
A importância do todo 
na transferência do 

conhecimento para a prática

A transferência da 
aprendizagem no 
mundo da educação 
corporativa significa 
a capacidade de 
aplicar, na vida real, 
a aprendizagem 
ocorrida em situações 
de treinamento

Mas afinal, o que é 
preciso fazer para 
termos a transfe-

rência do aprendizado para 
a prática? É preciso pensar 
em quem aprende, ou seja, 
nas pessoas para quem uma 
solução de aprendizagem 
é desenhada. Isso significa 
que o “todo” importa. É 
preciso conectar a apren-
dizagem com as pessoas, 
colocando-as no centro de 
todo o processo e com os 
objetivos do negócio. 

As experiências de apren-
dizagem precisam ser cus-
tomizadas de acordo com as 
necessidades das pessoas 
que serão treinadas para 
adquirirem novos conhe-
cimentos ou desenvolver 
determinadas habilidades. 
E lembre-se: Nós adultos 
desempenhamos múltiplos 
papéis em nossa rotina e 
lidamos com demandas 
muito diversificadas. 

Nosso tempo é o bem mais 
precioso que possuímos e, 
mesmo inconscientemente, 
prestamos atenção apenas 
naquilo que contribui di-
retamente com os papéis 
que desempenhamos. Por 
essa razão, se uma solu-
ção de aprendizagem não 
estiver conectada com as 
atividades que os indivíduos 
precisam desempenhar as 
chances de aprendizado e 
transferência serão muito 
baixas.

Em uma organização, 
por exemplo, para que se 
tenha a transferência do 
aprendizado para a prá-
tica, é preciso alinhar os 
objetivos de aprendizagem 
aos resultados do negócio. 
Para decidir o que precisa 
ser ensinado, é fundamental 
compreender todo o fun-
cionamento e estrutura da 
empresa. Afinal, os efeitos 
da aprendizagem perpas-
sam todos os níveis e áreas, 
onde cada uma tem suas 
necessidades específicas. É 
preciso conhecer a empresa 
a fundo e saber quais são 
as três grandes prioridades 
dela nesse momento. 

Essa resposta precisa 
estar na ponta da língua, 
assim como sua missão, 
visão e valores. Antes de 
definir os objetivos de 
aprendizagem, ter acesso 
a todo o conhecimento já 
produzido e conhecer a 
fundo a parte estrutural, 
estratégica e operacional, 
é de extrema importância. 
Além disso, é fundamental 

saber de cor a proposta de 
valor da organização. Todas 
essas informações serão 
essenciais para a estratégia 
de T&D.

O organograma não é 
capaz de representar a re-
alidade de uma empresa e 
todas as suas dinâmicas. Por 
isso você também precisa 
se levantar da cadeira e co-
nhecer de perto as relações 
informais, que escapam às 
formalidades da estrutura 
organizacional. É no dia a 
dia que encontramos insi-
ghts valiosos para traçar 
objetivos de aprendizagem. 
Ao circular pela empresa, 
você terá mais clareza sobre 
as necessidades dos cola-
boradores e seus desafios 
comuns. 

E se você quer uma óti-
ma referência estratégica, 
sente com o gestor de 
cada área para conhecer 
seus indicadores chaves 
de competências. Além 
de conhecer os objetivos 
gerais do planejamento, 
você também precisa en-
tender o que as áreas de 
RH, marketing, financeiro, 
operações, vendas e ou-
tros departamentos estão 
buscando. Você descobre 
quais indicadores são mais 
importantes para medir o 
desempenho da organiza-
ção e pode orientar seus 
objetivos de aprendizagem 
de acordo com esses dados.

Lembrando que gaps de 
competências são lacunas 
de habilidades que demons-
tram quais competências 
estão faltando para atingir 
os objetivos do negócio. 
Para descobrir quais são 
os gaps de uma empresa, é 
preciso conduzir avaliações 
de competências internas 
junto ao RH, monitorar 
os indicadores chaves de 
desempenho das áreas e 
conversar diretamente com 
os líderes e gestores. 

Ah, sim. Envolva sempre a 
liderança! São os líderes que 
avaliam a relevância do Trei-
namento & Desenvolvimen-
to e decidem os objetivos 
do negócio. Por isso nada 
mais justo do que envolver 
gestores e líderes de todas 
as áreas na construção dos 
objetivos de aprendizagem.

A aprendizagem não é 
um evento pontual, isolado. 
Tudo aquilo que acontece 
antes, durante e depois do 
treinamento contribui para 
o sucesso ou fracasso da 
transferência de aprendiza-
gem. Posso concluir dizendo 
que uma experiência de 
aprendizagem completa 
começa antes da interven-
ção e conta com ações de 
transferência e suporte à 
performance envolvendo 
todos os stakeholders da 
ação educacional. 

 
(*) - É CLO da SG - Aprendizagem 

Corporativa e idealizadora da 
metodologia Trahentem®.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014338-87. 2018.8.26.0344 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Marília, Estado de SP, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos que vierem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da parte 
executada, Masaia Otofuji, Brasileira, Casada, RG 2993741, CPF 073.263.788-00, com endereço à 
rua DR Augusto Barreto, 8, Jardim Maria Isabel, CEP 17516-033, Marilia - SP, encontrando-se esta 
em lugar incerto e não sabido, que foi determinada sua Intimação, por edital, da Penhora realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema Bacen Jud, no montante de R$ 3.044,50, por intermédio 
do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, querendo, oferecer(em) Impugnação, no prazo 
de 05 (cinco) dias, iniciandose a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003509-63.2020.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Cyntia Andraus Carretta, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Sadoque Evangelista Dias-ME, CNPJ 17.607.635/0001-54,com endereço à 
Av. 06, 560, Nova Ipeuna, CEP 13537-000, Ipeuna - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda., 
CNPJ 04.088.208/0001-65. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
12.191,22 (doze mil, cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001865-13. 2017.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de SP, Dr(a). Naira Blanco Machado, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Toque Divino Transportes Ltda - ME, CNPJ 09.228.541/0001-46, com endereço 
à Avenida Takara Belmont, 210, Sala 4, Centro Industrial de Aruja, CEP 07411-710, Aruja - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., alegando em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.818,60 
Referente a fatura de nº 248784361, com vencimento em 30/09/2016, e Fatura de nº 252569059, 
com vencimento em 31/10/2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que no prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009658-64. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1009658-64.2019.8.26.0002 A Drª. 
Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – S/P. Faz 
Saber a Maria José da Silva, brasileira, divorciada, comerciante, RG Nº 05888912, CPF/MF Nº 
289.677.398-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.476,42. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 30, da 
Quadra MS, do Loteamento Sta. Cristina – Gleba III (atualmente denominado (Riviera de Santa 
Cristina III). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital Para Conhecimento Prazo de 30 dias. Processo Nº1014 435-79.2020.8.26.0577. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ªVC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Heitor Febeliano 
dos Santos Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Auxiliadora dos Santos, nos termos do 
artigo 726, §1º do Código de Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de Interpelação, iniciada 
por Santa Julia Ltda, para que tome conhecimento do débito atualizado de R$ 62.682,94 até a data 
de 07/07/2020, a fim de constituí-lo em mora, e determinar o seu pagamento no prazo de 30 dias, 
sob pena das medidas cabíveis. Débito este referente ao contrato de compra e venda celebrado com 
o Espólio de Manoel Dias de Andrade de um imóvel descrito como um lote 01 da quadra B2, do 
loteamento Jardim Santa Júlia, matrícula n° 166.724, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São 
José dos Campos – SP. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts. 
257 e 258 do CPC). Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1015994-23.2015.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz 
de Direito da 43ªVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Elaine de Oliveira. RG Nº 43.202.129-2, 
CPF Nº 363.657.128-12 que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
6.713,57, ref. ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido.Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pag. da referida quantia, devidamente atualizada, e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Master Serviços Financeiros Ltda.
CNPJ nº 31.043.769/0001-10 - 1º RTDPJ: 450.923 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Serviços Financeiros Ltda., em atendimento ao disposto nos Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 
10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada em 07/8/2020, 
às 9:30 horas, em primeira convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida Provisória nº 931/2020 
e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de acesso: https://
zoom.us/j/91636887977?pwd=VXVnN3hITjJRMktzUklBMkpoSVQwUT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, conse-
quente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora.

Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
CNPJ nº 30.888.106/0001-34 - 7º RTDPJ: 58.037 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em atendimento ao disposto nos 
Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, 
a ser realizada em 07/8/20, às 9:00 horas, em 1ª convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida 
Provisória nº 931/2020 e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de 
acesso: https://zoom.us/j/98527713699?pwd=anVTZUJUUjJEZG1JeXd1WERKY2dvQT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, con-
sequente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora.

Pesquisa realizada com 
9.000 mulheres em 15 
países, incluindo 500 bra-
sileiras, constatou que, 
globalmente, a maioria 
(72%) aspira abrir seus 
próprios negócios, sendo 
que 50% delas ainda não 
empreendem e 22% já têm 
um negócio, mas gostariam 
de abrir outro. Entre as 
brasileiras, o número de 
mulheres que sonham em 
se tornar empreendedoras 
é ainda maior, 73%. 

Encomendado pela Her-
balife Nutrition e conduzi-
do pela OnePoll, o levanta-
mento realizado entre 18 de março e 
7 de abril de 2020 analisou os desafios 
que as mulheres enfrentam no local de 
trabalho e os objetivos delas em abrir 
seus próprios negócios. De acordo 
com os dados registrados, 63% das 
brasileiras têm como principal mo-
tivação para empreender a vontade 
de se tornar sua própria chefe. Outro 
fator motivador para 46% das entre-
vistadas é a possibilidde de ter mais 
flexibilidade em seu trabalho, já que 
51% delas dizem ter adiado a ideia de 
ter filhos porque pensaram que isso 
afetaria negativamente sua carreira. 

O dinheiro é apontado como um 
fator comum aos três principais de-

Maioria têm como principal motivação para empreender a 
vontade de se tornar sua própria chefe.
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Uranio Bonoldi (*)

Mas veio a pandemia 
e pegou todo mun-
do de surpresa. O 

mundo foi impactado com 
o avanço de um vírus que 
se espalhou pelos conti-
nentes e obrigou os países 
a decretarem quarentena. 
Os planos de início de ano 
foram interrompidos ou co-
locados em espera por conta 
da pandemia e, o momento 
agora é de desafios e muita 
resiliência. 

As pessoas precisam bus-
car manter o otimismo, 
enxergar as oportunidades 
e tentar manter os planos 
em andamento, ou adiar os 
planos de curto ou médio 
prazo para retomá-los à 
frente. Muitos estão vendo 
no empreendedorismo, uma 
saída para ter uma renda 
extra, e o que não falta é 
criatividade, são pequenos 
negócios de todos os tipos, 
vendas de comida, artesa-
natos, consertos em geral 
e cursos online. As pessoas 
estão “se virando nos trinta” 

No meio de tudo isso, podemos inserir novas metas, 
de curto ou médio prazo.
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Como alinhar o planejamento 
e as metas feitas para 2020

Dois mil e vinte, o ano que prometia conquistas e realizações, como todo ano promete, sem contar, que 
este ano, aos olhos atentos de muitos líderes, se projetava franca recuperação econômica para o Brasil.

de cada um, podemos ter 
um novo olhar para cada 
meta e restabelecer novos 
objetivos.

No meio de tudo isso, po-
demos inserir novas metas, 
de curto ou médio prazo, 
como economizar dinheiro 
para curtir uma viagem no 
futuro, investir em conhe-
cimento através de cursos 
online de curta ou média 
duração, incrementar net-
working e outras tantas 
possibilidades. O importante 
é não ficar parado, e adap-
tar-se à realidade atual. O 
momento exige muito de 
todos, por isso a importância 
de ser um indivíduo adap-
tável a todas as mudanças 
que possam surgir no meio 
do caminho. 

Trabalhe essa habilidade, 
pois, como dizia Charles Da-
rwin, “O vencedor não será o 
mais forte, será aquele que 
melhor se adaptar”. 

(*) - Atua como executivo e também 
como professor para turmas de 

MBA na Fundação Dom Cabral, é 
palestrante e escritor 

(www.uraniobonoldi.com.br). 

e colocando em prática o 
famoso jeitinho do brasileiro 
para se reinventar. 

A realidade atual requer a 
capacidade de adaptação às 
novas formas de jornada de 
trabalho fora do escritório, 
adesão ao formato de ensino 
a distância cada vez mais 
presente, consultas online 
e tudo o que for possível de 
migrar para o meio digital 
e ao home office serão o 
futuro. Dentro disso a pa-
lavra chave é: adaptação. 
Para que o profissional de 
hoje consiga manter o pla-
nejamento de sua carreira, 

estabelecido em 2019 para 
o ano de 2020, ele deve se 
adaptar aos meios possíveis 
para sua realização. 

Seja para metas, de curto 
ou longo prazos, mantenha 
os objetivos dentro da rea-
lidade possível, - se o foco 
é se formar, não tranque 
a faculdade, continue no 
formato EAD, - a retomada 
vai ser lenta, mas já está 
acontecendo e, em breve, 
retomaremos o curso de 
crescimento. Temos que 
estar preparados para isso. 
Focando em manter o plane-
jamento dentro da realidade 

Aumenta o número de mulheres que 
sonham abrir seu próprio negócio

percepção de diferença de 
tratamento entre os gêne-
ros: 37% das entrevistadas 
afirmaram acreditar não 
existir uma equiparação 
salarial com os homens e 
34%, ter menos oportuni-
dades de promoção. Além 
disso, 73% das brasileiras 
acreditam que as mulheres 
precisam trabalhar mais 
para ter as mesmas oportu-
nidades que os homens  e 
79% estão comprometidas 
em ajudar a quebrar essa 
barreira empreendendo.

Mas isso não significa que 
elas esperam que o empre-

endedorismo seja tranquilo. 35% das 
mulheres que planejam empreender 
estão “muito preocupadas” com o 
fracasso de seus negócios atuais ou 
futuros nos próximos cinco anos. 
“Empreender nem sempre é um ca-
minho fácil. Apesar disso, tem sido 
uma tendência global crescente há 
muitos anos e somos apaixonados 
por apoiá-la e incentivá-la. Para nós,  
é emocionante que a cada ano mais 
mulheres queiram iniciar seu próprio 
negócio”, comenta Jenny Hienrich, 
Vice-Presidente Sênior Global de Ser-
viços e Operações para Consultores 
Independentes da Herbalife Nutrition. 

Fontes: Onepoll e Herbalife Nutrition.

safios enfrentados por quem deseja 
iniciar um negócio. Ganhar dinheiro 
suficiente para compensar custos é 
algo que preocupa mais de 54% das 
brasileiras. Já 47% das entrevistadas se 
preocupam em ter orçamento suficien-
te para crescer, enquanto 36% pensam 
em como financiar seus negócios. No 
que diz respeito às áreas de interesse, 
25% desejam se dedicar ao ramo de 
alimentos e bebidas, 23% ao da beleza 
e 14% à moda.

A pesquisa revelou ainda que 70% das 
brasileiras gostariam de iniciar um ne-
gócio devido ao tratamento injusto em 
experiências anteriores em empresas. 
De acordo com o levantamento, há uma 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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