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RESUMO 

 

Além da preocupação de adquirir um melhor rendimento do capital intelectual 

como qualquer empresa, as companhias aéreas precisam garantir a 

excelência na prestação de serviços de acordo com as estratégias da 

organização e, além disso, um desafio ainda maior é seguir as normas de 

segurança que regem este peculiar setor. Atualmente, é impossível imaginar o 

mundo sem a aviação comercial regular, fundamental para todos os setores: 

economia, política, saúde, lazer etc. A aviação civil é tão importante, que para 

garantir a segurança dos passageiros, há diversos certificados internacionais 

e protocolos obrigatórios para que a empresa possa operar, os quais devem 

ser renovados periodicamente. Cada companhia aérea é responsável pela 

logística e custos para certificar seus funcionários, sendo certo que algumas 

possuem centros de treinamento próprios, outras terceirizam os espaços e há, 

inclusive, certificados que devem ser emitidos fora do país. Considerando que 

a logística de tais treinamentos não é a principal área de negócios destas 

organizações, a relevância de tais treinamentos, bem como os altos custos 

incorridos pelas empresas aéreas para tanto, o objetivo deste projeto é realizar 

um estudo de atratividade para um centro colaborativo que se destine a realizar 

diversos cursos focados no setor aéreo. Como metodologia de trabalho se 

realizou uma pesquisa exploratória com entrevistas guiadas com executivos 

das Cias aéreas e um referencial teórico. Para pesquisa qualitativa foram 

utilizados dados reais e calculados das empresas aéreas para cálculo das 

análises de demanda e viabilidade. Em função da baixa quantidade de 

treinamentos aplicáveis, o projeto mostrou-se inviável. 

 

 

Palavras-chave: aviação comercial; centro colaborativo de treinamento; centro 

de serviço compartilhado; companhia aérea; alianças.   
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ABSTRACT 

 

Beyond the concern of acquiring a better return on intellectual capital like any 

company, airlines need to ensure excellence in service delivery according to 

the organization's strategies and, in addition, an even greater challenge is to 

pursue the safety standards of this sector. Nowadays, it is impossible to 

conceive the world without regular commercial aviation, which is essential for 

all sectors: economy, politics, health, leisure, etc. Civil aviation is so important 

that to ensure passenger safety, there are several international certificates and 

protocols required for a company to operate, which must be periodically 

renewed. Each airline is responsible for the logistics and costs to certify its 

employees, for this reason some of which have their own training centers while 

others outsource the structure required. In addition, some cases require the 

certificate to be issued abroad. Taking into consideration that he logistics of 

such trainings is not the core business of these organizations, the relevance of 

such trainings, as well as the high costs involved by airlines for them, the 

objective of this project is to conduct a case of study of a collaborative center 

capable of undertake several courses related to the airline industry. As work 

methodology, an exploratory research was conducted with guided interviews 

with airline executives. For qualitative research, real and calculated data of the 

airlines were used to calculate the analysis of demand and viabilty. Due to the 

low amount of training applicable, the project was not viable. 

 

Key words: commercial aviation; collaborative training center; shared service 

center; airline; alliances. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

A alta competitividade, o dinamismo dos mercados, a inovação tecnológica 

contínua, a constante transformação das necessidades gerais e outros fatores 

decorrentes de um mundo globalizado e cada vez mais volátil, transformou 

também o modo como as organizações conduzem seus modelos de negócios 

principalmente no que diz respeito às alianças estratégicas. 

Atualmente as alianças estratégicas tornaram-se frequentes nos mais diversos 

setores e têm sido uma das formas mais eficazes de uma organização buscar 

competitividade, diferenciação no mercado e eficiência em seus processos, 

possibilitando a oferta de um maior número de bens, serviços ou o 

desenvolvimento de novos produtos ou soluções, sem que seja necessário alto 

investimento em infraestrutura, ampliando assim seu alcance de mercado.  

Esse tipo de parceria tem deixado se ser vista como uma boa alternativa de 

operacionalização e tem sido considerada uma das melhores estratégias 

organizacionais. 

Ainda sobre estratégias de negócios e competitividade, um dos assuntos 

protagonistas nas corporações tem sido cada vez mais os relacionados a 

qualificação e desenvolvimento de pessoal, estruturar processos de 

aprendizagem, investir no desenvolvimento individual e coletivo trazendo 

benefícios para as organizações e para os indivíduos. 

A capacitação de qualidade posiciona as organizações em direção aos seus 

objetivos de uma forma mais eficaz e duradoura. 

No setor aéreo, tal investimento em capacitação e desenvolvimento de pessoal 

é essencial, tanto para cumprir com os requisitos regulatórios quanto para 

prestar um serviço de alta qualidade e padronizado.  

Questões como segurança de voo, procedimentos padrões, excelência em 

atendimento, comportamento e imagem profissional, call center, formação de 
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colaboradores, manutenção de aeronaves, atendimento de aeroportos etc, 

trazem a demanda de capacitação estruturada e de alto custo. 

O presente trabalho, aliando essas duas realidades organizacionais (alianças 

estratégicas e capacitação de pessoal) tem por finalidade o desenvolvimento 

de um estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira para a criação de 

um centro de treinamento colaborativo aplicado ao setor aéreo, com a intenção 

de buscar eficiência e otimização de recursos. 

O Estudo traz bases conceituais no capitulo 2, analisando a importância das 

alianças estratégias e capacitação de pessoal com base em diversos estudos 

teóricos realizados sobre os temas. A metodologia aplicada no estudo está 

apresentada no capitulo 3, mais adiante o capitulo 4 tratará das realidades 

organizacionais e da análise do setor e por fim no capitulo 5 será disposto o 

modelo de negócio sugerido e a conclusão sobre tal estudo. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

2.1 A IMPORTÂNCIA DAS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA A 

GERAÇÃO DE RESULTADOS NOS NEGÓCIOS 

Parcerias sempre foram importantes aliadas no alcance de resultados para 

qualquer tipo de organização, seja instituição pública ou privada. Segundo 

Pasquale (2005, p.62), alianças estratégicas ajudam a atingir metas e devem 

trazer benefícios a todos os envolvidos:   

Alianças estratégicas podem ser descritas como a 
união de duas ou mais organizações, com a finalidade 
de atingir metas significativas do ponto de vista 
estratégico e que sejam benéficas para ambas as 
envolvidas. Podem ser motivadas por razões, como 
obter tecnologia, capacidade de produção, conseguir 
acesso a mercados específicos, reduzir riscos 
financeiros ou políticos, ou vantagem competitiva. 
(PASQUALE, 2005, p. 62). 

Atualmente, esse tipo de aliança está presente nas organizações de forma 

intrínseca, uma vez que evoluiu-se a uma esfera onde ser efetivo depende do 

inter-relacionamento das instituições, para Doz e Hamel (2000, p.IX), “as 

alianças estratégicas são uma resposta lógica e oportuna às rápidas e intensas 

mudanças na atividade econômica, na tecnologia e na globalização, que 

lançaram muitas corporações em duas corridas competitivas: uma pelo mundo 

e outra pelo futuro” Essa citação traz a reflexão que tais parcerias, no mercado 

globalizado, fazem parte da essência dos negócios, através das quais torna-

se possível ser competitivo, eficiente de forma madura e contínua, atendendo 

a evolução constante tanto de tecnologia quanto do mercado de uma forma 

geral. 

Um dos principais desafios para mensurar a importância das alianças 

estratégicas está em identificar a motivação de sua criação, ou seja, o que leva 

organizações a buscar parceiros similares, ou não, para dar continuidade ou 

complementariedade ao seu negócio. 

Ainda segundo Doz e Hamel (2000, p.IX), dentre outros, os principais 

motivadores para a criação de alianças são:  
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 Aumento na produção; 

 Compartilhamento de tecnologias; 

 Desenvolvimento de novos produtos; 

 Desenvolvimento de novos tipos de serviços; 

 Ingressos em novos mercados; 

 Redução de custos; 

 Inibição de novos entrantes; 

 Estratégia Cooperativa; 

 Explorar economias de escala; 

Segundo Lewis (1992), as alianças estratégicas provêm o acesso a muito mais 

recursos do que qualquer empresa isolada possui ou pode comprar. Podem 

expandir grandemente a capacidade de uma empresa para criar produtos, 

reduzir os custos, incorporar novas tecnologias, antecipar-se aos 

concorrentes, atingir a escala necessária à sua sobrevivência nos mercados 

mundiais e gerar mais recursos para investir em suas competências básicas. 

Por outro lado, é muito importante mencionar, em relação às alianças, que 

além de fomentar o mercado e a economia, também investem em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). Deve-se reconhecer as contribuições das 

companhias que partem do pressuposto que a utilização de alianças gera 

incentivo à pesquisa, posicionando-se como uma entidade inovadora, com 

preocupação humana, social e comercial. 

A colaboração entre empresas é considerada agora a primeira e melhor opção, 

e não vista mais como a última alternativa disponível (DUNNING, 1995). As 

organizações estão cada vez mais usando acordos de parceria para realizarem 

atividades na área de P&D, uma atividade que, tradicionalmente, foi muito 

controlada e policiada pelas empresas. Recentemente, estimou-se que 

acordos de parceria na área de P&D totalizaram aproximadamente 10 -15% de 
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todos os acordos firmados entre empresas, e acredita-se que esse número 

tenha triplicado desde o início dos anos 80 (CULPAN; KOSTELAC, 1993, 

GUGLER; PASQUIER, 1996). Não só as organizações estão investindo em 

P&D por meio de parcerias, como elas estão fazendo esses investimentos em 

conjunto com empresas de outros países e, muitas vezes, dentro de 

localidades estrangeiras (HAGEDOORN, 1996). A tendência em termos de 

alianças estratégicas na área de P&D, e o crescente uso de diversas formas 

de organização não-tradicionais, em particular a crescente utilização de 

acordos de parceria sem participação acionária (non-equity type agreements). 

Em muitos casos esses tipos de acordo são os mecanismos mais eficientes de 

desenvolvimento de pesquisas em setores de alta tecnologia (HAGEDOORN; 

NARULA, 1996). 

A formação de alianças estratégicas internacionais não se estende, por sua 

vez, somente aos países industrializados. Diversas parcerias internacionais 

vêm sendo feitas entre empresas multinacionais e empresas de países 

emergentes ou mesmo entre organizações oriundas de países em 

desenvolvimento (VONORTAS; SAFIOLEAS,1997). 

Não há dúvidas da eficácia e dos muitos benefícios que são alcançados 

através das alianças, todavia, seu desempenho dependerá da capacidade da 

instituição em adquirir habilidades, trocar continuamente informações e 

aprendizados, criar estruturas e gerenciar conflitos, o que estabelecerá a 

confiança mútua entre as partes e, por conseguinte, a geração de valor, 

denominada capacidade relacional (CR) (YAN; ZHANG; ZENG, 2010). A 

Capacidade Relacional é formada por uma construção multidimensional, 

baseada em rotinas e processos corporativos, dividida em cinco dimensões: 

coordenação interorganizacional, transformação da aliança, aprendizagem 

interorganizacional, proatividade em alianças e portfólio de alianças, além de 

ser influenciada por dois fatores: a experiência e a estrutura de governança 

(SCHILKE; GOERZEN, 2010). Comentários a seguir respeito de cada uma das 

cinco dimensões: 
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i. A coordenação interorganizacional está relacionada às rotinas e 

processos que possibilitam governar a aliança de forma eficiente 

(KUMAR; NTI, 1998); 

ii. A aprendizagem interorganizacional refere-se à capacidade que a 

empresa possui em obter, integrar, transformar e explorar os recursos 

provenientes da aliança, a fim de aprimorar o desempenho no mercado 

(ZAHRA; GEORGE, 2002); 

iii. A proatividade diz respeito às rotinas e processos que levam a empresa 

a tomar a iniciativa de formar alianças, identificando parceiros em 

potencial para complementação de recursos (SARKAR; AULAKH; 

MADHOK, 2009); 

iv. A transformação das alianças refere-se a rotinas e processos que 

contribuem para a realização de modificações na aliança e de ajustes 

necessários à potencialização de seu desempenho (KALE et al., 2002); 

v. O portfólio de aliança coordena todas as alianças estratégicas de uma 

organização, por meio das rotinas relacionadas à integração de P&D de 

uma unidade de negócios, a fim de identificar interdependências, evitar 

a realização de atividades duplicadas, desenvolver sinergia entre as 

alianças (HOFFMANN, 2005) e reduzir conflitos (PARISE; CASHER, 

2003) 

Os dois pontos de influência mencionados, experiência e estrutura de 

governança, destacam-se como importantes conforme exposto a seguir: 

 A experiência contribui para identificar parceiros, gerenciar parcerias, 

realizar adaptações necessárias e ainda, a experiência com parceiros 

repetidos resulta maior agilidade na condução de rotinas e processos, 

uma vez que, se tem maior conhecimento sobre cultura, crenças e 

forma de atuação do parceiro (ZOLLO et al., 2002; KHANNA et al., 

1998). Entretanto não há estudos que apresentam se a experiência com 

parceiros repetidos ou diversificados podem potencializar de forma 

distinta alianças que possuam ênfase maior em pesquisa ou 

desenvolvimento. 
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 A estrutura de governança é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, 

órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas, essa 

estrutura impacta diretamente na forma como as empresas lidam com 

as alianças estratégicas. 

A conclusão sobre a importância, a otimização e o sucesso das alianças 

estratégicas está diretamente relacionada à identificação do objetivo esperado 

desta aliança, do parceiro ideal para que esse objetivo seja alcançado e a 

estruturação de operacionalização da aliança formada. 

2.2 OS TIPOS E FORMATOS DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS  

Para desenvolver-se, manter-se competitiva, profissionalizar-se e crescer, as 

organizações precisam de parceiros estratégicos. Como aquisições e fusões 

nem sempre são possíveis devido à complexidade do processo e altos riscos 

envolvidos, as instituições encontram nas alianças a melhor maneira de 

alcançar seus objetivos. Segundo Porter (1999, p.359), “ as melhores alianças 

são altamente seletivas: focalizam determinadas atividades, com vistas à 

obtenção de um benefício competitivo específico. ”  

É possível encontrar na literatura diferentes tipos de alianças estratégicas. A 

Higher Education Funding Council for England (HEFCE, 2012) desenvolveu 

um guia sobre alianças estratégicas para instituições educacionais baseado na 

literatura e em análises de estudos de caso na área de educação. As definições 

utilizadas pela HEFCE são claras e objetivas: 

i. Aliança Colaborativa (Collaborations): duas ou mais organizações 

trabalham juntas em um segmento ou área específica do seu negócio, 

podendo envolver operações já existentes, agrupando áreas de 

especialização ou criando algo completamente novo; 

ii. Aliança Estratégica (Alliances): uma forma mais sistemática de 

colaboração entre dois ou mais parceiros, abrangendo um alcance 
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maior (mas não todos) de suas operações. Cada organização mantém 

sua identidade separada da outra; 

iii. Fusão (Mergers): duas ou mais instituições criam uma única 

organização, que pode manter o nome e o status legal de uma delas ou 

ser uma entidade jurídica totalmente nova. No modelo de "holding", uma 

instituição pode ter subsidiárias que retém nomes, marcas e operações 

separadas, em diferentes níveis.  

Williams (2017, p.5) resumiu as definições utilizadas pela HEFCE na Quadro 

1. 

Quadro 1 - Redes - Alianças Colaborativas - Alianças Estratégicas - Fusões 

 

Fonte: Williams (2017). Adaptado. 

Durante um ano e meio, o The Boston Consulting Group (BCG, 2005), empresa 

de consultoria mundial, analisou 103 Alianças nos Estados Unidos e na 

Europa. Dividiram as 233 empresas que faziam parte destas alianças em dois 

grupos: concorrentes e não concorrentes. Ao fim, identificaram quatro tipos de 

alianças:  

Redes Aliança Colaborativa Alianças Estratégicas Fusões

Acordo entre 

organizações (em vez de 

indivíduos), baseado em 

acordos ou parcerias 

formais.

Forma mais extensa de 

colaboração que abrange 

uma área maior de 

operações.

Ao menos uma 

instituição deixa de 

existir como entidade 

jurídica através da 

incorporação dentro de 

um nova instituição.

Pode envolver 

compartilhamento de 

direitos e privilégios, 

recursos humanos, 

espaço físico, 

equipamentos, 

tecnologia ou dados.

As instituições 

compartilham um alcance 

maior de suas operações, 

masn antêm identidades 

separadas. Os acordos são 

revogáveis.

A entidade resultante 

da fusão pode manter 

nomes distintos, 

marcas, governança e 

operações em 

diferentes níveis.

Conexões entre 

indivíduos ou entre 

organizações com 

pouco ou nenhuma 

liderança envolvida. 

Comunicação 

geralmente informal, 

e nenhuma 

autonomia para 

mudança 

organizacional.
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i. Alianças de Especialização (Expertise alliances): parcerias entre 

empresas que não concorrem entre si a fim de compartilharem 

conhecimentos e recursos específicos;  

ii. Alianças para Novos Negócios (New-business alliances): alianças entre 

empresas que não competem entre si para entrarem em novos 

mercados;  

iii. Alianças Cooperativas ou Colaborativas (Cooperative alliances): aliança 

entre concorrentes para unir forças para obter vantagens em economia 

de escala ou alcance da rede;  

iv. Fusões & Aquisições como Alianças (M&A-like alliances): seus 

integrantes desejam uma integração total, porém fatores conjunturais 

os impedem de fazê-lo, por questões legais ou condições desfavoráveis 

no mercado de ações.      

Alianças são colaborações interorganizacionais nas 
quais duas ou mais organizações investem juntas em 
uma atividade durante anos, compartilhando riscos e 
resultados potenciais, porém mantendo agentes 
econômicos independentes. (COOLS; ROOLS, 2005, 
p.8) 

Além dos termos citados pelas duas conceituadas organizações, também há o 

termo “joint ventures”. Ambos mantêm as identidades de cada uma das 

empresas, diminuindo riscos, custos e minimizando os entraves jurídicos. 

Gibbs e Humphries (2012, p. 50) os diferencia afirmando que as alianças 

estratégicas são acordos colaborativos que podem constituir-se com ou sem 

participação acionária. Já as joint ventures têm o objetivo de reduzir riscos em 

projetos estratégicos específicos, podendo inclusive formar uma terceira 

organização. A nova entidade é independente, mas pode acessar os 

conhecimentos e ativos dos parceiros envolvidos, com a possibilidade de 

usufruir do que há de melhor nas diferentes instituições envolvidas.    

Este formato de aliança é formado geralmente para explorar uma oportunidade 

paralela ao foco estratégico dos parceiros. Os objetivos são mais claros e 

menos complexos, com metas mais conservadoras e menos riscos. Espera-se 
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que a parceria de uma joint venture seja mais duradoura que outros formatos 

de aliança.  

Independentemente do tipo de aliança, para se alcançar seus objetivos, deve-

se alinhar quais resultados seus integrantes querem obter, providenciando 

recursos e conhecimento, dividindo investimentos e riscos. As organizações 

envolvidas não precisam estar no mesmo local geograficamente e podem 

formar diferentes tipos de relacionamento. Parcerias de negócios entre 

organizações possuem níveis de complexidade distintos.  Podem criar uma 

nova entidade jurídica ou simplesmente ter acordos contratuais com 

mecanismos que esclareçam de que forma irão dividir custos, ganhos e como 

será a gestão.   

Para Cools e Rools (2005), do BCG, um relacionamento entre duas entidades 

pode ser de curto prazo, entre um cliente e um fornecedor, por exemplo, até 

uma transação na qual uma empresa adquire 100% do capital de outra. Um 

relacionamento temporário permite que uma empresa influencie outra empresa 

e de alguma maneira, pode até direcionar as estratégias. Entretanto, esta 

influência é superficial, restrita aos termos de um acordo comercial ou um 

contrato, com um prazo predeterminado. A relação cliente/fornecedor tende a 

ser desigual, no sentido de que uma das partes sempre terá mais força que a 

outra na negociação dependendo do seu poder de mercado, entre oferta e 

demanda. Quando ocorre a aquisição de uma organização, o comprador 

assume o controle total da outra parte, incluindo seus riscos e passivos.  

Ao traçar uma linha entre a parceria cliente/fornecedor e aquisição, uma 

aliança estratégica ficaria no meio destes dois tipos de relacionamento, 

conforme Figura 1.  
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Figura 1 - Controle Corporativo 

 

Fonte: BCG (2005). Adaptado 

Cools e Roos (2005) indicam que as alianças estratégicas são tão complexas 

de implementar como uma fusão ou aquisição. As organizações devem ter um 

processo bem estruturado para definir claramente o papel de cada um, 

identificar os parceiros apropriados, saber qual o melhor formato e fazer a 

gestão desta aliança o tempo todo. Diferente de uma fusão ou aquisição, os 

autores indicam que as partes devem também definir critérios caso tenham 

que finalizar a parceria em algum momento, antes mesmo de começarem.  

Nas alianças que envolvem empresas concorrentes, é necessário considerar 

que a cooperação e a competição coexistirão (DAY; SHOEMAKER; 

GUNTEHER, 2003). Este desafio deve ser considerado pelos administradores 

para que os integrantes da aliança consigam administrar com eficácia a linha 

tênue que existe entre o comportamento colaborativo em prol da parceria e 

aquele que deve proteger os ativos de cada um.  

Construir rotinas eficazes de compartilhamento de 
conhecimento constitui um elemento importante para 
obter retornos com alianças. (DAY; SHOEMAKER; 
GUNTHER, 2003, p. 320) 

Segundo Day, Schoemaker e Gunther (2003), o conhecimento pode dividir-se 

em dois tipos: informação e know-how. A informação é transmitida facilmente, 
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com fatos ou símbolos, diferente do know-how, o conhecimento tácito que 

qualquer organização possui, muito mais complexo de ser compartilhado. Não 

somente o know-how é difícil de transmitir, como as instituições também 

devem ter capacidade de absorver tais conhecimentos. Os integrantes das 

alianças devem ser transparentes e possuírem a competência de reconhecer 

o conhecimento de um parceiro e de assimilar o novo. Para o sucesso de um 

processo como este, processos para identificar estes valores devem ser 

implementados para que haja transferência de conhecimento tácito. Conforme 

a parceria se fortalece, esta competência pode ser desenvolvida naturalmente 

devido às interações entre as partes.  

Inicialmente, as alianças eram entre duas organizações. Cada vez mais, as 

alianças envolvem mais empresas. Quanto maior o número de integrantes, 

mais complexa a gestão. Para uma gestão eficaz são utilizados acordos 

formais e informais. Acordos informais são mais dinâmicos porque se adequam 

aos imprevistos e reforçam o relacionamento entre os parceiros. Mecanismos 

formais, que passam por revisões jurídicas entre todas as partes, não possuem 

a mesma velocidade de reação.  

Segundo Porter (1999), deve-se estar atento, já que as empresas não podem 

depender de um parceiro com relação aos ativos cruciais para a sua vantagem 

competitiva.  

(...) a razão principal dos fracassos, tanto em aquisições 
como em alianças, não foi o fato de as duas empresas 
não possuírem recursos complementares estratégicos, 
mas sim de não possuírem sistemas de operação, 
processos de tomada de decisão e culturas 
compatíveis. ((DAY; SHOEMAKER; GUNTHER,, 2003, 
p. 320) 

O processo exige muita paciência e persistência, já que é demorado. Deve-se 

ter a compreensão de que a incorporação de mudanças e a entrega de 

benefícios levam muitos anos, e quanto antes houver este entendimento, os 

resultados serão alcançados mais rapidamente. A colaboração efetiva vem da 

confiança entre as partes, especialmente no nível dos altos executivos, durante 

a negociação e início da parceria. Todos que estão em posições de liderança 
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desempenham um papel fundamental na condução do processo e na 

superação dos inevitáveis obstáculos. No processo ideal de uma aliança 

estratégica, estruturas e processos se tornam gradualmente e sistemicamente 

alinhados.  

Para que a interface com estruturas e processos existentes possa ser 

cuidadosamente considerada e analisada, a HEFCE sugere que uma equipe 

de projeto dedicada seja implementada o quanto antes. Diferenças de opinião 

devem ser tratadas através das equipes de liderança em um nível sênior, por 

isso, para o sucesso da aliança, se faz necessária uma forte liderança 

estratégica e uma visão clara do modelo de negócio. Uma vez que o processo 

tenha começado e outras pessoas são envolvidas, a liderança é necessária 

para manter o projeto em andamento, superar obstáculos e conduzir 

discussões de alto nível com as partes interessadas. 

A aliança deve funcionar para todos, implicando em reconhecimento das 

necessidades. As principais diferenças entre Fusão e Aquisição e Alianças 

Colaborativas podem ser observadas na Quadro 2: 



25 

 

Quadro 2 - Classificação de Fusão e Aquisição e das Alianças 
Colaborativas 

 

Fonte: Williams, J. (2017). Adaptado 

Uma vez que um dos argumentos das alianças em qualquer setor é 

proporcionar economias de escala, além da redução de custos, segundo 

Groves e Melville (2015), outro benefício a ser considerado é o aprimoramento 

de capacidades, já que o desenvolvimento de recursos é a base para gerar 

eficiência e eficácia a qualquer negócio. Estas parcerias conseguem melhorar 

as capacidades de suas equipes porque possuem:   

i. Acesso a uma fonte de recursos mais ampla; 

ii. Processos padronizados compartilhados e comuns, especificações 

funcionais, processos e ferramentas que permitem o uso dos mesmos 

recursos em todos os projetos; 

Tema Fusão Aliança Colaborativa

Abrangência das atividades

Todas as atividades são impactadas e um 

alto grau de compatibilidade ou 

complementaridade é essencial

Somente atividades específicas 

são consideradas

Objetivos
Todos os objetivos devem ser de comum 

acordo

Objetivos específicos (e 

possivelmente com prazos 

predeterminados) são acordados

Processo

Único passo - embora as fusões entre mais 

de duas partes possam ser feitas 

sequencialmente ou como um "big bang"

Geralmente gradual, com a opção 

de se tornar uma aliança 

estratégica ou fusão no futuro

Reestruturação
Pode ser necessária a reestruturação de toda 

a organização 

Uma reestruturação mais ampla 

provavelmente não é necessária

Estruturas de gestão e 

governança

Estruturas unificadas são necessárias - 

embora o modelo de 'holding'  permita uma 

autonomia local

A estrutura para a Aliança 

colaborativa precisa se relacionar 

com as estruturas existentes

Impacto Forte impacto
Ações devem ser planejadas para 

manter o impacto

Revisão dos acordos Avaliação pós-fusão das lições aprendidas
Acordo de colaboração deve ser 

mantido sob revisão

Impacto na equipe e clientes Impacto mais elevado e mais generalizado
Impacto menor ou restrito a uma 

área específica

Riscos
Geralmente o risco é maior, embora o modelo 

da "holding"  minimize este risco

Menor risco para a organização 

como um todo
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iii. Treinamento, atribuições temporárias que melhoram habilidades e 

outros desenvolvimentos de colaboradores.  

Uma aliança estratégica deve ser muito bem planejada, com objetivos claros 

e acordados com todos os envolvidos. As lideranças devem estar envolvidas 

e engajadas para direcionarem e motivarem suas equipes. É indiscutível que 

parcerias são essenciais para uma organização sobreviver atualmente. 

2.3 O PAPEL ESTRATÉGICO DO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 

PESSOAS 

Atualmente, o cenário no mercado de trabalho é caracterizado pela alta 

competitividade e mudanças extremamente rápidas.  Sendo assim, passa a 

ser uma situação de sobrevivência para as empresas acompanhar estes 

constantes avanços, para que não sejam ultrapassadas por seus concorrentes. 

Segundo Grilo (2002), a presença de concorrentes estrangeiros, a ausência de 

barreiras de entrada, o aumento da concorrência no setor público e privado e 

a intensificação das exigências dos contratantes, tem impulsionado mudanças 

nos cenários competitivos. 

O plano estratégico de uma companhia deve estar diretamente ligado aos 

objetivos de sua missão, visão, ao seu negócio e a seus valores. Com isso em 

mente, as empresas devem avaliar as ameaças e oportunidades no seu 

ambiente de atuação, definindo quais devem ser os desafios e caminhos a 

seguir, partindo do autoconhecimento de seus pontos fortes e fracos.  

Ainda neste contexto e com o objetivo de buscar vantagens competitivas, as 

disciplinas relacionadas ao gerenciamento de pessoas no ambiente de 

trabalho vêm apresentando um papel protagonista nas organizações. De 

acordo com Pereira (2009), ações relacionadas ao treinamento e 

desenvolvimento (T&D) vêm se tornando cada vez mais estratégicas para as 

organizações, no sentido de desenvolver processos de aprendizagem que 

conduzam o desenvolvimento individual das pessoas e, através destes, os 

objetivos coletivo e organizacional são alcançados. 
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Apesar de ser um tema que a cada dia ganha mais relevância, é algo que já é 

defendido por alguns autores há algumas décadas. Carnevale (1990) em sua 

obra “Workplace basics”, já apontava que as forças de trabalho precisam de 

habilidades que parecem ser escassas, habilidades que são mais que o trivial. 

É fundamental que os empregados tenham habilidades para (i) a resolução de 

conflitos, (ii) a gestão pessoal e interpessoal, (iii) conceituar, organizar e 

verbalizar as demandas; bem como (iv) trabalhar em equipes. 

Dito isso, tem-se uma concepção que existe um patrimônio cada vez mais 

importante e cada vez menos tangível que parte de um conhecimento técnico 

explícito e de fácil substituição, para um conjunto de habilidades menos 

tangíveis e mais tácitas, as quais não são facilmente medidas ou substituídas. 

Em seu estudo, Pereira (2015) reforça que a capacitação é um processo 

educacional para gerar crescimento e mudanças, melhorando assim seu 

espírito de equipe, integração e criatividade. É imprescindível a capacitação do 

indivíduo, pois é o que determina os principais valores, permitindo analisar as 

possíveis particularidades de cada funcionário, gerando assim um melhor 

aproveitamento para com a empresa. 

Segundo Chiavenato (2000), treinamento é a experiência aprendida que 

produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que 

melhora sua capacidade de um cargo. O treinamento pode desenvolver uma 

mudança de habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento. Isto 

significa mudar aquilo que os empregados conhecem, como eles trabalham 

suas atitudes frente ao seu trabalho ou suas interações com os colegas ou 

supervisor. 

Tão grande é a relevância do tema, que segundo Pereira (2009), as atividades 

de treinamento se tornam cada vez mais importantes que já são consideradas 

como atividades vitais para sustentar as companhias no mercado e 

representam cada vez mais relevância dentro da distribuição dos orçamentos 

anuais. 

http://solides.com.br/crie-sua-conta/?origem=rhportal
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Hoyler (1970) considera treinamento como investimento empresarial destinado 

a capacitar uma equipe de trabalho e reduzir ou eliminar a diferença entre o 

atual desempenho e os objetivos e realizações propostos. Neste sentido, o 

treinamento é um esforço dirigido no sentido de equipe, com a finalidade de 

fazer a mesma atingir o mais economicamente possível os objetivos da 

empresa. 

Devido a isso, o tema capacitação vem ganhando espaço dia após dia no 

âmbito de desenvolvimento de técnicas de aprendizado e formatos de 

capacitação. Para Brighenti (2015), ser orientados por metodologias que 

permitam atender aos objetivos propostos pelos docentes. A metodologia do 

ensino pode ser compreendida como um “conjunto de procedimentos 

didáticos, representados por seus métodos e técnicas de ensino”, esse 

conjunto de métodos são utilizados com o intuito de alcançar objetivos do 

ensino e de aprendizagem, com a máxima eficácia e, por sua vez, obter o 

máximo de rendimento. 

A maneira como os adultos aprendem é dado pela Andragogia, que significa 

ensino de adultos. No modelo mental de aprendizado adulto, a 

responsabilidade da educação é uma via de mão dupla, ou seja, aluno e 

professor são responsáveis por seu sucesso. Brighenti (2015) argumenta 

ainda que o professor não pode mais ser aquele que tem uma didática definida 

com papel de apenas ensinar o conteúdo, ele deve assumir seu papel de 

mentor e facilitador, deve priorizar e intermediar o acesso do aluno à 

informação. Com isso, suas técnicas devem ser aprimoradas constantemente 

e seus métodos e metodologias de ensino, consequentemente, atender às 

necessidades que vão surgindo. 

Segundo Carvalho (2010), o professor deve aprender que os adultos preferem 

que ele lhes ajude a compreender a importância prática do assunto a ser 

estudado, preferem experimentar a sensação de que cada conhecimento fará 

diferença em suas vidas e mudará efetivamente suas vidas.  
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Em sua revisão bibliográfica, Pérez (2009) aponta que a educação de adultos 

já não é uma educação corretiva, mas sim um processo, que vem se alterando 

por conta própria, indispensável para o desenvolvimento pessoal e social, 

coerente, orgânico e com conceitos, tarefas e valores que são próprios e cuja 

as demandas respondem suas necessidades atuais, que são complexas e 

mutáveis. Para Chagas (2013), o grande desafio para os educadores hoje, em 

especial os de ensino para adultos, é como cativar e motivar os alunos a 

estudar com satisfação e ter um bom rendimento escolar. 

Para Carnevale (1990), a parte importante no aprendizado de adultos, é que 

as pessoas necessitam aprender a aprender (“learning to learn”) e que essa 

capacidade pode ser adquirida através dos seguintes fatores: 

i. Necessidade de aprendizado: o que a pessoa necessita saber e fazer 

para o sucesso no aprendizado; 

ii. Estilo de aprendizado: preferências individuais mais fortes da pessoa e 

tendências que influenciam em seu aprendizado; 

iii. Treinamento: atividades organizadas ou instruções para melhorar a 

competência de aprendizado. 

Além disso, existem muitas outras abordagens de aprendizado que podem 

desenvolver essa capacidade, neste tema, Carnevale (1990) aponta os 

seguintes: 

i. Leitura; 

ii. Treinamento no local de trabalho; 

iii. Processo de coaching feito por um supervisor ou algum especialista; 

iv. Autodesenvolvimento; 

v. Treinamento externo ao ambiente de trabalho. 
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Nenhuma destas atividades deve ser considerada como verdade absoluta no 

processo de aprendizado, vale lembrar que cada situação de aprendizado 

requer uma combinação de elementos, técnicas e abordagens e isso varia de 

acordo com o objetivo que se quer alcançar. 

Em resumo, o treinamento não deixa de ser uma alteração de comportamento, 

através de atividades que são executadas e repetidas dentro do ambiente 

laboral. Chiavenato (1999) define treinamento como uma metodologia que visa 

qualificar os recursos humanos da organização aumentando a produtividade, 

adequando seus comportamentos, atitudes e habilidades aos cargos por eles 

exercidos. As experiências adquiridas no breve processo educacional podem 

trazer mudanças nas habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes 

dos funcionários, segundo os seguintes pontos: 

i. Transmissão de Informação (aumentar o conhecimento das pessoas): 

Informação sobre a organização, seus produtos e serviços, políticas e 

diretrizes, regras, regulamentos e seus clientes. 

ii. Desenvolvimento de Habilidades (melhorar as habilidades e destrezas): 

habilitar para a execução e operação de tarefas, manejo de 

equipamentos, máquina e ferramentas. 

iii. Desenvolvimento de atitudes (desenvolver ou modificar 

comportamentos): mudança de atitudes negativas para atitudes 

favoráveis, de conscientização e sensibilidade com as pessoas, com os 

clientes internos e externos. 

iv. Desenvolvimento de Conceitos (elevar o nível de abstração): 

desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensarem em 

termos globais e amplos. 

Independentemente de seu segmento de atuação, é fundamental que as 

empresas forneçam estrutura, interna ou terceira, além de recursos 

necessários para que seus empregados consigam ser capacitados e, com isso, 
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desenvolvam as capacidades técnicas e intelectuais para que realizem suas 

atividades. 

2.4 OS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA NO 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 

As novas ideias surgem a todo o momento, principalmente em ambientes 

inovadores, característicos das empresas de base tecnológica. Tais ideias, ao 

mesmo tempo em que são oportunidades de geração de novos produtos, 

também são desafios para avaliação da viabilidade por parte da empresa. 

Neste impasse, muitas vezes, novas ideias não conseguem atender a uma 

provável necessidade de mercado por falta de uma análise mais detalhada e 

adequada à realidade de cada empresa (OLIVEIRA e FARIA, 2009).  

Para que essas oportunidades mencionadas pelo autor no parágrafo anterior 

possam ser desenvolvidas e, por ventura, se tornarem novos 

produtos/serviços/projetos bem-sucedidos, faz-se necessária uma análise de 

viabilidade em dois grandes quesitos: técnico e econômica. 

2.4.1 Viabilidade Técnica 

Para Madureira (2015), A análise técnica começará pela avaliação da 

capacidade de cada uma das soluções possíveis em atender aos requisitos 

técnicos, funcionais e operacionais, estabelecidos no planejamento. Essa 

tarefa consiste em verificar o atendimento a requisitos como desempenho, 

segurança, confiabilidade e cada análise produzirá conclusões positivas ou 

negativas, a serem completamente documentadas. Essa função será mais 

simples em projetos evolutivos, mas exigirá empenho, competência e 

poderosos recursos técnicos no caso de soluções inovadoras. Os relatórios 

terão portes bem diferentes: desde uma simples nota sobre pesquisa 

bibliográfica até extenso conteúdo baseado nos resultados de testes e 

simulações.  
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Desta forma, são realizados estudos para prever eventual chance de êxito ou 

fracasso de um projeto, mediante análise de dados empíricos devidamente 

confrontados. 

2.4.2 Viabilidade econômica 

De acordo com Rozenfeld et. al (2006), o estudo da análise da viabilidade 

econômico-financeira surge desde a definição do portfólio, na fase de 

planejamento estratégico de produtos onde são definidos os principais 

indicadores financeiros do projeto relacionados com o produto final.  

O mesmo autor complementa ainda que esta análise, feita no decorrer do 

planejamento do projeto, é uma referência inicial para as demais fases, e a 

tomada de decisão sobre o desenvolvimento ou não do produto é baseada 

nela. Contudo, não deve ser confundida como critério de veto, pois apesar de 

ser um dos mais importantes, não é o único para a tomada de decisão. Além 

de ser um referencial adotado no início, ou seja, quando ainda se têm muitas 

incertezas, as quais vão diminuindo no decorrer do desenvolvimento devido a 

um detalhamento do produto. Cabe ressaltar que o mercado pode mudar 

necessitando então de constante análise dos indicadores econômicos, que 

podem até inviabilizar o desenvolvimento do produto/serviço. 

Antes de lançar qualquer projeto é necessário que os iniciadores decidam se 

o projeto deve ou não ser empreendido. Segundo o Project Management – 

Instructor Guide (2004), utilizado pela George Washington University, esta 

decisão significa muitas vezes escolher entre um ou mais projetos potenciais, 

em vista da escassez de recursos que muitas organizações enfrentam. As 

melhores práticas na seleção de projetos encorajam objetividade, mas a 

seleção é raramente só quantitativa. Ter clareza quanto a todos os projetos 

potenciais é crucial, mas algumas coisas não são somente quantitativas por 

sua natureza e precisam ser identificadas com menos rigor. 

Apesar dos fatores de seleção apresentarem aspectos quantitativos e 

qualitativos, são os quantitativos que tendem a focar o custo e incluem os 

seguintes itens: 
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i. Relação Custo-Benefício (RCB) 

Compara benefícios com custos, ambos em termos monetários. A RCB enfoca 

somente um quociente e não o volume de trabalho envolvido, e é limitada no 

sentido quantitativo pois ela não é calculada de maneira a considerar o valor 

monetário no tempo. 

RCB = Benefícios / Custos 

ii. Valor Presente (VP) 

Trata-se do valor monetário no tempo, ou seja, a fórmula lhe diz o valor hoje 

do fluxo de caixa futuro. 

VP = VF/(1+i)n , onde: 

VF = Valor Futuro; i = taxa de juro pela medida de tempo usada (anos ou 

meses); n = números de períodos de tempos a partir de hoje (baseado na 

mesma medida de tempo para determinar i) 

iii. Valor Presente Líquido (VPL) 

O valor real do fluxo de caixa em um projeto é dependente da quantidade de 

dinheiro e do tempo de transferência entre receita e custo, sendo assim, a 

lógica desse fator de seleção contempla a entrada e saída de dinheiro num 

período de tempo 

VPL = VP benefícios - VP investimentos 

iv. Período de Retorno ao Investimento (Payback) 

Talvez, o método mais simples de tomar decisões sobre o valor de desembolso 

de caixa seja determinar o tempo de retorno do investimento. Essa abordagem 

nada mais é que calcular a extensão do período necessário para ganhar ou 

economizar o quanto se investiu. Obviamente, quanto mais rápido o retorno, 

melhor. Para alçar resultados mais válidos dessa abordagem, especialmente 

quando longos períodos e grandes somas estão envolvidos, os números 
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usados para determinar o tempo de retorno ao investimento devem ser 

corrigidos, para refletir seu valor presente. 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O estudo de atratividade na criação de um centro de treinamento colaborativo 

aplicado ao setor aéreo tem como objetivo levantar as demandas de 

treinamentos e qualificações que possuem o maior impacto de custos no 

desenvolvimento humano em referido setor. 

A metodologia a ser utilizada neste trabalho constará de pesquisa bibliográfica 

e de uma pesquisa em campo que será realizada junto às companhias aéreas 

Avianca, AZUL, e LATAM através da qual será possível analisar a demanda 

de treinamentos, infraestrutura necessária e custos médio envolvidos. 

Escolheu-se o estudo de atratividade, como o método de obtenção de dados 

para otimizar os custos e o tempo despendidos no desenvolvimento de 

profissionais. Desta forma, será possível que todas as organizações voltadas 

para o setor aéreo possam treinar seus colaboradores em um único centro de 

treinamento, por meio do qual serão obtidos certificados homologados e 

aceitos em quaisquer organizações. 

O estudo de caso a ser realizado pode ser caracterizado como uma pesquisa 

exploratória, com a obtenção de dados quantitativos e qualitativos a partir de 

fontes de evidência, levantamento da demanda de treinamentos obrigatórios e 

identificação dos principais interessados na operação desta organização. 

A pesquisa bibliográfica dará o embasamento teórico necessário ao assunto 

pesquisado como referências, além de permitir a escolha das variáveis a 

serem consideradas no estudo de caso. 

O objeto de estudo de caso será de uma organização que presta serviços no 

modal aéreo. Não será necessário obter informações específicas de uma 

organização existente, visto que todas as empresas do mesmo ramo possuem 

uma área de treinamentos ou contratam serviços especializados para as 

mesmas atividades. O que diferencia uma da outra é o número de funcionários 
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treinados, infraestrutura e equipamentos utilizados, sendo o conteúdo de 

informação e de treinamento padrão, com regulamentações aplicáveis a todos 

do setor aéreo. No entanto, partirá do pressuposto que a organização não 

possua um centro de treinamento próprio implantado atualmente e que, 

esporadicamente, utiliza outros recursos existentes no setor aéreo.  

Primeiramente, serão detalhados os treinamentos que são de interesse 

comum, os quais podem ser compartilhados como supracitado, mediante a 

utilização de instrutores e até mesmo da infraestrutura que impactam nos 

custos. 

Em seguida, após o levantamento das leis e normativas vigentes e aplicáveis 

à operação do transporte aéreo, serão relacionados os controles de 

treinamentos que devem ser considerados no sistema de homologação. 

Após a definição do escopo do modelo do centro de treinamento, será possível 

determinar os indicadores e os controles de qualificação e custos envolvidos. 

Como base teórica para o desenvolvimento da atratividade do negócio, foram 

adotados conceitos de gestão estratégica e levantamento dos principais 

pontos a serem considerados em um sistema de treinamento colaborativo que 

minimize os investimentos com qualificação e desenvolvimento humano. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

4.1 ANÁLISE DO SETOR 

Segundo Pereira (2013), a formação de alianças globais no setor de transporte 

aéreo mundial tornou-se uma estratégia de mercado tão difundida que as 

companhias que não fazem parte desses sistemas permanecem à margem do 

mercado, geralmente participando do mercado interno de seu país e dos 

países vizinhos. Conforme Saglietto e Lévy (2007) destacam, a grande maioria 

das companhias aéreas são membros de uma aliança ou procuraram ao 

menos estabelecer acordos de codeshare com algum dos membros, como 

forma de estar conectada à rede de ligações e benefícios que estas alianças 

proporcionam às empresas. 

Estas alianças estratégicas são caracterizadas como uma rede de relações 

entre diferentes companhias de variados continentes. Em outras palavras, 

constituem configurações organizacionais definidas por contratos e/ou acordos 

que geram a formação de um grupo de empresas que ao conceber a 

participação em uma aliança passam a compartilhar serviços, produtos e, 

sobretudo passageiros. Para Leroy (2004: 119) esses modos de organização 

“constituem uma configuração organizacional que combina comportamentos 

de concorrência e cooperação entre as empresas”.  

Embora cada empresa desenvolva suas estratégias particulares e individuais, 

quando uma companhia está inserida em um sistema de aliança, suas ações 

estratégicas estão voltadas ao comportamento estratégico do grupo que 

pertence, portanto, a disputa de mercado é sistematicamente reduzida entre 

esses membros, já que suas ações convergem mais para a cooperação entre 

rotas, frequências, malhas etc., do que para uma rivalidade, em outras 

palavras, os membros de uma mesma aliança são complementares e não 

excludentes, suas ações tendem a se concentrar e não divergir. 

O segmento aéreo é mundialmente conhecido como sendo de grande 

regulamentação. Sendo que, no cenário brasileiro para se constituir uma 

empresa de serviços aéreos públicos ou de formação e qualificação de 
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pessoas, o interessado deve seguir os procedimentos regulamentados pela 

ANAC de acordo com o tipo de atividade pretendida. 

Conforme publicação da ANAC (2016) ela atua para promover a segurança da 

aviação civil e para estimular a concorrência e a melhoria da prestação dos 

serviços no setor. O trabalho da Agência consiste em elaborar normas, 

certificar empresas, oficinas, escolas, profissionais da aviação civil, 

aeródromos e aeroportos e fiscalizar as operações de aeronaves, de empresas 

aéreas, de aeroportos e de profissionais do setor e de aeroportos, com foco na 

segurança e na qualidade do transporte aéreo.  

Segundo a publicação da ANAC (2016), as empresas de qualificação de 

pessoas também passam pela certificação da ANAC. A certificação 

operacional dessas empresas ocorre em 5 etapas: 

 Fase 1 – Reunião orientativa operacional 

 Fase 2 – Verificação preliminar de documentação 

 Fase 3 – Análise/aprovação de documentação 

 Fase 4 – Verificações e inspeções 

 Fase 5 – Emissão de certificado 

Veja abaixo os tipos de empresas de formação e qualificação de pessoas e os 

seus regulamentos correspondentes: 

i. Aeroclubes 

ii. Escolas de Pilotos 

iii. Escolas de Comissários 

iv. Escolas de Despachantes Operacionais de Voo 

v. Escolas de Mecânicos 

http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbha/rbha-140
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbha/rbha-141
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbha/rbha-141
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbha/rbha-141
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vi. Simuladores 

Resumindo, todos os centros de treinamentos voltados a atender o setor aéreo 

devem atender regulamentações e todos os requisitos exigidos pela ANAC. 

4.2 REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

Neste tópico são tratadas as Realidades Organizacionais de ambientes 

corporativos voltados à análise das formações de alianças estratégicas, de 

forma a demonstrar a aplicabilidade da teoria apresentada anteriormente. 

4.2.1 As alianças estratégicas no contexto dos negócios 

Atualmente as alianças estratégicas estão contidas na realidade de pequenas, 

médias e grandes empresas, abaixo apresentam-se exemplos dos quatro tipos 

de alianças utilizadas por companhia de diversos segmentos partindo do guia 

desenvolvido pela Higher Education Funding Council for England (HEFCE, 

2012) citado no item 2.2 deste artigo. 

i. Alianças de especialização 

Dentre as alianças de especialização, sobre aquelas empresas que não 

concorrem entre si mas que compartilham conhecimentos e recursos 

específicos buscando otimização de processos, economia e agilidade, pode-

se destacar os centros de serviços compartilhados (CSC). 

No Brasil, empresas como o Grupo Camargo Corrêa, Petrobras, Votorantim, 

Branco Bradesco, Editora Abril, Motorola, AmBev e Sadia foram pioneiras 

(MARTINS; AMARAL, 2008), e hoje tal prática se consolida em organizações 

de grande porte e que atuam em diversos mercados. 

Esse modelo de serviços compartilhados no Brasil começou a ser introduzido 

no final dos anos 90. Em 1999, o Grupo Camargo Correia implantou o CSC 

como uma empresa independente, oferecendo serviços em dez áreas, dentre 

elas: Contabilidade, Tecnologia da Informação, Jurídica, Administração Geral, 

Suprimentos, Saúde e Qualidade de Vida (DUARTE, M. 2017) para seis 
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diferentes empresas do grupo, em seis diferentes segmentos de negócio 

(construção pesada, produção de cimento, serviços de engenharia e bens de 

consumo como têxteis e calçados). 

Ainda segundo o artigo publicado de Martins e Amaral (2008): 

 Em fevereiro de 2000, a Telemar promoveu a consolidação de 

processos, com a harmonização dos sistemas e tecnologias; 

 O Grupo Votorantim, iniciou em 2000 um projeto piloto para o 

compartilhamento de serviços nas áreas financeiras, comercial, 

tecnologia da informação, administrativa e desenvolvimento 

organizacional; 

 Em outubro 2000, a Petrobrás anunciou a revisão do modelo 

organizacional que contemplava a criação de unidades de negócios e 

serviços, dentre elas uma unidade de serviços compartilhados; 

 Em 2000, foram noticiadas a implantação do Centro de Serviços 

Compartilhados nas empresas Votorantim, Alcoa e Grupo Iracema São 

Martinho (Gazeta Mercantil); 

 Em fevereiro de 2001 a Editora Abril reestruturou sua organização com 

a utilização dos serviços compartilhados; 

 O Grupo Telefônica informa o início de operação na empresa T-

Gestiona Telefônica Gestão de Serviços Compartilhados do Brasil, em 

abril de 2001; 

 Em 2002, a empresa contava com centros de serviços compartilhados 

similares na Argentina, Chile, Espanha, México e Peru, prestando 

serviços a mais de 250 empresas, incluindo mais de 50 clientes 

externos do Grupo; 

 Na área bancária, iniciou-se em 2001 com a reestruturação da área de 

seguros do Banco Brasileiro de Descontos – Bradesco. A empresa 
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organizou-se por unidades de negócios, especializadas por linhas de 

produtos, e os serviços comuns a todas elas passaram a ser prestados 

por unidades de serviços compartilhados. 

A tendência é que as atividades conduzidas por Centros de Serviços 

Compartilhados são aquelas transacionais, repetitivas, rotineiras e comuns a 

uma ou mais unidades de negócios da empresa. São facilmente padronizadas, 

controladas e geralmente conduzidas de maneira descentralizada. Os 

processos mais comuns são os das áreas de finanças, recursos humanos, 

tecnologia da informação e de logística e suprimentos. Dentre as funções 

recorrentemente processadas, estão contas a pagar e receber, escrituração 

fiscal, tesouraria e folha de pagamento conforme descritas no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Principais áreas afetadas pelos CSCs 

 

Fonte: DELOITTE, 2011 

Denota-se que as principais razões pelas quais diversas empresas adotam um 

CSC são a redução de custos, a diferenciação das competências principais da 

organização das atividades de serviços de apoio, o aumento da confiabilidade 

e consistência das informações, além do aumento do nível de qualidade do 

serviço, conforme observado na Quadro 3. 
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Quadro 3 - Benefícios 

 

Fonte: SCHULMANN; HARMER; LUSK, 2001 

Evolução e tendências do modelo de serviços compartilhados são discutidas 

por Campos (2018). Relata que desde o início dos anos 2000, com a 

disseminação da adoção do modelo de Serviços Compartilhados pelas 

grandes empresas, o mundo dos Centros de Serviços Compartilhados vem 

passando por uma transformação intensa. 

Ao longo deste período, os Centros enfrentaram desafios como:  implantação 

da cultura de serviços; comprovação e argumentação para o C-Level dos 

benefícios do modelo para a organização; atração e retenção de talentos; 

absorção de novas atividades, muitas das quais analíticas e sem a devida 

contrapartida em termos de aumento de headcount; demanda dos clientes por 

qualidade e excelência na prestação dos serviços, entre outros. 

Tangíveis Intnagíveis

Redução de despesas
Melhoria de serviços aos parceiros 

(clientes)

Aumento da produtividade
Processos padronizados e grupo de 

recursos

Economia de escala Abordagem "uma empresa"

Alavancagem de tecnologia
Transição mais rápida focando-se em 

"valor agregado"

Maior Controle
Manutenção mais eficaz dos padrões do 

"bloco de códigos"

Aumento do capital de giro
Melhoria da acuracidade e da 

uniformidade das informções

Alavancagem das compras pela 

consolidação de fornecedores

Melhor alavancagem da curva de 

aprendizado
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Todos esses desafios foram pautados em modelos tradicionais de CSCs que 

permaneceram intactos e baseados nos processos (transações): 

Padronização, Eficiência dos Processos e Melhoria Contínua. Porém, a grande 

mudança para os CSCs, que começaram essencialmente com a execução de 

atividades transacionais, foi a evolução para Modelos Incrementais, 

posteriormente para Modelos de Transformação e atualmente Disruptivos. 

Este é o reflexo natural do nível de maturidade e confiança conquistados pelos 

CSCs, reforçados atualmente pela constatação da alta demanda das 

consultorias na implementação do modelo; nas empresas de médio e pequeno 

porte, em Federações Corporativas e Órgãos Públicos. 

Os benefícios do modelo são claramente perceptíveis, como a redução dos 

custos, eficiência e transformação dos negócios, possibilitando atuar com 

focos específicos para cada área da organização. 

A evolução pode transformar o modelo, entretanto a essência jamais será 

alterada. Analisando os resultados da “Pesquisa Global sobre os CSCs da 

KPMG e tendências para 2017”, conforme demonstrado no Gráfico 2 observa-

se que os CSCs continuarão operando com foco no controle de custos, 

iniciativa que se manteve mais prioritária do que os investimentos em 

melhorias e novas tecnologias, tanto em 2015 como em 2016. 
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Gráfico 2 - Principais iniciativas de otimização das organizações usuárias 
de CSCs 

 

Fonte: KPMG Global Insights Pulse Survey, 4Q. 2016. 

ii. Alianças Cooperativas ou Colaborativas 

Em relação às alianças Cooperativas ou Colaborativas, onde empresas 

concorrentes se reúnem para obter vantagens em economia de escala e 

alcance de rede, pode-se destacar o exemplo a seguir: 

Renault- Nissan 

Segundo publicação da Automotive Business (2014), há exatos 15 anos, em 

27 de março de 1999, nascia a Aliança Renault-Nissan, parceria que deu novos 

rumos às marcas: na época, a francesa investiu o equivalente a € 5 bilhões por 

uma participação de 36,8% da montadora japonesa, que estava à beira da 

falência. Desde então, as empresas já somaram 8,3 milhões de veículos 

vendidos, 4,8 milhões a mais do que em 1999, elevando as duas marcas ao 

patamar de montadoras globais. Atualmente, a Renault mantém participação 

de 43,4% da Nissan, que hoje detém 15% da parceira. 

“Juntos, Renault e Nissan têm ampliado significativamente a sua presença 

global e as economias geradas em escala tem sido muito maior do que 

qualquer empresa poderia realizar por conta própria. Como Renault Nissan, 
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definimos um percurso único em 15 anos, aumentando as sinergias e criação 

de marcas distintas de cada empresa e da cultura corporativa”, Ghosn (2014) 

o CEO e presidente da Aliança Renault-Nissan. (Publicação Automotive 

Business (2014). 

Em 2014 a Aliança Renault-Nissan é responsável pela venda de um em cada 

10 carros vendidos em todo o mundo, o quarto maior grupo automotivo global. 

Em seu portfólio, estão oito marcas: Renault, Nissan, Renault Samsung, Infiniti, 

Venucia, Dacia, Datsun e Lada. A companhia emprega 450 mil pessoas em 

todo o mundo, incluindo as joint ventures na Rússia e China. (Publicação 

Automotive Business (2014). 

Quando a aliança foi formada, cerca de 1% das vendas totais do grupo veio do 

BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2013, mais de 30% das vendas totais 

da aliança debutante vieram desses quatro países, o grupo lançou uma nova 

arquitetura de veículos compartilhados especificamente para mercados 

emergentes, chamado CMF-A. (Publicação Automotive Business (2014). 

No mesmo ano, o grupo gerou um novo recorde em sinergias, de 

aproximadamente € 2,8 bilhões, originadas na redução e eliminação de custos 

e aumento de receita. Para 2016, a companhia iniciou um plano global a partir 

de ações de integração em quatro áreas específicas: P&D (pesquisa e 

desenvolvimento), manufatura e logística, compras e RH (recursos humanos) 

(Publicação Automotive Business (2014). 

iii. Alianças para Novos Negócios  

Geralmente são alianças entre empresas que não competem entre si para 

entrarem em novos mercados.  

Negocioteca – We Do Logos 

Segundo artigo do O Globo (2014) esse é o exemplo da Negocioteca, que 

oferece consultoria on-line para pequenos empresários. Os sócios da 

plataforma perceberam que esse tipo de relacionamento empresarial poderia 

ser um bom canal de divulgação para o negócio. 
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A parceria ocorreu com o maior site de concorrência criativa do Brasil, o We 

Do Logos, que possuem o mesmo mercado consumidor, pequenos 

empreendimentos, mas que prestam serviços distintos, porém 

complementares. Enquanto a Negocioteca oferece capacitação de negócios e 

marketing, a We Do Logos oferece soluções de identidade (artigo do O Globo 

(2014)). 

A parceria entre as duas começou a partir da divulgação mútua nas redes 

sociais. No primeiro dia, quando as empresas enviaram mala-direta para seus 

clientes anunciando que se tornaram parceiras, a Negocioteca teve um 

aumento de 50% do número de acessos ao site (artigo do O Globo (2014)). 

iv. Fusões & Aquisições como Alianças  

Esta aliança advém da vontade de estabelecer uma integração total entre duas 

organizações, porém fatores conjunturais impedem tal integração, por 

questões legais ou condições desfavoráveis no mercado de ações. 

Santander Brasil-Hyundai 

Segundo artigo da Revista Época (2016), o Santander Brasil firmou acordo 

para formar uma joint venture com a Hyundai a fim de constituir o Banco 

Hyundai Capital Brasil e uma corretora de seguros. 

A corretora de seguros passou a fornecer produtos e serviços financeiros para 

o financiamento de automóveis e de corretagem de seguros para os 

consumidores e concessionárias da Hyundai no Brasil (Revista Época (2016)). 

A composição da joint venture é de 50% da Aymoré, 25% da Hyundai Capital 

e 25% da Hyundai Motor Brasil. (Revista Época (2016)) 

4.2.2 Análises e práticas de sucesso na construção de centros colaborativos 

de treinamentos 

Independente do setor onde se almeja instalar um centro de serviços 

compartilhados de sucesso, se será realizado com apenas uma empresa ou 
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uma associação, deve-se levar em consideração o cenário de negócios 

competitivo de hoje que exige maneiras agressivas e sustentáveis de reduzir 

custos internos sem comprometer os níveis de serviço da organização.  

Segundo Leon (2018), existem sete principais componentes necessários para 

desenvolver um caso de negócios para serviços compartilhados robusto e de 

sucesso que são: 

i. Visão e Estratégia 

As organizações precisam ter clareza sobre quais são os direcionadores 

estratégicos para serviços compartilhados ou terceirização. Colocar os 

executivos alinhados com o "porquê" é fundamental antes de passar para o "o 

que" e "como". 

Nesta etapa, é importante que a organização saiba responder as seguintes 

questões: 

 O que a organização define como as funções principais e não 

essenciais do negócio? 

 Quanto a organização está disposta a centralizar? 

 Quão aberta é a organização para a terceirização e em quais áreas? 

Tais perguntas permitem desenvolver uma visão estratégica clara e um modelo 

operacional de estado futuro de alto nível que identifique a combinação de 

terceirizar ou não a atividade. 

ii. Escopo Funcional e Geográfico 

A organização precisará realizar uma avaliação de linha de base de suas 

operações atuais para entender as práticas operacionais, principais requisitos 

de negócios, riscos e possíveis barreiras. 

Após esta avaliação, que normalmente é feita por meio de entrevistas, a 

organização deve ser capaz de desenvolver uma taxonomia de processo 
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padrão com a lista de processos para possível consideração quantificando ou 

estimando o número de FTEs (funcionários de tempo integral). 

iii. Seleção de Localização 

Envolve uma avaliação abrangente da análise de localização usando uma 

abordagem estruturada e com vários níveis para avaliar os possíveis locais em 

um conjunto uniforme de critérios para chegar a uma decisão instruída para 

selecionar o(s) local(is) de CSC. Os critérios de avaliação normalmente 

incluem custos de mão-de-obra, disponibilidade de talentos, incentivos fiscais 

e governamentais, estabilidade política e econômica, entre outros fatores-

chave de sucesso, como a pegada específica de sua organização. 

iv. Eficiência e Produtividade 

Eficiência e produtividade são a diferença entre o custo atual do pessoal que 

será migrado em um modelo de serviços compartilhados e o custo futuro no 

local selecionado. Uma consideração importante é que deve se certificar de 

que as estimativas de custo sejam totalmente consideradas, incluindo não 

apenas o salário, mas todos os benefícios, impostos e despesas gerais 

associadas a esses funcionários (por exemplo, espaço para escritório, 

computador, estacionamento etc.). 

Outro elemento a ser lembrado é que sua estrutura organizacional atual 

provavelmente tem um controle menor do que o que você pode obter sob um 

modelo centralizado. Isso significa que, ao projetar a estrutura organizacional, 

deve-se diminuir o número de cargos altos versus o número de cargos 

operacionais. 

v. Roteiro de Implementação 

O roteiro de implementação é importante e fornecerá dois indicadores: Tempo 

e Custo de Execução. Outra entrada importante para o caso de negócios é a 

ordem na qual se decide migrar os diferentes locais no escopo. 



48 

 

vi. Investimento Inicial 

Precisa-se identificar e quantificar os diferentes custos únicos associados à 

iniciativa. Esses custos geralmente incluem: 

 Consultoria e honorários profissionais 

 Custos de viagem 

 Bônus de rescisão e retenção 

 Custo de sobreposição de treinamento (folha de pagamento dupla) 

 Hardware e Tecnologias Facilitadoras 

 Melhorias no Arrendamento de Escritório 

vii. Considerações Fiscais 

As considerações fiscais podem ter um enorme impacto sobre o caso de 

negócio e consomem uma grande parte das estimativas de poupança. Um dos 

principais problemas fiscais com a localização de um serviço compartilhado 

muitas vezes são os impostos. O impacto dos impostos não dependerá apenas 

de onde os serviços compartilhados estão localizados, mas também dos fluxos 

de faturas. 

Modelos com centro de serviços compartilhados entre empresas 

independentes por meio de associações ainda é um tema recente, com 

histórico de aplicação bastante restrito. Quando se consideram casos de 

negócios dentro de um mesmo grupo de empresas, encontram-se maior 

quantidade de exemplos. Dentro do setor aéreo pode-se exemplificar o caso 

de negócio (sem detalhes operacionais e financeiros) da Aeromexico que após 

implementar uma nova plataforma de tecnologia (Oracle) para todas as suas 

subsidiárias, decidiu centralizar todas as suas operações de backoffice 

(Finanças, Recursos Humanos e Suprimentos) na Cidade do México para 

apoiar suas operações globais. O novo Centro de Serviços Compartilhados 

emprega aproximadamente 200 funcionários, apoiando todas as empresas 
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Aeromexico e suas operações internacionais nos EUA, Brasil, América Central, 

Europa e América do Sul (CHAZEY PARTNERS, 2018). 

Ao pesquisar sobre a bibliografia existente para centros colaborativos de 

treinamentos, encontrou-se o modelo de universidades setoriais. Segundo 

Eboli (2018), especialista em universidade corporativa, “não se trata mais do 

desenvolvimento do conhecimento dessa ou daquela empresa, mas sim de 

uma categoria profissional como um todo”. Para Rocha (2018), as 

universidades setoriais surgem como uma necessidade de aumentar o 

desempenho e a qualificação dos trabalhadores de um segmento específico 

de mercado. 

Depois do aparecimento das universidades 
corporativas (UC´s), criadas por empresas 
preocupadas em vincular o desenvolvimento de 
pessoas com as estratégias de negócios, surge um 
novo movimento: o das universidades setoriais. As 
competências críticas, antes trabalhadas internamente 
pelas organizações, tanto públicas quanto privadas, 
começam a ser compartilhas por organizações que 
atuam no mesmo segmento, com o objetivo de 
aumentar o patamar de desempenho do setor, elevando 
o patamar de qualificação dos trabalhadores. (ROCHA, 
2018) 

Meister (1999) denomina esta modalidade de aliança colaborativa entre 

organizações para a educação corporativa como consórcio de aprendizagem.  

Trata-se de um grupo de empresas que juntam seus 
recursos de treinamento e os oferecem aos funcionários 
adultos. Os consórcios agem como corretores de 
treinamento, adquirindo conteúdos das instituições 
tradicionais de educação superior ou até mesmo de 
universidades corporativas, que depois é oferecido no 
mercado aberto. Nesse cenário, as universidades 
corporativas assim como as universidades tradicionais 
tornam-se tanto clientes quanto fornecedores do 
consórcio (MEISTER, 1999, p.219) 

Construir e manter um centro de treinamento para funcionários demanda 

estrutura, gestão e investimentos. Nem todas as empresas possuem os 

recursos necessários, independentemente do tamanho da organização 

(pequena, média ou grande).  
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Em um artigo do Jornal O Estado de São Paulo, o presidente da Associação 

Brasileira de Educação Corporativa (AEC Brasil), Marcos Baumgartner 

(ROCHA, 2013) afirma que “a situação mais comum é de universidades 

corporativas para capacitação do universo próprio de colaboradores, contudo, 

há estruturas que extrapolam a atuação para toda a cadeia de produção. ”  

Em 2008, no Estado do Rio de Janeiro, foi criada a Universidade Corporativa 

do Transporte (UCT), ligada à Federação das Empresas de Transporte de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Em 2015, atendia 200 empresas e 

seus cem mil empregados diretos (UCT DIGITAL, 2015). Segundo sua página 

institucional, ela foi criada para “estimular melhorias significativas nos 

processos de gestão do negócio e no atendimento aos passageiros”. Segundo 

Ana Rosa Bonilauri, diretora de Gestão de Pessoas da UCT, "a maioria das 

empresas de ônibus no Rio é de estrutura familiar, nesse sentido, o processo 

de sucessão e formação das novas gerações é fundamental" (ROCHA, 2013).   

Para Eboli (2004), após o surgimento das Universidades Corporativas (UCs), 

era previsível a união de competidores no aprimoramento de pessoas.  

A consequência mais previsível era a união de 
empresas, concorrentes no mercado, mas parceiras no 
aprimoramento das pessoas, dando surgimento ao que 
tenho denominado de universidades setoriais. Valem 
basicamente os mesmos conceitos aplicados às 
Universidades Corporativas. Só que o foco não é uma 
empresa, e sim um conjunto de empresas, obtendo-se 
assim ganhos em escala. (ÉBOLI, 2004, p.68-9). 

Ainda que se tenha conhecimento de poucos casos de Universidades 

Corporativas Setoriais, notou-se sucesso na implantação das mesmas, através 

dos resultados das pesquisas bibliográficas sobre o tema.   

4.3 ANÁLISE DE DEMANDAS DE TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE 

PESSOAS E SEUS IMPACTOS NOS CUSTOS DAS EMPRESAS 

AÉREAS  

No que tange às empresas aéreas em comento, segue breve relato de cada 

uma delas: 
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 A AZUL opera voos regulares desde 2008, é a maior companhia aérea 

do Brasil em números de cidades atendidas, com aproximadamente 766 

voos diários e mais de 100 destinos, inclusive internacionais, frota 

operacional de 122 aeronaves e mais de 10.000 funcionários; 

 A Avianca opera voos regulares desde 2002, atende 23 destinos 

domésticos e 3 no exterior, com aproximadamente 230 decolagens 

diárias, com frota operacional de 47 aeronaves; 

 A GOL opera voos regulares desde 2001, é a maior companhia área do 

Brasil em número de passageiros, operando em 60 aeroportos no 

território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de ser a 

terceira maior em frota de aeronave; 

 A LATAM é a maior empresa aérea da América Latina, LAN e TAM 

formam a maior aérea da América do Sul desde 2012, mediante o 

transporte de 60,3 milhões de passageiros por ano para 150 destinos, 

com frota operacional de 310 aeronaves; 

 

De acordo com o Panorama do Setor Aéreo 2016 (ABEAR – Associação 

Brasileira das Empresas Aéreas), Avianca, AZUL e LATAM possuem o quadro 

de funcionários demonstrado na Quadro 4. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Quadro 4 - Quadro Funcionários: Avianca, Azul e LATAM 

 

Fonte: Panorama do Setor Aéreo 2016 – ABEAR 

Nesse sentido, diante da necessidade de cumprimento de normas da ANAC, 

verificou-se que são realizados diversos tipos de treinamentos, os quais podem 

ser agrupados da seguinte forma: 

i. Artigos Perigosos 

ii. AVSEC - Aviation Security 

iii. Comportamento e Imagem Profissional 

iv. CRM – Corporate Resource Management 

v. Formação Aeroportos 

vi. Formação Call Center 

vii. Formação Manutenção 

viii. Plano de resposta a emergências 

ix. Segurança Operacional (SGSO) - Aeroportos 

Com efeito, através de levantamento realizado na AZUL, entendeu-se que os 

cursos que podem ser compartilhados com excelência e eficiência são os 

seguintes: 

Grupo Funcionários Avianca % Quadro Azul % Quadro LATAM Brasil % Quadro

Pilotos e Copilotos 457 10,0% 1525 14,8% 1916 8,2%

Comissários 922 20,3% 2150 20,9% 4628 19,7%

Manutenção 590 13,0% 1724 16,7% 2740 11,7%

Aeroporto* 1294 28,4% 2752 26,7% 9612 40,9%

Outros 1290 28,3% 2160 20,9% 4605 19,6%

Total Funcionários 4553 100,0% 10311 100,0% 23501 100,0%

* LATAM possui funionários de Rampa internos; Azul e Avianca terceiros
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Quadro 5 - Demanda de treinamento Azul 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Analogamente, buscando a mesma informação na Avianca, foi possível 

levantar apenas as quantidades de treinamentos de colaboradores do seu 

quadro interno. Dessa maneira, partindo da mesma proporcionalidade entre 

funcionários externos e internos da AZUL, conforme quadro acima, enseja o 

seguinte resultando: 

Quadro 6 - Demanda de treinamento Avianca 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Com relação à LATAM, não foi possível levantar o número de treinamentos por 

questões de confidencialidade. Além disso, a referida empresa mantém em 

seu quadro de funcionários internos os colaboradores de Rampa, os quais, por 

outro lado, são terceirizados na Avianca e AZUL. Como premissa para cálculo 

de demanda da LATAM, foi utilizada a média aritmética dos percentuais de 

treinamento em relação ao quadro de funcionários, por curso, conforme segue: 

Curso Carga Horária
Azul

(Interno)
%Quadro Azul

Azul

(Externo)

Proporção entre 

funcionários

(Externos / 

Internos)

Demanda 

Treinamento

CRM 32h 5.341 51,8% 1.212 22,7% 6.553

AVSEC 32h 6.081 59,0% 2.224 36,6% 8.305

Curso Carga Horária
Avianca

(Interno)
%Quadro Avianca Avianca (Externo)

Proporção entre 

funcionários

(Externos / 

Internos)

Demanda 

Treinamento

CRM 32h 1.619 35,6% 367 22,7% 1.986

AVSEC 32h 1.603 35,2% 586 36,6% 2.189

Assumindo mesma proporção Azul
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Quadro 7 - Demanda de treinamento LATAM 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Diante do exposto previamente, considerando a aplicação dos referidos 

critérios, conclui-se que a demanda anual possível e exequível de 

compartilhamento seria de: 

Quadro 8 - Demanda de alunos Centro de Treinamento Compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Considerando ainda, 20 alunos por classe, 8 horas de treinamento por dia, ou 

seja, treinamento realizado em 4 dias, conclui-se o seguinte: 

Quadro 9 - Dimensionamento Centro de Treinamento Compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A demanda anual estimada do centro de treinamento para atender as três 

empresas em questão é de 112 turmas mensais com 35 alunos, o que 

requererá 20 salas por mês. Vale ainda ressaltar que outros treinamentos, não 

Curso Carga Horária
% Médio

Azul-Avianca

LATAM

(Internos+Externos)

Demanda 

Treinamento 

CRM 32h 43,7% 23.501 10.265

AVSEC 32h 47,1% 23.501 11.067

Curso Carga Horária Azul Avianca LATAM

Demanda 

Treinamento Total

(por ano)

CRM 32h 6.553 1.986 10.265 18.804

AVSEC 32h 8.305 2.189 11.067 21.561

Total - 14.858 4.176 21.332 40.366

Curso Carga Horária
Demanda

Alunos (ano)

Demanda de Alunos 

(mês)

Qtd turmas com 35 

alunos por mês

Qtd salas

(mês 20 dias úteis; 

4 dias/turma; 5 

turmas/sala)

CRM 32h 18.804 1.567 45 9

AVSEC 32h 21.561 1.797 51 11

Total - 40.366 3.364 112 20
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compartilhados, poderão ainda ser ministrados no centro de treinamento 

através de locação do espaço. 

No que tange ao aspecto financeiro, a AZUL estima que o custo médio por dia 

de treinamento na sede de sua universidade corporativa em Campinas-SP 

esteja em torno de R$ 1.485,17 por dia, sendo que a ocupação média das 

turmas é próxima de 30 alunos. Com relação à Avianca, esse custo estimado 

foi um pouco maior, sendo aproximadamente R$ 2.068,84 por dia de 

treinamento, porém a Avianca tem uma média de alunos por sala um pouco 

menor - 25 alunos, o que pode ser justificado pela empresa não possuir 

atualmente infraestrutura própria execução de treinamentos. Por outro lado, 

estima-se que os custos da LATAM estejam entre os valores da AZUL e 

Avianca, pois possui centro de treinamento próprio na cidade de São Paulo-

SP, onde recai um custo por metro quadrado do imóvel maior que o da AZUL, 

mas menor que o da Avianca que utiliza infraestrutura de terceiros. 

4.4 AS PERCEPÇÕES DAS EMPRESAS AÉREAS SOBRE A 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO COMPARTILHADO 

Foram realizadas entrevistas em maio de 2018 com funcionários analistas, 

gerentes e diretores das empresas aéreas Avianca, AZUL, GOL e LATAM, com 

o propósito de mapear as diferentes percepções sobre o tema proposto.  

Importante esclarecer que as entrevistas foram conduzidas pelos responsáveis 

pelo presente trabalho, mediante prévio agendamento com os entrevistados, 

os quais foram escolhidos considerando seu cargo e sua posição na empresa, 

com diferentes hierarquias, tanto com gestores que lidam ou não com 

treinamentos. 

Com isso, as entrevistas foram realizadas mediante conversa pessoal com os 

entrevistados, breve explicação do conceito do centro compartilhado em 

questão e a realização dos seguintes questionamentos, deixando-os à vontade 

para responder: 
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1. Qual a percepção do(a) Sr.(a) acerca do movimento em conjunto do setor 

aéreo para gerar resultados comuns?   

2. Quais os principais desafios da empresa no que se refere aos treinamentos 

dos funcionários para a devida qualificação? 

3. Este trabalho estuda a possibilidade de criar um Centro de Treinamento 

Colaborativo entre as principais companhias aéreas brasileiras com a 

finalidade de reduzir custos, considerando alguns cursos regulatórios e espaço 

físico. A ideia de criar um centro de treinamento colaborativo para o setor aéreo 

desperta interesse econômico?  

4. A partir da referida ideia, o(a) Sr(a). identificou outras possibilidades para 

aprimoramento desse estudo? 

5. Na sua percepção, que tipo de parceria seria mais adequada para viabilizar 

a ideia desse centro de treinamento colaborativo? 

6. Quais são os pontos negativos que impediriam ou atrapalhariam seu 

interesse no referido centro colaborativo? 

7. Depois de conhecer a ideia central para o setor aéreo, o(a) Sr(a). identifica 

oportunidades e/ou benefícios para sua empresa? Que tipo? 

8. Qual a metodologia que lhe parece mais apropriada para cobrança dos 

serviços em questão? 

9. A empresa “X” se interessaria em participar desse centro de treinamento 

colaborativo? Caso negativo, existiria alguma modificação no modelo que o 

tornaria mais atrativo para a participação da sua empresa? O que seria? 

Após compilar todas as respostas apresentadas nas entrevistas, foi possível 

concluir o seguinte: 

 Foi unânime a percepção positiva no que se refere a movimentação em 

conjunto do setor aéreo para gerar resultados comuns, uma vez que 

gera: (i) mais agilidade e sustentabilidade ao setor, que pode direcionar 
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os esforços em prover inovação e melhoria contínua de seus setores; 

(ii) oportunidades de maior eficiência para as empresas, bem como (iii) 

fortalecimento e expansão do setor a longo prazo através da 

disseminação da cultura de segurança e de qualidade operacional; 

 Todos entenderam que de fato há desafios com relação aos 

treinamentos dos funcionários para a devida qualificação, tais como: (i) 

deslocamento para as bases remotas (em relação a custos e tempo), 

(ii) necessidade de ferramentas e/ou desenvolvimento delas, (iii) 

disponibilidade dos profissionais versus a alta demanda de entrega, (iv) 

alto custo com investimento e logística, (v) conscientização da 

importância do treinamento na preparação dos profissionais; (vi)  

dificuldade do processo de homologação e certificação dos instrutores; 

bem como (vii) efetividade na redução de custos; 

 A título de possibilidades para aprimoramento desse estudo, foram 

apresentadas as seguintes sugestões: (i) capacitação para 

qualificações em comum (como cursos de AVSEC, DGR, CRM), 

evitando, assim, a necessidade de vários profissionais da mesma área 

de atuação; (ii) aprofundamento em gerar formação para pessoas de 

mercado, fomentando o setor e não somente funcionários ativos; (iii) 

contribuição social através da oferta de treinamento e capacitação para 

o mercado de trabalho; (iv) treinamento a partir de ensino a distância; 

(v) área de aprimoramento de processos e trocas de melhores práticas 

entre as companhias nas áreas voltadas para segurança e operação; 

 Com relação à possíveis parcerias para viabilizar um centro de 

treinamento, foram apresentadas sugestões de parcerias com 

associações, instituições de classes trabalhadoras do setor, instituições 

de ensino público e privado e fabricantes de aeronaves; 

 Quanto aos pontos negativos que impediriam ou atrapalhariam seu 

interesse no referido centro colaborativo, mencionou-se: (i) resistência 

de empresas aéreas que não são tão abertas ao networking; (ii) 
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necessidade de aprofundar a análise, considerando que atualmente há 

empresas aéreas que já possuem seu centro de treinamento, inclusive 

os alugam gerando receita para a organização; bem como (iii) 

impossibilidade de compartilhar treinamentos estratégicos; 

 Sobre a identificação de oportunidades e/ou benefícios para a empresa, 

sugeriu-se o aumento da infraestrutura para o setor de treinamento que 

já está bastante saturado;  

 No que se refere à metodologia mais apropriada para a cobrança dos 

serviços em questão, sugeriu-se: (i) cobrança por tempo de uso e 

planos de fidelização (valores diferentes para contratos mais longos); 

(ii) cobrança dos cursos regulatórios transversais, por aluno e/ou turma 

fechada;  

 Quanto à constituição e formação do centro compartilhado em questão, 

sugeriu-se: (i) sociedade sem fins lucrativos, de modo que os sócios 

fossem as empresas do setor e instituições de ensino, mediante a 

divisão de cotas conforme a participação na capitalização, sendo a 

infraestrutura constituída através de doações ou cessões de uso de 

instalações e equipamentos pelos sócios, os quais contribuiriam 

também com cessão permanente ou temporária de recursos humanos 

para desempenho das atividades administrativas e de instrução. A 

receita operacional seria proveniente de contribuições das empresas 

através de parcela fixa mensal proporcional ao número de funcionários, 

parcelas variáveis conforme quantidade de treinamento fornecido aos 

empregados, parcelas variáveis conforme a quantidade de alunos 

treinados como prestação de serviço de recrutamento e seleção, além 

de receita da venda de treinamento para o mercado público de pessoas 

e de empresas não integrantes da sociedade; (ii)  joint venture: criação 

de uma empresa independente focada em treinamento, com aportes de 

capital das empresas interessadas. 
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 A maior parte dos entrevistados demonstrou interesse no centro de 

treinamento colaborativo, uma vez que desperta interesse econômico, 

por proporcionar mais eficiência, traduzida no maior retorno em termos 

de mais qualidade, maior quantidade e menor prazo para produção 

efetiva dos recursos humanos, contudo, foi unânime a posição que se 

faz necessária a apresentação de soluções no que tange ao custo, 

matéria e formato de aplicação. 

Portanto, não obstante os diferentes pontos de vista apresentados pelos 

entrevistados, tais contribuições restaram extremamente importantes para o 

desenvolvimento do presente trabalho, uma vez que demonstraram as 

vantagens e as desvantagens do centro de treinamento na prática, conforme 

a realidade de cada empresa e experiência profissional, bem como sugestões 

interessantes para trazer benefícios ao setor.  
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5 DESENVOLVIMENTO – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1 UM MODELO DE CENTRO DE TREINAMENTO COMPARTILHADO 

PARA O SETOR AÉREO NACIONAL 

O modelo de centro de treinamento compartilhado para o setor aéreo nacional 

possui uma estrutura similar a de muitas outras empresas dos diferentes 

setores do Brasil. A finalidade principal será receber as demandas de 

treinamento das empresas aéreas parceiras e entregar funcionários 

devidamente capacitados às mesmas.No entanto, como outra fonte de 

recurso, a fim de mitigar as despesas em caso de baixa na demanda de 

treinamento, outras atividades poderão ser solicitadas quando possível, tais 

como: consultoria, treinamentos específicos ou mesmo a locação de espaço 

físico em caso de ociosidade. 

O centro de treinamento compartilhado será composto por quatro 

departamentos como segue: 

i. Departamento Comercial: responsável pelo contato direto com as 

companhias aéreas e por receber as demandas de treinamento das 

mesmas, elaboração de uma proposta comercial e um cronograma de 

treinamento que atenda o cliente (companhia aérea) e gestão da 

proposta (termo de aceite, cancelamento, etc.); 

ii. Departamento de Operações: responsável pela análise de demandas, 

oportunidade de sinergia dos treinamentos entre diferentes empresas, 

reserva de vagas, validação das inscrições e realização do treinamento 

em si; 

iii. Departamento de Backoffice: responsável pela alocação de instrutores 

e infraestrutura necessária para realização do treinamento, bem como 

a elaboração do plano de logística dos alunos como reserva de 

passagens e hotéis, traslado ida e volta para aeroporto, voucher para 

alimentação, etc. Além disso, tem importante papel frente aos órgãos 
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reguladores para certificação/homologação do treinamento quando 

necessário e tratativa de toda parte financeira relacionada ao centro de 

treinamento (contas a pagar / contas a receber); 

iv. Departamento de Recursos Humanos: responsável pelo recrutamento, 

seleção e capacitação dos funcionários do centro de treinamento 

compartilhado, bem como saúde e bem-estar tanto dos funcionários 

quanto dos alunos do centro de treinamento; 

Na Figura 2 é apresentado o framework de funcionamento do centro de 

treinamento compartilhado. 

Figura 2 - Framework Centro de Treinamento Compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Entende-se que o principal processo do centro de treinamento compartilhado 

será o de solicitação e programação de treinamento, reserva e realização do 

treinamento em si, conforme Figura 3 abaixo colacionada. 

O fluxo do processo descrito na Figura 3 inicia com a interação comercial e 

cliente para estabelecer a demanda. Uma vez definida a volumetria, a área de 

operações realiza a programação desta demanda, sempre avaliando as 

possíveis sinergias e ganhos de escala do processo. Esta etapa do processo 
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fornece, ao time comercial, o orçamento para validação do cliente. Caso o 

cliente não aceite, o processo se encerra e em caso de aceite, segue o fluxo. 

As seguintes etapas proporcionam a realização do serviço prestado ao cliente 

e são realizadas pelas áreas de operações e back office. 

Figura 3 - Fluxograma de funcionamento do centro de treinamento compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE DO MODELO 

5.2.1 Viabilidade Técnica 

Conforme exposto na sessão 4.3 (Análise de demanda), tecnicamente, poucos 

cursos são elegíveis para compartilhamento devido à peculiaridade de seus 

conteúdos e políticas internas das empresas. Os cursos elencados como 

viáveis estão em concordância com os órgãos reguladores. Muitas vezes, não 

obstante possuírem conteúdos semelhantes, questões como diferentes 

sistemas, diferentes modelos de aeronaves, diferentes modelos de motores 

em mesmo tipo de aeronaves etc, inviabilizam o compartilhamento. 
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5.2.2 Viabilidade Operacional 

Para viabilizar operacionalmente a estrutura do centro de treinamento 

compartilhado, ou seja, que se alcance um serviço prestado que atenda às 

necessidades das Cias aéreas, propõe-se um modelo enxuto com base em 

quatro grandes pilares: Comercial, Operações, Back Office e RH. 

Neste modelo, o pilar comercial funcionaria como a força motriz do sistema, 

realizando toda a gestão da demanda e relação com os clientes. 

Uma vez definida a volumetria e trabalho, se realiza a ativação de dois pilares 

de trabalho: 

 RH: responsável por garantir a correta quantificação, qualificação, 

capacitação e retenção do capital humano empregado. 

 Operações: que realiza a execução do trabalho propriamente, 

garantindo a entrega do serviço contratado em seu tempo, volume e 

qualidade. 

O quarto pilar estruturante, e não menos importante, seria o pilar de Back 

Office. Este pilar é o responsável por equilibrar as necessidades dos demais 

pilares no que tange: Infraestrutura, gestão dos órgãos reguladores, logística 

de alunos e financeiro da empresa. 

Com este modelo, que se resume na Figura 2, propõe-se alcançar um modelo 

de negócio que realize a entrega de treinamentos personalizados, segundo às 

necessidades das Cias Aéreas. Ainda alinhado às necessidades do segmento, 

estão as certificações técnicas exigidas pelo órgão de regulação brasileiro que 

também seriam contempladas por este modelo de negócio. Além dos serviços 

relacionados diretamente à atividade principal das Cias Aéreas, o modelo de 

negócio também entregaria um serviço customizado e especializado de 

consultoria para treinamentos no segmento aéreo. Além disso, como fonte de 

receita adicional, também estariam contemplados o aluguel de espaço físico 

para aulas e eventos. 
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5.2.3 Viabilidade Estratégica 

Sugere-se como modelo de negócio para esse centro de treinamento 

compartilhado, a divisão igualitária entre as três empresas tanto dos recursos, 

infraestrutura e despesa, ou seja, as empresas que compõem a aliança terão 

direito a mesma quantidade de vagas por curso, alocação de instrutores, 

infraestrutura, etc. Este centro de treinamento compartilhado tem o objetivo 

puro e simples de tentar desonerar sempre que possível, e se possível, a 

estrutura das empresas aéreas participantes. 

Apesar do modelo prever distribuição igualitária de todos os recursos, sabe-se 

que demanda de treinamento não é homogênea entre todas as empresas, 

sendo assim ficará convencionado que caso uma empresa queira ceder 

espaço nos treinamentos à outra, a negociação dar-se-á entre as mesmas por 

intermédio da equipe do centro de treinamento compartilhado, que se 

encarregará de fazer o correto rateio de despesas no fim do mês. Caso alguma 

empresa não tenha demanda para treinamento, e outra empresa não tenha se 

interessado em utilizar a parte da infraestrutura que caberia ao parceiro, a 

empresa detentora da quota de infraestrutura que ficou ociosa será a 

responsável financeiramente por sua parte. 

Ainda com relação ao rateio do custo operacional dessa instituição, 

convenciona-se que os investimentos iniciais seriam igualmente distribuídos 

entre as três empresas, ou seja, Avianca, AZUL e LATAM, cada uma seria 

responsável por 33,33% dos investimentos iniciais. 

5.2.4 Viabilidade Financeira 

Para análise de viabilidade financeira, foram estimados os custos do centro de 

treinamento compartilhado, tais como folha de pagamento, locação 

empresarial, despesas prediais, infraestrutura de tecnologia da informação, 

etc. 



65 

 

Com relação aos custos de folha de pagamento, utilizou-se como 

benchmarking o Guia Salarial Robert Half – salários em RH, conforme o 

organograma previsto (Figura 4) e detalhados na Quadro 10. 

Figura 4 - Organograma Centro de Treinamento Compartilhado 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 10 - Custos Anuais da Folha de Pagamento do Centro de Treinamento 
Compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com o propósito de estimar os custos de um local para estabelecimento do 

centro de treinamento compartilhado, foi realizada uma ampla pesquisa 

imobiliária para encontrar um imóvel que atendesse às necessidades do centro 

de treinamento e que também possuísse boa localização na cidade de São 

Paulo, inclusive considerando acesso a transporte público. Após exaustiva 

procura, localizou-se um potencial imóvel no bairro de Santo Amaro com 

3.735m2, e as seguintes características:  

 400 m2 para instalação de salas de apoio para área administrativa; 

 22 salas de treinamento; 

 1 auditório para 150 lugares; 

 6 salas de reunião; 

 1 restaurante; 

Após negociação com a imobiliária, foi possível chegar ao valor de locação 

mensal de R$ 37,64 por m2, ou seja, valor mensal de R$140.585,50. Foram 

estimados os valores de despesas básicas do imóvel com base na área do 

imóvel e levando em consideração os valores atuais de condomínio, água, 

energia elétrica e serviço de limpeza o que totalizaria uma despesa anual de 

Cargo Grupo função Salário
Número de 

Colaboradores
Fator Custo

Custo Anual 

(*13,33) por 

Colaborador

Custo Total Anual

Gerente Geral Centro de Treinamento Gerente Geral 28.000,00R$       1 1,4 39.200,00R$    521.360,00R$         521.360,00R$         

Coordenador de Treinamento Coordenador 7.350,00R$          1 1,4 10.290,00R$    136.857,00R$         136.857,00R$         

Instrutor Analista 4.900,00R$          23 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         2.548.147,00R$     

Coordenador Comercial Coordenador 7.350,00R$          1 1,4 10.290,00R$    136.857,00R$         136.857,00R$         

Analista Comercial Analista 4.900,00R$          1 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         110.789,00R$         

Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador 7.350,00R$          1 1,4 10.290,00R$    136.857,00R$         136.857,00R$         

Analista Administrativo Financeiro Analista 4.900,00R$          2 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         221.578,00R$         

Analista de Logística Analista 4.900,00R$          1 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         110.789,00R$         

Analista de TI Analista 4.900,00R$          1 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         110.789,00R$         

Assistente de TI Analista 2.300,00R$          1 1,7 3.910,00R$       52.003,00R$           52.003,00R$           

Analista de Infraestrutura Analista 4.900,00R$          1 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         110.789,00R$         

Assistente de Infraestrutura Analista 2.300,00R$          1 1,7 3.910,00R$       52.003,00R$           52.003,00R$           

Coordenador Recursos Humanos Coordenador 7.350,00R$          1 1,4 10.290,00R$    136.857,00R$         136.857,00R$         

Analista Recursos Humanos Analista 4.900,00R$          1 1,7 8.330,00R$       110.789,00R$         110.789,00R$         

Custo Total Anual 4.496.464,00R$     



67 

 

R$ 786.000,00. Dessa maneira, tem-se a despesa mensal do imóvel do centro 

de treinamento compartilhado no valor de R$ 2.473.024,80, conforme exposto 

na Quadro 11. 

Quadro 11 - Despesa Mensal do Imóvel do Centro de Treinamento 
Compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Além das despesas com locação, folha de pagamentos, despesas prediais 

etc., existem outros custos mensais que compõem os custos fixos do centro 

de treinamento, como por exemplo, infraestrutura de tecnologia da informação 

e materiais de escritório. Esses custos foram estimados utilizando como 

referência os custos das empresas participantes. 

Através da consolidação de todas essas despesas do centro de treinamento 

compartilhado, chega-se a uma despesa anual estimada, que por sua vez é 

convertida em despesa mensal, a qual deverá ser dividida entre as empresas 

que farão parte do centro de treinamento compartilhado. Vide abaixo Quadro 

12. 

Área m²
Valor m² de locação 

mais IPTU

Valor Total 

Mensal

3.735 R$ 37,64 R$ 140.585,40

R$1.687.024,80

R$786.000,00

R$2.473.024,80Locação + Despesas - Custo Anual 

Custo Locação Anual

 Despesas água / energia / 

limpeza / condomínio 
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Quadro 12 - Despesa Mensal Centro de Treinamento Compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Investimento inicial 

Para que seja possível iniciar as operações no centro de treinamento 

compartilhado, seria necessário um aporte financeiro inicial para cobrir 

despesas como: caução do imóvel locado, mobiliário, equipamentos, etc. 

Essas despesas estão mais detalhadas na Quadro 13: 

Item Detalhamento Valor Anual

Locação Locação Imóvel e IPTU 1.687.024,80R$        

Despesas básicas
Água e esgoto, eletricidade, limpeza,  

condomínio, seguro
786.000,00R$            

Folha de Pagamento e 

Benefícios
37 colaboradores 4.496.464,00R$        

Infaestrutura Tecnologia 

da Informação

Computadores para 37 colaboradores, 220 

computadores para equipar 22 salas com 35 

posições, 10 computadores reserva, licenças 

de softwares, provedor internet, telefonia, 

servidores, impressoras, suporte, etc.

2.637.600,00R$        

Material Escritório
Papel, envelopes, pastas, plasticos, grampo, 

clips, etc.
36.000,00R$              

9.643.088,80R$        

803.590,73R$            

Total Despesas - estimativa anual

Total Despesas - estimativa mensal (1/12 estimativa anual)
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 Quadro 13  - Investimentos Iniciais 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com os cálculos efetuados previamente, tem-se o seguinte cenário 

(Quadro 14): 

Quadro 14  - Compartilhamento de investimento e despesas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Considerando o dimensionamento do centro de treinamento em questão para 

atender uma demanda de 112 turmas de 32h por mês, com o rateio do custo 

mensal estimado (R$ 803.590,73) do centro de treinamento, chega-se a uma 

média por turma de R$ 7.174,92 e por dia de treinamento de R$ 1.793,73.  

Através de uma análise simples de custo por dia de treinamento, é possível 

notar que o custo do centro de treinamento compartilhado de R$ 1.793,73 por 

dia é maior que o atual custo da AZUL que é de R$1.485,17 em 21%, porém 

menor que o da Avianca (R$ 2.068,84) em 13%, e estima-se que a LATAM 

esteja próxima da AZUL. 

Infelizmente, com os custos apresentados em comparação ao que se tem 

atualmente, este centro de treinamento compartilhado demonstra-se não ser 

viável. Um dos motivos que justifica esse elevado curso por dia de treinamento 

Item Investimento

Caução imóvel 421.756,20R$        

Mobiliário 883.000,00R$        

Retrofit visual 100.000,00R$        

Projetores alta resolução (28 un.) 168.000,00R$        

Televisores 50" (6 un.) 21.000,00R$          

Restaurante (terceirizado) -R$                       

Investimento inicial mínimo 1.593.756,20R$    

Item Valor Total
Aporte por empresa

(Valor Total/3)

Investimento inicial mínimo  R$    1.593.756,20 531.252,07R$              

Despesas - estimativa mensal 803.590,73R$        267.863,58R$              
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e também o pequeno número de cursos que podem ser compartilhados entre 

as três empresas. 

As companhias aéreas que já possuem seus centros de treinamentos próprios 

possuem seu custo de infraestrutura imobiliária e quadro de funcionários 

rateados em um número de cursos muito maior, o que, por sua vez, acaba 

minimizando o custo-dia. 
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6 CONCLUSÃO 

Conforme os dados e fundamentos apresentados no presente estudo, 

depreende-se que há diversas vantagens e desvantagens associadas ao 

modelo estudado.  

Demonstrou-se a importância, a otimização e o sucesso das alianças 

estratégicas, sendo certo que o compartilhamento do centro de treinamento 

produz impactos positivos no que tange à melhoria nos processos e qualidade 

dos serviços, além da troca de experiência entre as empresas aéreas.  

As atividades de treinamento se tornam cada vez mais importantes nas 

companhias, já que são consideradas como atividades vitais para sustenta-las 

e representam cada vez mais relevância dentro da distribuição dos orçamentos 

anuais. 

Foi escolhido o estudo de atratividade como o método de obtenção de dados 

para otimizar os custos e o tempo despendidos no desenvolvimento de 

profissionais, mediante a adoção de conceitos de gestão estratégica e 

levantamento dos principais pontos a serem considerados em um sistema de 

treinamento colaborativo que minimize os investimentos com qualificação e 

desenvolvimento humano.  

Notou-se que a tendência é que as atividades conduzidas por Centros de 

Serviços Compartilhados são aquelas transacionais, repetitivas, rotineiras e 

comuns a uma ou mais unidades de negócios da empresa. 

Com efeito, construir e manter um centro de treinamento para funcionários 

demanda estrutura, gestão, alinhamento e consideráveis investimentos.  

A maior parte dos entrevistados demonstrou interesse no centro de 

treinamento colaborativo, uma vez que desperta interesse econômico, por 

proporcionar mais eficiência, traduzida no maior retorno em termos de mais 

qualidade, maior quantidade e menor prazo para produção efetiva dos 

recursos humanos, contudo, foi unânime a posição que se faz necessária a 
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apresentação de soluções no que tange ao custo, matéria e formato de 

aplicação. 

Quanto aos limitadores e os fatores de risco em razão do desenvolvimento do 

centro de treinamento, percebe-se (i) a dificuldade no controle dos custos de 

implementação, tais como despesas como infraestrutura, realocação de 

funcionários, contratação, treinamento e tecnologia, as quais são facilmente 

subestimadas, (ii) a falta de interesse de empresas aéreas que já possuem 

centros de treinamento próprios, bem como (iii) o pequeno número de cursos 

elegíveis para compartilhamento em razão da peculiaridade de seus conteúdos 

e políticas internas das empresas. 

Além do mais, depreende-se a alta probabilidade de haver ausência de 

comprometimento, tanto da cúpula das organizações envolvidas em garantir 

os recursos necessários, quanto dos clientes internos em garantir a utilização 

efetiva e consciente dos serviços. 

Após o confronto de diversos dados técnicos, pesquisas de mercado, custos 

apresentados em comparação ao que se tem atualmente, foi possível concluir 

que o centro de treinamento compartilhado em comento não é, a princípio, 

viável economicamente.  

Ademais, notou-se que diversas empresas brasileiras abandonaram referido 

modelo justamente em razão da incapacidade do centro compartilhado em 

oferecer suporte, considerando que normalmente utilizam-se assistência 

remota e sistema tecnológico de informação, dificultando a tomada de 

decisões e a respectiva comunicação entre os interessados. 

Não obstante a experiência profissional de cada integrante da equipe, todos 

se demonstraram muito comprometidos e dedicados para a realização do 

projeto em questão, o que pode ser demonstrado através do resultado 

alcançado.  

A título de pesquisa futura, cita-se a possibilidade de revisitar os custos e as 

variáveis para a implementação de um centro de compartilhamento de 
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treinamento para as empresas aéreas, além da avaliação de cada empresa 

aérea acerca de dispor ou não de centros de treinamentos especializados 

próprios. Acredita-se que as decisões sobre o nível de investimento necessário 

poderiam ser mais fundamentadas do ponto de vista financeiro. 

Uma alternativa para diluir os custos e investimento, seria a criação de um 

centro de treinamento compartilhado com outros segmentos de transporte.  

Para o setor aéreo, em especifico, uma possível alternativa seria a 

homologação junto a ANAC da utilização da metodologia de ensino a distância 

para alguns cursos ministrados de maneira presencial. 

O presente trabalho de conclusão de curso contribuiu com o crescimento 

pessoal e profissional dos integrantes do projeto, além de possibilitar novos 

conhecimento acerca do setor, das alianças e sobre o papel e importância dos 

treinamentos para as empresas analisadas. 
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