

de Aversa, Cabantous e Haefliger (2018, p.227) onde uma parte do modelo é apresentado na 

Tabela 16. Como se pode verificar, os conceitos de primeira ordem são obtidos do campo, os 

de segunda em um primeiro nível de abstração e no terceiro uma compilação desses construtos 

para uma criar uma dimensão. 
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Tabela 14: Exemplo de resultado do método Gioia (parcial) 

Fonte: Aversa, Cabantous e Haefliger (2018, p.227) 

Os procedimentos metodológicos utilizados também foram inspirados pela recente tese de 

doutorado de Lima (2018), que também usou teorias da prática ao método Gioia para decifrar 

o uso das mídias sociais no policiamento. A diferença fundamental desta dissertação em relação 

às aplicações clássicas do método Gioia é que neste, partimos das 3 dimensões: Competências, 

Materiais e Significados. Depois disso codificamos os que seriam de 1ª ordem a partir do campo 

e agrupamos em 2ª ordem e categorias para fazer as conexões com a teoria.  

As transcrições das gravações foram realizadas pelo pesquisador com quase a totalidade do 

conteúdo, onde foram desconsiderados momentos em que a entrevista saiu totalmente de 

contexto (além de comprimentos iniciais, comentários finais, falas que não teriam contribuição). 

Antes de iniciar a gravação, o pesquisador apresentava um breve contexto da pesquisa, o que 

se tornou padrão e não foi gravado. Durante as transcrições, foi realizada uma pré-codificação 

manual em arquivos de texto e simultaneamente foram construídas as árvores de codificação 

utilizando o software Miro que auxiliou na construção dos mapas mentais que apresentamos 2 

etapas no Apêndice 3. 

5.4 Critérios de qualidade 

Seguindo uma linha construtivista (Guba e Lincoln, 1994), este estudo de caso considera como 

critérios de qualidade (Pozzebon, Petrini, 2013): a) credibilidade, através da demonstração 
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literal das citações obtidas no campo e descrição fiel dos dados obtidos com documentos; b) 

transferabilidade, escolhendo um caso único em profundidade com descrição detalhada dos 

contexto e suas limitações; c) dependabilidade, através de um protocolo de pesquisa detalhado 

e d) confirmabilidade, comparando os dados coletados com a teoria, descrevendo com clareza 

e detalhe os processos de transcrição e codificação das entrevistas e do desenvolvimento do 

modelo processual (Gioia Method). Apresentamos esses critérios estabelecidos para essa 

pesquisa na Tabela 15. 

Critérios Definição (Pozzebon, Petrini, 
2013, p. 6) 

Realizado na pesquisa 

Credibilidade “A ‘verdade’ dos resultados, vista 
através dos olhos daqueles que estão 
sendo observados ou entrevistados e 
dentro do contexto em que a pesquisa 
é realizada”. 

Entrevistas abertas e observação 
participativa com 3 classes de atores. 
Triangulação com documentos e 
demonstração literal das citações obtidas no 
campo (“verbatim”). 

Transferabilidade “A medida na qual os resultados 
podem ser transferidos para outro 
ambiente (contextos similares)”. 

Descrição detalhada do contexto e discussão 
das possibilidades de estender os resultados 
para escolas de negócios. 

Dependabilidade “A medida na qual a pesquisa poderia 
produzir resultados semelhantes ou 
consistentes se realizada como foi 
descrita”. 

Protocolo de pesquisa detalhado. 

Confirmabilidade “Pesquisadores precisam fornecer 
evidências que corroborem os 
resultados”. 

Descrição clara do processo indutivo de 
codificação, comparação dos dados com a 
teoria no desenvolvimento dos modelos 
processuais (árvores de codificação) 

Tabela 15: Critérios de qualidade 
Fonte: Adaptado de Pozzebon e Petrini, 2013 

5.5 Cronograma  

Apresentamos na tabela 15 o cronograma implementado. Importante ressaltar que no processo 

de qualificação estava previsto a aplicação de um autodiagnostico de competências digitais com 

os alunos, mas que ao decorrer do início da pesquisa esse método se provou ineficaz para 

responder à pergunta de pesquisa que leva o “como desenvolvem” e não “quais estão 

desenvolvidas ou deficitárias”. 

 

 

 

Atividade Período 
Entrevistas e Observações participativas De Setembro de 2019 a Janeiro de 2020 
Árvore de Códigos de 1ª Ordem Novembro, 2019 
Feedback: Members-Checking (2 reuniões) Dezembro, 2019 
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Análise dos resultados e Códigos de 2ª e 3ª  Ordem (retorno à teoria 
e revisão de literatura)  

De Dezembro a Janeiro, 2019 

Protocolo da Dissertação e envio da versão final à banca de 
avaliação 

De Janeiro a Fevereiro, 2020 

Defesa da Dissertação Março, 2020 
Tabela 16: Cronograma de pesquisa no campo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.6 Roteiro semiestruturado de entrevistas 

Para finalizar o capítulo de metodologia, apresentamos abaixo a primeira versão do roteiro 

semiestruturado de entrevistas elaborado a partir dos conceitos de Glesne (1999) e ancorado 

nas 3 dimensões da perspectiva teórica que propõe a análise das competências, dos materiais e 

dos significados (Figura 9): 

(Início: breve introdução sobre o contexto de transformação digital conforme capítulo 1) 

1) Conte-me como você iniciou na entidade, qual seu papel e quais atividades desenvolve? (para 

professores, gestores e especialistas a pergunta foi adaptada ao departamento ou empresa) 

2) Quais metodologias sua entidade/escola/empresa utiliza para o desenvolvimento de 

competências digitais? Ou Como sua entidade/escola/empresa está se preparando para esse 

momento de transformação digital? 

3) Qual a infraestrutura disponível para as tarefas e operações da entidade/departamento/empresa? 

4) Quais competências digitais você considera importantes para entrar na entidade/escola/empresa 

e como vocês capacitam novos integrantes? 

5) Qual sua opinião sobre o déficit de mão de obra previsto no mercado de trabalho de TI? 

6) Como sua entidade/escola/empresa está se preparando para esse momento de transformação 

digital? 

7) Como é feita a avaliação dos membros/discentes/funcionários? 

8) Quais ferramentas são utilizadas no dia a dia de capacitações? 

9) Por fim, uma pergunta mais pessoal, de opinião, como você acha que podemos atrair mais 

pessoas para a tecnologia? Por que as pessoas não se interessam por esse tema? 

 

5.7 Justificativa para a escolha do caso 

 

Após a descrição do contexto, das lacunas de pesquisa identificadas na revisão de literatura e 

da explicação da lente teórica escolhida, optou-se por escolher um caso único que fosse 

interessante e tivesse características em comum com tudo que foi descrito até o momento. De 

acordo com Bengtsson et al. (1997, p.477) “os casos devem ser selecionados para replicar, 

estender ou desafiar a teoria emergente”. Em casos únicos esses autores complementam que 
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“um caso pode ser considerado ‘crítico’ quando a teoria estabelecida pode ser testada e 

validada”. A EAESP, com foco na FGV-Tech, entidade de tecnologia da Fundação Getulio 

Vargas (FGV), no TDS e demais centros de pesquisa (CEDEA, GVCia e CEPI), foram nossa 

opção pelos seguintes motivos: 

a) Existe um déficit de competências digitais para o uso crítico e construtivo da TI no 

Brasil e entender como uma escola de negócios que é referência na América Latina 

desenvolve essas competências pode auxiliar outras instituições públicas e privadas 

nessa busca; 

b) Antes de ir a campo, a impressão que o pesquisador tinha era de que a entidade FGV-

Tech representava uma resposta dos discentes à falta de disciplinas que desenvolvessem 

competências digitais, fato que consta inclusive na apresentação da entidade (Apêndice 

1). Esse fato tornou o caso interessante do ponto de vista de entender quais lacunas a 

FGV-Tech se propõe a resolver sobre uma lente teórica que validassem as práticas. O 

acesso aos dados também colaborou para essa escolha; 

c) A necessidade emergente de qualificação e requalificação é para todos, pois o avanço 

tecnológico é mais rápido que o sistema de ensino. As táticas de reestruturação que 

aconteceram durante a pesquisa na EAESP provam essa demanda. Além disso, 

habilidades cognitivas como inovação, criatividade e pensamento crítico serão cada vez 

mais valorizadas e as escolas que reformarem suas grades com base nessas novas 

demandas terão destaque na formação de talentos para o futuro; 

d) Na lente teórica escolhida, Shove, Pantzar & Watson (2012, p. 7) fazem referência às 

práticas como entidades e como performances. “É através da performance, através da 

imediação do fazer, que o 'padrão' fornecido pela prática como entidade é preenchido e 

reproduzido. É somente através de sucessivos momentos de desempenho que as 

interpendências entre elementos que constituem a prática como entidade são sustentadas 

ao longo do tempo”. A escolha do caso atende a um requisito de buscar o 

desenvolvimento de competências digitais fora dos métodos tradicionais de ensino e na 

prática. 

e) A entidade FGV-Tech, apesar de nova (2 anos) e contemplar de 12 a 20 integrantes 

(dependendo do momento do semestre), oferece uma grande riqueza de conteúdo. 

Primeiramente foi fundada por uma maioria feminina, o que já vimos é contrária à 

tendência de gênero na T.I. Depois ela é uma iniciativa que responde uma lacuna que 

sempre existiu entre tecnologia disponível e assimilada, num momento de auge de 
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fenômenos como a transformação digital e a revolução 4.0. Acredito que temos muito a 

aprender com esses discentes; 

f) Por fim, um estudo de caso único na EAESP se justifica por permitir uma maior 

profundidade de análise e um exercício de autorreflexão, auxiliando professores, 

gestores e alunos a ampliarem o conhecimento e a discussão desse tema que tem grande 

relevância para o sistema de ensino e para o mercado de trabalho. 

 

6 A Fundação Getúlio Vargas, a EAESP, seus departamentos e entidades 

Fundada em 20 de dezembro de 1944, a Fundação Getulio Vargas (FGV) dispensa uma extensa 

apresentação. “Líder na criação e aperfeiçoamento de ideias que contribuem para o 

desenvolvimento nacional, a FGV investe e estimula a pesquisa acadêmica, o que tem resultado 

em uma produção de relevância, reconhecida nacional e internacionalmente”. (FGV 

Institucional, 2020). Vale ressaltar que no Brasil é a 1ª pós-graduação em administração e 

análise da tecnologia da informação (AATI), nota 7 no Capes e pioneira no mundo com a 

certificação “Triplle Crown” (tríplice coroa), com acreditações internacionais da AACSB (The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business), EFMD (European Foundation for 

Management Development) e AMBA (Association of MBAs).  

Especificamente em São Paulo a FGV possui 4 escolas referências de graduação na América 

Latina: administração de empresas (EAESP), administração pública (EBAPE), de direito (FGV 

Direito) e economia (EESP). Além disso também conta com centros de estudo, consultorias e 

projetos. 

A criação de uma Escola de Administração de Empresas, em São Paulo, foi um 
compromisso assumido pela Fundação Getulio Vargas, em 1953, por meio de 
protocolo assinado com a Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). A decisão foi precedida de entendimentos entre a Fundação 
Getulio Vargas, o governo brasileiro e autoridades norte-americanas, que 
forneceram parte crucial do apoio técnico e financeiro para a criação da escola. 
(Alcadipani e Bertero, 2012) 

Com mais de 60 anos de história, a EAESP hoje conta com 3,5 mil alunos e 230 professores, 

18 centros de estudo, 40 mil membros da rede Alumni, 106 parcerias internacionais em 38 

países e cerca de 500 alunos internacionais frequentam a escola anualmente. A EAESP 

“aprimora-se continuamente para atender às demandas das comunidades acadêmica e 

empresarial, criando e implementando novos cursos e serviços em diversos setores”. (EAESP, 

2020, dados referentes a 2019). 
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Nesta dissertação limitamos o campo de estudo para a EAESP, com foco na entidade estudantil 

que desenvolve competências digitais de forma autônoma e prática, a FGV-Tech, o 

departamento TDS (Technology and Data Science) que também é responsável por parte da 

grade curricular relacionada as capacitações em TIC, e seguindo as referências de Stake (1998), 

ampliamos o escopo para alguns centros de pesquisa como o GVCia (Centro de Tecnologia da 

Informação Aplicada); o CEPI (Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação) este 

excepcionalmente da escola de direito mas que tem atividades em parceria com a FGV-Tech; e 

do CEDEA (Centro de Ensino e Aprendizagem) da EAESP. 

A figura 14 demonstra um esquema do campo pesquisado, onde focamos no entendimento da 

entidade FGV-Tech e envolvemos os professores da EAESP que foram indicados como 

parceiros pelos alunos ou que fazem parte do desenvolvimento de competências digitais na 

escola (desenvolvendo funções de pesquisa ou administrativas), seguindo o que autores da 

Grouded Theory (Strauss e Corbin, 1990), de onde vem os conceitos do método Gioia, propõem. 

Uma observação importante é que a FGV-Tech é uma entidade independente, não faz parte de 

nenhum departamento ou centro específico. 

 
Figura 14: O campo de estudo 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.1 As entidades estudantis na EAESP e a FGV-Tech 

Em uma publicação sobre as entidades estudantis na EAESP, Tavares (2014, p.25) relata que a 

partir de 1954 “a única entidade estudantil da escola era o Centro Acadêmico de Administração 

de Empresas (CAAE), que cuidava de assuntos acadêmicos e desportivos”. Entre as décadas de 

60 e 70 o CAAE acumulou alguns títulos e organizou festas, shows e espaços para discussões 

políticas. Em 1970 surge a Associação Internacional de Estudantes em Ciências Econômicas e 

Comerciais (AIESC) “organização de jovens de universitários de todo mundo, desembarcou 

aqui para propor experiências internacionais, promovendo intercâmbios culturais” (Tavares, 

p.25). De 1970 em diante verificamos o surgimento de várias entidades, onde vale destacar a 

EJ (Empresa Júnior FGV) fundada em 1989, “primeira dessa categoria no Brasil” e que “serviu 

de inspiração para várias entidades” (Tavares, 2014), “uma associação civil, sem fins lucrativos, 

formada por alunos de graduação da FGV-EAESP, que, com a orientação de professores, 

prestam consultoria para empresas" (FGV Apoio-Aluno, 2020). A função da EJ é também 

desenvolver competências técnicas e pessoais para o empreendedorismo e o mercado de 

trabalho (Dias, 2016). 

De acordo com publicações da LIDEN (Liga das Entidades da FGV), em 2019 eram 18 

entidades e órgãos representativos “que são instituições formadas por alunos com objetivos 

específicos atuando nas diversas áreas de administração, economia e direito” e que 

“representam oportunidades para os alunos botarem em prática o que aprendem em seus cursos, 

crescendo profissional e pessoalmente”. (LIDEN Facebook, 2018) 

Fundada em 2017 por 4 discentes que “eram gamers” (começou com uma comunidade no 

Facebook chamada FGV-Games) e se reuniam para conversar sobre temas que vinham da 

“paixão por tecnologia” (nas palavras de duas das fundadoras), a FGV-Tech foi criada para ser 

a entidade estudantil de tecnologia da FGV. A FGV-Tech surge de uma resposta dos discentes 

a uma necessidade que o mercado estava apresentando, o déficit de competências digitais que 

abordamos no capítulo 2 e que também consta no Apêndice 2 que é a carta de apresentação da 

entidade. 

“À época, apesar do cenário de inovação digital que desde então transformava o 
universo dos negócios, era evidente que o preparo do aluno para trabalhar com 
tecnologia não satisfazia as demandas de mercado. Dessa forma, A FGV-Tech se 
propôs a suprir essa necessidade por meio de imersão na estrutura tecnológica de 
empresas parceiras e do desenvolvimento de projetos relacionados à gestão, à 
tecnologia e aos negócios digitais, preparando então os profissionais da FGV-Tech 
a fim de que estejam preparados para a Revolução 4.0 que já modela o mundo hoje”. 
(Apêndice 2 - FGV-Tech, 2017, p.1) 
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Durante a pesquisa identificamos que a iniciativa dos alunos da FGV-Tech também visava 

complementar os estudos em TIC que não estavam contemplados nas grades tradicionais da 

EAESP. Principalmente os conceitos de tecnologias de fronteira como I.A., blockchain, cloud, 

computação quântica, dentre outras e suas aplicações. Os alunos se queixam da distribuição de 

cargas horárias de algumas disciplinas mais tradicionais e que pouco se aborda de novas 

tecnologias, principalmente aplicadas a novos modelos de negócios. Os membros da FGV-Tech 

entendem que temas relacionados às TIC deveriam estar mais presentes em todas disciplinas, 

pois a presença da tecnologia hoje está em todos os setores e pouco se aborda essa tendência 

Os membros da FGV-Tecch buscam o aprendizado fora do tradicional, se organizando em 

metodologias ágeis de aprendizado, usando como referências técnicas utilizadas em Start Ups 

e empresas de desenvolvimento de software como SCRUM (conjunto de valores para otimizar 

a produtividade e eficiência em projetos – Sabbagh, 2014). No que diz respeito a ciência de 

dados muitos comprovaram a importância desse tópico contudo acham que sistemas como o R 

e o Python devem ser priorizados frente ao Excel, considerando este último de uso excessivo e 

muitas vezes repetitivo. 

Impressionou o fato de em 2019 a entidade ter um processo seletivo rígido e com um número 

alto de candidatos. A quantidade de membros varia entre 12 e 20 pessoas e a evolução que 

entidade teve em 2 anos em termos de organização e capacitação dos membros foi um dos 

grandes motivadores dessa pesquisa. Nesse período a FGV-Tech se estruturou, passou por 

problemas naturais das organizações em início de jornada e tem desenvolvido um trabalho 

importante de qualificação e conscientização em competências digitais através da formação de 

grupos de estudo, organização de eventos, palestras, visitas técnicas e projetos de consultoria 

que serão aprofundados e detalhados no próximo capítulo.  

7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A apresentação dos resultados do campo foi dividida entre as 3 classes de atores envolvidos: 

discentes, docentes (professores e gestores ou ambos); e especialistas. Para cada ator foi 

elaborado uma árvore de codificação com base no método Gioia, partindo de um roteiro 

semiestruturado de entrevistas elaborado através da lente teórica, que fez emergir os códigos de 

1ª ordem. Os códigos de 2ª ordem agrupam os temas similares com o apoio das descobertas na 

revisão de literatura e por fim, abstraímos a uma terceira categoria agregada que formam 

conceitos fundamentados em teorias. Dessa forma, no próximo capítulo desenvolveremos a 
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análise do campo nas 3 dimensões propostas por Shove, Pantzar e Watson (2012): 

Competências, Materiais e Significados para cada um dos atores envolvidos e no final de cada 

subcapítulo apresentaremos a árvore consolidada de codificação. 

7.1 Discentes 

Durante as transcrições com os discentes que fizeram ou fazem parte da FGV-Tech foi possível 

identificar alguns padrões, códigos que foram rapidamente se confirmando, alguns códigos que 

se conectam e outros que tratavam de opiniões individuais.  

7.1.2 Competências dos discentes 

Entendemos por competências “as múltiplas formas de entendimento e conhecimento prático” 

(Shove, Patzar e Watson, 2012, p. 23) que no modelo é descrito também como habilidades, 

conhecimentos e técnicas. 

“Na maioria das contas, o know-how, o conhecimento e a compreensão básicos são 
considerados cruciais, seja na forma que Giddens (1984) descreve como consciência 
prática, habilidade deliberadamente cultivada ou, mais abstratamente, como 
entendimento compartilhado de desempenho bom ou apropriado em termos dos quais 
julgamentos específicos são julgados. Saber no sentido de poder avaliar um 
desempenho não é o mesmo que saber no sentido de ter as habilidades necessárias 
para o desempenho e, em algumas situações, essa é uma distinção importante (Warde, 
2005) (Shove, Pantzar e Watson, 2012, p.23) 

Para fins de análise dos dados, compreendemos como competências digitais o conjunto de 

competências técnicas e socioemocionais para o uso crítico e construtivo das TIC no trabalho, 

no estudo e em sociedade, inspirado e adaptado da revisão de literatura que fizemos, agregando 

conceitos de competências do usuário (Marcolin et al. 2000), definições da C.E. (2006) e da 

mais recente revisão de literatura neste tema (Van Laar et al. 2017). Resumimos esse construto 

entendendo como competências técnicas a soma do que esses autores consideram ser as 

habilidades de conhecimento e uso das TIC em tarefas práticas para resolução de problemas em 

ambientes específicos, incluindo a gestão da informação. Como competências socioemocionais 

agrupamos as habilidades de carácter, a atitude em relação as TIC que envolvem criatividade, 

pensamento crítico, autonomia, flexibilidade, liderança, inovação, dentre outras. Para 

complementar, adicionamos a consciência cultural que trata de habilidades para comunicação 

e colaboração com diferentes culturas utilizando as TIC. Incluímos nessa definição as 

habilidades de desenvolver uma atitude digital positiva, como a de despertar o interesse em TIC 

de pessoas que ainda não tem essas competências. Kraiger et al. (1993) adicionam o conceito 
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de atitude e motivação como resultado da aprendizagem e complementam que “se os valores 

do aluno passaram por alguma mudança, então o aprendizado ocorreu” (p. 319). 

A partir desse construto temos para esse primeiro modelo (Figura 15) uma categoria agregada 

e 3 códigos de 2ª ordem que consolidam o que verificamos no campo: 3 times com integrantes 

que colaboram para desenvolver competências técnicas, socioemocionais e culturais em relação 

à TIC e negócios, que consolidados formam a categoria agregada Competências Digitais.  

O Cultura-tech é o time responsável por desenvolver competências socioemocionais como a 

liderança e a autonomia (ownership, sentimento de dono), além de organizar os eventos e visitas 

técnicas que promovem a consciência cultural em relação aos temas emergentes em TIC. O 

Tech-Hub é o time que trabalha com grupos de estudo e desenvolve as habilidades técnicas e 

cognitivas que tratam de conhecer as principais tecnologias e suas aplicações. Finalmente, o 

time mais recente de consultoria busca fazer o link entre TIC e negócio, investigando modelos 

de negócios para desenvolver projetos de consultoria para pequenas e médias empresas através 

de parcerias com Start Ups e mentoria com alguns docentes. 

 
Figura 15: Árvore de competências dos discentes 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Importante observar que este primeiro modelo representa como a entidade FGV-Tech funciona 

atualmente, até fim de 2019. A FGV-Tech iniciou suas atividades em 2017, com grupos que se 

reuniam, estudavam um conteúdo e apresentavam uns aos outros. Depois, em 2018, justamente 

quando teve a entrada de novos integrantes, houve uma mudança nas competências do grupo 

que permitiu que a entidade se estruturasse, formando um modelo que gerou “preocupações de 

empresa pequena” (Discente 3). A segunda evolução na hierar  quia da FGV-Tech chegou a 

gerar uma complexidade superior ao que a entidade demandava, um total de 9 projetos para 12 

integrantes: “eventos, comercial, projeto biblio-tech (...), grupo de estudos, o cultura-tech que 
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é o que a gente chamava antigamente de mentoria, além do projeto jurídico, marketing, 

planejamento estratégico e processo seletivo” (Discente 1). 

Hoje os 9 projetos foram consolidados em 3 times, que têm uma estrutura organizacional 

composta de um presidente, um líder para cada time e os membros que se dividem nessas 

equipes (as vezes a liderança é dividida com um co-líder). “O presidente é aquele que realmente 

atua como se fosse um co-líder para cada um desses times, mas oficialmente é aquele que preza 

pela visão mais macro da entidade, aquele que reconhece quais são os objetivos que a gente 

quer atingir”. (Discente 1)  

7.1.2.1 Competências socioemocionais e consciência cultural  

“Basicamente a questão do Cultura-Tech é a cultura da miniempresa que é a FGV-
Tech, então algumas coisas que a gente aborda: gestão de pessoas, entrada de novos 
membros, processo seletivo (...) a gente também organiza os eventos da entidade e 
consequentemente a gente acaba sendo responsável pelo marketing e a gente é 
responsável por um projeto chamado liderança que é a capacidade dos membros nas 
soft-skills” (Discente 4) 

O Cultura-tech consolidou todas as funções administrativas que antes eram departamentos e 

tornaram o início das atividades da entidade extremamente burocrático, mas que hoje parece 

estar mais coerente. Como forma de desenvolvimento de competências digitais destaca-se nessa 

equipe a organização dos eventos e visitas técnicas que são uma forma de qualificação e 

projeção da entidade que faz contato com grandes empresas do setor de tecnologia: 

“Conseguimos mentorias e alguns eventos do Flávio Pribas que fundou o Cubo com 
o Itaú, alguns eventos com o alto escalão da Microsoft, da IBM, isso tudo indo atrás 
mesmo, buscando no Linkedin e fazendo algumas visitas locais” (Discente 5) 

“Quando a gente faz eventos a gente pensa em empresas que as pessoas vão querer 
ouvir, que as pessoas gostam, tipo Nubank, Microsoft, Samsung, não adianta!” 
(Discente 8) 

Algo interessante nessa entidade também é a participação das mulheres, 2 fundadoras e um 

número superior ao normal em organizações de tecnologia. Dentre os eventos que eles 

produzem é notório a iniciativa de trazer temas de gênero (evento Mulheres Tech em parceria 

com o Nubank e a Accenture) e diversidade. 

“A gente tem alguns eventos, tem visita pra Mckinsey, pra Canary que é uma VC 
(Venture Capital) bem famosa também, tem evento com a Endeavour, (...) nosso valor 
é diversidade, a gente tá tentando fazer um sobre diversidade também, eventos 
grandes né, eventos pequenos”. (Discente 7) 
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A multidisciplinariedade, que é algo que verificamos na literatura também ocorre nos eventos, 

como um sobre fake news e segurança da informação realizado em parceria com a escola de 

direito (Discente 9). O auge dos eventos, segundo alguns alunos foi a Tech-Week, uma semana 

de qualificações que teve a presença de empresas como a Microsoft, a Nubank, o Cubo do Itaú, 

“depois dessa semana a gente conseguiu se estabelecer como entidade dentro da FGV de 

tecnologia” (Discente 6). Na figura 17 apresentamos um exemplo de postagem no Linkedin de 

uma visita técnica na Mckinsey em parceria com a Empresa Júnior (EJ). 

 
Figura 17: Exemplo de ação da equipe de marketing 

Fonte: @techgv (Linkedin) 
 

O Cultura-tech também tem funções de R.H., atuando na seleção (processo seletivo), na 

avaliação, em atividades de feedbacks e retenção de membros: 

“Eu mensurava tudo (...) uma das coisas que eu fiz foi medir o clima organizacional 
(...) como os membros estavam se sentindo e como os líderes achavam que eles 
estavam se sentindo (...) (Discente 3) 

“Eu acho que na graduação a gente não está muito disposto a receber feedback (...) 
na FGV-Tech a gente tinha bastante, nas reuniões mensais falava: poxa você poderia 
ter feito isso, feedback positivo também (...) feedback é muito tecnologia porque tem 
a tecnologia sabe, preparar um programa, uma nova feature, usar uma ferramenta, 
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dar pro usuário, ele curtir ou não curtir, você trabalhar com isso, melhorar e mostrar 
de novo”. (Discente 6) 

“As RCT’s, a denominação é relatório Cultura-tech, são basicamente a percepção de 
como o membro tem do desenvolvimento pessoal dele dentro da entidade, a percepção 
que ele tem com seu líder, a percepção que ele tem com seu time, isso é específico do 
Cultura-tech. (Discente 2) 

A habilidade de liderança foi algo que se manifestou em todas as entrevistas. As fundadoras já 

planejavam inserir isso na cultura da entidade desde o início e atualmente eles utilizam como 

referência os 14 princípios de liderança da Amazon (Apêndice 4) que faz parte do projeto 

liderança dentro do Cultura-Tech. 

“Criei uma área específica sobre liderança, a gente chamava de Cultura-tech, 
cuidava de toda parte do que era RH, cultura organizacional e também competências 
de soft skills e uma delas era liderança” (Discente 3) 

“(...) eu dei uma pesquisada e tem um artigo da Pearson que chama “The future skills” 
que limita bem o que cada cargo exige agora de coisas não técnicas e além disso eu 
usei como inspiração a Amazon que tem os 14 princípios de liderança (...) a gente faz 
dinâmicas, resolução de cases pra conseguir trabalhar algumas habilidades dos 
membros”. (Discente 4) 

O sentimento de dono (ownership) foi outra competência mencionada diversas vezes e está em 

desenvolvimento desde a fundação. Essa competência também se funde com autonomia, 

iniciativa e responsabilidade, outras atitudes similares que foram citadas: 

“Eu acho que cresci muito dentro da Tech é o fato de que eu tinha que fazer as coisas, 
sabe? Eu quero que meus membros ele fazem as coisas, não quero ficar pedindo, se 
eles tem algum problema, eles vão lá e eles resolvem (...) a melhor forma de aprender 
é você ser responsável e ter autonomia sobre o seu projeto (...) (Discente 3) 

Também podemos fazer uma relação dessa competência ao conceito de Life Long Learning, o 

aprendizado contínuo: 

“As pessoas que estão na FGV-Tech já tem intrínseco nelas um ownership, um senso 
de querer aprender (...) as pessoas que buscam a Tech já tem iniciativa (...) você tem 
que pegar e abraçar a causa e ir pra frente (...) todos locais de tecnologia que eu vejo 
tem isso, um senso de dono, uma busca de aprendizagem constante e a quebra de 
paradigma, sempre estar inconformado, tentar coisas novas, quebrar a cara, se 
reinventar, todo mundo precisa ser um executivo versátil que se adapta a todas 
situações” (Discente 10) 

 
7.1.1.2 Competências técnicas 

O Tech-Hub é o time que surgiu dos grupos de estudos, desde a origem da entidade, “no início 

era uma pessoa que vinha e apresentava, todo mundo fazia um estudo prévio e depois essa 
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pessoa vinha e apresentava o que era uma tecnologia nova” (Discente 3). Esses conteúdos 

foram reunidos em um grande acervo no Google Drive que se transformou no Biblio-tech: 

“A gente fez uma votação pra conseguir definir quais eram os temas de maior 
interesse pela turma (...) com base nisso a gente estruturou o cronograma do Biblio-
tech que é nosso repositório de dados. Todo mês o Biblio-tech faria uma pesquisa de 
notícias que seriam compartilhadas ou artigos que as pessoas internamente 
redigiriam pra postar nas nossas redes sociais”. (Discente 1) 

Esse projeto depois se dividiu em 2 vertentes (Tech-Hub e Biblio-tech) que hoje se fundiram 

num time que coordena 3 produtos que tem como objetivo de cognição (tanto do conhecimento, 

como de aplicação da tecnologia, conforme Marcolin et al, 2000), realizadas através de grupos 

de pesquisa e mais recentemente incluindo um núcleo de programação: 

“A gente separou o Tech-Hub em 3 produtos que a gente chama que seriam, é, áreas 
dentro do projeto, que seria nossa Tech-Trails, que seria um curso de preparação 
nessas tecnologias, de capacitação mesmo. O nosso núcleo de atualidades, ao mesmo 
tempo que a gente precisa ter um conhecimento profundo e abstrato desse conceito a 
gente precisa também saber o que está acontecendo agora, tecnologia é uma coisa 
que muda muito rápido, então nosso núcleo de atualidades nasceu não somente como 
forma de promover a tech, através de publicações, mas também manter atualizados 
acerca dos temas em voga hoje em dia (...). E por fim, um produto que a gente tá 
estruturando nesse semestre é nosso núcleo de programação né (...), já conversei com 
professores (...) acerca da possibilidade de utilizar uma plataforma que já existe 
chamada DATA CAMP, que basicamente é uma plataforma online de ensino de 
programação, eles focam primeiramente em 3 áreas que seriam 3 linguagens que 
seria PYTHON, R e SQL e eles sempre buscam vincular isso com  prática (...) 
(Discente 2) 

Interessante observar que a partir de 2019, uma dinâmica da prática, a entidade adotou um 

processo de nivelamento e ambientalização dos novos integrantes, fato que nos permitiu 

considerar a principal função deste time desenvolver resultados cognitivos (“cognitive 

outcomes” com base em Marcolin et. Al, 2000) que abrangem o conhecimento das principais 

tecnologias e suas aplicações para resolução de problemas. 

“A gente teve uma aula, uma aula que a gente chama de catch up, ou seja, pros 
membros novos  que entraram, como que a gente vai conseguir que eles estejam a par 
ou pelo menos uma estrutura pra eles, um nivelamento digamos assim, foi 2 aulas na 
verdade, cada uma de 2 horas, a gente trabalhou sobre dados inicialmente, modelos 
de negócio envolvendo esse ecossistema de dados, justamente pra dar uma introdução 
pra que eles se desenvolvessem em outras área né, porque atualmente há uma 
tendência (...) que tudo está vinculado e girando em torno de dados” (Discente 2). 

O Tech-hub possui ciclos de temas para qualificação, nesse semestre (2019/2) estavam em 

ciclos de IoT (Internet of Things – Internet das Coisas), blockchain e I.A. Há também 4 formatos 

de atividades: 

“Dentro do Tech-Trails tá incluído 4 formatos de atividades que seria roda de debates, 
aula expositiva, palestras e cases (...) aula expositiva a gente tem aula tanto de 
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membro pra membro quanto de especialista pra gente, por exemplo nesse semestre a 
gente teve aula com o Prof. Eduardo Francisco que ele é especialista em dados 
georeferenciais e foi uma perspectiva diferente que a gente não tinha tanto sobre Big 
Data né, foi algo bem interessante” (Discente 2). 

7.1.1.3 Competências técnicas de modelos de negócios 

Os discentes comentaram o fato do desenvolvimento de competências não ser só uma questão 

de tecnologia, mas dos novos modelos de negócios que estão sendo implementados em 

decorrência da transformação digital: 

“Tinha pessoas que iriam trabalhar com agro, outros com marketing e tinha muitas 
coisas ligadas à tecnologia que a gente não estava vendo na faculdade (...) até 
estrutura organizacional totalmente diferenciada que não estávamos vendo”. 
(Discente 5) 

“Saber o que é SCRUM, uma metodologia ágil, saber fazer um Sprint, saber como 
funciona Cloud, I.A. (...), blockchain, todas essas coisas, é um diferencial tremendo 
que um estudante de administração tem pra implementar business dentro dessas 
coisas (...)” (Discente 10) 
 

O time de consultoria é o mais recente da entidade e sua função é fazer o link entre TIC e 

negócio, contudo sua atuação ainda está restrita ao planejamento de parcerias e oportunidades 

que devem aparecer no curto ou médio prazo. Os membros contam com a ajuda dos professores 

e da força do nome da FGV (código que será levantado em significados) para esse fim, já que 

os integrantes são geralmente do início do curso de graduação, entrando até o 4º período e, 

portanto, com experiência limitada nesse aspecto. 

“O consultoria a ideia é que até o final do semestre a gente consiga um piloto que 
seja, estudar uma empresa, de pequeno ou médio porte, ver quais são as necessidades 
e conectar ela com alguma Start Up que a gente acha que soluciona o problema e 
fazer um acompanhamento ao longo do semestre que vem pra ver como que foi isso 
(...) (Discente 7) 

“Na minha visão as consultorias são consultorias básicas (...) os professores vão dar 
o suporte pra gente e a gente vai correr atrás do conhecimento pra fazer a parte mais 
braçal (...) querendo ou não é um bando de moleque querendo dar consultoria pros 
velhaco de 50 anos que querem inovação digital na empresa deles, então precisa de 
solidez, alguma ajuda externa, pra consolidar, senão eles vão achar que é um bando 
de moleque à toa (...) a gente vai precisar de apoio técnico de professores, empresas 
pra validar o que a gente tá fazendo”. (Discente 10) 

Verificamos possibilidades de sinergia entre o time de consultoria e o Tech-hub, que é algo que 

surgiu nas entrevistas e na revisão de literatura, sobre o perfil do cientista de dados, alguém que 

entende de tecnologia, mas também precisa saber como aplica-la para gerar valor em um 

negócio. Em nosso entendimento, esse é um primeiro link entre os códigos que emergiu do 

campo, o projeto de consultoria dessa entidade visa uma aproximação com as necessidades do 

mercado para formar líderes que possam fazer essa conexão entre negócio e tecnologia. 
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“A gente quer transformar as pessoas em líderes completos que tem conhecimento 
amplo de todas funcionalidades de tecnologia (...) O mote da FGV-Tech é trazer 
lideranças de tecnologia, porque querendo ou não, as mentes de tecnologia não estão 
na GV, estão na Poli, no INE, em outras entidades, porém o criador do modelo de 
negócio, vender, fazer IPO*, todas essas coisas têm dentro de uma faculdade de 
excelência em administração de empresas” (Discente 10) 
 

“A gente foi no Fórum Mckinsey nesse ano e uma das coisas que o Candido Bracher 
disse (...) a nossa ideia é não ter uma equipe de tecnologia, não ter uma equipe 
voltada pra programação ou pra, enfim, a nossa ideia é que os funcionários que a 
gente tem hoje eles estejam inseridos nos times de forma que não exista burocracia 
entre a tecnologia e a parte administrativa né. (Discente 7) 

7.1.3 Materiais dos discentes 

Para materiais consideramos objetos, infraestruturas como salas e laboratórios, ferramentas, 

hardware e software (Shove et al. 2007) que fazem parte das práticas de desenvolvimento de 

competências digitais dos discentes. 

As "coisas" quase não aparecem nos escritos de Giddens (1984) ou Bordieu (1984), 
cujas teorias são de fato quase inteiramente "sociais". No entanto, esses aspectos são 
importantes não apenas para Reckwitz, mas também para Shatzki, que explora as 
várias maneiras pelas quais as "práticas estão intrinsecamente conectadas e 
interligadas aos objetos" (2002: 106). Ao revisar contribuições recentes para a teoria 
da prática, Røpke (2009) sugere que agora existe um amplo consenso de que as coisas 
devem ser tratadas como elementos da prática” (Shove, Pantzar, Watson, 2012, p. 23) 

Na Figura 18 apresentamos a árvore de codificação para essa dimensão, onde temos 2 códigos 

de 2ª ordem: ferramentas virtuais, inspirada no “ways of working” do modelo ATC21S que 

contempla comunicação e colaboração e a infraestrutura física que representam os materiais 

que os teóricos da prática social consideram ser os itens “não humanos”. Esses códigos foram 

agrupados em uma categoria agregada intitulada Ambientes Virtuais e Físicos. 

 
Figura 18: Árvore de materiais dos discentes 

Fonte: Elaboração do autor 
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7.1.3.1 Ferramentas Virtuais 

Nesse primeiro código temos mais um exemplo claro das dinâmicas da prática, a medida que a 

entidade foi se construindo, criando processos, surge a necessidade de utilização de ferramentas 

para comunicação e colaboração para alcançar os objetivos das equipes. A primeira adotada foi 

o Google Drive para o acervo do Biblio-tech, mas para colaboração efetivamente foi o Trello, 

um aplicativo para gestão de projetos muito utilizado em empresas de tecnologia e Start Ups 

que foi implementado na segunda fase (2018) da entidade (Discente 9).  

“Tem o Trello que a gente usa para, você conhece Kanban*? (sim) Pra fazer um 
Kanban, então a gente separa ali algumas atividades, separa em TO DO’s, em 
fazendo e DONE, separa certezas, sugestões e dúvidas né, então o Trello é mais pra 
essa coisa de organizar o que está sendo feito e o Miro é mais pra organizar o que 
deve ser feito, o que pode ser feito”. (Discente 7)  

Depois deste, para se comunicar a entidade utiliza o Slack, um aplicativo similar ao WhatsApp 

mas que de acordo com os membros permite uma transparência e uma dinâmica mais apropriada. 

Atualmente eles já estão migrando para o Microsoft Teams: 

“(...) pra comunicação a gente tem o Slack e o Microsoft Teams, a gente tá fazendo 
essa transição porque a gente descobriu que pela GV a gente tem uma licença pra 
Microsoft Teams (...) a gente tinha o WhatsApp e aí tinha dezenas de grupos, é, que 
nem eu falei, tinha 9 projetos aí cada 9 desses projetos tinha 2, 3 produtos e cada um 
desses produtos tinha outro grupo (...) assim todo mundo consegue ver o que está 
acontecendo em qualquer um dos times, é só abrir o canal lá e procurar (...) tem essa 
abertura, essa questão de transparência” (Discente 7)  

Os relatórios da Consultoria Gartner* a qual todos alunos da FGV têm acesso se demonstrou 

como a fonte de pesquisas prioritária para a entidade, assim como o uso do Google Drive como 

repositório dos conteúdos criados por eles nesses grupos de estudos, que também são publicados 

numa rede social, uma espécie de blog (chamado Medium) contendo publicações variadas com 

grande foco em tecnologia: 

“a Gartner, nossa base de dados principal, onde a gente vai fazer pesquisas bem mais 
aprofundadas, conseguir dados estatísticos bem mais embasados teoricamente e a 
outra é nosso Drive que serve como o nosso repositório de informações (...) pro 
núcleo de atualidades que isso é publicado em algumas mídias, por exemplo, a gente 
vai publicar um artigo sobre blockchain provavelmente no final dessa semana no 
nosso Medium que a gente tem alguns artigos publicados lá (...) que é algo muito 
mais acadêmico, profissional do que se a gente publicasse no Facebook por exemplo 
(...) a gente também consome conteúdo do Medium porque tem autores muito bons lá, 
principalmente assuntos de tecnologia é o que mais domina e a gente tem publicações 
lá” (Discente 2)  
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7.1.3.2 Infraestrutura física 

No ambiente físico concentramos nossas perguntas em relação à infraestrutura disponível na 

FGV, como salas, laboratórios e equipamentos (hardware) para o uso dos discentes. Como se 

pode observar e é algo percebido também pelos professores, a quantidade de laboratórios da 

FGV não supre a demanda, pois aumentou consideravelmente as disciplinas que utilizam algum 

artefato tecnológico, principalmente em disciplinas que envolvem cálculos complexos, 

modelagem de problemas e análise de grandes bancos de dados. 

Em relação mais especificamente da infraestrutura para a FGV-Tech, atualmente é limitada aos 

espaços livres que encontram de acordo com a demanda: 

“Começando pela parte física né, a gente tá tentando conseguir um espaço, não é tão 
fácil porque existe muita burocracia. O que a gente faz atualmente ou a gente usa o 
Sub Lab que é o espaço de convivência ali do Direito, né, o problema é que lá tem 
pós-graduação no Sábado (...) nessa situação a gente usa a sala de estudo de lá que 
é mais vazia ou a gente aluga uma sala aqui no prédio de AE (...) a gente tem usado 
de vez enquanto o espaço lá do TDS, da sala de reunião quando é alguma coisa mais 
formal (...) (Discente 7) 

Em relação aos laboratórios, houve consenso na falta de estrutura para todos: 

“Mas a GV também não tem muita estrutura né, tipo, tem 1 andar de Lab, de 
Laboratório de Informática e só, e são muitas turmas que tem aula lá, então é bem 
difícil” (Discente 8) 

Nessa codificação surgiu evidências de que os alunos utilizam seu próprio material, motivo pelo 

qual incluímos a sigla BYOD (Bring Your Own Device), um conceito bem consolidado nesse 

ambiente de tecnologia, mas que muitas vezes oferece riscos. 

“Numa sala normal, cada um leva seu computador, mas meu computador é Mac, ele 
não roda Solver Table*, daí não consigo resolver metade do exercício (...) aí metade 
da sala tem Mac e a gente fica assim (...) (Discente 8)   

Finalizamos aqui a análise e codificação de materiais, seguindo agora para a última dimensão 

referente aos Significados para os discentes. 

7.1.4 Significados dos discentes 

A codificação para os significados foi a mais complexa e ao mesmo tempo a mais inspiradora 

nessa dissertação. O fato de envolver os sentidos (o “sensemaking” de Maitlis e Christianson, 

2014 da teoria das organizações) foi um verdadeiro desafio, motivo pelo qual adotamos ‘desafio’ 

como a categoria agregada para essa dimensão. Obviamente que o termo desafio foi dito 

diversas vezes nas entrevistas por todos atores e considerando sua presença nos mais recentes 
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artigos da revisão de literatura (o desafio de estudar competências digitais com o objetivo de 

fornecer um modelo consistente que cubra as diferentes visões da área – Fernandez-Sans et al. 

2017), fez sentido essa abstração.  

O primeiro código de 2ª ordem nesse modelo foi definido como dilemas da prática, inspirado 

na lente teórica e representando os desafios nas tomadas de decisão, porque esses sistemas são 

dinâmicos e qualquer mudança em competências, materiais ou significados faz a prática como 

um todo se transformar (podendo nascer, emergir ou morrer). O segundo código de 2ª ordem 

intitulamos mitos e cerimônias em referência aos autores Meyer e Rowan (1977) que abordam 

os problemas estruturais que as organizações vivem a partir dos significados que elas criam e 

que acabam desviando elas do seu propósito inicial, como as burocracias. Por fim, o terceiro 

código de 2ª ordem foi definido força maior com base numa definição do direito que trata de 

forças externas que os seres humanos não podem resistir, como a velocidade do avanço 

tecnológico. Nesse caso específico extrapolamos nossa abstração para o fato de que o tempo, a 

velocidade e a complexidade da tecnologia são características naturais dela e, exceto a 

complexidade que pode ser simplificada, não há ação humana que possa mudar essa 

característica própria da tecnologia.  

Nesse processo perguntamos a quase todos entrevistados: como atrair mais pessoas para a 

tecnologia? Ou por que você acha que as pessoas não se interessam por tecnologia? As respostas 

são cobertas de significados, com referências temporais e às vezes pessoais (opiniões 

individuais como “eu acho, “eu sinto, “eu penso que”). Compilamos as respostas que faziam 

parte de significados em comum de alguns grupos e procuramos explica-los a partir da teoria. 

(...) o que Reckwitz descreve como atividades mentais, emoção e conhecimento 
motivacional, como um elemento amplo de "significado", um termo que usamos para 
representar o significado social e simbólico da participação a qualquer momento. 
Esse território complicado, em que aqueles que escrevem sobre práticas sociais 
concordam muito menos em como caracterizar significado, emoção e motivação. Na 
análise de Shatzki, as estruturas "tele afetivas" - abrangendo fins, projetos, tarefas, 
propósitos, crenças, emoções e humor (1996: 89) - são centrais para a organização 
e ordenação da prática e para a localização da prática social dentro do que Schatzki 
descreve como 'espaço temporal' (Shatzki, 2010b). Ele usa esse conceito para 
elaborar o argumento de que o que as pessoas fazem tem uma história e um cenário; 
mostrar que as ações são orientadas para o futuro e que ambos os aspectos estão 
unidos no momento da atuação. Em vez de enfatizar o caráter contínuo e desdobrável 
dos fins e projetos, interrompemos essa discussão e, em vez disso, tratamos o 
significado como um elemento da prática, não algo que se destaca do lado de fora ou 
que figura como uma força motivadora ou propulsora. (Shove, Pantzar e Watson, 
2012, p. 23, 24) 
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Na Figura 19 apresentamos a árvore de codificação para essa dimensão e na sequência 

analisaremos cada uma das codificações de 2ª ordem. Vale ressaltar aqui que devido à grande 

quantidade de citações que poderiam gerar novos códigos, selecionamos aqueles que faziam 

mais sentido para responder à pergunta de pesquisa. 

 
Figura 19: Árvore de significados dos discentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

7.1.4.1 Mitos e Cerimônias 

Começando pelas estruturas, que em alguns trechos do capítulo sobre as competências foi 

possível observar, os integrantes no início sofreram o que Myers e Rowan (1977) apresentam 

como “mitos e cerimônias”, ou seja, burocracias que as organizações criam para ter ordem mas 

que muitas vezes tiram elas do foco, do objetivo principal, como as eternas reuniões de 

alinhamento que ocorrem nas grandes corporações hoje em dia e dão espaço para entrada de 

Start Ups mais eficientes e ágeis na operação e na tomada de decisão. 

 
“Produtos, serviços, técnicas, políticas e programas institucionalizados funcionam 
como mitos poderosos, e muitas organizações os adotam cerimonialmente. (...) Para 
manter a conformidade cerimonial, as organizações que refletem regras 
institucionais tendem a amortecer suas estruturas formais das incertezas das 
atividades técnicas, tornando-se fracamente acopladas, criando lacunas entre suas 
estruturas formais e atividades de trabalho reais”. (Meyer e Rowan, p. 340, 341) 

Considerando a hierarquia, houve períodos em que haviam mais líderes que membros, uma 

estrutura que poderia ser mais horizontal e que ainda é vertical, mas aberta à inovação porque 

todos têm autonomia. Esse desafio ocorre provavelmente pelas estruturas que já estão 
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enraizadas nos conceitos de administração tradicionais, o “taked-for-granted” (tomado como 

garantido). 

“As palavras têm um peso muito grande, então se você chama de presidente, outro 
de líder e outro de membro, automaticamente a gente imagina uma pirâmide, imagina 
uma coisa vertical (...) na prática é uma entidade que tem uma divisão por 
competências pra garantir uma organização maior, mas que ainda assim está muito 
aberta ao debate, à inovação (...) os nossos membros tavam saindo porque, eu sinto 
pelo menos, eles talvez não vissem a entidade capacitando eles tanto quanto eles 
gostariam (...) a gente parte da premissa de que o pessoal tem que ir atrás (...) a GV-
Tech abre portas, mas ela não te puxa pela porta, ela abre se se você quiser você vai 
passar, aí você vai encontrar um mundo muito fantástico mas pra isso precisa de 
muita autonomia para ir atrás”. (Discente 1) 

“A gente tinha 9 projetos, então tinha marketing, eventos, comercial, R.H., enfim, 
coisas mais tradicionais, departamentos né, e a gente sempre falava que a gente 
queria adotar metodologia de squads* que a Spotify usa, que é menos engasgada, 
menos burocrática!  (Discente 7) 

A burocracia das estruturas formais prejudicou a performance da entidade nos últimos 

semestres que teve que substituir o tempo que tinha para as qualificações para uma 

reestruturação que simplificou a organização dos times em 3 grupos, contudo teve suas 

consequências nos últimos semestres. 

“Uma coisa que a gente demorou muito pra se ligar era que realmente a capacitação 
era uma coisa que a gente tinha que focar, antes de querer pegar um projeto (...) foi 
uma coisa que demorou muito, era pra demorar 1 semana, levou 3 (...) então eu falei, 
nossa, tá na hora de rever até a alocação dos membros (...) pelo que vi esse semestre 
deu uma travada (...) (Discente 8) 

Na média os alunos passam 1 ano na entidade, entrando no 4º semestre e saindo no 6º 

geralmente com propostas de estágio. Verificando o desafio de continuidade, recentemente isso 

mudou e alguns discentes do 1º e do 2º semestre estão ingressando, possibilitando que 

permaneçam na entidade por até 2 anos, fato que consideramos válido para ampliar a 

experiência e a retenção de membros na entidade, que também saíam por não verem sentido no 

formato. 

“É um ponto bom e um ponto ruim nosso que a gente tem um turn over muito alto, 
muita gente sai depois do 1º semestre (na entidade) porque não se adapta ao modelo 
que a gente cria (...) a pessoa não vê sentido e acaba saindo (...) (Discente 10)  

Outra questão confirmada no campo, não óbvia para o pesquisador, foi a concorrência do 

desenvolvimento de competências digitais com outras áreas dentro da FGV. Observamos que 

apesar da tecnologia estar presente em todos setores, discentes de outras escolas, como de 

direito, AP (Administração Pública) e até mesmo de AE (Administração de Empresas) têm 

interesses muito distintos. Constatamos que a área de finanças por exemplo tem um grande 
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apelo na FGV, assim como marketing e são poucos alunos que desenvolvem um interesse 

natural por um aprofundamento da tecnologia. Sendo assim, nas entrevistas foi possível captar 

a dificuldade que a FGV-Tech tem para atração de membros, pois concorre com entidades mais 

tradicionais e mais atrativas financeiramente como a Finance Club (entidade de finanças da 

FGV) e a EJ.  

“A gente quer ser referência, dentro da GV, mas é muito difícil quando você tem 
muita entidade, quando todas fazem muito evento durante o semestre e quando você 
é uma entidade pequena que talvez não tenha tanta relevância quanto as outras (...)” 
(Discente 3) 

“Aqui na GV especificamente, você tem 2 seguimentos que é muito forte, que é o 
financeiro, por questão financeira, dá muito dinheiro e a consultoria, acho também 
pela questão financeira, por questão da dinâmica do trabalho atrai bastante pessoal 
(...) então o pessoal da GV tem uma missão de ficar rico né, de ganhar muito dinheiro, 
conseguir manter o padrão de vida que tem, eu imagino (...) (Discente 7) 

Na citação abaixo temos um depoimento mais crítico que envolve as estruturas de base do 
ensino (déficit em matemática básica) somado à concorrência entre as disciplinas. 

“Eu acredito que é um problema muito estrutural, a gente aqui no Brasil, eu sinto 
muito isso (...) a parte de programação, a parte de tecnologia é matemática pura, é 
lógica de programação, é tudo pautado em questões de matemática básica 
inicialmente pra depois uma coisa mais avançada (...) o problema principal é da base, 
querendo ou não, nosso ensino no piso é ridículo (...) ninguém no Brasil sabe 
matemática direito (...) 3% dos brasileiros sabem fazer juros compostos, é absurdo 
isso (...) 1% vai pra engenharia como um todo (...) outro 1% vai pra parte de negócios, 
bancos né, vai pra parte de finanças (...) o outro 1% vai pra tecnologia, então 1% da 
população brasileira vai ter interesse de ir para a tecnologia (...) (Discente 10) 

 

O processo seletivo foi algo comentado durante várias entrevistas e apesar de ser uma prática 

comum em todas as entidades “por um motivo bom: porque funciona” (Discente 3), este 

pesquisador ainda tem dúvidas quanto a efetividade desse processo considerando a necessidade 

de atração de novos membros, fato que nos fez classificar como mitos e cerimônias, algo que 

será abordado no capítulo de conclusão e discussão dos resultados. Em relação a como esse 

processo ocorre, se destaca o fato de que existe um consenso de que não são necessárias 

competências digitais, apenas o interesse no estudo da tecnologia: 

“Antigamente como a gente fazia pra incluir novas pessoas: ah, tem um amigo meu 
que gosta de tecnologia, beleza chama ele, ele vai fazer uma apresentação de tal coisa, 
a gente faz uma entrevista e essa pessoa vai entrar dependente da nossa avaliação, 
então a gente falou: a gente tá crescendo, precisamos estruturar um processo seletivo, 
pensamos em várias maneiras, o fit da pessoa que a gente tava procurando não era 
uma pessoa que precisava saber de tecnologia, não sei nada de Excel mas estou 
disposto a aprender e a gente fez vários processos seletivos e fomos acertando no 
meio do caminho” (Discente 6) 
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“Eu quero alguém motivado (...) nenhum membro precisa saber de nada de 
tecnologia ou hard skills, eu quero alguém que queira aprender, que tenha atitude” 
(Discente 3) 

Seguindo o caminho das dinâmicas da prática, esse processo evoluiu depois para um vídeo onde 

a pessoa se apresentava e depois uma entrevista para avaliar o interesse e a disponibilidade do 

candidato (Discente 9). A entrada de novos membros, inclusive de outras escolas fez o processo 

evoluir e hoje eles incluem dinâmicas e a resolução de um estudo de caso, fato que aumentou a 

complexidade:   

“Como funciona nosso case, nosso case é uma aplicação de uma tecnologia em uma 
área, por exemplo desse semestre foi como você poderia utilizar I.A. (Inteligência 
Artificial) pra otimizar processos dentro da Apple, eu montei uma lista de assuntos 
que eles poderiam pesquisar, com alguns links de matérias que poderiam ler (...) 
então eles preparariam essa apresentação em uma hora e meia e a gente teria meia 
hora para a apresentação (...)” (dos resultados pelos candidatos) (Discente 2). 

Na citação abaixo verificamos uma curiosidade sobre a quantidade de inscritos e o processo de 

adesão. Na avaliação do autor esse processo seletivo não é inclusivo (um dos valores da FGV-

Tech) e não permite o desenvolvimento da consciência cultural em relação à TIC. Um processo 

de adesão mais inclusivo poderia trazer mais membros para a entidade, portanto mais 

oportunidades de produção e colaboração. 

“A gente reprova, nesse último foram 48 inscritos, só que teve um pessoal que não 
foi, em nenhuma das fases e aí acho que a gente passou 20 e a gente aprovou 12 (...) 
tem gente que presta 2, 3 entidades e aí passou em outra e prefere ir pra outra 
(Discente 8) 

Para fechar essa codificação de mitos e cerimônias, verificamos a dificuldade que, mesmo numa 

entidade pequena, existe para manter os times integrados, trabalhando de forma colaborativa, 

um dos itens que consta em todos modelos de desenvolvimento de competências digitais da 

revisão de literatura e que se comprovaram estar deficitários. O mesmo ocorreu para realização 

de novos contatos fora da entidade, os discentes enfrentam diversas barreiras de entrada para 

conseguir organizar novos eventos, novas parcerias, o que exige deles o desenvolvimento de 

competências cognitivas como comunicação, adaptação e persistência. 

“Um dos principais problemas na GV Tech na verdade era isso, tinha uma falta muito 
grande de colaboração, nos semestres passados e mesmo nesse semestre (...) esse ano 
palestra a gente tá escasso, a gente tá com 2 visitas programadas aí (...) (Discente 4) 

“Eventos, antes cada área vazia o seu, por exemplo, o consultoria vai procurar a 
Mckinsey (...) o Tech-hub vai fazer visita pra TOTVS, aí a gente decidiu passar todos 
eventos pro Cultura (...) quando a gente reestruturou a entidade o objetivo era que 
realmente as áreas se comunicassem mais, só que se for ver os projetos deles, tipo, 
no momento eles não se comunicam, cada time tem seus projetos e eles são muito 
diferentes (...) aí eu dividi eles em 2 grupos e falei, vocês conversem e aí vocês 
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pesquisam, e eles não se falam! Tipo mesmo eles estando no mesmo time, no mesmo 
grupo, cada um faz o seu (...) isso é o que o Cultura que vai tentar resolver, essa coisa 
de Team Work” (Discente 8) 

7.1.4.2 Motivos de Força Maior 

  
“Gaio assim descreveu força maior: “vis maior est cui humana infirmitas resistire non 
postest”. Traduzindo a frase, podemos depreender que força maior é aquela a que a 
fraqueza humana não pode resistir. Assim sendo, é entendido como sendo um fato 
imprevisível, resultante da ação humana, gerando efeitos jurídicos, independente da 
vontade das partes”. (Silva Júnior, 2010).  

Conforme mencionamos anteriormente, a codificação dos significados foi a que exigiu mais 

esforço de análise porque no campo diferentes significados surgiram, diretamente relacionados 

ao que consta na teoria de Shatzki em relação às questões de tempo e espaço. A primeira 

codificação dentro desse item é o tempo, nosso eterno limitante, também age como pressionador, 

e que quando incluímos TIC no contexto, verificamos a complexidade de lidar com essas 

variáveis.  

 “Eu tô sentindo, como líder, uma certa dificuldade de manter uma linha de tradição 
de semestre pra outro, sendo que nosso escopo é altamente disruptivo, então, por 
exemplo, a composição dos produtos, faria sentido a gente constantemente mudar 
nossos produtos todo semestre? Justamente porque tudo que a gente vê muda? Então 
a gente manter a mesma configuração a gente pode ficar atrasado, ou se a gente 
mudar todo semestre não tem continuidade (...) (Discente 2) 

Existe um consenso entre os depoimentos dos discentes que nos leva para questões da 

complexidade por parte de quem não conhece, um tipo de tabu ou limitações de visão de que a 

tecnologia hoje está em todos os setores, mas não percebemos a real importância de entender 

seu uso de forma construtiva. 

 “Eu acho que é um preconceito de achar que é muito difícil mesmo, as pessoas se 
assustam com, ai, aprender uma linguagem, como assim? Eu tenho que fazer, usar 
números e precisa aprender a programar e escrever com uns negócio que eu nunca 
vi na vida (...) (Discente 4) 

“Eu acho que isso é muito de um tabu que se criou que tecnologia é uma coisa difícil, 
que tecnologia não é pra mim, é pra galera que sabe matemática (...) as pessoas não 
veem tecnologia como um assunto que tá transversal em todas as áreas, sabe (...) 
(Discente 6) 

“A maior parte dos alunos não entende como a T.I. vai afetar o trabalho, mas 
começou a surgir eletivas e também obrigatórias que tocam nisso e as pessoas estão 
ficando curiosas” (Discente 5) 

“Eu acho que tem uma questão aí que quando você fala de tecnologia o pessoal acha 
que é uma coisa muito técnica né, e na verdade nem sempre é, (...) (Discente 7) 

 “Porque é um questionamento que a gente tem dentro da entidade, a gente fala: como 
que a gente mostra pras pessoas que isso é relevante, que isso é importante? Porque 
as pessoas, por exemplo, ah, eu quero trabalhar no mercado financeiro, você esquece 
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que vai ter que usar tecnologia pra isso, então tem muito essa visão muito limitada” 
(Discente 8) 
 

7.1.4.3 Dilemas da Prática 

Esse código foi formado para comprovar que a lente teórica escolhida está bem fundamentada 

e atendeu as expectativas para análise desse caso. No próximo exemplo é possível termos a 

melhor representação do que Shove, Pantzar e Watson (2012) argumentam sobre as dinâmicas 

entre competências, materiais e significados. A entidade começou em 2017 com uma definição 

de valores, missão e visão que sofreu, em apenas 2 anos, uma drástica mudança por 

consequência das alterações de competências dos membros que por ali passaram. Hoje, esse 

dilema da prática que representa o desafio de lidar com as mudanças de significados pode ser 

verificado no discurso a seguir: 

a) Missão: “a missão antiga era capacitar seus membros a partir da imersão nos 
diversos campos de aplicação da tecnologia no cenário atual, na revolução 4.0 né; a 
missão atual é somos pioneiros na transformação digital da GV pra formar líderes 
do século 21, eu deixei ela mais enxuta, mais direta, focando na GV, outra coisa que 
eu mudei, parei de falar de futuro (...) isso não é mais futuro, é presente, é até um 
pouco passado já” 

b) Visão: “(antiga) ser referência em conhecimentos de tecnologias na formação de 
líderes para o futuro, aí mesma coisa, questão de futuro eu tirei (...) a visão atual é 
mais ambiciosa, é mais no mundo das ideias mas é uma coisa que eu acho que é 
possível, que é transformar o cenário brasileiro de tecnologia e ser a entidade 
estudantil mais relevante da América Latina, só nesse sentido o pessoal ficou meio 
relutante com essa parte da América Latina, eu falei, cara se você é a entidade mais 
relevante da GV, se é de São Paulo, se é do Brasil você é provavelmente da América 
Latina, então foi questão de escalar né” 

c) Valores: “e valores antes era autonomia, diversidade, isonomia, inovação e 
transparência, eu não acho que são valores ruins mas eu não acho que eles exercem 
a função de valores né, de uma empresa, de uma entidade (...) eu acho que valores 
eles tem que dar um direcionamento mais conciso, então eu mudei esses valores de 
palavras chave para pequenas frases, então se transformaram para 1º valor: não 
ache, não tente, pense e faça; 2º valor: não faça parte, seja dono; 3º valor: seja 
ambicioso, pense grande e assuma responsabilidade; 4º valor: desafie-se sempre, 
inove sempre e 5º valor: diversidade e inclusão; então eles ficaram mais, né, no 
imperativo, é, também pra dar uma questão de motivação pro pessoal, e o pessoal 
aprovou” (Discente 7) 

A próxima citação também colabora para demonstrar a transformação que o tema liderança, 

que no início era um projeto do Cultura-tech, hoje tem um espaço muito maior, como uma 

marca no slogan da entidade: 

“Antes a gente colocava (no logotipo) FGV-Tech e embaixo a entidade de tecnologia 
da GV, a gente mudou isso, na verdade nosso slogan não é mais esse, é FGV-Tech: 
não é sobre tecnologia, é sobre liderança, então, pra deixar claro pros alunos, a gente 
não é programador, nosso foco não é programação, a gente tem sim um grupo que 
estuda isso mas nosso foco é literalmente formar líderes, formar profissionais 
competentes pro que o mercado tá precisando”. (Discente 7) 
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Outra surpresa nessas respostas foi o senso de comunidade de alguns membros. Seguindo as 

tendências do fenômeno de transformação digital, os membros da FGV-Tech incluíram nos 

planos eventos de inclusão para diversidade e gênero (desenvolvimento de empatia), algo que 

condiz com as necessidades do nosso contexto. Contudo, ainda existem desafios na atração e 

na manutenção das equipes com diversidade, algo que observamos ser uma competência 

essencial no mercado de trabalho: a capacidade de trabalhar em ambientes com diversidade.  

“Se a gente não tem empatia com o usuário da tecnologia, se não entendo meu cliente 
(...) é muito difícil você construir algo que vai ser bom no mercado (...) Eu consigo 
me colocar na situação de gênero, em geral mulheres, a gente cresce com a ideia de 
que mulher não se dá bem com isso e é muito difícil de quebrar isso quando se está 
na universidade, porque até você entrar na universidade você tem um caminho que é 
guiado pelos seus pais (...) no Nordeste ainda é muito assim, meninas não é para 
números, isso é coisa de homem, finanças, etc, a gente tem uma barreira natural de 
onde a gente não se daria bem e não é incentivado (...) e a universidade também não 
ajuda eu acho porque pelo menos a FGV olha de forma muito soberba, já tem tanto 
nome que não olha muito pra isso” (Discente 5) 

“(...) quando você fala que vai trabalhar com tecnologia elas tem essa imagem que 
vai ser um homem, um cientista e vai morar nos EUA e vai mexer no computador o 
dia inteiro (...) tem essa imagem também que é um mercado destinado pros homens” 
(Discente 8) 

“um dos problemas que a gente sempre tem tendo, dentro da entidade é atrair pessoas 
diferentes, é atrair pessoas que não sejam do curso de administração de empresas, é 
atrair pessoas que não sejam homens, que também não sejam de uma única etnia (...) 
e que não seja tão similar dos nossos gostos e interesses e isso é muito difícil, tanto 
na questão de atrair, mas na questão de manter” (Discente 2) 

Na próxima codificação verificamos a dificuldade que, mesmo numa entidade pequena, existe 

para manter os times integrados, trabalhando de forma colaborativa, um dos itens que consta 

em todos modelos de desenvolvimento de competências digitais da revisão de literatura e que 

se comprovaram estar deficitários. O mesmo ocorreu para realização de novos contatos fora da 

entidade, os discentes enfrentam diversas barreiras de entrada para conseguir organizar novos 

eventos, novas parcerias, o que exige deles o desenvolvimento de competências cognitivas 

como comunicação, adaptação e persistência. 

“Um dos principais problemas na GV Tech na verdade era isso, tinha uma falta muito 
grande de colaboração, nos semestres passados e mesmo nesse semestre (...) esse ano 
palestra a gente tá escasso, a gente tá com 2 visitas programadas aí (...) (Discente 4) 

“Eventos, antes cada área vazia o seu, por exemplo, o consultoria vai procurar a 
Mckinsey (...) o Tech-hub vai fazer visita pra TOTVS, aí a gente decidiu passar todos 
eventos pro Cultura (...) quando a gente reestruturou a entidade o objetivo era que 
realmente as áreas se comunicassem mais, só que se for ver os projetos deles, tipo, 
no momento eles não se comunicam, cada time tem seus projetos e eles são muito 
diferentes (...) aí eu dividi eles em 2 grupos e falei, vocês conversem e aí vocês 
pesquisam, e eles não se falam! Tipo mesmo eles estando no mesmo time, no mesmo 
grupo, cada um faz o seu (...) isso é o que o Cultura que vai tentar resolver, essa coisa 
de Team Work” (Discente 8) 
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Finalizamos essa descrição dos dilemas da prática com um último código de 1ª ordem que 

surgiu do campo, que trata da força do nome FGV. A FGV é indiscutivelmente uma escola de 

negócios referência, reconhecida mundialmente e tem na sua equipe docentes com grande 

experiência e formação excepcional. Consolidou seu nome pela excelência nos serviços 

prestados durante sua história e naturalmente diversas vantagens competitivas são geradas aos 

alunos de todas entidades estudantis que precisam se lançar no mercado. Como pesquisador 

percebemos que o nome efetivamente abre portas, algo que pode ser óbvio, mas respeitando o 

rigor metodológico desse estudo, criamos um código específico para demonstrar os momentos 

em que isso foi citado pelos alunos como uma vantagem da entidade por estar coberta pelo 

nome. O excesso de oportunidades dentro da FGV faz com que os alunos tenham que realmente 

optar e ter foco nas escolhas para obterem a formação que desejam, portanto o dilema está em 

como usufruir da melhor forma dessas viabilidades. 

“Qual é a minha ideia? Como a gente se difere? 1º a gente tá na GV, a gente tem 
acesso a todas as bases de dados da GV, a gente tem acesso aos melhores professores 
do país, alguns dos melhores professores do país e a gente tem alguns dos melhores 
estudantes do país, né, então isso já é alguma coisa” (Discente 7) 

“A gente sempre gosta de falar que a GV é um lugar em que explode de conhecimento! 
Tem conhecimento no corredor adoidado e você conseguir canalizar um pouco desse 
conhecimento e exprimir isso e juntar com o que você aprende na entidade é assim 
que você consegue realmente desenvolver, não é somente fazer a entidade ou somente 
fazer GV, é realmente um equilíbrio entre os 2, pelo menos eu senti isso” (Discente 
2) 

7.2 Resumo da codificação para os discentes 

Na Figura 20 apresentamos a árvore consolidada de códigos para as 3 dimensões analisadas. 

Em resumo identificamos 3 categorias agregadas que decifram o desenvolvimento de 

competências digitais nas práticas dos discentes: Competência Digital do Usuário na dimensão 

das competências, Ambientes Físicos e Virtuais na dimensão dos materiais e Desafios na 

dimensão dos significados. 
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Figura 20: Árvore consolidada de códigos para os discentes 

Fonte: Elaboração do Autor 

No próximo capítulo, incluiremos a análise das entrevistas com os docentes (professores e 

gestores). As entrevistas com os professores colaboraram muito para identificar similaridades 

e diferenças nos discursos e entender que existem desafios em ambas as partes, que muitas 

vezes tem suas particularidades e que dificultam o consenso na tomada de decisões de uma 

instituição da proporção da FGV. 

7.3 Análise e codificação das entrevistas com os docentes (professores e gestores) 

Seguimos nesse capítulo a mesma estratégia de codificação realizada para os discentes, 

utilizando mapas mentais para criar as árvores processuais do método Gioia. A primeira 

diferença em relação aos discentes foi que nesse campo entrevistamos professores, gestores, 

sendo que a grande maioria (6 de 9) desempenham a dupla função de gestor e professor. Para 

padronizar as citações identificamos todos como docentes, pois são todos profissionais de 

carreira da FGV. A segunda diferença é que neste segundo campo não conseguimos uma 

saturação de dados, algo já esperado por conta do tamanho da FGV que durante o período de 
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pesquisa tinha cerca de 240 docentes em seu quadro (Docente 6). O mais próximo que 

conseguimos de uma saturação foi no TDS, departamento mais relevante nessa pesquisa por 

estar mais próximo das competências digitais que estávamos buscando decifrar. Veremos nos 

trechos das entrevistas que as fronteiras da TIC é um dos desafios e obviamente outros 

departamentos (em marketing por exemplo) também desenvolvem um trabalho importante, mas 

deixamos claro aqui as limitações desta segunda etapa de pesquisa (que serão abordadas no 

capítulo de discussão). 

7.3.1 Competências dos Docentes 

Na Figura 21 apresentamos a primeira árvore de codificações para o desenvolvimento de 

competências na visão dos docentes. A primeira diferença em relação à árvore dos discentes é 

a inclusão do código de 2ª ordem Transformação Digital que representa as táticas de 

reestruturação que a FGV adota constantemente para acompanhar esse fenômeno de avanço 

tecnológico que muitos autores consideram ser a Transformação Digital (Vey et al. 2017). A 

segunda diferença é quanto à codificação das competências técnicas, pois decidimos consolidar 

todo o desenvolvimento de competências digitais em um único código de áreas de concentração 

que possibilita multidisciplinaridade. A terceira diferença é a visão da disseminação da cultura 

de TIC na FGV que envolve iniciativas de pesquisa acadêmica e eventos (como congressos) 

para despertar a atitude digital. Por fim no desenvolvimento de competências socioemocionais 

verificamos a presença do relacionamento (que agrega colaboração e comunicação) e do 

processo seletivo como uma forma de validar características de carácter antes da entrada dos 

alunos na universidade. 

 
Figura 21: Árvore de competências dos docentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 



100 
 

7.3.1.1 Transformação digital 

Vey et al (2017) afirmam que existem 6 razões para organizações falharem na tentativa de se 

adaptar à transformação digital: hesitar na reação; não reconhecer a necessidade de digitalização; 

falta de imaginação e estratégia; falta de agilidade; falta de competências ou uma cultura de 

inovação insuficiente. 

Consideramos nessa codificação todas táticas de reestruturação que a FGV teve que 

implementar por conta do avanço tecnológico que acontece há muito tempo atrás. Podemos 

observar no código de 1ª ordem Tradição e Inovação por exemplo diversas citações que 

certificam que competências digitais foram algo que a FGV precisou aprender a desenvolver 

há 20 anos, quando fez um dos primeiros cursos via videoconferência do Brasil (Docente 4).  

Essas táticas atualmente consideram a capacitação de docentes para acompanhar a evolução 

natural dos processos educacionais, integração e colaboração entre departamentos (com 

algumas limitações), uma reformulação da grade curricular que ocorreu de forma substancial 

durante o período dessa pesquisa e o fomento de novas metodologias que buscam uma aplicação 

mais voltada para a prática em algumas disciplinas e departamentos. 

“(...) numa época onde não havia internet, e o setor de telecomunicações não era nem 
de longe o que a gente tem hoje, né, a gente fazia conferência com um datafone 64 
que são 2 linhas que são 2 modens de 64 kbps que se juntavam e fazia-se uma linha 
de 128 K; e com isso a gente fazia videoconferência, e o departamento GV-Net na 
época surgiu pra desenvolver cursos de especialização (...) tínhamos vários pontos 
de videoconferência espalhados pelo Brasil: em Brasília, no Rio Grande do Sul, 
Bauru, Americana, vários pontos (...)” (Docente 4) 

Por adotar inovações como essas a FGV conseguiu escalar seu negócio, alcançar diversas 

regiões do país e se consolidou como referência no curso de administração. Contudo, precisou 

manter essa postura para se diferenciar dos concorrentes, utilizando a tradição e a inovação 

sempre a seu favor, com suas devidas limitações pois são ações pontuais e às vezes isoladas. 

“A gente tem, por tradição aqui na EAESP, no curso de administração, uma formação 
generalista, a gente usa muito esse discurso inclusive nas fases do processo seletivo, 
até pra, numa forma subliminar, fazer com que os candidatos vão decidir por nós né. 
Então a gente tem outras escolas de nível parecido com o nosso, a gente acredita 
ainda que o nosso é superior, mas enfim, que esteja num patamar parecido com o 
nosso, que são escolas que primam por uma coisa temática (...) a FGV tem, dentro da 
sua formação a questão da inovação e tradição né, quer dizer, a gente tem várias 
áreas de concentração de excelência, então a gente fala em marketing, finanças, a 
gente é tão bom ou melhor que essas outras escolas mas a gente também é tão bom, 
ou muito bom em sustentabilidade, em estratégia, em relações internacionais, em 
saúde, etc.”  (Docente 2) 

“Mais recentemente, faz coisa de 6 anos, a gente saiu de uma definição operacional 
da área e começou a pensar como uma área mais estratégica, no sentido de investigar 
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as tendências do ecossistema educacional e propor novas direções pedagógicas, 
alternativas complementares, a escola é bem tradicional, voltada pra aulas 
expositivas (...) com algumas inovações pontuais né, ela tá querendo inovar e a gente 
tá fomentando inovação” (Docente 5) 

O CEDEA e o CEPI foram dois centros incluídos no campo de pesquisa por serem responsáveis 

pelo desenvolvimento de ações que visam a capacitação de docentes. Eles promovem cursos de 

curta, média e longa duração, mas a adesão ainda é baixa, cerca de 10% devido às restrições de 

tempo dos docentes (que será abordada em desafios). Obviamente que sem o devido preparo 

dos professores não há como formar conteúdo para capacitar os alunos nas novas competências 

que o mercado exige, contudo o CEDEA e o CEPI também tem ações de formação de discentes, 

que será tratado nos códigos de habilidades socioemocionais (Programa Intent) e habilidades 

técnicas (Legal Hack). 

(...) o CEDEA tem como missão garantir o bom funcionamento e o aperfeiçoamento 
contínuo dos processos de ensino e aprendizagem, principalmente da EAESP (...) 
nosso público alvo são principalmente os professores e coordenadores de programas 
e a gente tem 5 frentes de atuação: uma frente que a gente chama de inovação que é 
onde a gente cria, desenvolve, encuba outros projetos inovadores em educação e 
apoia também coordenadores e chefes de departamento, pessoas que estejam 
encabeçando esses projetos; uma outra parte a gente chama de formação docente, 
então são todas iniciativas de cursos, de formação para professores também é nossa 
função; uma outra parte que a gente chama de central de casos, são materiais 
didáticos, que é um segmento que trabalha com um contrato que a EAESP tem com 
Harvard pra casos de ensino e outros materiais também (...); a gente tem uma parte 
de garantias de aprendizagem, um pedaço da nossa equipe que trabalha definindo os 
objetivos dos programas junto com os coordenadores e auxiliando na medição desses 
objetivos (...) e agora a gente tá começando a desenvolver uma 5ª frente que é de 
pesquisa e publicação, então a gente extrair essas aprendizagens desses projetos, os 
dados, analisar esses dados, criar artigos, criar páginas pra gente dialogar com 
outros educadores (...) (Docente 6) 

“O CEPI é o Centro de Pesquisa e Inovação, ele surgiu há 3 anos atrás de uma junção 
do núcleo de metodologia de ensino com o grupo de pesquisa de direito e inovação 
justamente porque a direção sentiu muito que tá tendo uma transformação muito 
grande no mercado jurídico, por conta da tecnologia, I.A., automação, etc; e achou 
que era muito importante juntar essas 2 agências, não só pra pesquisa mas também 
pra ter um diálogo mais direto no currículo da escola. Por conta disso, criou o CEPI 
(...), que já começou com uma pesquisa sobre o futuro das profissões jurídicas pra 
entender o que de fato estava acontecendo no mercado, essa pesquisa foi muito bem 
sucedida assim porque acho que clareou muito alguns caminhos e desafios que a 
escola também poderia enfrentar no seu currículo, quais eram as necessidades que o 
mercado tava sentindo nos profissionais em termos de competências e habilidades” 
(Docente 1) 

Além do papel desses centros, o TDS como departamento responsável pelas disciplinas de 

métodos quantitativos também precisou formar novas competências ou contratar outros 

professores que dominassem os temas emergentes como a ciência de dados.   

“num 1º momento, a gente começou a chamar professores que tinham essa 
competência de ciência de dados, então a gente já começou a trazer professores mais 
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jovens né, que já tinham essa visão de trabalhar com essa lógica de ciência de dados 
onde ele tem uma formação de estatística mas ele sabe que ele não consegue fazer 
nada disso sem uma competência de tecnologia ou de matemática, enfim, vice-versa 
né (...)” (Docente 3) 

Emergiram também questões relacionadas à necessidade de implementação de novos métodos 

e uma conexão das disciplinas com a prática, também definidas com o conceito de priorização 

da formação de habilidades, através de clínicas, mais disciplinas eletivas ou de técnicas de 

aprendizado que priorizam a aplicação do conhecimento em contextos específicos (a prática), 

como os inovadores e disputados programas de imersão. 

“Depois de um tempo a gente mudou um pouco nosso foco de atuação, a gente 
começou a estudar um pouco metodologias, (...), quando você começa pela 
metodologia em si você vai ver muita coisa tecnológica realmente, você vai ver por 
exemplo, uma metodologia que é muito comentada ‘Flip de Classroom’, é uma 
metodologia que envolve muito vídeo-aulas, o professor gravar uma vídeo-aula e o 
aluno assistir em casa e tal ou pelo menos usar bastante o ambiente virtual de 
aprendizagem, que aqui no nosso caso é o D2L né (...) Ou por exemplo essa coisa do 
PBL* né, da aprendizagem lateral assim, envolve também você fazer um quiz na sala 
de aula, entrar num aplicativo e eles respondem, aparece ali o que a sala tá pensando. 
A mesma coisa o Zoom também que é esse programa de reuniões. A gente acabou se 
interessando mais pelo que baseava (as metodologias) e qual que era o diferencial. 
A gente viu que o X da questão pra você aplicar uma metodologia ativa, que é como 
são chamadas, não era necessariamente usar o recurso tecnológico, era mais uma 
reflexão do papel do professor e o papel do aluno, então a gente se dedicou mais 
nesse mérito e a gente começou a fazer alguns workshops que são mais voltados pra 
tecnologias não digitais que é sentar em roda, usar algumas ferramentas de 
facilitação, de mediação, de condução de espaços educacionais (...) (Docente 6) 

“(...) a gente tá terminando agora um ciclo de clínicas jurídicas, de clínicas de 
empreendedorismo jurídico, e essa clínica em especial teve exatamente um formato 
de que os alunos praticassem habilidades de ‘heads de inovação’, então eles de fato 
tiveram que desenhar as tecnologias pra alguns problemas de departamentos 
jurídicos que a gente ofereceu pra eles, então foi muito legal assim esse diálogo 
multidisciplinar”. (Docente 1) 

“A lógica da ciência de dados na verdade é trazer todo esse ferramental pra contextos 
específicos (...) a alfabetização de dados, assim, ela se dá necessariamente com 
contexto, né, até a gente menciona Paulo Freire, mas você pode ir até no Marcelo 
Viana, diretor do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) que fala a mesma 
coisa, quer dizer, você tem que trazer essas coisas pro contexto” (Docente 3) 

“(...) a nossa imersão na Oracle tem briga lá pra quem vai fazer porque tá dando 
muito certo, você acaba mostrando uma aplicação mais interessante, ou seja, nós não 
tínhamos imersões no passado, que tá fazendo um sucesso enorme (...)” (Docente 9) 

Contudo, para o desenvolvimento de novos métodos e abordagens é preciso despertar um maior 

interesse dos docentes, algo que também demanda muito tempo de estudo e foge dos padrões 

de formação da maioria. Importante observar que a tecnologia digital não se mostrou presente 

nas novas metodologias, fato que voltaremos na análise dos desafios. 

“O que acontece com os professores, eles em geral são especialistas, tiveram aula na 
graduação, na área de especialidade deles, depois se aprofundaram no mestrado e 



103 
 

doutorado, se formaram e agora tão dando aula. Nunca pararam pra refletir sobre 
os processos de educação e tem muito conhecimento específico. Esse negócio de 
desenvolvimento de competência, tem muita base na psicologia, na sociologia, na 
educação, tem muita fundamentação (...)” (Docente 5) 

7.3.1.2 Competências técnicas 

Consolidamos nesse código de 2ª ordem todas habilidades técnicas (que também poderiam ser 

codificadas como métodos quantitativos) que tem um peso enorme na grade curricular da FGV, 

por motivos bem fundamentados, já que essa base é essencial no desenvolvimento de 

competências para todos departamentos, como marketing, finanças e operações. Essas 

habilidades fazem parte das grades de disciplinas como matemática, estatística, lógica de 

programação, modelagem e mais recentemente Data Science (ou ciência de dados), que 

daremos maior destaque pois foi incorporada para atender a demanda por profissionais que 

dominam a estruturação, a interpretação e a extração de valor de grandes massas de dados (Big 

Data). Na citação abaixo verificamos a presença do X-dados, ou seja, um perfil de profissional 

que domina a gestão de dados independente da área em que atua. 

“Eu tô muito me inspirando no cidadão de dados, esse cara aqui (mostrou a figura 
do Data Citizen do Gartner) é o que eu acho que o mercado precisa. O pessoal fala 
que inclusive o mercado, pra cientista de dados mesmo, ele não é um mercado muito 
grande, é que nem o mercado de programador, ele tem um certo tamanho e não vai 
aumentar muito. Agora o cientista aqui, você pode trocar por administrador, 
economista, médico, você pode colocar o que você quiser (...) É essa lógica que a 
gente precisa formar e pra formar essa lógica você tem que passar por 2 etapas, 
primeiro essa etapa da alfabetização (de dados ou digital), depois você tem que aí, 
num nível de mais especialização, de como é que você lapida essa formação pros 
alunos”. (Docente 3)  

“O cientista de dados, uma questão que as vezes eu me pergunto, será que esse cara 
é mais TI? Às vezes eu acho que ele é mais estatístico, então pra mim, se você me 
perguntar, ele tem que ter uma base muito forte de estatística, mesmo quando a gente 
tá falando de ‘Big Data’, parte de marketing, (...) hoje é dado cara, a gente trabalha 
dado, é interpretar dado (...) Então é um cara que tem o domínio das ferramentas de 
estatística e tem geralmente um conhecimento de tecnologia pra buscar isso daí ser 
bem interpretado (...) (Docente 7) 

Ressaltamos também a importância de disciplinas como modelagem e lógica de programação 

que hoje fazem um link com habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas 

complexos com o uso da tecnologia e dos dados. 

“Mas sobre o conteúdo, tem que dar Excel! Mais do que Excel, tem que dar 
modelagem de programa. Pra que? Pra finanças, pra marketing (...) Tá vendo 
professor, voltamos a dar curso de lógica (...) Porque o aluno não sabe estruturar 
pensamento. E isso é um defeito gravíssimo da juventude, não sabem estruturar. Por 
que você decidiu isso? Ah...causa e efeito, não sabe!” (Docente 9) 
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“(...) parece que eu tô querendo que Excel seja um conteúdo, o conteúdo não é Excel, 
é como o cara se organiza pra trabalhar com os dados que ele tem (...) você tem que 
ensinar ele a tentar descobrir essas relações (entre dados)” (Docente 3) 

Coincidentemente, durante o período de coleta de dados dessa pesquisa, que ocorreu no 

segundo semestre de 2019, o TDS estava em fase de negociação para uma reestruturação da sua 

grade curricular. Essa iniciativa foi aprovada pela diretoria em outubro de 2019, será 

operacionalizada a partir do primeiro semestre de 2020 e contempla mudanças relevantes, como 

a criação de áreas de concentração, onde o aluno poderá, por exemplo, ter seu diploma em 

administração com ênfase em ciência de dados.  

O processo de reformulação da grade levou mais de 1 ano e ocorreu em etapas. Foi considerado 

uma integração maior entre as disciplinas de matemática, estatística, introdução de TI, 

administração de TI e lógica de programação para que houvesse mais sinergia entre as 

habilidades formadas e os sistemas utilizados (Excel e Python por exemplo). A mudança 

contemplou também um nivelamento específico na matemática básica com a inclusão de uma 

disciplina de pré-cálculo.  

A primeira mudança considerável foi a inversão entre a Matemática e a Estatística: 

“(...) a gente inverte matemática e estatística, ou seja, qual que é a lógica disso, 1º a 
gente ensina os alunos a trabalhar com dados, depois com modelos. Matemática é 
modelos e estatística é dados, então se você quiser fazer uma tradução disso, é como 
se a gente voltasse a lógica de como a gente aprende matemática lá na 1ª infância, 
onde a gente primeiro aprende aritmética e depois álgebra (...) 1º você trabalha com 
coisas concretas, desenvolve habilidades que demandam mexer com coisas que tão 
dentro de um contexto concreto né, (...) esse raciocínio é o de você trabalhar 1º com 
dados concretos e depois com modelos que são abstratos”. (Docente 3)  

A segunda mudança de relevância é a criação das áreas de concentração, onde os discentes terão 

mais opções de eletivas e um reforço em disciplinas como lógica de programação: 

“(...) a disciplina de lógica de programação, que é fruto de um movimento anterior 
de poucos anos pra cá, vai ser reforçada, então hoje a gente já ministra lógica e 
programação usando a linguagem Python a gente deve manter e reforçar um pouco 
essa competência e preparar para um conjunto de eletivas mais forte, pro aluno que 
quiser, (...) pegar basicamente o que a gente tem hoje no MBA da escola, de business 
analytics e big data, então basicamente ter uma versão dessa adaptada à alunos de 
graduação, (...) modelagem analítica, gestão de projetos analíticos, (...) certamente 
machine learning,  big data, a parte de geoanálise, depois estatística espacial, análise 
de redes sociais, mineração de texto (...) (Docente 2) 

A integração de conteúdos entre as disciplinas é uma terceira aposta para essa proposta que 

entrará em fase experimental e também terá desafios, como a necessidade dos professores de 

estatística de ensinarem o Excel no início, onde há mais deficiência. 
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“Como você tá dando as disciplinas de maneira integrada, você vai ter um ganho, 
(...) não é que eles vão ter 3 disciplinas, eles vão ter o mesmo número de horas, mas 
com mais tempo pra discutir os mesmos problemas, o mesmo problema que ele vai 
ver em estatística ele vai ver em introdução à TI e também no pré-calculo e por aí vai 
(...) (Docente 3) 

“Quem mais reclamou foram os professores de estatística, porque eles falaram assim: 
pô, mas a gente entrava aqui com os alunos já sabendo Excel, (...) mas agora ele vai 
aprender Excel junto com pré-cálculo e estatística, então ele vai aprender e ao mesmo 
tempo trabalhar com massa de dados” (Docente 3) 

A inclusão do pré-cálculo visa tornar a matemática mais aplicada, contextualizada e resolver 

um déficit de competências em métodos quantitativos que vem se observado desde que o 

processo seletivo passou a considerar uma pontuação para habilidades socioemocionais através 

de uma entrevista e uma prova escrita. Na visão de alguns docentes, isso de certa forma permitiu 

o ingresso de pessoas com um nível menor de habilidades em métodos quantitativos, mas maior 

em outros aspectos (liderança, colaboração, criatividade, etc). Contudo, observamos que o 

déficit em matemática foi mencionado também como um problema estrutural do país, algo que 

entraremos mais em detalhes na análise dos significados dos docentes. 

Observamos que nas áreas de concentração da FGV também aparecem ações de 

multidisciplinaridade, principalmente pelo fato de que a tecnologia hoje está inserida em 

diversas áreas e setores, exigindo mais colaboração e integração entre departamentos e 

disciplinas da fundação. Essas ações também têm como objetivo customizar o currículo do 

aluno de acordo com sua vocação. 

“A gente oferece uma carga de 24 créditos para a área de concentração, mas o aluno 
precisa fazer 16 e obrigatoriamente tem que ter disciplinas de outros departamentos, 
isso é uma regra da escola pra criar uma área de concentração (...) a gente tá 
discutindo com marketing e o pessoal de operações (...) dentro da área de 
concentração ele tem umas combinações meio que com a vocação dele, (...) tem 
sustentabilidade, de marketing (...)” (Docente 3) 

“(...) por conta dessa multidisciplinaridade, por exemplo a gente tem um projeto 
grande agora com o Centro do Ciro Biderman, do CEPESP (Centro de Estudos de 
Política e Economia do Setor Público) que é sobre mobilidade urbana (..) a gente tá 
ajudando eles na modelagem jurídica de proteção de dados, então é uma equipe muito 
muito diversa assim, de todas as áreas basicamente. E aí a gente dialoga muito com 
as iniciativas do CEDEA ... existe uma forte parceria com a EAESP e talvez a gente 
quer ampliar mais né, a gente já fez projetos com a matemática, com vários órgãos 
aqui, com a DCI, com a IDE (...)” (Docente 1) 

7.3.1.3 Consciência cultural  

Nessa codificação inspirada na revisão de literatura de Van Laars et al (2017) consolidamos 

todas ações da FGV que buscam o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento, um 

dos principais objetivos de uma universidade e que mais especificamente no TDS estão 
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divididas em 2 “vertentes” que são os cursos de mestrado e doutorado para pesquisas 

acadêmicas e o GVCia (Centro de Tecnologia de Informação Aplicada) que faz um link entre 

teoria e prática através de uma aproximação com o mercado. Além dessas 2 vertentes o GVCia 

também promove eventos como o CTD (Congresso de Transformação Digital) que tem a função 

de gerar esse “aculturamento” que é, além do acesso e da competência em TI, gerar uma atitude 

favorável, uma motivação em relação à tecnologia.  

“Eu enxergo a EAESP, e a Fundação de forma geral, ela tem a responsabilidade de 
desenvolver conhecimento, compartilhar e disseminar esses conhecimentos 
relacionados, no nosso caso sobre ambiente digital, inovação digital, transformação 
digital, como uma forma mais ampla do que era antes simplesmente tecnologia 
aplicada (...) No lado do CIA você tem um desenvolvimento de uma fundamentação 
teórica robusta de tudo que significa inovação, transformação digital e todos os 
termos correlatos (...) aí é o modelo científico, se a gente não sabe a fundamentação 
teórica dificilmente a gente faz teoria. Apropriação dentro do centro pra ter uma 
competência sólida, consistente, do que a gente vai conversar sobre. Aí já começa a 
história um pouco de como é que a gente tá disseminando essa que você tá chamando 
de competência digital, de que é daqueles alunos ou daquela parte da comunidade 
que se insere nesta parte do projeto que é um trabalho longo de ficar discutindo, 
juntando, criando conhecimento sobre esse assunto. Num segundo caminho, na 
propagação (tô te contando um pouco o processo institucional de como isso vai se 
propagando no Centro até chegar lá). O segundo passo que a gente acredita, que é 
adequado nesse momento, ou era naquele momento, é que a gente vai de fato 
vivenciar as empresas na dupla direção, a gente dentro da empresa e a empresa 
dentro do centro, aonde nós começamos a fazer uma série de estudos de caso e uma 
série de participações da comunidade empresarial no caso dentro do centro. Aí 
continua de novo a mesma dualidade. Um é o de você dar consistência ao modelo 
teórico criado e aprimorar ele e etc, e neste processo você vai disseminando e vai 
fomentando essa atitude digital; e daí tem as 2 coisas acontecendo, uma é a 
competência strictu senso, e outra você vai disseminando uma certa cultura que daí 
dá a propensão de atitude, de comportamento (...) Num 3º momento você começa a 
abrir mais atividades pra fazer isso que vai desde você participar de cursos, gerando 
esse conhecimento pra disseminação dessa competência digital, (...), uma parte disso 
vai pro mestrado profissional, outra parte vai pro mestrado e doutorado acadêmico, 
outra parte vai pra graduação, outra parte vai pra latu senso, outra parte vai pra 
curta duração , é um conjunto que a gente chama de carteira de ações educacionais 
aonde o centro coordena, recebe conteúdo e dá conteúdo dessa carteira de soluções 
educacionais, mas bem nesse espírito, tô disseminando o conhecimento e ao 
disseminar conhecimento eu gero mais conhecimento e não numa forma simplesmente 
de ensinar competências, mas de gerar atitude favorável sobre aquilo que tem os 3 
eixos né: acesso, competência e aculturamento, esse comportamento favorável ao 
digital para que ele se torne cada vez mais natural pra você fazer essa inovação 
digital”. (Docente 8) 

7.3.1.4 Competências Socioemocionais 

Seguindo o que vimos na revisão de literatura e na codificação dos discentes, as competências 

socioemocionais também foram mencionadas extensivamente pelos docentes, contudo há 

diferentes visões em relação a como essas competências são, ou deveriam ser desenvolvidas, 

algo que retomaremos no capitulo de significados. Neste subcapítulo nos concentraremos nas 

ações explícitas que desenvolvem essas competências que os entrevistaram chamaram de soft 
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skills, que envolvem principalmente características de carácter (NVE, 2018) ou formas de 

pensar (criatividade, pensamento crítico e autonomia) e de trabalhar (comunicação e 

colaboração) do ATC21S (2010). 

Primeiramente observamos a importância da universidade em fomentar o ecossistema das 

entidades, pois elas mostraram ser uma etapa importante no desenvolvimento de competências, 

não só digitais, mas de liderança, de autonomia e empreendedorismo por exemplo.  

“As principais coisas que eu aprendi foram fora da sala de aula e por quê? (...) tem 
uma coisa que você aprende muito fora da sala de aula que é essa coisa de você 
empreender, é você querer fazer as coisas, é você modificar e você aprende isso aonde? 
Nas entidades, você como aluno querendo construir e querendo fazer coisas (...) os 
alunos eles não só reproduzem (...) (Docente 3) 

Habilidades de liderança e relacionamento foram algumas das competências mais citadas nas 

entrevistas como socioemocionais desenvolvidas na graduação. Em relacionamento agrupamos 

a comunicação e a colaboração que é desenvolvida através de trabalhos em equipe, formação 

de times e cooperação.  

“Algo muito emblemático que aconteceu com a gente é que no último dia de aula a 
gente sempre dá metodologia de ‘experiencial learning’, enfim, e perguntei pros 
alunos: ah, então escrevam um bilhete pro seu eu no 1º dia da aula pra você dar um 
conselho pra si mesmo de como sobreviver a esse curso. E aí todos falaram sobre: 
tenha paciência com os seus colegas, trabalhe bem em grupo, organize-se. Ninguém 
falou da programação, porque diferente do que a gente achava, quando você 
programa e cada um faz uma linha, um código diferente não sobe, não roda o 
programa, então se eles não trabalhassem de fato juntos, simplesmente não 
funcionava. Então por esse motivo a gente percebeu que eles não sabem trabalhar em 
grupo, e muito do nosso esforço né, nas disciplinas, tem sido trabalhar a relação entre 
eles, desenvolver grupos né, team working, team building, liderança” (Docente 1) 

“No começo, tinha muita resistência a trabalho em grupo, o negócio era prova, prova, 
prova e assim; foi pesquisa de mercado inclusive que foi levando a escola a falar 
assim, a gente precisa desenvolver mais habilidades de trabalhar colaborativamente 
e tal, hoje já tá consolidado de que as disciplinas tem que ter uma parte de atividade 
colaborativa” (Docente 3) 

Na liderança observamos o desafio que é de não só ter líderes, mas gestores de projetos que 

conseguem dialogar com as áreas de tecnologia (empreendedores digitais). 

“Como é que é liderar equipes multidisciplinares que falam várias línguas né? 
Porque o cara de ‘machine learning’ não fala a mesma língua do cara de ‘geo’, então 
você vai pôr esses caras na mesma equipe? O gestor deles não sabe falar a língua 
técnica deles, então como pegar um projeto e destrinchar em pedacinhos, dar pro 
pessoal, depois juntar? Um projeto de ‘analytics’ é mais assim: liderança de projetos 
de ‘Data Science’, ou liderança de áreas de ‘Data Science’ em empresas” (Docente 
2) 
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Uma das surpresas nessa pesquisa foi identificarmos que o processo seletivo da FGV, de certa 

forma e com as devidas limitações, admite discentes que tem algumas dessas competências 

socioemocionais já desenvolvidas, ou busca candidatos com algumas dessas habilidades através 

de uma entrevista e uma prova escrita. Alguns professores inclusive concordam com o fato de 

que essas características de carácter são desenvolvidas ao longo da vida, muitas vezes até fora 

da escola pois tratam de questões de personalidade. 

“A gente tem esse desenvolvimento de soft skills como parte integrante da nossa 
estratégia principal desde o momento da seleção do aluno, até quando ele, digamos 
assim, conclui a graduação e vai para o mercado de trabalho, né. A gente já 
incorporou, de uns 3 anos pra cá, em torno disso, no processo seletivo, uma entrevista 
que é feita, no vestibular, uma prova escrita, pra gente, nessa entrevista, que já vem 
evoluindo pra ser justa, pra que não tenha viés de professor, a gente avaliar as 
habilidades do aluno quanto a perceber engajamento ou articulação, argumentação, 
que vão além dos conhecimentos técnicos de matemática e um monte de coisa que ele 
põe no vestibular, escrito, né (...)” (Docente 2) 

Há também algumas críticas com relação ao processo seletivo, algo que não abordamos em 

relação ao processo da FGV-Tech, mas que será discutido no capítulo de conclusão. 

“Começa por aí, processo seletivo, deveria ser processo de admissão! Eu não quero 
escolher, eu quero sentar com você e ver o que é que precisa pra você poder estudar 
aqui, qual a sua situação atual, onde é que estão suas lacunas, o que você quer fazer 
(...) porque você pega 1 e manda 10 embora, é fácil isso, eu quero saber quem vai 
educar os que não entram (...) (Docente 5) 

Outro meio de desenvolvimento de habilidades socioemocionais que emergiu do campo foi o 

programa Intent que busca promover um maior protagonismo do aluno: 

“O Intent é um Programa de Formação Integrada para Liderança Empreendedora. 
Nosso propósito é formar líderes criativos, com senso de direção e espírito 
colaborativo por meio da criação e sustentação de um espaço pedagógico seguro, 
voltado à experimentação, reflexão e crescimento pessoal e profissional” (Intent, 
2019 – Material publicitário) 

Identificamos neste programa criado e liderado pelo CEDEA uma ótima iniciativa, que poderia 

ser explorada em outras disciplinas, mas que ainda se limita a uma porcentagem pequena de 

adesão dos discentes (40 de 500 alunos de graduação anualmente, pouco menos de 10%), parte 

por ser uma disciplina eletiva, parte pelo momento e o formato que esse programa ocorre. O 

momento disputa com o período de ingresso dos alunos nos estágios externos (entre 5º e 6º 

período) e o formato, totalmente disruptivo, onde de 15 semanas o aluno tem apenas 5 de aulas 

para introdução e depois ele trabalha, por conta própria, em um projeto pessoal para resolução 

de um problema dentro de uma empresa.  
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O Intent foi concebido a partir de um longo período de estudos de uma equipe especializada e 

já ganhou diversos prêmios (ANGRAD 2018*), “a metodologia baseada no Backcasting Model 

da escola dinamarquesa Kaospilot (...) teoria e métodos da psicologia humanista de Carl Rogers 

aplicada à educação” e “desenvolvimento de grupos baseados nos Training Groups de Kurt 

Lewin” (Intent, 2019), suas particularidades no desenvolvimento das soft skills, principalmente 

da autonomia, são as seguintes: 

“Nos últimos anos, a gente desenvolveu, prototipou, fez um ‘scam’ fora do Brasil, no 
Brasil, estudou as tendências, visitou escolas, fez, aconteceu, desenhou, prototipou, e 
implementou esse programa (Intent) que já ganhou 2 prêmios e ainda vai ganhar 
outros, porque realmente é um negócio muito bacana. Em torno disso daí a gente 
acumulou uma experiência, fundamentos teóricos, métodos, materiais e tal (...) é um 
programa semestral, equivale ao 6º semestre, eles trabalham das 9 da manhã as 4 da 
tarde, todos os dias de segunda a quinta, o semestre inteiro que são 15 semanas (...) 
é um programa muito impactante, muito transformador, os depoimentos dos alunos 
são sensacionais (...) tem um potencial de aproveitamento disso pra todos os 
programas, só que vai indo muito lentamente (...) ele foi criado pra graduação, só 
que eu fiz ele num espaço protegido, de inovação, ‘sandbox’ assim, que se eu fosse 
me submeter a todas as regras, todos os regimentos, todas as normas, todos os 
procedimentos eu nunca faria nada (...) A ideia que a gente desenvolveu é como se os 
alunos estivessem indo fazer um intercâmbio numa outra escola e aí na volta eles 
trazem aquilo que eles fizeram e pedem equivalência e reconhecem os créditos, então 
o mecanismo que foi desenvolvido, pra fazer a prototipação, foi esse. Só que tá em 
beta já faz 3 anos, tá na 6ª turma, precisa passar pra operação, é que eu não sou uma 
escola, a minha área não é uma escola, (...) eu não sou um departamento, não deveria 
ter professores, eu não consigo entregar isso pra operação, porque é muito disruptivo, 
desde a matrícula, a alocação, distribuição de carga entre departamentos, assim, é 
tudo ao contrário da dinâmica, dos métodos da escola tradicional (...) entregar é 
colocar na grade mesmo, decidir se vai ser obrigatório ou vai ser eletivo, em qual 
semestre, aonde fica essa carga porque não é de nenhum departamento, mas quem 
são os professores? Ah, mas eles não tem formação pra fazer isso então tem sido 
difícil entregar pra operação porque é disruptivo, toda a mentalidade, os valores, os 
procedimentos, não combinam com os procedimentos que regem a lógica 
organizacional que tá por trás, os valores organizacionais, os valores pedagógicos, 
então o que que significa hierarquia, disciplina, avaliação, aproveitamento, a gente 
parte de outro lugar (...) a gente tá tencionando, é legal porque eu sinto que a nossa 
área aqui, a gente tá num lugar de tencionar a estrutura assim, não é fácil porque 
gera muito atrito, calor, gera todas essas coisas, mas é o papel da gente. Imagina o 
seguinte, de 15 semanas, são 3 ciclos de 5 semanas, o 1º ciclo é informativo, eles 
trabalham o dia inteiro lá na sala, em grupo e tal; 2º ciclo, 5 semanas, é um projeto 
pessoal, eles têm que tar aqui na 2ª feira e o resto da semana eles estão trabalhando, 
eu não sei onde eles estão, não me interessa, eles têm que tar exercendo autonomia, 
se eles precisam de ajuda eles pedem, nós estamos disponíveis (...) no 3º ciclo eles 
tem que trabalhar o projeto no cliente (...) (Docente 5) 

Para finalizar a análise de competências na visão dos docentes, apesar de termos observado 

algumas reclamações de membros do FGV-Tech sobre a profundidade e o formato desses 

conteúdos, essas habilidades empreendedoras hoje são essenciais ao perfil do empreendedor 

digital e do cientista de dados, por isso tem sido parte da grade de disciplinas como Introdução 

e Administração de T.I., substituindo conteúdos mais tradicionais que anteriormente abordavam 

temas mais de infraestrutura (computação em rede, servidores, etc) 
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“(...) o que eu abordo mais nessa linha do que você falou do que é soft ou hard skill, 
eu só levanto pros alunos a importância dos hard skills, na minha opinião eles terem 
um básico de linguagem de programação é como saber o básico de inglês, mas o meu 
negócio é mais da linha das soft skills. Na verdade, eu entro muito mais com eles no 
conceito, de que 1º o que eu acho que falta, que eu tento discutir com eles é: entende 
como funciona as coisas que estão a seu redor. Ninguém tá te dando nada de graça, 
o Facebook não te dá o ‘Insta’ porque ele é legal, o Google não gasta bilhões pra 
desenvolver uma nova versão de Android porque ele é legal pra você (...) ele vai 
ganhar dinheiro nesse processo, tem alguma coisa pra sustentar o modelo de negócio. 
Então, a 1ª parte que eu gosto de tratar com eles é: entende qual é o modelo de 
negócio por trás desses caras, como eles ganham dinheiro, e por que tais serviços 
não são totalmente ‘free’. E aí então eu vou na lógica deles de como isso funciona, 
então desde características entre um bem físico e uma estrutura normal vendendo 
bens físicos, até quando eu trabalho com bens e serviços puramente digitais. E aí é 
interessante porque a TI pra mim é a linha que faz tudo acontecer, mas eu uso com 
eles questões de comportamento do consumidor, questões de estratégia, questões de 
macro e microeconomia, pra entender muito referente a modelos de negócio (...) 
minha discussão é mais de como um gestor de tecnologia procura não ficar refém da 
sua área de tecnologia por uma ausência de conhecimento técnico, que não 
necessariamente você precisa ter (...) Também mudar aquela visão que o pessoal 
tinha de tecnologia como uma área de infra, suporte, que é só pra ajudar minha 
operação a fazer, digamos, mais rápido, eventualmente com menor erro, pra algo que 
me permite dar valor agregado pro usuário final, ajudar a criar um produto novo e 
me permitir principalmente criar novos modelos de negócio...então uma visão de TI 
pra uma escola de administração é nessa linha.” (Docente 7) 

7.3.2 Materiais dos docentes 

Nesta dimensão tivemos similaridade total em comparação à árvore dos discentes, com 

pequenas variações dos softwares e aplicativos que a FGV-Tech utiliza nas suas rotinas em 

relação ao que os docentes usam em sala de aula. Isso pode ser justificado pelas funções serem 

diferentes e também pelas proporções já que os docentes responderam por uma infraestrutura 

que envolve toda a universidade e na FGV-Tech temos uma entidade isolada.  

Na Figura 22 apresentamos a árvore de codificação para as percepções em relação aos materiais 

dos docentes e em seguida analisaremos os 2 códigos de 2ª ordem: ferramentas virtuais e 

infraestrutura física. 

 
Figura 22: Árvore de materiais dos docentes 

Fonte: Elaboração do autor 
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7.3.2.1 Ferramentas virtuais 

Fatos que merecem destaque nessa sessão são os efeitos das dinâmicas da prática, uma mudança 

considerável em materiais ocorreu recentemente, um fenômeno mundial que impacta as escolas 

que é a mudança de ambientes físicos para virtuais. Existe uma forte tendência percebida nesse 

sentido, do SaaS (Software as a Service – software como serviço) em que antigas infraestruturas 

de hardware (servidores, desktops) estão migrando para serviços virtuais em nuvem (Cloud 

Computing) ou VDI (Virtual Desktop Infraestructure). Outro conceito que surge é o de 

containers, que são máquinas virtuais que simulam um desktop e que podem ser totalmente 

customizadas. O custo dessa ferramenta (ou a cobrança pelo uso) é proporcional ao tempo de 

uso ou em forma de uma mensalidade para um número de horas estabelecido. 

Essa mudança em materiais demanda treinamento e suporte para professores e alunos, de uma 

parte para o preparo de aulas em máquinas virtuais e de outro para operação dessas com 

softwares e aplicativos disponibilizados. Isso foi mencionado como um dos próximos desafios 

que escola irá enfrentar a partir dessa mudança em materiais. 

“A escola está numa fase boa de crescimento, nós precisamos virtualizar o acesso a 
softwares que também são pagos, usar até softwares gratuitos, até por uma questão 
de padrão, por exemplo, o R* tem mais de 17 mil complementos. Como que você pode 
pedir pra um aluno instalar no notebook dele o R, pra próxima aula, e garantir que 
ele instale corretamente alguns complementos? Então pra você manter um padrão é 
muito mais fácil você virtualizar o software. A cada 6 meses você troca aquele 
container de software por um mais atualizado, mas você garante que todos alunos em 
qualquer lugar do mundo acessem aquele R, então você virtualiza, você usa uma 
tecnologia chamada VDI, de virtualização de desktop (...) Customização de máquinas 
no VDI: Big Data você precisa de GPU*, ou blockchain, várias atividades hoje, I.A., 
tecnologias cognitivas, que você precisa de GPU, o professor configura esse ambiente 
e libera pros alunos, por X horas, que é o conceito de container que tá evoluindo, 
você paga somente pelo tempo utilizado, tem empresas que cobram pelo tempo e 
empresas que cobram um valor fixo e isso que a gente tá estudando (...) (Docente 4) 

Nas codificações também foram mencionados os principais softwares utilizados em sala nas 

disciplinas de métodos quantitativos (Excel, Python, R, Stata e outros), aplicativos de celular 

como forma de engajamento e promoção de ações específicas de marketing (WhatsApp, 

Facebook), atividades de suporte para comunicação e colaboração com os alunos (Service Desk 

e o E-Class ou D2L – plataforma para disponibilização de conteúdo e gestão das disciplinas da 

FGV), o EAD e as parcerias que a FGV tem para fornecimento desses materiais, como a 

Microsoft que disponibiliza além do pacote office um Drive (pasta para armazenamento de 

arquivos) de 1 Terabit pra cada aluno (eles ainda usam o Google Drive) e aplicações como o 

Microsoft Azure e o Microsoft Teams. 
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Em relação aos aspectos acima mencionados vale destacar que percebemos um desafio de 

adoção de alguns desses sistemas e aplicativos, algo que discutiremos mais assertivamente na 

seção de significados.  

7.3.2.2 Infraestrutura física 

Houve um consenso dos professores em relação às restrições de espaço nos laboratórios, 

capacidade operacional das máquinas e das redes de internet (wifi e cabeamento), fato que 

gerou uma resposta do TDS no sentido de planejar uma reforma estrutural nesse aspecto 

incluindo um laboratório colaborativo (TDS Lab) específico do TDS que poderá ser utilizado 

por entidades como a FGV-Tech e o FGV-Code (grupo de alunos que desempenha atividades 

de programação).  

Verificamos também o fenômeno BYOD, que favorece a mudança para ambientes virtuais, mas 

com restrições na graduação por conta de alunos que ainda não tem seu próprio notebook. 

Portanto existe uma preocupação da escola em fornecer a infraestrutura adequada, tanto para 

docentes como para discentes, para incluir todos na mesma condição de acesso, algo que é um 

desafio para uma universidade das proporções da FGV. 

“A outra etapa que finalmente vai sair é uma reforma também aqui dentro do 
departamento, onde a gente vai ter equipamentos de qualidade porque não faz sentido 
a gente ter um departamento de ciência de dados com uma máquina que demora 5 
minutos pra ligar (...) A gente tem que montar uma infraestrutura robusta pra deixar 
os professores confortáveis pra trabalhar em ambientes virtuais. Hoje o que acontece: 
nós temos máquinas ruins, que os professores não se sentem confortáveis, as 
máquinas não são adequadas pra isso (...) não só rodar softwares mais pesados (...) 
mas ele vai preparar uma aula num ambiente virtual (...). Eu vou criar um ambiente 
coletivo aqui com 4 máquinas diferenciadas (...) com placa de vídeo, pra rodar coisas 
maiores, porque as vezes o cara quer preparar uma coisa que não dá pra rodar no 
notebook dele (...)” (Docente 3) 

7.3.3 Significados dos docentes 

O processo de abstração na dimensão dos significados foi sem dúvida a parte mais complexa 

dessa pesquisa. Isso porque os significados têm essa relação temporal de Shatzki (1996, 2010) 

e questões que envolvem, assim como aconteceu com os discentes, opiniões pessoais, onde em 

alguns momentos é compartilhada por um grupo de docentes, outras vezes é exclusiva de uma 

pessoa. Buscamos nessa codificação agrupar os temas em que pelo menos 2 docentes 

compartilhavam da mesma ideia ou reunimos em um código uma série de desafios que 

abordavam problemas em relação ao sistema de ensino ou à dilemas que um docente vive nas 

rotinas de uma instituição de ensino.  



113 
 

É notável e talvez isso se sobressai quando o tema é educação, que existem vários caminhos, 

várias formas de gerir uma escola do porte da FGV e que é provável que não haja consenso em 

várias tomadas de decisão. Tendo isso esclarecido, nossa proposta nessa codificação foi 

priorizar a lente teórica, buscar questões envolvendo significados que justificam as dinâmicas 

da prática e voltando sempre ao objetivo principal de descrever e decifrar o desenvolvimento 

de competências digitais. A percepção do momento da entrevista que a codificação iria partir 

para significado foram falas que começavam com “eu penso”, “eu sinto”, etc. 

Na Figura 23 demonstramos a árvore de codificação para os significados dos docentes e na 

sequência analisaremos cada um dos códigos de 2ª ordem e suas derivações. As principais 

mudanças em relação à arvore dos discentes foi nos códigos de 1ª ordem. Nas estruturas, 

adicionamos os desafios que os docentes mencionaram do sistema atual de ensino. A 

complexidade da TIC não foi mencionada pelos docentes, foi substituída pelo conceito de 

fronteiras da T.I. Finalmente, nos dilemas da prática observamos novos códigos de 1ª ordem 

que representam muito a experiência dos professores que abordaram tendências, adaptações e 

o déficit em métodos quantitativos que colaboram com a falta de interesse ou motivação em 

relação às TIC. 

 
Figura 23: Árvore de significados dos docentes 

Fonte: Elaboração do autor 

7.3.3.1 Mitos e Cerimônias 

Se considerarmos como comparação que temos pelo menos 4 grandes paradigmas de análise 

das organizações (funcionalismo, interpretativismo, estruturalismo e o humanismo radical) 
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(Burrel e Morgan, 1979) imaginar que conseguiremos consenso sobre como deveria ser o 

sistema atual de ensino é uma utopia. Contudo, temos desafios interessantes levantados pelos 

docentes e que merecem uma análise e discussão mais aprofundada, afinal, como escola de 

negócios é natural a busca por otimização de processos, recursos, etc. 

Nesse aspecto os docentes observaram que mesmo quando eles buscam novas propostas 

metodológicas, diferentes do tradicional, esses formatos tendem a não perdurar porque o 

sistema como um todo não está preparado para essas mudanças. 

“(...) eu tô convencido atualmente que não vai haver uma mudança substantiva, no 
formato, na operação da escola enquanto essa alteração não for sistêmica. Eu acho 
que tinha uma visão muito corrente de que o professor tem que aprender novos 
métodos, o professor precisa testar práticas centradas no aluno, o professor precisa 
experimentar e fazer, só que quando ele faz isso não encaixa, o sistema não recebe 
isso, porque em torno dele tem todo um contexto, ele sofre muito, quer dizer, ele pode 
mudar um pouco na relação com os alunos mas  pra começar o espaço físico não é 
adequado porque a disposição das cadeiras físicas já comunica e induz certo tipo de 
relação, a distribuição da tecnologia, os laboratórios (...) tudo isso já determina o 
que pode acontecer né”. (Docente 5) 

De forma complementar, algumas disciplinas têm características peculiares onde os formatos 

tradicionais são os que ainda funcionam, ou docentes que se destacam por terem em sua 

bagagem acadêmica habilidades de docência acima da média. 

“Eu não vi nenhuma bala de prata até hoje, eu estudo isso há 50 anos, tenho certeza 
que o nosso jeito de dar (aulas) é totalmente obsoleto mas ainda é o melhor. (...) Eu 
fui pesquisar isso a fundo, fui ver todo mundo que estava fazendo coisa de inovação, 
Harvard, Stanford, MIT, HEC Estocolmo, (...) você tem milhões de experiências 
isoladas pra coisas pontuais super interessantes, mas não tem um método pra tudo, 
não tem bala de prata. Ou se tiver não me apresentaram ainda (...) O que tem é o 
seguinte, esse cara é muito bem avaliado porque ele é um ‘show man’, porque ele faz 
uma dinâmica super e tal, que não dá pra ter todos os cursos com aquela dinâmica, 
dá pra ter 1 ou 2 sabe?! (...) Ou seja, eu tô convencidíssimo do que a gente faz é 
obsoleto, só que eu não consegui ver nada novo. O que tem e que eu acho que é o 
caminho, que é um pouco o que a gente tá tentando tatear, experimentar, é o que? 
Faz mais imersão, faz mais eletivas, o que você pode ter é mais um pouquinho de 
experiências dessas que pra algumas disciplinas servem, pra outras não servem (...)” 
(Docente 9) 

E por fim, os problemas estruturais do sistema de ensino brasileiro como um todo foram 

mencionados. 

(...) quando a gente fala de inovação na educação básica, isso é um fenômeno ainda 
marginal e na educação superior um fenômeno em fase inicial, uma coisa muito 
incipiente. Os problemas que a educação enfrenta antes de chegar na educação ainda 
são outros, falando em educação básica, é problema de formação de professores, é 
problema de estrutura, problema de pagamento, de valorização da formação, (...) isso 
tá na frente da agenda, antes de a gente pensar em inovar. E no ensino superior ainda 
é questão de consolidação, pra muitas faculdades é mensalidade, é evasão, é atender 
os critérios do MEC é não ser fechado, é não perder a concorrência pra outra, não 
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perder mestrado e doutorado, pagar os professores, contratar, isso ainda tá na frente. 
E nas escolas de elite, que são as faculdades estaduais, federais, (...) a inovação é um 
movimento de pessoas e pequenos grupos, que tão preocupados e tal e realmente 
engajados porque esse negócio dá muito trabalho (...) (Docente 6) 

Nessa codificação temos opiniões que mencionam os problemas que vem da base do ensino, 

tanto quanto a formatos e metodologias tradicionais, focados mais em conteúdo do que 

habilidades, mas muito além disso, observamos no depoimento abaixo uma questão levantada 

que coloca em xeque a pergunta que fizemos. Nesse momento da nossa análise precisamos 

refletir e concordamos que ao buscar os motivos para o déficit de mão de obra em TIC, 

estávamos, mesmo que de forma parcial, assumindo que a qualificação resolveria o problema. 

Em contrapartida, a questão envolve muito mais complexidade, problemas estruturais de 

educação de forma geral onde não se pode assumir que o problema é qualificação, pois pode 

envolver sensibilização, atitude em relação à TIC. 

“Dependendo de como eu entendo a tua pergunta ela se torna muito ampla e 
complexa, assim, como é que eu vou formar ‘mão-de-obra’? Isso significa que nós 
temos uma deficiência educacional brutal, de que se tem uma dispersão (inadequada, 
desiquilibrada) de estrutura pra você fazer uma educação que envolva tecnologia e 
assim por diante. Pra isso você vai ter sempre uma camada mais jovem, uma camada 
dessa camada, que ela não vai ser atingida adequadamente por educação e sem 
educação você não forma a pessoa, por isso que eu não entendi...Não é só uma 
questão de dar treinamento, isso não é, é todo um conjunto de coisas que vai além de 
você ensinar uma competência de acesso. Significa sensibilizar, significa entender 
isso.” (Docente 8). 

Outra questão estrutural ou sistemática que emergiu foi a limitação de recursos financeiros 

gerada pela situação macroeconômica: 

“Eu acho que tem uma questão financeira, (...) os jovens acabam procurando uma 
forma de fazer um curso superior um pouco mais em conta em instituições muitas 
vezes que não são de 1ª linha, acaba perdendo um pouco o interesse de tecnologia 
porque os cursos não são baratos, e tem outras profissões que acho que os cursos são 
mais em conta e pelo próprio desemprego também né. A dificuldade de financiamento 
por parte do governo, a incerteza muito grande, uma porcentagem grande desses 
alunos que tão procurando uma faculdade as vezes tem um pai ou uma mãe que tá 
desempregado ou os 2 desempregados e as empresas também estão passando por 
dificuldades né, então são poucas empresas que pagam cursos pros funcionários (...) 
(Docente 4) 

Em relação às metodologias e formatos, tivemos várias opiniões que abordavam o déficit na 

formação de habilidades: 

“A gente na verdade tem um ensino médio muito sobrecarregado de conteúdos e 
deficiência em habilidades, isso transfere pros cursos de graduação (...)um exemplo 
é quando você fala de análise de dados (...) você gasta 80% do tempo preparando os 
dados, 20% do tempo é análise (...) tem uma parte enorme que é você saber como 
deixar aqueles dados de uma forma preparados pra você conseguir fazer a análise 
(...) não interessa qual a ferramenta, pode ser um NVIVO ou um Stata, a maior 
quantidade de tempo que você gasta é na preparação. Isso significa que tem uma 
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parte grande desse negócio que não é de conteúdo, é de habilidade, como é que eu 
sei como (...) a gente tem o contrário, a gente parece que ensina os alunos que tá tudo 
meio pronto, e que se você souber os conteúdos todos, as coisas vão sair naturalmente, 
Não Saem! No geral, o problema da formação, isso é no 2º grau, mas é também na 
graduação, é um foco excessivo em conteúdos e pouco tempo pra trabalhar 
habilidades”. (Docente 2) 

Com relação à concorrência entre outras escolas, já conhecemos a concorrência entre outras 

instituições referências em tópicos mais específicos, como marketing na ESPM ou finanças no 

Insper ou Ibmec. Agora percebemos concorrências indiretas de outras escolas de métodos 

quantitativos.  

“(...) a gente vem percebendo de uns anos pra cá o quanto essa transformação digital 
é fundamental como competência pro nosso aluno, (...) quando ele se forma ou mesmo 
na eminência de se formar, nos processos seletivos pra estágio, principalmente pra 
trainee, ele não concorre mais com o aluno que tradicionalmente era concorrente 
dele, quer dizer um aluno de administração de outras escolas, ou de ciências sociais 
aplicadas, ou de outras escolas, um curso de comunicação, de administração de 
economia, não! Ele concorre com alunos com formação mais quantitativa de partida, 
quer dizer, alunos de engenharia, ciências da computação, física, matemática, 
concorrem com nossos alunos pelas mesmas vagas, de administração, economia, etc”. 
(Docente 2) 

Outra preocupação observada é com as escolas de ensino fundamental e médio que estão 

aplicando métodos totalmente diferentes dos tradicionais (como a escola Avenue, escolas que 

adotam metodologias de ensino por projeto, escolas democráticas e progressistas) que os 

docentes se questionam: como esses alunos irão se adaptar em universidades tradicionais? 

A integração é um desafio clássico de T.I., desde os anos 80, quando presenciamos a chegada 

dos ERPs*. No desenvolvimento de competências digitais verificamos os desafios na 

integração e colaboração (multidisciplinaridade) entre departamentos, que apesar de também 

serem uma tática de estruturação da FGV, a departamentalização torna o processo de inovação 

lento, isolado em algumas ações como parcerias com o CEPI, CEDEA e GVCia.  

“Eu sinto que, uma dificuldade muito grande que a pesquisa reportou, no mercado, 
falta muito um skill de diálogo multidisciplinar assim, principalmente na área 
jurídica porque o advogado é visto como o portador do não, isso não pode, isso não 
dá, e não como parceiro do negócio que é o que a gente quer formar. Muito entender 
do negócio passa por habilidades da administração, etc, e ter abertura desse diálogo, 
ter uma linguagem mínima, entender como funciona o raciocínio de programação 
sabe, pra você transformar linguagem jurídica em linguagem de programação então 
tem um ponto que eu acho mais sensível é essa abertura para a multidisciplinaridade, 
porque é muito complicado, até pra economia, direito (...) (Docente 1) 

“(...) nesse aspecto a coisa já está ficando meio anacrônica assim, esse negócio de 
departamentalização, mas não é só a nossa, são várias escolas que são assim. Você 
junta as pessoas por competências passadas só que quando todo mundo que tá aqui 
foi formado de um jeito, como é que você fala com esses caras, que tem uma visão de 
mundo que foi gerada, que você tem que pensar agora de um jeito diferente?” 
(Docente 3) 
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“A gente tem várias iniciativas, mas é tudo pocket, tudo artesanal, eu acho que o 
desafio é escalar, se a escola fosse minha eu abria um curso novo, não dá pra 
remendar, é muito grande, tudo pesado, eu acho que tinha que ser um pouco mais 
agressivo (...) a começar pela estrutura organizacional, se eu pudesse eu começava 
uma escola que não tem departamento, não tem áreas de conhecimento, tem os 
professores que precisa (...) lá na ‘KaosPilot’ eles tem uma posição que chama 
‘Knowledge Broker’, é o cara que vai atrás do que precisa pra dar aula pros alunos 
(...) tem toda uma estrutura diferente (...) tem mais interação com agentes externos, 
são convidados, e assim numa colaboração mais ‘Ad hoc’ (...)” (Docente 5) 

7.3.3.2 Motivos de Força Maior 

O tempo e a velocidade também apareceram como desafio, da mesma forma que com os 

discentes, mas na análise dos docentes adicionamos a ele o conceito de fronteira, um conceito 

compartilhado por um grupo de professores que traz a questão: até onde vai a TIC? Ou “onde 

começa e onde termina a T.I. nisso tudo”? (Docente 9) 

A rotina dos alunos e professores em uma escola de negócios como a FGV é repleta de 

compromissos, sobram atividades e a gestão do tempo é uma habilidade que precisa ser 

desenvolvida logo no início. Mais especificamente no caso dos docentes, as cobranças por 

publicação, o tempo dedicado à pesquisas, o preparativo para as aulas, avaliações e adiciona-se 

a isso o estudo de novas competências como as digitais, tudo isso demanda um precioso tempo. 

Além disso, foi mencionado o tempo restrito na distribuição das disciplinas da grade curricular. 

Nesse contexto, fazendo um link com a multidisciplinaridade, alguns docentes confirmaram 

que cada departamento precisa focar no atendimento das suas agendas, outros demonstram que 

o processo de adaptação do ensino é mais lento que a tecnologia, e esse é um grande desafio. 

“Não dá pra ensinar os caras as coisas de fronteira, as coisas de fronteira você 
consegue uma ou outra com alguns seminários, ou com eletiva, que vai servir pra 
meia dúzia de aluno num sentido mais macro da escola mas não dá pra embutir 
porque o ciclo inclusive é muito lento. Pra gente embutir uma matéria nova em uma 
grade nossa é anos não é meses (...) a velocidade que está acontecendo essa 
transformação digital é impossível, você vai correr atrás do rabo e não vai chegar a 
lugar nenhum porque na hora que você estrutura um curso pra 1 ano, no fim do ano 
o curso já está obsoleto” (Docente 9) 

“Os professores estão sendo cobrados por outras coisas: precisa produzir, precisa 
publicar, tem que entrar nas categorias, é muita reunião, (...) (Docente 6) 

“(...) a minha interpretação disso é que a demanda corrente pelas competências dos 
professores, já ocupa eles, inteiramente, tão ‘overbooked’! Eles estão com mais 
compromissos do que eles conseguem atender: as demandas por publicação, por aula, 
curso de educação continuada; mas não tem tempo, a vida do professor é muito cheia 
e é muito corrida. Eles até tem interesse, frequentemente se inscrevem, só que no dia 
não vem, não vem por que não deu! (Docente 5) 

A experiência dos docentes formou mais este argumento em relação ao déficit de mão de obra 

em TIC: a diferença da velocidade da evolução tecnológica em relação à da formação de 
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competências. Para alguns professores esse déficit sempre existiu e permanecerá existindo, 

gerando esse tipo de pressão constante no setor de ensino por qualificações que muitas vezes 

ficam obsoletas antes mesmo de serem adaptadas. Por isso a FGV tem investido na formação 

de habilidades para que o aluno tenha mais autonomia para buscar os conhecimentos que 

precisam para se manterem atualizados. 

“Porque a tecnologia avança muito mais rápido que a maioria das coisas, no seguinte 
sentido, geralmente você lança uma tecnologia e não tem legislação pra acompanhar, 
aí o pessoal fica procurando uma legislação pra tentar regular (...) Então eu acho 
que você vai ter sempre esse descasamento, a tecnologia ela vem muito rápido, e até 
adaptar modelo de negócio, entender a necessidade...e principalmente as empresas 
grandes, que contratam muito, elas demoram muito pra colocar essas tecnologias nos 
modelos de negócio delas, (...) então aí você cria esse gap, todo mundo se prepara 
(...) esse gap na minha opinião sempre vai existir”. (Docente 7) 

“Qual é o déficit de mão de obra de TI? Ele é dinâmico, muito dinâmico por causa 
do seguinte: eu diria que 80% das habilidades importantes hoje não existiam como 
disciplina a pouquíssimo tempo atrás, então o nosso desafio é um alvo móvel que se 
move numa velocidade razoável”. (ironia em razoável) (Docente 9) 

Entre os departamentos também verificamos a questão das fronteiras da T.I. que está tomando 

lugar em todas as áreas de ensino e o desafio é evitar sobreposição e repetição. 

“Na hora que você fala de transformação digital, a fronteira, (...) tá cada vez mais 
nebulosa e aí fica mais complicado ainda, que é um pouco da boa perversidade que 
é o cara de marketing que tá dando TI, o cara de finanças que tá dando TI, e assim 
por diante tá. Porque nós não vamos dar conta também, então, bem vindos, nós 
precisamos tomar um pouco de cuidado só pra não ser repetitivo, só isso...” (Docente ) 

7.3.3.3 Dilemas da prática 

Mais uma surpresa observada no campo, diferentes significados foram mencionados para a 

tecnologia na educação e as tendências no desenvolvimento de competências digitais. Durante 

algumas entrevistas também surgiu o tema “a escola do futuro”. Por esse motivo, algumas 

dessas citações também mencionam questões temporais, como previsto na teoria, essa era uma 

expectativa na codificação dos significados. No trecho a seguir observamos uma citação mais 

direcionada para tendências no ensino e engajamento (a falta de): 

“Imagino que a inovação vai chegar pras escolas de elite como uma forma de 
garantir o padrão de vida, o padrão educacional que esses alunos vão tendo, e eu 
acho que num movimento pela competitividade e também pelo estilo de vida, essa 
coisa dos alunos não terem tempo, essa falta de concentração, tá muito disponível 
(educação superior em qualquer canto), não tô gostando aqui vou pra outro, então 
acho que essas são as motivações que vão levar a inovação pro ensino (...) o que vai 
mudar: 1º é a questão do tempo, assim, o aligeiramento das formações, nem sempre 
em benefício da continuidade e da qualidade, ou da melhoria (...) Eu acho que EAD 
também é forte mas tem muito que melhorar pra ser uma tendência educacional e não 
mercadológica...EAD também não é nova e dá pra ser boa...e eu gostaria de apostar 
nessa coisa de um protagonismo maior dos estudantes, é o que eu gostaria de ver 
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mais. A gente tratar o aluno como pessoa, e a escola como a vida real. Que existe 
muito essa coisa de tratar a escola como ela não fosse real, ‘isso aqui vocês vão 
aprender porque lá na vida real ’. A escola é muito tempo da vida das pessoas, então 
se tudo isso não é real é uma distopia que a gente tá vivendo, eu acho que isso causa 
muito desengajamento, a escola não ser da vida real. (Docente 6) 

Nesse outro trecho o docente menciona uma tendência de postura em relação à adoção da 

tecnologia: 

“Eu também não acredito que 100% da população mundial, jovem, vai fazer ambiente 
digital. Não vai obviamente todo mundo fazer ‘coding’, vai escrever tecnologia, não 
vai!  Não adianta imaginar que 100% da população vai estar fazendo tecnologia. Isso 
não existe né. E obviamente nem todo mundo vai usar tecnologia 100% nas soluções 
dos desafios que ele tem. (...) A tendência (na verdade sempre foi, mas cada vez mais 
forte) é todo mundo ter que resolver os desafios, sejam sociais, empresariais, 
econômicos, tem muitos desafios pra vir por agora, que não necessariamente vão ter 
como solução uma digitalização mas ele tem que considerar na solução do desafio 
estar mergulhado num movimento digital, é inegável. Portanto, seja pra facilitar a 
solução do desafio, seja pra fazer uma intervenção num ambiente que já é digital, 
seja pra facilitar a disseminação, seja o que for mas, não é sempre que você vai falar: 
tudo tem que digitalizar, não. Eu tenho que usar o contexto que já é digital obviamente 
pra facilitar a resolução do desafio”. (Docente 8) 

Outra tendência observada é quanto ao papel da liderança e do cientista de dados. A liderança 

foi mencionada múltiplas vezes, os discentes adotaram isso como missão, contudo os docentes 

ponderam que não há espaço só para líderes e que a liderança deve ocorrer dentro de equipes: 

“(...) porque o tal do cientista de dados é uma lenda né, não existe esse profissional. 
Existe uma equipe que junto chega perto do que esse profissional, pelo menos, o 
mercado espera. Então o líder dessa equipe, dentro de uma organização é 
fundamental. Ele não tem os mesmos ritmos empresariais que as outras áreas, que as 
áreas têm projetos específicos, tem entregas, tem indicadores, retorno sobre o 
investimento, vem um projeto e eles vão ver se é viável ou não dentro do ritmo, da 
estratégia da empresa. O projeto de ‘analytics’ ou ‘Data Science’ não tem nada disso, 
é um monte de gente, mais velha ou mais nova, né, tem esse pessoal recém-formado 
com habilidades mais técnicas que se põe junto numa área, as vezes com um monte 
de dado à disposição, tecnicamente naquelas estruturas de ‘sand box’ e o povo sai 
mergulhando naquele caldeirão de dados e tentando ver algum insight que faça 
sentido pra empresa. Então eles não têm um acompanhamento empresarial, como é 
que eu vou por um gestor pra essa área que não tem ainda muita (especificação) (...) 
as políticas de TI das empresas não conversam muito bem com isso, então essas 
habilidades que a gente precisa desenvolver no profissional de administração aqui 
da EAESP, que ele consiga desenvolver tudo isso além de tudo que é o ‘core’ da 
administração” (Docente 2) 

“(...) você tem gente com mais habilidade pra liderar um grupo e gente com menos. 
Então eu sou muito a favor de você tentar ampliar um pouco isso (...) eu fico P quando 
um cara fala que recebeu um aluno nosso que não é líder. Eu falei: não são todos os 
nossos alunos (...) eu não estou preocupado em ter só líderes, eu vou ter um monte de 
‘followers’, não tem lugar pra só presidentes, não tem lugar (...) (Docente 9) 

Verificamos também tendências mais críticas, repleta de conexões com outros códigos já 

analisados, como uma conexão com os desafios do sistema atual de ensino, com 

multidisciplinariedade, com tempo, vários dilemas da prática: 
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“As tendências que a gente observa são as tendências de menos conteúdo e mais 
desenvolvimento de habilidades, um maior protagonismo dos alunos na educação, 
uma maior comunicação com a prática, coisas mais aplicadas e por aí vai. Só que 
isso o ambiente, a mentalidade, os valores, não é só nosso, das escolas de negócio, 
da educação de maneira geral são muito conteudistas, fragmentadas por ciências, 
cada uma no seu silo né, com pouco diálogo, uma mentalidade de pouca colaboração, 
competição, uma deriva forte pra pesquisa mas uma pesquisa dissociada de 
problemas concretos reais aplicáveis que é um negócio que eu não sei a quem tá 
servindo né. Então a situação é preocupante, eu acho que a universidade de maneira 
geral não está evoluindo na taxa de inovação necessária pra acompanhar o ambiente 
externo, o ambiente externo tá evoluindo, se alterando, evoluindo parece que tá indo 
pra melhor o que, sem juízo de valor, possivelmente esteja indo pra pior, em muitas 
dimensões está. De qualquer maneira as transformações que a gente observa no 
ambiente externo estão numa velocidade muito maior do que a universidade em geral 
e as escolas de negócio em particular conseguem imprimir as suas adaptações, 
mudanças e tal. Em parte eu acho que só a biologia vai resolver esse problema, 
quando uma geração morrer e a próxima entrar e tal, talvez isso se alivie mas acho 
que tem uma mentalidade muito cristalizada do que que é importante e tal (Docente 
5) 

Fazendo uma introdução ao próximo código de 1ª ordem que é adaptação, no trecho abaixo 

verificamos um dilema das dinâmicas da prática, um desafio em relação ao apelo do 

aprendizado na prática, do foco nas aplicações, da fuga da abstração que explica por que 

algumas práticas permanecem e outras morrem ou perdem relevância: 

 “(...) fazendo um ‘mea culpa’ nosso, né, que eu não sei se o que eu vou te dizer agora 
é uma condição percebida aqui na escola, mas é uma impressão minha, de partida. 
(...) A gente tá vivendo uma discussão de, olha, precisamos ter conteúdos mais 
aplicados, tudo tem que ser aplicado né, matemática aplicada, não fica só na Álgebra 
e Derivada e Dupla, etc. E o cara não vê uma prática, tudo bem, precisa sempre que 
possível fazer a ponte entre o que ele tá vendo e a prática, mas a formação teórica 
ela é imprescindível né.  E daí eu vou puxar a sardinha pra um professor, recém 
chegado na escola, o Prof. Rude, que ele fala com bastante propriedade o seguinte: 
olha, quando você vai aprender um instrumento musical, você durante uns meses não 
vai tocar absolutamente nada, mas você vai precisar fazer um monte de coisas, até 
que minimamente saia um som que alguém admire. Então aquela lógica de, olha, a 
partir da 2ª semana de aula tudo tem que ser aplicado, não sei se é a melhor estratégia, 
a gente tem que pensar isso bem, então isso tudo é o que talvez atrapalhe um pouco 
né (...) (Docente 2) 

Nessa codificação consideramos os desafios nas adaptações que muitos docentes precisaram 

realizar nas disciplinas sobre o efeito da transformação digital, as dificuldades mencionadas 

para incluir mais recursos tecnológicos em sala de aula e, principalmente, os dilemas no 

desenvolvimento de competências digitais. Essas contradições de significados foram outra 

descoberta interessante que surgiu do campo, que agregam uma série de significados 

individuais e de alguns grupos, que colaboram para compreender por que algumas práticas de 

ensino se consolidam mais do que outras. 

“Nas minhas aulas eu não uso ferramentas tecnológicas mais novas assim, na minha 
opinião, poderia usar um pouco mais, acho que sim, (...) se eu quero aplicar um teste, 
ver como o pessoal tá, acompanhar, dar um complemento, mas uso o E-class e etc 
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como instrumento de suporte, pra eles terem um canal pra acessar meus dados. Como 
canal de comunicação é muito engraçado, eles não vão usar, é uma questão muito 
que eu discuto, cara, não adianta você botar um chat no e-class porque eles estão 
usando Insta e WhatsApp, eles quando vão fazer uma apresentação em sala de aula 
eles não usam isso, então você tem que usar as ferramentas que eles usam...” 
(Docente 7) 

“Qual é o dilema nosso? Eu tenho que preparar o cara com habilidades perenes que 
não são as que as empresas querem na semana que vem. Então, o que que eu já enjoei 
de conversar com diretor de RH de tudo quanto é porte de empresa: você exige 
algumas habilidades que você quer pra amanhã e elas vão sumir daqui a 1 ano, eu 
não posso dar isso pra esses caras (...)” (Docente 9) 

“No Intent a tecnologia digital ela não aparece muito...curiosamente a gente 
diminuiu muito o uso do recurso digital em todas as interações que a gente tem tanto 
com os professores quanto com os alunos. Então no Intent por exemplo, assim, a gente 
não usa o slide, ou muito raramente, se a gente tem que fazer alguma coisa, faz na 
lousa ou faz no cartaz, é muito roda...na nossa interação em sala de aula é muito mais 
off-line, o celular nem fica na mão de aluno (...) (Docente 6) 

“Nós até que estamos investindo muito, propondo um monte de coisas, mas estamos 
indo lentamente. Eu acho que precisaria definir novos papéis dentro do ecossistema 
universitário, tem várias providencias que deveriam ser tomadas, desempacotamento, 
personalização, etc, mas isso é extremamente difícil porque é extremamente 
disruptivo, da construção social que se tornou né, eu acho preocupante. Eu acho que 
a gente tá indo devagar, eu também me aflijo um pouco observar, que cada vez mais 
eu vejo, não sei se sou eu que tô com problema, uma dissociação entre o que faça o 
que eu diga mas não faça o que eu faço, então no próprio exemplo que você cita, da 
virada digital, da digitalização, supostamente nós estamos ensinando isso pras 
empresas porque eu vivo vendo anúncio aí de workshop e palestra, apresentação, de 
uma virada digital, mas cadê a virada digital da escola? Ela não pratica aquilo que 
ela prega”. (Docente 5) 

No trecho anterior percebemos que existem questões temporais no discurso, assim como em 

outros casos é possível que tenha mais de um código para a mesma citação (como transformação 

digital). Durante as transcrições e novamente no tratamento final tivemos vários casos em que 

mais de um código estava atrelado à mesma afirmação, mas definimos no modelo aquelas que 

se sobressaíram, como no exemplo acima em que o argumento se encerra com um dilema. 

Outro dilema vivido pelos docentes é quanto ao protagonismo do aluno. Verificamos que para 

desenvolver autonomia e liderança é preciso gerar mais oportunidades de protagonismo ao 

aluno, contudo quando isso acontece muitos têm dificuldades em desenvolver habilidades por 

conta própria. Essa questão colabora com o fato de que não são todas disciplinas que permitem 

inovações metodológicas. Na citação abaixo verificamos o dilema do protagonismo e a 

importância dos discentes desenvolverem motivação própria, algo que tem uma conexão direta 

com a consciência cultural. 

“O que engaja muito as pessoas é dar o protagonismo pra eles, também é sofrido, 
porque a hora que você fala...o que eu faço agora? Não sei, o que você quer fazer? 
Aí cria um pânico, as vezes eles passam por um momento também doloroso de 



122 
 

descobrir isso tão tarde (...) o que eu acho que atrai as pessoas é que elas estão 
insatisfeitas e os insatisfeitos tão indo mais buscar, tomando mais risco, porque eles 
também tão se lançando numa coisa que eles não sabem o que é (...) eu acho que a 
gente não motiva as pessoas, as pessoas que tem as suas motivações pra fazer as 
coisas (...) ser mais aberto, ser mais interativo (...) (Docente 5) 

Para finalizar essa sessão, alguns docentes argumentaram que o déficit na qualificação em 

métodos quantitativos na educação de base é um dos fatores que impacta na formação de mão 

de obra de T.I. Essa deficiência não é uma exclusividade de classes sociais menos favorecidas, 

é uma percepção geral. Dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica comprovam essa 

constatação, “menos da metade dos alunos atingiram níveis de proficiência considerados 

adequados ao fim do 3º ano do Ensino Fundamental em Leitura e Matemática” (Todos pela 

Educação, p. 12)  

“Eu te confesso que eu não sei se tenho uma resposta pronta (...) A gente percebe o 
que você falou, que há um déficit que vem do ensino médio, mesmo em boas escolas, 
mas que pelo menos na média vem caindo, que é o preparo dos alunos em métodos 
quantitativos anteriores à graduação, isso vem caindo né, a ponto de a gente ensinar 
conteúdos básicos de matemática e estatística no começo e às vezes tem que voltar 
um pouco pra trás, as vezes não dá. Falei: olha, vocês têm que correr atrás porque é 
a partir daqui que começa o curso. E não é um ou outro caso. Não é aluno bolsista 
por necessidade econômica,  talvez né, infelizmente a gente tem essa condição de 
alunos com menos condição econômica também terem menos condição de educação, 
então esses que a gente percebe pontualmente, mas tá crescendo, mesmo com alunos 
com a condição econômica de estar aqui sem bolsa, eles tem esse déficit, eu acho que 
é fruto de uma falta de educação que o país percebe, não é o governo recém chegado 
não, ele ajuda, esse governo ajuda nisso, mas os governos anteriores que não vem 
desenvolvendo essas competências quantitativas né” (Docente 2) 

(...) qual que é o problema que a gente tem hoje, os alunos entram com o nível de 
formação baixa aqui, em matemática, então eles apanham muito de matemática, o 
nível de reprovação é alto. Os professores de matemática reclamam que os alunos 
chegam com formação baixa, tem que ficar dando 2 passos atrás pra ensinar o curso, 
e os outros departamentos (de economia, de finanças) reclamam que a formação dos 
alunos nessa coisa é ruim (...)”. (Docente 3) 

7.4 Resumo da codificação para os docentes 

Na Figura 24 apresentamos o modelo processual consolidado para a análise das entrevistas com 

os docentes, com as árvores de codificação que formaram as mesmas 3 categorias agregadas 

em comparação com as árvores dos discentes: Competências Digitais do Usuário, Ambientes 

Físicos e Virtuais e Desafios. A similaridade entre as árvores tem uma limitação natural porque 

partimos das 3 dimensões da lente teórica: Competências, Materiais e Significados. 
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Figura 24: Árvore de codificação consolidada para os docentes 

Fonte: Elaboração do autor 

7.5 Análise das entrevistas com os especialistas 

Com o objetivo de ter uma terceira classe de respondentes, optamos por entrevistar alguns 

especialistas do setor de TIC para validar algumas informações do mercado de trabalho. A 

proposta nessas entrevistas foi entender como algumas dessas empresas estão desenvolvendo 

competências digitais, uma resposta que verificamos no capítulo do contexto que o mercado 

chama de “upskilling” ou “reskilling”. Além disso, entender como esses especialistas veem o 

mercado de trabalho, as dificuldades nas contratações ou formação desses profissionais, os 

principais desafios para acompanhar o avanço tecnológico nesse contexto de transformação 

digital. 

Entendemos que essa etapa tem limitações, como a escolha das empresas e dos empresários foi 

por conveniência do pesquisador. Selecionamos 4 gestores do setor de TIC de 4 diferentes 

multinacionais que têm operações no Brasil e mais de 20 anos de experiência atuando em gestão 
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de projetos. Esses profissionais são líderes de equipes com alta diversidade na área de TI, são 

influenciadores na tomada de decisão e 3 deles também fazem pesquisas acadêmicas. As 

entrevistas seguiram o mesmo roteiro semiestruturado, contudo a transcrição foi seletiva para 

os trechos mais relevantes que complementavam a análise de dados dessa pesquisa. 

Partindo de tudo que já abordamos até o momento, quais foram as contribuições desses 

profissionais para essa pesquisa? Seguimos o mesmo processo de análise a partir da teoria e 

identificamos as seguintes ações, tendências e desafios que confirmam o que verificamos nas 

etapas anteriores com discentes e docentes: 

a) Competências 

Todos empresários confirmaram o desenvolvimento de competências técnicas (hard skills) e 

socioemocionais (soft skills) com processos internos e eventualmente contratando profissionais 

externos. Internamente todas empresas tem centros de inovação que promovem a capacitação 

de funcionários através de plataformas digitais com treinamentos customizados. Outra 

iniciativa mencionada foi a parceria com universidades, programas de trainee e cursos de curta, 

média e longa duração. As plataformas digitais serão analisadas na dimensão dos materiais. 

As competências técnicas mencionadas como valorizadas foram em comum com o que vimos 

para discentes e docentes, sobretudo na conexão entre T.I. e negócio. Os empresários apontaram 

a habilidade de estruturar dados, fazer a interpretação adequada e gerar valor para o negócio 

como muito importante, contudo rara no mercado, necessitando processos de qualificação 

interna. Dois dos empresários confirmaram a dificuldade dos funcionários em fazer uma análise 

crítica das informações. A grande maioria hoje trabalha mais com a execução de tarefas do que 

com a geração de valor a partir de dados. Esses mesmos gestores confirmaram que a capacidade 

de estruturar dados e construir algo de valor é limitado a um pequeno grupo de pessoas. 

Codificamos essa habilidade técnica como ciência de dados que consolida as competências para 

se criar valor ou resolver problemas a partir da estruturação e da análise de dados. 

Em relação às habilidades socioemocionais foram mencionadas a questão da atitude, sobretudo 

a autonomia e a flexibilidade para aprender constantemente e se adaptar a ambientes que se 

transformam constantemente. A velocidade da tecnologia foi mencionada como grande desafio 

nesse aspecto demandando atualização de conhecimentos regularmente. A liderança de equipes 

multidisciplinares e habilidades de negociação também foram mencionadas como diferencial e 

de grande valorização pelo mercado. A empatia também foi mencionada em conjunto com a 
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multidisciplinaridade, uma competência que foi pouco mencionada por discentes e docentes, 

mas que foi incluída no nosso modelo por contemplar a capacidade de se colocar no lugar do 

usuário, entender as dores dele para oferecer a solução adequada, no formato adequado, 

pensando sempre na melhor experiência para o cliente (User Experience – UX). 

Em resumo, para competências confirmamos um foco das empresas no desenvolvimento de 

competências que habilitem os funcionários a ter uma visão das TIC aplicadas para um melhor 

resultado nos negócios, esse foi um padrão detectado que faz uma conexão com o que 

verificamos na análise dos discentes e docentes. As empresas demonstraram maior preocupação 

com a capacidade de análise e construção de valor a partir de dados do que competências 

técnicas mais específicas como a programação em uma determinada linguagem. A tendência é 

trabalhar muito mais a lógica do que a programação, já que os softwares que se propõe a 

resolver esses problemas estão cada vez mais intuitivos e fáceis de operar. Por se tratar de 

empresas de T.I., não identificamos nas entrevistas ações específicas de consciência cultural 

em relação às TIC, o mais próximo disso são os centros de inovação que abordaremos em 

materiais. 

b) Materiais 

Nessa dimensão verificamos como padrão as empresas utilizarem plataformas de ensino online 

customizáveis (ferramentas virtuais), onde dependendo do plano de carreira e do interesse do 

funcionário, ele escolhe a trilha de capacitação e precisa cumprir uma meta de horas mensais 

de microcertificados nessas plataformas. Verificamos aqui uma tendência que compete com o 

mercado de ensino tradicional, que são as plataformas de EAD como EDX, Coursera, etc, 

também conhecidos como MOOC’s (Massive Open Online Course). A velocidade da 

tecnologia torna os conhecimentos técnicos dessa área obsoletos rapidamente e por isso cursos 

de curto prazo e microcertificações são uma resposta do mercado. Uma das empresas afirmou 

ter um plano para desenvolvimento de competências digitais para jovens a partir de 12 anos de 

idade (K12), uma resposta ao déficit esperado para o setor nos próximos anos. 

Como ambientes físicos identificamos os centros de inovação, em alguns casos incubados 

dentro de universidades buscando formar mão de obra na base e com baixo custo.  
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c) Significados 

Os 4 especialistas mencionaram os temas multidisciplinaridade e diversidade como desafios no 

desenvolvimento de competências para o setor de TIC. A diversidade de idade, que forma 

equipes com diferentes gerações forma ambientes com diversidade de conflitos e 

competitividade interna também, o que classificamos como um problema de colaboração (mitos 

e cerimônias) e simultaneamente um dilema da prática que demanda adaptações.  

Em contrapartida, a formação de equipes multidisciplinares tem feito com que as empresas 

contratem o que vimos na análise como o X-dados (o cientista podemos substituir por médico, 

engenheiro, administrador, etc). Todos empresários confirmaram contratar pessoas com 

conhecimentos básicos de tecnologia, nada específico, mas com formações diversas, até fora 

do tradicional como história e filosofia, mas pessoas com capacidade de estruturação e 

construção de estratégias a partir da análise de dados. Classificamos essa questão como um 

desafio de concorrência (mitos e cerimônias). 

A velocidade tecnológica (questão do tempo – motivos de força maior) também foi mencionada 

como desafio por tornar os conhecimentos rapidamente obsoletos e demandarem uma resposta 

por microcertificações customizadas. 

Um dilema da prática apontado por alguns empresários foi a distância entre o que é ensinado 

na universidade e a demanda de mercado. No setor de programação em nuvem por exemplo e 

desenvolvedores de tecnologia foram capacidades consideradas deficitárias no mercado e que 

as universidades não estão formando. Em contrapartida esses empresários mencionaram que 

tecnologias como a computação quântica por exemplo obrigará todo o sistema de ensino se 

adaptar novamente a uma nova matemática, um novo modo de pensar métodos quantitativos. 

Esse é um desafio que ficará como proposta na discussão de futuras pesquisas. 

Novas formas de avaliação também foram comentadas como tendência, métodos além das 

provas tradicionais, como a simulação de casos reais (dinâmicas) onde os empregados precisam 

demonstrar a resolução de um problema utilizando conceitos de tecnologia e negócio. 

Em resumo, nos significados dos especialistas verificamos a diversidade e a 

multidisciplinaridade como desafios no desenvolvimento de competências digitais. O 

engajamento nas plataformas de ensino online também foi mencionado como desafio e está 

sendo resolvida através de metodologias como a gamificação em redes sociais.  
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d) O fechamento: o modelo processual para os especialistas 

Finalizamos esse processo de análise mais simplificado com os especialistas com um modelo 

processual demonstrado na Figura 25. Esse modelo é muito similar ao que alguns dos 

especialistas afirmaram ser o tripé da visão de desenvolvimento de competências digitais de 

suas empresas: tecnologia (ambientes e ciência de dados), negócio (empreendedorismo digital) 

e comportamentos (atitudes e competências socioemocionais para lidar com os desafios).  

 
Figura 25: Árvore resumida dos especialistas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

7.6 Triangulação com documentos 

No processo de triangulação com documentos verificamos se as demandas atuais do mercado 

estão alinhadas com o que é desenvolvido pela FGV e FGV-Tech. Dentre 9 oportunidades 

verificadas, destacamos: 

• Habilidades técnicas: a maioria solicitou conhecimentos básicos de tecnologia, nada 

específico, requerendo conhecimento de Excel ou noções de Python como diferencial. 

Destacamos a presença do pensamento analítico e o planejamento estratégico para gerar 

valor a partir de dados (bases da estatística e da formação do cientista de dados); 

• Habilidades socioemocionais: em linha com o que descobrimos em nossa pesquisa, 

muitas empresas solicitaram características de atitude como a autogestão (autonomia), 

proatividade, uma “curva de aprendizagem rápida” e criatividade. Como segundo item 
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de relevância identificamos habilidades de comunicação e negociação para atuar no 

setor de vendas. Verificamos 4 das 9 oportunidades demandando essas habilidades para 

atuar em vendas de T.I. 

8 MODELO FINAL E DISCUSSÕES 

Dividimos esse capítulo de apresentação do modelo final e discussões em 4 partes, primeiro 

retornamos a revisão de literatura para desenvolver uma resposta direta à pergunta de pesquisa, 

depois faremos nosso argumento de contribuições teóricas, seguida pelas contribuições práticas. 

Na terceira parte abordaremos as limitações da pesquisa, seguida pelas nossas sugestões, 

reflexões e propostas de pesquisas futuras. 

Voltando ao que vimos na revisão de literatura, Siddiq et al. (2016) afirmam que os conceitos 

de competências digitais, habilidades do século 21 ou alfabetização digital convergem pelo fato 

de incluírem o processamento e análise de informação, a construção de valor a partir dos dados 

e o uso ético das TIC. Esses conceitos também incluem a comunicação, a colaboração e o uso 

de ferramentas e mídias digitais. Portanto, na visão de Siddiq et al. (2016) esses conceitos são 

similares. 

Nossas descobertas no campo colaboram com a mais recente revisão de literatura de Laars et 

al. (2017, p. 582) que identificaram “sete habilidades principais: técnica, gerenciamento de 

informações, comunicação, colaboração, criatividade, pensamento crítico e resolução de 

problemas” além de “cinco habilidades contextuais: consciência ética, consciência cultural, 

flexibilidade, autodireção e aprendizagem ao longo da vida”. 

Nossa pesquisa foi guiada pelo posicionamento ontológico, epistemológico e metodológico do 

construtivismo (ou interpretativismo) conforme conceitos de Guba e Lincoln (1994). O método 

Gioia que foi muito inspirado na Grounded Theory se provou altamente eficiente na busca por 

significados no campo, um processo que inclusive os autores (Strauss e Corbin, 1990) chamam 

de “espiral”, onde o pesquisador vai ao campo e retorna a teoria diversas vezes, formando uma 

espiral de idas e vindas entre teoria e prática. 

O aprendizado durante a pesquisa foi intenso e gratificante. Muitas das dúvidas que tínhamos 

em relação ao processo de desenvolvimento de competências digitais em escolas de negócio 

foram respondidas. A resposta a nossa pergunta de pesquisa começa pelas competências, onde 

verificamos um padrão de combinação entre habilidades técnicas, socioemocionais e uma 
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consciência cultural em relação às TIC. Nas habilidades técnicas sobressaíram o tratamento, a 

interpretação, análise e geração de valor a partir de dados. Essas hard skills combinam 

conhecimentos da matemática, da estatística e da lógica de programação, formando assim uma 

base para a formação do X-dados (conceito que veio do campo e pode servir para futuras 

pesquisas). Nas habilidades socioemocionais verificamos uma predominância das atitudes, ou 

características de carácter (NVE, 2016) como a autonomia (como capacidade de aprender por 

conta própria), a liderança na gestão de equipes com diversidade e multidisciplinaridade e a 

flexibilidade para se adaptar rapidamente aos desafios da transformação digital. A habilidade 

de fazer relações das TIC com o negócio foi outro padrão encontrado, uma deficiência que 

existe hoje no mercado e que faz com que as empresas montem equipes multidisciplinares com 

metodologias de gestão ágil. A combinação desses conceitos formou a categoria agregada 

Competências Digitais inspiradas na revisão de Marcolin et al (2000) para competências do 

usuário e na revisão de literatura de Van Laars et al. (2017). 

Depois nossa resposta à pergunta de pesquisa passa pelos materiais, onde temos as ferramentas 

virtuais mais presentes que as infraestruturas físicas, contudo ambos com relevância no 

desenvolvimento de competências digitais. A tendência pela tecnologia na nuvem ou em 

containers foi extensivamente mencionada, pois permite o trabalho em qualquer local, criando 

ambientes virtuais de colaboração para o trabalho e para a aprendizagem. A codificação de 

ambientes teve embasamento nos conceitos do modelo ATC21S (2010) que considera o termo 

“tools for working” como ferramentas para comunicação e colaboração. Os materiais foram 

incluídos na lente teórica de Shove, Pantzar e Watson (2012) a partir dos conceitos de Shatzki 

(1996, 2010), Reckwitz (2012) e dos autores que incluem a sociomaterialidade na discussão de 

temas de TIC (Davidson e Vaast, 2010 adotam o termo “ambientes digitais” inspirados nos 

trabalhos de Orlikowski). 

Por fim, nossa resposta envolve os significados, representando o maior desafio e ao mesmo 

tempo os maiores momentos de “serendipity” dessa dissertação, onde encontramos uma 

diversidade de respostas diferentes, recheadas de opiniões pessoais, que em vários momentos 

verificamos fazer parte do pensamento de um grupo de discentes, docentes ou especialistas. 

Esse conjunto de significados foi consolidado em 3 categorias que representam o que Heidegger 

(1962) sugeriu ao definir a prática como uma fonte de significados. Verificamos nos mitos e 

cerimônias as burocracias e problemas estruturais do sistema de ensino como um todo, na 

codificação de força maior verificamos a lacuna eterna que a tecnologia imprime nas 
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competências por conta da velocidade no avanço e das limitações do tempo. Finalmente vimos 

nos dilemas da prática exemplos em que os significados provocam mudanças nas práticas, 

exercendo influência nos materiais ou nas competências e mudando o sentido da prática como 

um todo.  

Por parte dos discentes verificamos desafios como a colaboração, a diversidade e o tempo. 

Verificamos que existe um peso do nome da FGV que abre muitas portas e diferentes motivos 

para o déficit no interesse ou na formação de mão de obra em TIC. Os discentes associaram 

esse déficit mais à complexidade da tecnologia e à estrutura de ensino como um todo. Os 

docentes também mencionaram as questões de estrutura, mas associaram a outras questões 

como o déficit em métodos quantitativos, as fronteiras da tecnologia, e à motivação ou à atitude 

em relação as TIC (consciência cultural), que complementa a questão do acesso e da 

competência necessária. 

As entrevistas com os especialistas e a triangulação com os documentos enriqueceu o processo 

de análise dos dados e o resultado da pesquisa. Verificamos que as empresas estão resolvendo 

o déficit de mão de obra através de centros de inovação que tem como objetivo principal 

capacitar os funcionários através de plataformas de ensino online customizáveis. Verificamos 

um padrão nos desafios de gestão de equipes multidisciplinares e diversas e a falta de 

capacidade analítica das equipes em construir valor ou vantagem competitiva a partir de dados 

(déficit em ciência de dados). Nos documentos atestamos esses padrões de busca por analistas 

de dados, com conhecimentos básicos de tecnologia, mas com competências socioemocionais 

como autonomia e proatividade para aprender por conta própria e se adaptar às rápidas 

mudanças que a tecnologia proporciona.  

Na Tabela 17 apresentamos 6 proposições a partir das descobertas do campo. 

Dimensão Proposições 

Competências 
Digitais 

Proposição 1: Escolas de negócios que resolverem acompanhar o momento de 
transformação digital devem investir no desenvolvimento da combinação de habilidades 

técnicas, socioemocionais e uma consciência cultural em relação às TIC, fundamentais para 
despertar uma atitude digital.  

Proposição 2: Competências socioemocionais como liderança, autonomia, flexibilidade e 
empatia e competências técnicas de ciência de dados irão se sobressair no contexto de 

transformação digital. 
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Materiais 
(Ambientes 

Físicos e 
Virtuais) 

Proposição 3: O uso de ferramentas virtuais prevalecerá frente aos ambientes físicos no 
desenvolvimento de competências digitais. Essa é uma tendência que acompanha o trabalho 
remoto, a mobilidade urbana e a velocidade da tecnologia que torna os materiais obsoletos 

mais rapidamente.  

Proposição 5: Os laboratórios desempenham uma função de criar ambientes colaborativos 
para o trabalho em equipe, contudo ainda representam um custo alto contra uma baixa 

adesão. 

Significados 

(Desafios) 

Proposição 6: Os principais desafios para o desenvolvimento de competências digitais 
envolvem o trabalho em equipes multidisciplinares, com alta diversidade e competitividade. 

Proposição 7: Para inovar no ensino é preciso rever os mitos, cerimônias e considerar os 
motivos de força maior e as dinâmicas da prática social nos planos de adaptação no 

contexto de transformação digital. 

Tabela 17: Resumo das principais descobertas e contribuições da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

8.1 Contribuições teóricas 

A principal lacuna de pesquisa identificada na revisão de literatura foi a falta de estudos que 

utilizassem uma perspectiva teórica explícita para a análise do fenômeno de desenvolvimento 

de competências digitais. A partir dessa descoberta, escolhemos uma teoria robusta e 

contemporânea baseada nos princípios da teoria da prática social. A inovação da lente teórica 

escolhida (Shove, Pantzar e Watson, 2012) está na inclusão dos materiais e dos significados 

como dinâmicas da prática que acompanham as competências.  

Para as práticas no desenvolvimento de competências digitais essa dissertação traz algumas 

contribuições em cada uma das dimensões analisadas. Para as competências temos 

contribuições na necessidade de fazer as relações da TIC com o negócio como forma de gerar 

valor a partir de dados, algo que não foi identificado em modelos anteriores (Van Laars et al, 

2017). Temos também a importância de realizar eventos de aculturamento das TIC (consciência 

cultural), gerando oportunidades para a comunidade de forma geral entender as aplicações e os 

impactos da tecnologia no contexto de transformação digital. A identificação de dados 

empíricos que comprovam o desenvolvimento de competências socioemocionais, através do 

fomento das entidades estudantis e dos programas de imersão também preenche uma lacuna de 

pesquisa (Van Laars et al, 2017). Nesse aspecto as competências de liderança e autonomia se 

sobressaíram frente as demais (curiosidade, inovação, criatividade) fato que pode ser justificado 

pelo contexto da pesquisa ser uma escola de negócio em nível de graduação onde parte das 

outras competências já foram desenvolvidas. 
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A fundamentação nos conceitos de Shatzki (2010) para a concepção do tempo nessa discussão 

trouxeram uma contribuição teórica importante, pois o tempo e a velocidade das TIC foram 

mencionados inúmeras vezes como desafios ou motivos para o déficit de mão de obra ou 

interesse por TIC. Complementando a discussão do tempo com palavras dos autores, 

verificamos que as práticas nesse sentido “produzem o tempo” (‘make time’): 

Quando passamos do tempo objetivo para uma discussão de como são vividos dias e 
horas, práticas e elementos aparecem sob uma nova luz. Nosso quarto 
enquadramento dos aspectos temporais da prática é o mais radical, pois sugere que, 
em vez de competir pelo tempo, o tempo é algo que as práticas 'produzem'. Algumas 
práticas, como assar pão, têm qualidades temporais difíceis de evitar: a massa 
precisa descansar e subir antes que o pão entre no forno e, quando está no forno, 
precisa cozinhar por apenas alguns minutos. Essa sequência temporal nasce da 
própria prática. O mesmo se aplica a padrões complexos de sincronização, como os 
gerados por práticas cuja realização efetiva exige a presença de muitas pessoas. Além 
disso, existe um sentido em que o tempo é conhecido e vivenciado através da prática, 
portanto 'o fim de semana é o fim de semana justamente porque fazemos coisas aos 
sábados e domingos que não fazemos às segundas e terças-feiras (Shove, 2009, 19). 
Simplificando, as experiências do tempo fazem parte da experiência da prática. 
(Shove, Pantzar e Watson, 2012, p. 129) 

A conexão que verificamos entres os códigos também demonstram esses efeitos das dinâmicas 

da prática social, como se a prática fosse um sistema vivo que se transforma sempre que há uma 

mudança em algumas das dimensões. As conexões formadas entre as adaptações necessárias no 

desenvolvimento de competências digitais e nos significados que representavam os principais 

desafios enfrentados pelos atores envolvidos reforçam essas dinâmicas. Nesse aspecto 

consideramos ter comprovado a força dessa lente teórica e incentivamos outras aplicações desta 

em estudos envolvendo fenômenos das TIC em geral.  

Os modelos anteriores de desenvolvimento de competências digitais não tratam dos desafios da 

prática (mitos, cerimônias, força maior da tecnologia e dilemas da prática). Nesse aspecto 

consideramos trazer uma contribuição teórica para que os modelos considerem esses desafios. 

A inclusão dos materiais também contribui para a literatura de competências digitais ao 

compreender que a evolução destes forma um sistema dinâmico, demonstrado no modelo 

processual final que consta na Figura 26. Toda vez que ocorre uma mudança em materiais, a 

prática como um todo sofre alguma mudança. Podemos explicar esse modelo processual através 

do seguinte exemplo:  

ü Ambientes: a chegada da tecnologia em nuvem (ferramentas virtuais) facilita o trabalho 

de equipes em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo exige desses times e gestores 

novas competências digitais para operar essas ferramentas e gerir esses projetos 
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remotamente. Simultaneamente, o significado do trabalho vai se transformando, 

gerando novos desafios como a colaboração em ambientes virtuais. Essa dinâmica entre 

as 3 dimensões é representada na Figura 26, que complementa os resultados da revisão 

de literatura de Siddiq et al. (2016, p. 78) que concluem que “o construto de 

alfabetização em TIC pode não representar uma entidade fixa. Como consequência, as 

avaliações de alfabetização em TIC devem mudar com o contexto externo e isso deve 

ser incorporado aos projetos de teste abrangentes, incluindo o desenvolvimento 

contínuo”. 

   
Figura 26 Modelo processual final 

Fonte: Elaborado pelo autor 

8.2 Contribuições práticas 

O modelo que a FGV-Tech adotou pode servir como inspiração para outras entidades e 

instituições de ensino que desejarem estimular o desenvolvimento de competências digitais. O 

Cutura-tech desempenha o papel de formação de líderes, desenvolvendo habilidades 

socioemocionais e a consciência cultural; o Tech-Hub desenvolve pesquisas, grupos de estudo 

e proporciona o acesso às bases de informação para os resultados cognitivos; e o Consultoria 
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faz o link entre TIC e negócio desenvolvendo habilidades de negociação e vendas que também 

se provaram ser demandadas.  

O modelo da EAESP também demonstrou ser assertivo, mas em processo de constante 

transformação na tentativa de acompanhar o avanço tecnológico. As limitações identificadas 

são da estrutura de uma instituição departamentalizada que ainda segue muitos métodos 

tradicionais de ensino, trazendo inovações isoladas para casos onde há espaço e ou 

particularidade de iniciativa de alguns docentes. A abertura e incentivo à formação de entidades 

como a FGV-Tech e os programas de imersão têm um grande destaque na formação de 

competências digitais na prática, principalmente das socioemocionais, fazendo uma relação 

com a formação de habilidades aplicadas a um determinado contexto, iniciativas que colaboram 

na resposta da nossa pergunta de pesquisa. 

O modelo dos especialistas e a triangulação com os documentos identificou os padrões de 

competências demandadas e mais deficitárias no mercado. Apontou também as tendências de 

formação de mão de obra cada vez mais jovem (K12), a necessidade de conhecimentos básicos 

de tecnologia auxiliados por plataformas de ensino customizáveis por causa da obsolescência 

das habilitações técnicas e os desafios na formação de líderes que trabalham em ambientes de 

diversidade, competitividade e conflitos.  

A combinação dos 3 modelos nos permitiu criar um resumo com as palavras chaves para cada 

dimensão e ao meio as dinâmicas da prática que representam um sistema vivo que está em 

constante transformação, conforme modelo final simplificado demonstrado na Figura 27. Esse 

segundo modelo visa atender o mercado de trabalho, principalmente gestores de TIC, pois ele 

foi formado pelos principais termos do campo (códigos de 1ª ordem) agrupado às categorias 

para auxiliar na prática das rotinas de desenvolvimento de competências digitais.  
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Figura 27: Modelo final simplificado para o desenvolvimento de competências digitais no mercado de trabalho 

Fonte: Compilado dos resultados da pesquisa 

Nos significados temos uma contribuição prática ao decifrar os principais desafios para o 

desenvolvimento de competências digitais em escolas de negócios e também apresentar 

algumas opiniões em relação a como resolver o déficit de interesse ou de falta de mão de obra 

no setor de TIC. Esses dados podem servir para auxiliar a formação de políticas públicas 

específicas para a resolução dessas lacunas. 

8.3 Limitações de pesquisa 

Como limitações desta pesquisa enumeramos os seguintes fatores: 

ü Saturação: conseguimos a saturação dos dados apenas na análise das entrevistas com os 

discentes, pois a FGV-Tech representa um campo menor e mais acessível em 

comparação aos outros departamentos e centros de pesquisa dentro da EAESP. Com os 

docentes não conseguimos essa saturação, o mais próximo que conseguimos foi com o 

TDS.  

ü A escolha do caso e dos discentes: a escolha pela entidade FGV-Tech tem suas 

limitações naturais, pois além de recente tem algumas características peculiares como 

um giro alto e frequente (turn over) de participantes. Também focamos as entrevistas 

nos ex-integrantes que eram líderes, presidentes ou fundadores, pois o objetivo da 

pesquisa era entender e decifrar as práticas de desenvolvimento de competências digitais. 
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Por esse motivo, não entrevistamos integrantes que não se adaptaram por exemplo ou 

que passaram um pequeno período, pois entendemos que estes teriam menos conteúdo 

para agregar à pesquisa. A representatividade de uma entidade dentro da FGV em 

relação à população brasileira também pode ser considerada uma limitação de contexto, 

de menos de 1% da população, contudo representa certamente líderes do futuro, pessoas 

que serão responsáveis pela tomada de decisão e responsáveis pelo destino de alguns 

grupos em breve. 

8.4 Sugestões, reflexões e pesquisas futuras 

No processo de análise identificamos algumas possibilidades de melhorias tanto para a FGV-

Tech como para a FGV nos departamentos que investigamos. Para a FGV-Tech sugerimos um 

fortalecimento do trabalho em equipe, principalmente envolvendo uma maior colaboração entre 

os membros e os 3 times (projetos). Um processo de admissão mais inclusivo também pode 

proporcionar o ingresso de mais membros e conseguindo isso a entidade poderia incluir no seu 

portfolio ações de conscientização cultural para comunidades mais carentes por exemplo, 

executando ações para diminuir a exclusão digital de segunda ordem, algo que autores como 

Walsham (2017) considera de “conectando os excluídos”, um papel que a FGV-Tech pode 

passar a desempenhar. 

Para os departamentos da FGV que envolvem a EAESP e a escola de direito, identificamos 

possibilidades de maior integração no desenvolvimento de competências digitais como a 

segurança da informação (cybersecurity). Esta competência no Digicomp tem uma dimensão 

específica que envolve não só a LGPD mas toda a ética que envolve a gestão da informação, 

uma parte importante inclusive no currículo do cientista de dados. Verificamos que o CEPI tem 

um planejamento específico nessa área, que poderia ser integrado com ações do TDS, do GVCia 

e do CEDEA por exemplo. O mesmo pode ocorrer para o programa Intent, integrando aspectos 

específicos desse programa em algumas disciplinas para o desenvolvimento das competências 

socioemocionais. 

Com exceção das entrevistas com o CEDEA, não verificamos em nenhuma das entrevistas 

ações específicas que promovem a inovação e a criatividade, habilidades socioemocionais que 

constam em todos modelos de desenvolvimento de competências digitais nas dimensões de 

resolução de problemas. Sugerimos dessa forma que essas habilidades sejam desenvolvidas de 

forma mais explícita, pois na avaliação dos documentos foi identificado a demanda por elas no 
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mercado de trabalho. Van Laars et al. (2017, p. 584) confirmam que faltam testes verificando 

como são desenvolvidas as competências comportamentais. Esses mesmos autores verificaram 

a falta de habilidades empreendedoras nos modelos de competências digitais, sendo que “as 

habilidades empreendedoras podem ser relevantes para o contexto da força de trabalho, porque 

enfatiza a inovação de uma pessoa e a capacidade de perceber novas oportunidades de mercado”. 

Propomos uma reflexão sobre o impacto da mudança de competências na continuidade dos 

planejamentos estratégicos de organizações em geral, incluindo o governo. Verificamos na 

FGV-Tech que a mudança constante de integrantes gera uma mudança de competências e 

consequentemente dos significados do que representava a entidade. Se extrapolarmos isso para 

grandes empresas ou governos, essa teoria pode ajudar a explicar problemas de sucessão. 

Como pesquisas futuras podemos propor: 

• A continuação dessa pesquisa ampliando o escopo para escolas de negócio fora do 

Brasil, ou seja, uma comparação com outros países do BRICS como China, Índia, 

Rússia e África do Sul pode trazer novas colaborações para a academia e para o mercado 

de trabalho. Outra opção seria ampliar nos níveis de ensino básico, fundamental ou 

público em geral; 

• O uso da lente teórica das dinâmicas da prática social em temas que envolvem mudanças 

de comportamentos em relação à tecnologia, como na entrada de tecnologias com alto 

poder de transformação como a I.A. e a computação quântica que prometem automatizar 

processos e escalar o potencial tecnológico de forma que irá impactar diretamente as 

práticas de ensino como um todo. Shove e Walker (2010) já demonstraram como essa 

teoria pode ser aplicada em mudanças de comportamento em relação à sustentabilidade 

por exemplo, é possível fazer o mesmo para atitudes em relação à T.I.; 

• Investigar a formação do perfil do X-dados, muito similar ao que vimos no capítulo de 

contexto sobre o cidadão de dados (data citzen), ou seja, o surgimento de um 

profissional multifuncional que além de entender do seu segmento precisará gerir dados: 

coletar, tratar, interpretar e fazer o uso construtivo na geração de valor a partir desses; 

• O avanço da computação quântica e a necessidade de mudanças nos conceitos da 

matemática básica pode ser uma última oportunidade de pesquisa, mais exploratória a 

princípio por ser uma tecnologia mais incipiente, mas pode servir para antecipar 

adaptações no sistema de ensino. 
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9 CONCLUSÃO 

Araujo e Reinhard (2018, p. 7) alertam para que “embora nos últimos 8 anos tenha ocorrido 

uma grande expansão no número de internautas nos Brasil, os resultados evidenciam que pouco 

mais de um terço desses internautas (35%) possuem níveis de habilidades digitais bastante 

restritos, implicando o uso limitado da internet, portanto reduzindo as chances desses usuários 

se aproveitarem das potenciais oportunidades da internet”. 

“Como resultado de mudanças fundamentais no mercado de trabalho, como o 
crescimento do emprego temporário, a globalização e as novas tecnologias, 
juntamente com a reestruturação organizacional e as carreiras 'sem fronteiras', a rápida 
aquisição de habilidades digitais se tornou um fator crucial na distinção entre aqueles 
que possuem maior chance de prosperar em suas carreiras e aqueles que são deixados 
para trás”. (Lissitsa et al., 2017, p. 52) 

Seguindo o que Stake (1998) aborda sobre a transferabilidade de um estudo de caso único, 

entendemos que essa pesquisa teve um carácter instrumental e que apesar de contemplar um 

caso específico, os resultados apresentados podem colaborar para o desenvolvimento de 

competências digitais em escolas de negócios e até mesmo em outras instituições de ensino, 

adaptando o contexto para outros níveis, como o fundamental. Nesse contexto, nossa 

consideração final é de que esta dissertação sirva como inspiração para que outras instituições 

de ensino adotem políticas de desenvolvimento de competências digitais, não só para seus 

discentes regulares, mas se possível criando centros de formação para os excluídos. Esses 

centros de capacitação podem além de desenvolver as competências digitais tradicionais, 

realizar a sensibilização, a conscientização e aculturamento das TIC nas comunidades locais, 

um plano de ação que pode contar com a colaboração dos governos e da iniciativa privada. 

Exemplos de iniciativas como essas estão aparecendo, como a recente parceria entre o 

Santander e o MIT que disponibilizará 2.800 bolsas de estudo para capacitação em tecnologias 

como I.A., blockchain, computação em nuvem, cybersecurity e IoT (Olhar Digital, 2020). 

Pensando na exclusão digital de 2ª ordem o MIT também fechou outra parceira com C6 Bank 

para estimular jovens de comunidades carentes a “criar aplicativos que possam ter impacto local 

ou global” para dessa forma “assumir o papel de criadores de tecnologia” (Folha Uol 2019). 

Decidimos encerrar esta dissertação com algumas citações repletas de significados que não 

conseguimos incluir no capítulo de apresentação dos resultados, mas que proporcionam um 

bom fechamento para esse estudo. O desafio e as dinâmicas da prática no desenvolvimento de 

competências digitais envolve grandes dilemas como a velocidade da tecnologia que sempre 

formará uma lacuna de capacitação, isso exigirá pessoas com o espírito de aprendizado contínuo 



139 
 

(Life Long Learning), com autonomia para aprender por conta própria e exigirá líderes com 

habilidades técnicas e socioemocionais para gerar valor a partir de dados e gerir equipes cada 

vez mais diversas, multidisciplinares e competitivas, ou seja, não vai se tratar só de tecnologia 

(ela é o meio importante de conexão), mas sim de gestão de equipes demandando muita 

comunicação e colaboração. 

“Sempre teve uma preocupação de como você fazia pro pessoal entrar nesse ambiente 
e se apropriar do mundo que a gente chama de digital né, pra que pudesse de fato 
usufruir dele todo” (Docente 8). 

“Então você tem todo um desafio que é: eu tenho que dar habilidades, que vão mudar 
a cada ano, as habilidades de hoje não são as mesmas de 1 ano pra trás, com uma 
carga, (...) onde a gente tende a dar menos horas, não mais horas (...)” (Docente 9). 

“É inevitável, pro mundo daqui pra frente, o desenvolvimento de métodos 
quantitativos, e quem não se preparar pra programar, vai ser programado! É isso 
que vai acontecer no futuro” (Docente 2). 

“Na minha opinião, tudo que é muito repetitivo, a máquina faz, mesmo hoje 
programação, você tem que saber o básico, mas cada vez mais os caras trabalham 
duma maneira que você tenha algo ‘para dummies’: é clica e arrasta e eu 
monto”(Docente 7). 

“Somos contratados pelos nossos currículos e demitidos pelas nossas 
atitudes”(Especialista 1). 

“Tem dois mundos caminhando em paralelo, a gente fala do bimodal né, você tem o 
legado né, e você tem outro mundo de tecnologias disruptivas...” (Docente 4). 

“O que eu acho que seria mais interessante, seria um revisitar o sistema educacional 
como um todo (...) tem muita coisa que precisa mexer, que não se encaixa, sempre 
tem alguém que fica chateado, alguém que tem que abrir mão, fica uma coisa que é 
muito distante, (...) o que eu gostaria é que a formação em si fosse repensada” 
(Docente 6). 

“Tem que quebrar status quo e trazer inovação” (Discente 10) 

 “Eu acho que isso conversa muito com a desvalorização da ciência de maneira geral, 
a gente tá num momento em que o raciocínio científico, a argumentação lógica, 
parece que evaporou né, é assustador!” (Docente 5) 

“Tecnologia não é uma caixinha, ou seja, você não tem o domínio da I.A., o domínio 
de dados, o domínio de IoT, você tem um aglomerado, uma bagunça (...) então não 
pode pensar numa aplicação que somente vai utilizar 1 tecnologia porque isso não 
acontece, utilizam várias, múltiplas, de maneiras inovadoras (...) e são 
complementares, a gente é meio que uma bagunça organizada” (Discente 2). 

“Cada nova tecnologia vai te gerar um novo grau de problema, um novo grau de 
preocupação, um novo grau de segurança da informação...” (Docente 7). 

“(...) faz parte do processo das relações humanas que a gente tem dentro de uma 
escola de gerações diferentes esse tipo de conflito, mas acho que é assim mesmo, isso 
aí não me assusta assim, eu acho que a gente não consegue mudar tudo, mas acho 
que as coisas vão mudando sempre (...)” (Docente 3) 
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