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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é verificar o potencial de crescimento dos treinamentos de Excel, 
VBA e Power BI para empresas pela organização em questão, e isso depende tanto 
da estratégia de negócio quanto de uma demanda do mercado. Para se verificar essas 
questões, foram efetuadas pesquisas com os dois sócios e com 285 alunos egressos. 
Dessa forma, o trabalho evidenciou que os alunos que já fizeram o curso 
disponibilizado, podem ser os principais catalizadores do crescimento da área de 
treinamentos in-company da empresa por meio de indicações. 
 
Palavras-chave: educação executiva; treinamento in-company; negociação in-
company; vendas B2B.  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the study is to verify the growth potential of Excel, VBA and Power BI 
training for companies by the organization in question, and this depends on both the 
business strategy and the market demand. To verify these issues, surveys were carried 
out with the two partners and 285 alumni. Thus, the work showed that students who 
have already taken the course available, can be the main catalysts for the growth of 
the company's in-company training area through indications. 
 
Keywords: executive education; in-company training; in-company negotiation; B2B 
sales. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As organizações de treinamento são demandadas por clientes para a 

supressão de lacunas sobre prisma técnico-formativo. Nesse segmento de negócio, 

há organizações de distintos portes, tradições e especificidades.  

No Brasil, há instituições de mais de cinquenta anos com atuação nacional que 

baseiam seus modelos de negócio em ensino sobretudo presencial. Por outro lado, 

existem organizações mais enxutas, suportadas pela internet, sendo a educação on-

line sua principal contribuição aos estudantes. 

Além disso, existem instituições a despeito de sua estrutura física e virtual que 

oferecem para seus alunos modalidades hibridas de ensino, presencial e/ou on-line. 

Sobre o prisma comercial, as instituições baseiam seus esforços comerciais ou 

no business-to-business (B2B) ou no business-to-consumer (B2C). B2B é a 

denominação do comércio estabelecido entre empresas e B2C é a denominação do 

comércio entre a empresa produtora, vendedora ou prestadora de serviços e o 

consumidor final. Há ainda as que lançam mão dos dois. Sabe-se que o B2C é uma 

opção importante, mas granularizada e demandante de competências especificas. Já 

o B2B tradicionalmente tem áreas comerciais que fazem intervenções em empresas, 

identificam suas demandas e fazem soluções customizadas. 

Essas organizações que focalizam em uma ou outra frente exclusivamente, 

ficam na dúvida se a outra poderia também ser uma receita interessante. 

 

1.1 Formulação do problema de pesquisa 

 

Uma empresa predominante digital na área de capacitação de ferramentas 

tecnológicas de gestão, como: Excel, VBA, Power BI, Python, pratica o seu comercial 

dominantemente B2C.  

Sabendo que boa parte desses clientes são em sua maioria consumidores 

únicos e que chegam no funil de vendas por meio das mídias digitais, sendo 

importante mencionar que essa empresa foca no B2C e não existe uma área comercial 

dedicada. Naturalmente essa empresa não tem um foco no B2B, o que pode 

representar uma lacuna de oportunidade a ser perseguida.  
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Nesse sentido, seria interessante para empresa avançar no desenvolvimento 

para alcançar as oportunidades de vendas no B2B? Se sim, quais seriam as melhores 

estratégias a serem adotadas por essa organização? 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Analisar o perfil dos alunos egressos ou atuais do B2C e verificar em que 

medida esses alunos teriam condições no auxílio do desenvolvimento e/ou da 

comercialização do B2B. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são os descritos a seguir. 

 

• Traçar o perfil de uma parcela de alunos egressos, respondentes de um 

formulário específico. 

• Verificar dentre esses alunos aqueles que desejam estreitar o 

relacionamento com a empresa e fechar treinamentos in-company. 

• Desenvolver estratégias para a perseguição dessas oportunidades 

vislumbradas por meio da interação com o cliente do B2C para o B2B. 

 

1.4 Questões de estudo 

 

 As seguintes questões norteiam este estudo: 

 

• As informações dessa empresa sobre o perfil são suficientes para 

analisar/inferir o nível de profundidade no B2B? 

• O relacionamento com esses egressos permitiria o desenvolvimento de 

estratégias adequadas para atuar junto do B2B? 

• Os clientes B2C se percebem como parceiros estratégicos com a 

empresa estudada? 

• Já houve contato prévio de algum aluno levar/oferecer uma capacitação 

da empresa estudada? 
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1.5 Relevância do estudo 

 

O estudo é relevante, pois aumenta as possibilidades de ampliação de atuação 

de uma empresa que já oferece o serviço de treinamento, dilatando o espectro de sua 

atuação. 

Sob a perspectiva da engenharia de produção, é relevante, pois oferece uma 

reflexão sobre os potenciais de clientes e canais de distribuição para a 

sustentabilidade do negócio. 

 

1.6 Delimitações do estudo 

 

O trabalho restringe-se ao estudo de uma única organização que é 

predominantemente digital, eventualmente pode-se adotar reflexões provenientes de 

organizações históricas sem que isso seja uma compulsoriedade do estudo. 

E sob a perspectiva temática, o presente estudo se concentra no agente de 

sustentabilidade organizacional notadamente em relação as distintas bases de 

clientes e mecanismos de amortecimento de risco organizacional. 

 

1.7 Organização do estudo 

 

O presente estudo encontra-se segmentado em seis seções, sendo a primeira 

esta introdução, contemplando o problema de pesquisa, objetivos e contornos do 

trabalho. Na segunda seção, é oferecida a fundamentação relacionada aos assuntos 

B2B, B2C, esforço comercial e complexidade organizacional. Na seção 3, estão 

contemplados os procedimentos metodológicos do presente estudo, abrangendo a 

classificação do estudo; a caracterização do sujeito de pesquisa; as técnicas de 

coletas de dados; os procedimentos das análises de dados; e as limitações do método. 

Na seção 4, encontra-se a aplicação do questionário aos alunos e aos sócios, bem 

como informações sobre a coleta, análise e discussão dos resultados. Na quinta 

seção, encontram-se as conclusões deste estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Treinamento corporativo 

 

O treinamento corporativo é uma prática em que se busca capacitar os 

colaboradores das empresas em diversos aspectos e finalidades. Serve, por exemplo, 

desde para evitar acidentes e até aumentar a produtividade. Muitas empresas usam 

indicadores que controlam o nível de necessidade de novas capacitações e tem uma 

área especialmente para esse controle e gestão de treinamentos. 

Para Costa, Rocha-Pinto e Dubeux (2012):  

 
observa-se que o desenvolvimento de pessoas começa a ser considerado um 
meio de alavancar negócios e resultados, de obter diferenciais competitivos 
e de sustentar a necessidade constante de aperfeiçoamento e reciclagem. 
Além disso, constata-se, que cabe à organização, interessada no 
desenvolvimento de uma cultura com vistas a elevar seu nível de 
competitividade, implantar programas permanentes de treinamento e 
desenvolvimento para melhorar a qualidade assim como a otimização de 
processos. 

 
E o movimento do treinamento corporativo tem se tornado cada vez mais 

consolidado e independente aos outros setores da sociedade, como mencionam 

ABTD e Integração (2019): “T&D é uma realidade que já não oscila tão facilmente com 

a economia”.  

Segundo ABTD e Integração (2019), o investimento anual médio em 

treinamentos foi de R$ 652 por colaborador, que também perguntou às empresas os 

critérios mais relevantes para a tomada de decisão da realização desses 

treinamentos, e 60% dos gestores responderam que foi um levantamento de 

necessidades de treinamento; 56% por previsão, considerando valores dos anos 

anteriores; e 53% por planejamento estratégico. 

Outro dado interessante que ABTD e Integração (2019) apresentaram foi em 

relação à divisão feita na distribuição de gastos em treinamento, 50% do investimento 

é em atividades terceirizadas, que seriam para consultores, professores e serviços, 

desenvolvimento de conteúdo e licenças, cursos e seminários realizados por 

empresas de serviços, cursos de idiomas. 

Por último, ABTD e Integração (2019) evidenciam que o formato de entrega 

desses treinamentos que predominou em 2019 foi de forma presencial, sendo 

responsável por 71%, e o formato ensino à distância (EAD) foi em 19% das vezes. 
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2.2 Retenção dos trabalhadores 

 

As capacitações empresariais estão deixando de ser apenas uma forma de 

aprimoramento em capacitações específicas, para se tornarem como uma forma de 

retenção de jovens talentos. Assim, a empresa passa a ser um parceiro do 

colaborador, o auxiliando em sua jornada de crescimento técnico e comportamental, 

e tendo uma clara visão de plano de carreira para se tornar gradativamente mais 

estratégico dentro da empresa. E para a empresa esse funcionário se torna um ativo 

de capital intelectual. 

Ferreira, Sant’anna e Sarsur (2010, p. 8) refletem como essa retenção funciona 

na prática e quais são seus efeitos:  

 
as políticas e práticas de gestão apresentam-se como fatores de retenção, 
na medida em que permitem:  (...) a construção de uma carreira sólida, (...) o 
aprendizado contínuo e o crescimento por meio de ações educacionais 
estruturadas e de desafios no cotidiano do trabalho, e (...) o sentimento de 
ser valorizado tendo em vista o quanto a empresa cria consistentes 
perspectivas profissionais. 

 
A gestão desses talentos é relevante para a sustentabilidade e o crescimento 

da empresa no longo prazo, pois tende à redução de gastos trabalhistas com a 

diminuição do turnover; ganhos de produtividade e melhora o clima organizacional.  

Podem ser os grandes responsáveis para buscar novas soluções criativas, 

transpassar conceitos, e continuar a guiar para o sucesso do empreendimento. 

 

2.3 Treinamentos on-line 

 

O alto custo que, normalmente, os programas de treinamento corporativos 

presenciais apresentam, associado a dificuldades logísticas para sua 

operacionalização, tal como ter que parar as atividades de um setor da empresa, a 

velocidade com que o seu conteúdo pode atingir a obsolescência, fez com que os 

treinamentos corporativos à distância baseada na web tenham tido um grande 

aumento de demanda nos últimos anos. Quanto maior o tamanho da empresa, mais 

ela utiliza de recursos EAD (on-line) em seus projetos de treinamento (ABTD; 

INTEGRAÇÃO, 2019).  

 Tais capacitações apresentam benefícios às empresas, como: menos 

despesas econômicas em relação a outros métodos tradicionais; os colaboradores 
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terem acesso ao mesmo treinamento; otimizar e controlar o tempo alocado pelos 

profissionais; e poder capacitar colaboradores sincronamente, a despeito do 

distanciamento geográfico e possibilitam atualizações constantes no seu conteúdo. 

Todas as instituições deveriam entrar no EAD no mínimo para ampliar o seu 

raio de ação, atrair novos alunos e oferecer-lhes oportunidades com um único projeto, 

metodologias próximas e formas de oferta adequadas às necessidades de cada aluno 

(MORAN, 2014). 

 

2.4 Folkmarketing no B2B 

 

De acordo com Hutt e Speh (2010), o marketing B2B se distingue do marketing 

B2C pela natureza do cliente e como este vai consumir o produto. O mercado industrial 

é encarado de forma mais racional e delicada, pois os processos de compras podem 

envolver a decisão de uma ou mais pessoas e dentro de cada organização existem 

regras e processos que são estabelecidos para o ato da compra (op. cit.). 

As empresas que aplicam treinamentos presencias viram a possibilidade de 

expandir seus negócios por meio dos treinamentos on-line e assim ter uma presença 

geográfica abrangente, podendo atender todo o país. 

Nesse contexto, a utilização da cultura popular transformou-se também em 

área de interesse para diversas empresas e organizações (LUCENA FILHO, 2007). 

Esse interesse em se apropriar da cultura popular para conquistar novos clientes e 

mercados pode se caracterizar como folkmarketing, que de acordo com Lucena Filho 

(2007), o uso da apropriação de elementos da cultura popular e regional como forma 

de estratégias em que a se torna um meio para se criar familiaridade e aproximação, 

fortalecendo o relacionamento entre a empresa e seu público-alvo. 

Os profissionais responsáveis pelas negociações B2B já utilizavam como 

estratégia a pesquisa a respeito da cultura e região com o cliente que iria conversar, 

e adaptam seu discurso dependendo do cliente, porém não sabiam que essa prática 

já era considerada como folkmarketing.  

Dessa forma, com uma orientação profunda sobre essa técnica, trazendo mais 

conhecimento sobre esta, tende a fortalecer ainda mais as capacidades do vendedor 

em conseguir completar a negociação com êxito, falando a linguagem que os 

possíveis clientes querem ouvir e mostrando as imagens que querem ver. 
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2.5 Inbound marketing 

 

O inbound marketing é uma prática que tem como objetivo criar um fluxo para 

que seu público-alvo vire cliente e promotor do seu negócio. De acordo com Souto 

(2020), “o inbound marketing é um conjunto de técnicas que envolve a criação e o 

compartilhamento de materiais específicos para um determinado público que será 

impactado de acordo o que busca na internet”. 

E as etapas da metodologia inbound são: i) atrair o tráfego de visitantes; ii) 

converter visitantes em leads; iii) transformar leads em clientes; e iv) encantar os 

clientes para que se tornem promotores da sua marca. 

Essas etapas são feitas em uma estratégia de combinação de produção de 

conteúdo com automatização de marketing. Dessa forma, os profissionais de 

marketing devem produzir vídeos que os clientes potenciais gostariam de assistir, 

produza blogs que os compradores gostariam de se inscrever e crie conteúdos e 

ferramentas que os leads qualificados buscariam (STEENBURGH; AVERY; DAHOD, 

2009). 

Opreana e Vinerean (2015) buscaram exemplificar as diferenças entre o 

inbound marketing com o marketing industrial, o marketing tradicional baseado na 

interrupção, com foco de encontrar clientes, tendo um objetivo de aumento de vendas, 

sendo um público-alvo de grandes audiências, e as táticas usadas seriam de usar 

anúncios impressos, propagandas na televisão, propagandas em outdoors, chamadas 

frias, feiras, listas de e-mails.  

Já o inbound marketing é baseado no orgânico, com foco de ser encontrado 

pelos clientes potenciais, existentes e aspiracionais, tendo um objetivo de criar 

relacionamentos duradouros ao alcançar e converter consumidores, sendo um 

público-alvo de potenciais clientes interessados, e as táticas usadas seriam de usar 

blogs, e-books, white papers, vídeos no Youtube, Vimeo etc., táticas de otimização de 

mecanismos de busca (search engine optimization – SEO), infográficos, webinários, 

feeds, rich site summary (RSS), táticas de marketing de mídia social. 

Para Souto (2020):  

 
o inbound marketing possibilita que marcas muito distintas em recursos 
possam competir igualmente quando acertam em sua estratégia, chegando 
ao público certo, que de fato se interessa pelos serviços. Por isso, acaba 
sendo uma excelente ferramenta para todo tipo de negócio. 
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2.6 Mídias sociais para o B2B 

 

As mídias sociais vieram para transformar todas as relações que temos em 

nossa sociedade. De acordo com o relatório Digital 2020, realizado pelo We Are Social 

e Hootsuiteas,1 a penetração das mídias sociais no Brasil era de 66% em janeiro de 

2020 e havia 140 milhões de usuários de mídia social no Brasil. 

As relações de comércio e serviço não é uma exceção, a relação de 

compradores e vendedores foi revolucionada. As mídias sociais necessitam de 

interações e envolvimento entre as partes, e tem poder absoluto de alavancagem dos 

resultados de venda. Para Prahalad e Ramaswamy (2004), essas interações fizeram 

com que o poder fosse transferido do vendedor para o comprador. 

Araújo (2019) criou um modelo para a utilização das mídias sociais pelo 

vendedor B2B. Esse modelo consiste em quatro dimensões, conforme descritas a 

seguir. 

 

• Comunicação da informação: é necessário que o vendedor B2B analise 

de que modo a utilização das mídias sociais pode influenciar na 

transmissão de uma informação precisa e relevante para atender as 

expectativas do cliente. 

• Satisfação do cliente: a utilização em todas as etapas do processo, 

incluindo a pós-venda, influenciará na percepção de satisfação do 

cliente. 

• Capacidade de resposta: utilização das mídias sociais para estar 

disponível ao cliente e dar respostas oportunas quando solicitadas. 

• Utilização das mídias sociais: a habilidade da utilização das mídias 

sociais pelo vendedor influenciará positivamente a satisfação do cliente 

com o vendedor. 

 

Para Eggert e Ulaga (2002), a satisfação do cliente depende a confirmação das 

expectativas. 

 

 
1 Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-brazil>. Acesso em: 3 dez. 2020. 
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2.7 Mídias pagas e ganhadas para o B2B 

 

As mídias pagas, para Dinner, Van e Neslin (2014), são uma estratégia de 

divulgação da empresa por intermédio da propaganda, a qual pode se dar nos meios 

on-line ou off-line. 

As três principais plataformas de anúncios on-line são: Google Adwords, que 

permite fazer anúncios no Google, Youtube e em sites parceiros do Google; o 

Facebook Business, que permite fazer no Facebook e Instagram; e o LinkedIn Ads, 

que permite no próprio LinkedIn. 

Essa nova forma de anúncio possibilita alcançar seus potenciais clientes de 

forma muito mais assertiva do que as mídias tradicionais, como televisão e jornal, e é 

uma grande arma para as pequenas e médias empresas, pois o nível necessário de 

investimento é bastante acessível.  

Já as mídias ganhadas on-line se assemelham com o “boca a boca” off-line, e 

esse fenômeno acontece principalmente nas mídias sociais. 

Stephen e Galak (2009) sugerem que a mídia ganhada refere-se à atividade de 

mídia que não é gerada diretamente pela empresa, mas sim por outras entidades, 

como por exemplo os clientes. 

Esse “boca a boca” on-line acontece de forma variada. Pode ser em menções 

da empresa nas mídias digitais de blogs, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter por 

clientes ou profissionais, e também nas plataformas de avaliação e classificação dos 

produtos por consumidores. 

 

2.8 Unidade de tomada de decisão no B2B 

 

As tomadas de decisão por compradores no B2B são normalmente feitas por 

um grupo de pessoas e de forma complexa. Como Harrison, Hague e Hague (2005) 

explicitam que a compra no âmbito de uma empresa envolve geralmente uma equipe, 

mediante a significância da mesma 

Para Brito e Ramos (1999), nas negociações entre empresas é necessário 

cuidado e paciência no processo de negociação para persuadir todas as pessoas que 

fazem parte do grupo da tomada de decisão. 
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Solomon et al. (2009) diz que esse grupo responsável pela tomada de decisão 

pode, genericamente, ser constituída por várias pessoas que podem assumir os 

papéis a seguir. 

 

• Iniciador: inicia o processo reconhecendo a necessidade. 

• Influenciador: afeta a decisão de compra através de conselhos ou troca 

de experiências. 

• Filtro: controla o fluxo da informação com os outros membros. 

• Decisor: detém a última palavra no processo de decisão. 

• Comprador: responsável por executar a compra. 

• Utilizador: quem efetivamente necessita do produto comprado e o utiliza. 

 

Como a quantidade de clientes B2B é menor que no mercado B2C, os mesmos 

têm que ser tratados de forma única e personalizada, buscando um relacionamento 

de longo prazo. 

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Com o objetivo de se entender os clientes da empresa do presente estudo, será 

desenvolvida uma pesquisa exploratória para subsidiar indicativos de quais são as 

melhores estratégias para se consolidar e expandir as vendas de treinamento in-

company. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa  

 

A pesquisa será realizada com os dois sócios da empresa, de forma presencial, 

em uma entrevista baseada em um roteiro pré-definido. 

Adicionalmente será aplicado um questionário com alunos egressos dessa 

empresa, de modo a amparar os objetivos do presente estudo. 
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3.3 Técnicas de coleta de dados  

 

Para os ex-alunos será adotado o Google Forms para criar a pesquisa e a 

enviaremos por e-mail pelo domínio da empresa. Posteriormente à pré-testagem, o 

documento será disponibilizado aos respondentes por e-mail com o domínio da 

empresa, com vistas a entender o perfil desse aluno e seu potencial para ser um 

catalisador do crescimento de treinamentos in-company.  

Para isso foram propostas as seguintes perguntas, amparadas pela literatura 

analisada e discutida no capítulo anterior: 

 

1. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para 

um amigo?  

Alternativas: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2. Qual seu gênero?  

Alternativas: Masculino; Feminino; Outro. 

3. Quantos anos tem? 

4. Mora em qual estado? 

5. Como você conheceu a Hashtag?  

Alternativas: Anúncio em alguma rede social; Youtube; Instagram; Site; 

Facebook; Indicação; Outro. 

6. Porque você resolveu fazer um curso de Excel/Power BI?  

Alternativas: Meu chefe pediu; As vagas de estágio exigiam ter 

Excel/Power BI; Queria me destacar dentro da minha empresa; Tempo 

livre; Desejo de se realocar no mercado; Vontade de aprender coisa 

nova; Outro. 

7. Quais foram as características do nosso treinamento que fizeram você 

decidir pela gente?  

Alternativas: Didática; Preço; Tempo de acesso; Suporte; Ementa. 

8. Qual o seu nível de conhecimento no assunto do curso ANTES da 

Hashtag?  

Alternativas: Nenhum; Básico; Bom; Excelente. 

9. Como você avalia seu nível de conhecimento APÓS o curso da 

Hashtag?  
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Alternativas: Nenhum; Básico; Bom; Excelente; Não consigo avaliar 

ainda. 

10. Após o treinamento, como você acha que as suas chances de 

conseguir um novo emprego ou uma promoção foram impactadas? 

Alternativas: Mudou nada; Mudou pouco; Manteve; Aumentou pouco; 

Aumentou bastante. 

11. Trabalha ou estagia atualmente? 

Alternativas: Sim; Não. 

 

Caso responda que esteja empregado(a), o formulário continua assim: 

 

12. Em qual empresa você trabalha atualmente? 

13. Há quanto tempo trabalha nessa organização? 

Alternativas: Até 1 ano; Entre 1 e 3 anos; Entre 3 e 5 anos; Após 5 anos.  

14. Qual seu cargo atual dentro da empresa? 

15. Em relação ao nível de conhecimento sobre Excel/Power BI, você 

entende que conhece mais ou menos que a maioria dos seus colegas? 

Alternativas: Menos; Igual; Mais. 

16. Você indicaria o curso que realizou ou outro curso oferecido pela 

Hashtag para a capacitação dos seus colegas de empresa? 

Alternativas: Sim; Não. 

  

Caso responda que indicaria, o formulário continua assim: 

 

17. Quais motivos o faria nos indicar? 

18. Gostaria de receber e/ou sugerir ao RH uma proposta de treinamento 

específico in-company para sua empresa? 

Alternativa: Sim; Não. 

 

Caso responda que sim, o formulário continua assim: 

 

19. Coloque aqui o seu melhor e-mail e/ou celular (com DDD) para 

entrarmos em contato com você. 
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E para as entrevistas com os sócios da empresa, foi elaborado um roteiro 

presencial, com o propósito de entender: 

 

1. Você entende que o mercado B2B é um nicho interessante para ter 

atuação forte por parte da empresa? 

2. Em que medida o desenvolvimento das relações B2B fazem parte da 

estratégia da organização? 

3. Há esforço comercial dedicado ao estabelecimento de negócios junto as 

empresas? 

4. Em relação ao faturamento global, qual é o share representado pelo 

B2B? 

5. Se houver, quais são atuais as formas de captar clientes B2B? 

6. Quais são as maiores dificuldades percebidas por você para a 

concretização de negócios com empresas? 

Alternativas: Nível de customização; Datas; Preço; Exigência de ser 

presencial; Número de funcionários disponíveis para executar o 

treinamento; Alunos máximos; Outro. 

7. Como é o relacionamento com as empresas durante a execução do 

contrato e os pós? 

8. Vocês já fizeram iniciativas in-company? Quais foram as principais lições 

aprendidas? 

9. Tem intenção de fortalecer o desenvolvimento de produtos in-company?  

 

3.4 Procedimentos de análise de dados  

 

Todos as respostas obtidas serão tabuladas no Excel, para possibilitar analise 

mais criteriosa e possibilitar ter resultados em gráficos e uma facilidade maior em 

verificarmos possíveis gaps e oportunidades de serem trabalhadas de forma mais 

minuciosa. 

 

3.5 Limitações do método  
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O presente estudo foi desenvolvido baseado na realidade de uma única 

organização, cuja operação, atualmente, é dominantemente on-line, embora haja 

turmas presenciais.  

A esse respeito, tendo em vista as condições de contorno impostas pela 

pandemia da Covid-19, foram considerados somente os alunos genuinamente on-line 

e os questionários foram enviados por e-mail.  

 

4 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

4.1 Aplicação do questionário aos sócios 

 

Nesta seção, são apresentadas as respostas oferecidas pelos dois sócios da 

empresa. 

 

1. Você entende que o mercado B2B é um nicho interessante para ter 

atuação forte? 

 

Sócio A: O B2B pode ser interessante para a empresa, tendo por 

característica uma margem muito saudável, principalmente quando é 

feita uma entrega de acessos ao curso on-line já pronto. 

 

Sócio B: Entendo que sim, pois o nosso mercado B2B é bem 

pulverizado, e se conseguirmos criar um funil de vendas tão bem feito 

quanto o B2C, teríamos um faturamento interessante, mas sem explodir 

no curto e médio prazo. 

 

2. Em que medida o desenvolvimento das relações B2B fazem parte da 

estratégia da organização? 

 

Sócio A: Até então, nunca foi uma prioridade, porque sempre pensei que 

o potencial de crescimento em escala da empresa era a produção de 

cursos abertos e livres para pessoas físicas. Nós sempre atendíamos 

apenas as demandas que chegavam de forma passiva, sem ter uma 
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ação mais ativa na procura de contratos com as empresas. Então, o B2B 

sempre foi tratado como uma fonte de renda variável. Mas estamos 

agora com um movimento de trazer uma pessoa focada nesse nicho e 

começando a investir mais nesse mercado, tendo tudo para crescer nos 

próximos trimestres e anos. 

 

Sócio B: Fazer parte da estratégia de diversificação de receita, 

crescimento em uma nova frente, aumentando os ativos da empresa em 

capacidade de crescimento, dando mais oxigênio para empresa. 

 

3. Há esforço comercial dedicado ao estabelecimento de negócios junto as 

empresas? 

 

Sócio A: Criamos recentemente esse esforço dedicado, começando a ter 

algum nível de prospecção ativa. Por exemplo, com publicidades 

focadas em empresas, estruturação de modelo de costumer relationship 

management (CRM). 

 

Sócio B: Tem, com a contratação de uma pessoa dedicada a esse 

comercial. 

 

4. Em relação ao faturamento global, qual é o share representado pelo 

B2B? 

 

Sócios A e B: O share atualmente é bem pequeno, sendo responsável 

por menos do que 2% do faturamento. Mas como a margem é alta nesse 

segmento, o share fica um pouco acima de 2% em relação ao lucro. 

 

5. Se houver, quais são atuais as formas de captar clientes B2B? 

 

Sócio A: Atualmente é por indicação de empresas já atendidas no in-

company, ações de publicidade, como marketing no LinkedIn e no 

Google com foco em captação B2B; além de por meio de nossos canais 

de recebimento de pedidos, como nosso site, e outras redes sociais. 
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Sócio B: Principalmente pelos usuários do nosso site que preenchem a 

parte dedicada ao B2B e nós entramos em contato. 

 

6. Quais são as maiores dificuldades percebidas por você para a 

concretização de negócios com empresas? 

Alternativas: Nível de customização; Datas; Preço; Exigência de ser 

presencial; Número de funcionários disponíveis para executar o 

treinamento; Alunos máximos; Outro. 

 

Sócio A: A maior dificuldade atual é o preço exercido por concorrentes, 

pois eles praticam preços menores. O que, por outro lado, a nossa 

autoridade e credibilidade faz com que consigamos entrar em diversas 

empresas mesmo exercendo preços maiores. Os outros pontos citados 

não são uma dor, pois com a pandemia, os horários dos funcionários 

estão mais flexíveis, conseguindo chegar em horários agradáveis para 

todas as partes. As próprias empresas já têm ciência que as turmas não 

podem ser muito grandes, pois perderia qualidade o aprendizado, da 

personalização e do contato individual com o professor. Então é só a 

questão do preço que realmente dificulta, pois exercemos um preço de 

um produto mais premium, acabando não pegando empresas que fazem 

licitação e/ou disputa de preços. 

 

Sócio B: A maior dificuldade atual é o preço e o nível de customização 

necessário em determinados casos, como, por exemplo, quando uma 

empresa quer colocar parte do nosso conteúdo no Learning 

Management System (LMS) dela com acesso ilimitado e 

vitalício/semestral/anual para diferentes números de colaboradores. 

Encontrar o caminho, posicionamento e possibilidades é um desafio. 

Encontrar um preço que faça sentido para gente e que ainda assim seja 

atraente para as empresas. O processo de negociação também tende a 

ser mais arrastado, lenta, impessoal e muitas delas não estão 

preocupadas na qualidade e sim preço. Então o processo decisório que 

ainda estamos caminhando é: encontrar um modelo de oferta em que 

vamos ser inflexíveis e atenderemos só aqueles que acharem que faz 
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sentido para eles, sem nos preocupar naqueles que desistem no 

caminho, ganhando um espaço nesse nicho. Ou se vamos entender dos 

diferentes tipos de oferta que existem, como o LMS, treinamento para 

turmas pequenas, ou acesso a curso on-line, descobrindo qual é o ponto 

de preço que faça sentido que a gente consiga exercer. 

 

7. Como é o relacionamento com as empresas durante a execução do 

contrato e os pós? 

 

Sócio A: Temos uma relação amistosa, tendo sempre uma pessoa 

dedicada ao relacionamento, com um cuidado especial para todos os 

nossos clientes. Porém, nunca tivemos um processo pós-término bem 

definido, estamos começando a estruturar agora, com a preparação de 

CRM e processos. 

 

Sócio B: No pré-venda, o contato é por e-mail e WhatsApp. Durante a 

execução buscamos fazer algum agrado entregando a mais do que o 

contratado, tendo também um acompanhamento próximo. 

 

8. Vocês já fizeram iniciativas in-company? Quais foram as principais lições 

aprendidas? 

 

Sócio A: Sim, já foram feitas. As principais lições aprendidas foram o 

conhecimento claro da diferença de negociação entre B2C e B2B, pois 

são negociações mais demoradas, prolongadas, exigência de 

documentações e preencher requisitos burocráticos. Quanto maior o 

nível da empresa, mais longo tende a ser o processo de pré e durante 

as negociações e suas execuções. Mas que as margens são bem 

satisfatórias. 

 

Sócio B: Sim, outra iniciativa foi dando aulas iniciais grátis e tentar 

vender depois, mas não caminhou muito. 

 



28 
 

9. A Empresa tem intenção de fortalecer o desenvolvimento de produtos 

in-company?  

 

Sócio A: Sim, recentemente contratamos uma pessoa que tem como um 

dos focos nessa parte, com o objetivo de crescer essa frente, sem 

renunciar às outras. 

 

Sócio B: Um produto específico para in-company seria só quando 

atingirmos outro patamar, mas em termos de esforço com o que já tem 

a gente já está nesse processo e com certo foco, vendo um potencial 

não sendo tão bem explorado. 

 

10. A Já houve contato prévio de algum aluno levar/oferecer uma 

capacitação da empresa estudada? 

 

Sócio B: Sim, já tivemos alguns casos. 

 

4.2 Aplicação do questionário aos ex-alunos 

 

Foi decidido que o questionário seria focado nos alunos de Excel e de Power 

BI, pois dessa forma seria possível atingir um número maior de respostas. 

Após a idealização do questionário feito na etapa anterior foi percebido uma 

necessidade de diminuir a quantidade de perguntas para obter uma adesão maior com 

vistas a um número mais representativo de respondentes. As perguntas tidas como 

essenciais foram as seguintes:  

 

1. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para 

um amigo? 

Alternativas: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2. Quantos anos tem? 

3. Mora em qual estado? 

4. Qual o seu nível de conhecimento no assunto do curso ANTES da 

Hashtag? 

Alternativas: Nenhum; Básico; Bom; Excelente. 
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5. Como você avalia seu nível de conhecimento APÓS o curso da 

Hashtag? 

Alternativas: Nenhum; Básico; Bom; Excelente; Não consigo avaliar 

ainda. 

6. Após o treinamento, como você acha que as suas chances de conseguir 

um novo emprego ou uma promoção foram impactadas? 

Alternativas: Mudou nada; Mudou Pouco; Manteve; Aumentou pouco; 

Aumentou bastante. 

7. Trabalha ou estagia atualmente? 

Alternativas: Sim; Não. 

 

Caso responda que esteja empregado(a), o formulário continua assim: 

 

8. Em qual empresa você trabalha atualmente? 

9. Há quanto tempo trabalha nessa organização? 

Alternativas: Até 1 ano; Entre 1 e 3 anos; Entre 3 e 5 anos; Mais de 5 

anos.  

10. Qual seu cargo atual dentro da empresa? 

11. Em relação ao nível de conhecimento sobre Excel/Power BI, você 

entende que conhece mais ou menos que a maioria dos seus colegas? 

Alternativas: Menos; Igual; Mais. 

12. Você indicaria o curso que realizou ou outro curso oferecido pela 

Hashtag para a capacitação dos seus colegas de empresa? 

Alternativas: Sim; Não. 

  

Caso responda que indicaria, o formulário continua assim: 

 

13. Gostaria de receber e/ou sugerir ao RH uma proposta de treinamento 

específico in-company para sua empresa? 

Alternativas: Sim; Não. 

 

Caso responda que sim, o formulário continua assim: 
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14. Coloque aqui o seu melhor e-mail e/ou celular (com DDD) para 

entrarmos em contato com você. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Após o envio do Google Forms por e-mail aos alunos selecionados, foi criada 

uma planilha em Excel para tabular as respostar e permitir uma análise posterior dos 

dados coletados. 

Foram recebidas 285 respostas, sendo 165 dos alunos de Power BI e 120 de 

Excel. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

O primeiro dado interessante para análise é o net promoter score (NPS) gerado 

com a primeira pergunta do formulário. Dos 285 respondentes, 249 foram promotores, 

27 neutros e 9 detratores, ficando com um NPS de 84,2. 

Esse NPS representa estar dentro da zona de excelência, em que a empresa 

tem muito bem consolidada sua base de clientes, os transformando em fãs e 

divulgadores orgânicos da organização. 

Após o dado anterior analisado, é interessante observar a distribuição dos 

alunos entre os estados. 

A figura 1 ilustra essa distribuição. 

 

 

Figura 1. Distribuição dos clientes por estado. 
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A figura 1 mostra que há uma concentração de clientes no Sudeste, mas 

também que a empresa tem penetração em quase todos os estados do país. 

Já na figura 2, ilustra-se a distribuição por idade dos respondentes. 

 

 

Figura 2. Distribuição dos clientes por idade. 

 

E para esse dado é bem interessante observar a diferença de distribuição entre 

os alunos de Excel e Power BI. 

Na figura 3, pode-se observar a distribuição por idade dos alunos de Excel, e 

na Figura 4, a dos alunos de Power BI. 

 

 

Figura 3. Distribuição dos clientes de Excel por idade. 
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Figura 4. Distribuição dos clientes de Power BI por idade. 

 

Como se pode observar, há uma mudança da concentração da distribuição, 

com uma maior procura de pessoas com mais idade para o Power BI e os mais jovens 

por Excel. 

Seguindo a análise, é muito importante para o presente estudo saber se os 

alunos estão empregados ou não. Pode-se verificar na figura 5 percentualmente dos 

respondentes quantos estão trabalhando. 

 

 

Figura 5. Porcentagem dos clientes que estão trabalhando. 

 

Dessa forma, é bem interessante o fato que a grande maioria esteja 

empregado, mostrando o potencial a ser explorado para impulsionar as vendas in-

company da empresa. 
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Agora, é necessário saber se esses alunos estão tendo um bom desempenho 

com a utilização do conteúdo ensinado. Para isso, foi perguntado se apresentam mais 

conhecimento em Excel/Power BI do que seus colegas de trabalho. A figura 6 ilustra 

o resultado dessa pergunta.   

 

 

Figura 6. Porcentagem dos clientes que sabem mais do que seus colegas. 

  

A figura 6 ilustra que a maioria dos alunos estão conseguindo atingir o objetivo 

de se tornar referência no assunto do curso. 

Já a figura 7 sugere se essas pessoas que estão trabalhando indicariam para 

seus colegas a realização do curso ensinado pela empresa. 

 

 

Figura 7. Porcentagem dos clientes que trabalham que indicariam a empresa. 

 

Observa-se que 99% têm disposição de indicar a empresa para seus colegas. 
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Após a pergunta anterior, foi solicitado um telefone e/ou e-mail para que a 

empresa pudesse entrar em um contato mais próximo para entender sobre uma 

possível demanda e negociar um treinamento in-company. Dos 285 respondentes, a 

pesquisa coletou 55 contatos para possíveis negociações, o que evidencia que dos 

que preenchem a pesquisa, 19,29% oferecem um contato para abrir conversas. 

A figura 8 ilustra todo o funil sobre os respondentes em relação aos principais 

pontos do questionário. 

 

 

Figura 8. Funil com porcentagem em cada etapa em relação aos respondentes. 

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

É perceptível que a área voltada para expansão dentro da empresa está 

começando a receber mais atenção atualmente, mas ainda não é um foco prioritário 

por não terem a noção exata do potencial de retorno que o treinamento in-company 

pode gerar.  

O resultado do questionário realizado com os ex-alunos mostra que tem e muito 

potencial inexplorado com os mesmos, mostrando que faz sentido começar a ter cada 

vez mais um foco estratégico no desenvolvimento dessa área, desenvolvendo esse 

setor, treinando seus funcionários e prospectar esses novos clientes B2B.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo conseguiu atender totalmente o seu 

principal objetivo que era responder se seria interessante para empresa avançar no 



35 
 

desenvolvimento para alcançar as oportunidades de vendas no B2B e quais são as 

estratégias a serem adotadas por essa organização. Sendo mostrado que existe uma 

vasta possibilidade há ser explorada com os alunos egressos como forma de 

alavancar as vendas de treinamento in-company, paralelamente a essa iniciativa, é 

interessante constante desenvolvimento desse setor pela empresa, para que consiga 

atender e entregar esse possível aumento de demanda. 

A aplicação dos questionários com os alunos egressos foi essencial para se 

alcançar os objetivos gerais e específicos traçados no início do estudo, possibilitando 

descobrir o perfil de parte dos ex-alunos, e quantos deles estariam dispostos a levar 

a empresa estudada aos seus colegas e a melhor forma de contato. 

A empresa estudada tem mais de 30 mil alunos, e pela amostragem do estudo 

que mostrou que 73% dos alunos tendem a estar empregados, faz com que se tenha 

muito mercado ainda inexplorado e com um potencial de entrar em diversas empresas 

em todas as regiões do país. 

Para investigações futuras, seria interessante analisar como outras empresas 

do mesmo setor lidam com seus alunos egressos e se alguma tem êxito nessa 

transição do B2C para o B2B. Outra sugestão seria levantar possíveis estratégias de 

impulsionamento dos treinamentos in-company que não dependam dos ex-alunos. 
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