
As empresas passam a assimilar cada vez mais a

importância de ter seu “recurso humano” preparado para a

presença (já) soberana e exponencialmente crescente das

tecnologias, em todos os setores do mercado e da vida.

A pergunta que continua pairando no ar é: o quanto as

empresas estão sendo realmente eficientes nessa

preparação?

“ADULTIZAÇÃO” É A PALAVRA DA VEZ DO 
DESENVOLVIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES



É fato que a linha do orçamento dedicada

para o treinamento e desenvolvimento (T&D)

dos colaboradores sofreu drasticamente os

impactos da pressão pela redução dos custos

de estrutura.

Segundo a 14ª edição da Pesquisa do

Panorama de Treinamento no Brasil, quase que

a totalidade dos indicadores de T&D ilustram

essa queda: o investimento por colaborador

caiu em 13%, as horas de treinamento foram

reduzidas em 17%, as universidades

corporativas não se mostram mais como uma

tendência, o time dedicado ao tema foi

reduzido dentro das corporações e reduziu o

percentual de empresas que dedicam um

orçamento para isso.

2017 2018 2019

87% 86% 80%

788,00 746,00 652,00

de 101 a 500 colaboradores 283.687,00 312.000,00 227.968,00

de 501 a 1000 colaboradores 687.174,00 602.000,00 628.623,00

de 1001 a 5000 colaboradores 1.488.747,00 1.025.000,00 1.100.524,00

acima de 5001 colaboradores 5.775.902,00 8.005.000,00 5.752.443,00

6 6 5

21h 18h 15h

28% 22% 20%

12% 14% 14%

horas de treinamento

empresas com universidade corporativa

absenteísmo das ações de treinamento

in
v

e
st

im
e

n
to

 a
n

u
a

l 

e
m

 T
&

D
 (

R
$

)

empresas que possuem orçamento anual de 

T&D

Investimento por colaborador

tamanho da área de T&D

FONTE: 14ª edição Panorama do Treinamento no Brasil – realização ABTD e Integração Escola de Negócios

HISTÓRICO DOS INDICADORES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
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Seria bem óbvio atribuir esse movimento de retração

simplesmente à crise econômica. Mas, há quem tenha

enxergado algo além desses números.

A DRIG, uma startup que provoca as pessoas a

descobrirem suas necessidades para se desenvolverem,

identificou que o que está por trás desses dados é um

movimento de “adultização” nas organizações.

As empresas estão deixando de ser as principais

responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas e passam a

incentivar bem mais o protagonismo dos colaboradores em

seus processos de autodesenvolvimento. Muda a forma da

deliberação do tema, mas não muda a importância do

mesmo, já que as empresas passam a cobrar esta postura

mais madura e autônoma de seus funcionários.
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O mais interessante disso tudo é que essa é uma mudança cultural que chega para ficar. Historicamente, quando

as organizações são desafiadas pela escassez de recursos financeiros e precisam se reinventar, é que formas mais

inovadoras de solucionar os problemas ganham força.

Ainda que as perspectivas para o país no futuro venham a ser mais otimistas, esse movimento de protagonismo e

“adultização” dos colaboradores já é uma realidade. Para corroborar essa nova visão, a DRIG realizou este estudo.

MUDANÇA CULTURAL
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E a DRIG nasceu justamente para preencher essa lacuna: colocou no ar, ou melhor na

rede, uma plataforma que disponibiliza conteúdos e oportunidades para que o

crescimento profissional e pessoal de seus usuários aconteça, sem tanta dependência dos

seus empregadores. Quem visita o site www.drig.in encontra facilmente textos com

propostas mais irreverentes e descoladas para tratar de temas como inovação e

transformação digital. Essa linguagem, apesar de jovem não vem de founders tão jovens

assim... Alexandre Kalman, 41, Isabela Camanho, 41, e Tatiana Bechara, 39 (quase 40),

formam esse time e declaram abertamente o sonho de criarem um unicórnio mais maduro

e não menos moderno.

O objetivo da DRIG é reunir em um só lugar recursos para facilitar a vida do usuário nesse protagonismo; a ideia é

que as pessoas sejam capazes de encontrar cursos das melhores instituições do mercado de maneira organizada e com

descontos exclusivos, economizando assim tempo e dinheiro na busca de opções para se aprimorarem, no melhor

estilo “self-service”. Eles deixam o papel de meros espectadores e ocupam um lugar de destaque: onde simplesmente

fazer o que é mandado não tem vez.

QUEM ESTÁ POR TRÁS DESTA PESQUISA?
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http://www.drig.in/


O estudo estruturado teve como finalidade medir a evolução, as tendências e

os indicadores de desenvolvimento. Para tanto, ao longo do 2º semestre de 2019,

243 pessoas de diferentes níveis de senioridade, segmentos de atuação, idades e

gêneros responderam voluntariamente a uma pesquisa online com 21 perguntas.

O primeiro passo foi segmentar o público de acordo com sua forma de trabalho:

profissionais autônomos e os que trabalham em empresas.

Em seguida, segmentamos também os decisores de conteúdo de

desenvolvimento nas organizações. A partir daí, confrontamos a visão destes com a

dos profissionais que trabalham em empresas (colaboradores) para corroborar a

hipótese inicial que falta alinhamento entre as partes. O resultado a seguir é

composto por análise de diferentes indicadores (topo de cada página), respectiva

conclusão do estudo e, ao final, dados detalhados da pesquisa.

O mais surpreendente é ver que os colaboradores e decisores têm opiniões

diferentes sobre o valor agregado dos treinamentos que ainda têm um jeitão

paternalista, já apontando que os próprios times querem mudar o status-quo.

PÚBLICO E MÉTODO
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E o desejo por mudança é grande: 61% dos colaboradores declararam que, se pudessem escolher, teriam feito

outro tipo de treinamento mais adequado às suas necessidades em vez dos treinamentos padrão de suas empresas.

Entretanto, os decisores não têm essa percepção: 59% deles acreditam que os colaboradores teriam feito

exatamente o mesmo treinamento que os foi ofertado. Nesse cabo de guerra corporativo, o resultado não poderia se

pior: empresas investem em treinamentos que não são aquilo que as pessoas querem e, mais importante, precisam.

A sensação de que o dinheiro é gasto sem tanta efetividade leva a uma maior pressão no departamento de RH, que

muitas vezes tem que aceitar o enxugamento dessa conta no orçamento.

LIBERDADE DE ESCOLHA DOS COLABORADORES SOBRE OS TREINAMENTOS FEITOS
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Ainda na linha da cultura de “adultização”, a boa notícia é que tanto os colaboradores (89%) quanto os decisores (58%)

entendem que as pessoas tem consciência sobre o que precisam focar seu desenvolvimento.

Normalmente, essa perspectiva se dá através de avaliações de desempenho, as avaliações 360°, quando superiores,

pares e subordinados avaliam a pessoa, ou metodologias de análise de perfil. A DRIG detectou a necessidade de contribuir

nesse aspecto do desenvolvimento também e criou uma metodologia para ajudar aos seus usuários no processo de

autoconhecimento. Ao se submeter à meDRIGa (Metodologia DRIG de Análise), a pessoa recebe um relatório descomplicado

sobre seu perfil de personalidade, intenção de desenvolvimento e competências, além de ótimos insights práticos, com dicas

para evoluir em cada tema. Com o resultado desta metodologia a busca por conteúdo e cursos fica reduzida, uma vez que os

usuários recebem recomendações assertivas.

AUTOCONSCIÊNCIA SOBRE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO
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Parece que a famosa e tão necessária Transformação Digital, resultado do mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e

ambíguo) em que vivemos ainda não condiz à realidade de implementação dos treinamentos básicos das empresas.

Mesmo como a Inovação sendo a bola da vez, as empresas ainda parecem se encontrar com os desafios de sucessão de

liderança, treinamentos de atendimento ao cliente, trabalho em equipe e comunicação.

O que acontece é que os anos passam, as pessoas mudam de empresa e a sensação que fica é que sempre acabam

sendo treinadas nos mesmos temas. Restando uma impressão de repetitividade. Interessante notarmos que a

percepção de 83% dos decisores é que esse fenômeno não ocorre, enquanto a maioria (53%) dos colaboradores julga

que essa é uma realidade.

REPETIÇÃO DOS TREINAMENTOS DURANTE A CARREIRA NO DECORRER DOS ANOS

9ADULTIZAÇÃO COMO TENDÊNCIA - 2019



Essa percepção fica ainda mais evidente quando fazemos uma quebra por nível hierárquico dos

colaboradores, quanto mais juniores são os profissionais, ou seja, menos tempo de carreira, eles ainda veem

valor nesses treinamentos, mas quanto maior a senioridade, mais concordam que os temas se repetem.

Esse fato nos faz pensar ainda mais se as empresas estão sendo assertivas nos investimentos que fazem em

T&D. E talvez seja o motivo por não verem o ponteiro de satisfação com tais ações se mexerem positivamente

nas pesquisas de clima organizacional.

Auxiliares e Analistas

Gerência

Supervisão e Coordenação

Diretoria [não decisores de T&D]

Se repetem Não se repetem

48 % 52 %

56 % 44 %

59 % 41 %

88 % 12 %

10ADULTIZAÇÃO COMO TENDÊNCIA - 2019



Tanto decisores quanto colaboradores das empresas convergem ao considerarem úteis as ações de

desenvolvimento, indicando assim que o mercado efetivamente reconhece muito valor agregado em

aprendizado e aprimoramento para se manter atualizado com as tendências.

UTILIDADE E APLICABILIDADE DOS TREINAMENTOS
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E quando o assunto é o formato de aprendizado, cada indivíduo tem uma maneira diferente de reter conhecimento. A

vantagem de existirem ferramentas que incentivem a autonomia é que saem de cena as soluções coletivas que anseiam

agradar a todos e surgem formatos diversos e mais democráticos.

O fato que se mostra comum aos decisores e ao restante da organização é que o Aprendizado Formal ainda é o

“queridinho” da maioria dentre esta população estudada. Principalmente em um cenário de tantas novidades a serem

aprendidas; cursos, palestras e eventos ainda são a principal fonte de conhecimento.

PREFERÊNCIA DE FORMATO DE APRENDIZAGEM

De acordo com Pesquisa feita pelo 
LinkedIn, 58% dos colaboradores 
preferem oportunidades que 
permitam o aprendizado de acordo 
com o próprio ritmo pessoal. O 
mesmo relatório revelou que 49% 
prefere que o treinamento aconteça 
apenas quando houver a necessidade 
de aprender.

(2018). ‘2018 Workplace Learning Report’
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Sobre os temas prioritários de desenvolvimento para o próximo ano, os decisores e os colaboradores dos mais

diferentes níveis ainda não mostram alinhamento. Essa divergência afasta ainda mais os colaboradores de

realmente se interessarem pelas ações de desenvolvimento coletivas e reforça a importância da autonomia e

protagonismo.

PRIORIDADE DE DESENVOLVIMENTO PARA O PRÓXIMO ANO
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Visão estratégica

Competências técnicas

Pensamento Digital

Comunicação

Liderança

Idioma

Decisores Colaboradores

1º

2º

3º

*4º

*4º

5º

*2º

*2º

3º

1º

4ºnão foi citado

*empate



Quando ampliamos ainda mais essa história e enxergamos

além do tema desenvolvimento, fica fácil perceber o quanto esse

movimento de autonomia é crescente. Basta pensarmos no

quanto as estruturas têm se tornado mais horizontalizadas e

menos hierárquicas, as organizações inovadoras incentivam seus

colaboradores a arriscarem, errarem, aprenderem com os erros

e corrigi-los com agilidade. O lema é encorajar que todos se

sintam donos do negócio.

E por que não aplicar essa mesma lógica quando o assunto é

treinamento e desenvolvimento? É isso que todos querem:

assumir as rédeas do que aprender para se desenvolver e onde

realmente focar para ressaltar suas fortalezas.

INSIGHTS E REFLEXÕES
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O pulo do gato está na intersecção dos formatos. As organizações que

tendem a se diferenciar são aquelas que passam a ofertar um combinado:

de um lado, permitem que os colaboradores tenham autonomia na escolha

(competências técnicas e especializações nas áreas de interesse); e do

outro proporcionam os treinamentos na própria empresa (in-company) de

temas mais transversais do negócio e que precisem de um maior

alinhamento de toda a organização (competências como liderança,

comunicação e trabalho em equipe).

O desafio, contudo, é garantir que haja convergência do interesse de

ambos para alavancar o potencial dessa autonomia. As empresas

suportarem os colaboradores para que eles elevem sua consciência de

desenvolvimento e sejam assertivos nas escolhas e, que esses pontos de

melhoria estejam alinhados também com os objetivos macro da estratégia

corporativa. Assim, todo mundo ganha e há grandes chances que os

resultados efetivamente apareçam.

TENDÊNCIA
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4. LinkedIn 2018 Workplace Learning Report:
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-
us/pdfs/linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf
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1. Pesquisa do Panorama do Treinamento no Brasil 2017: 
https://www.integracao.com.br/pesquisa-panorama-do-
treinamento-no-brasil-2017.pdf

3. Pesquisa do Panorama do Treinamento no Brasil 2019:
http://pages.integracao.com.br/hsxPXAksAEWf./pesquisa-
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TERMOS DE USO E REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Todas as informações e conteúdos deste material são propriedade dos seus realizadores. É vedada a
utilização para finalidades comerciais e publicitárias sem prévia autorização. Estão igualmente proibidas
a reprodução, distribuição e divulgação, total ou parcial, dos textos, figuras, gráficos que compõem o
presente relatório, sob qualquer adulteração e sem que a sua fonte seja citada.
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Quer conversar sobre a DRIG? + 55 11 98209 8000

Quer conhecer a DRIG? www.drig.in

Achou interessante e quer saber mais um pouco? emaildadrig@drig.in
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