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RESUMO

AMORIM, Sirlene Silveira de. Análise dos programas de educação corporativa
relacionados h missão de uma organização: um estudo de caso do SENAC/SC. 102 f.
Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Administração, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2004.

Este trabalho tem como objetivo verificar se os programas de educação corporativa oferecidos
pelo SENAC/SC aos seus funcionários facilitam o cumprimento de sua missão. Trata-se de
um estudo de caso descritivo que buscou através das técnicas de observação pessoal, análise
documental e entrevistas com o corpo funcional, identificar os objetivos estratégicos da
organização, considerando sua totalidade e setores envolvidos com educação corporativa
verificar os programas educacionais disponíveis na instituição pesquisada, apresentar a
estrutura operacional da empresa, verificar como é feito o planejamento de educação
corporativa, identificar a freqüência com que os funcionários participam de eventos
orientados para seu desenvolvimento profissional e verificar a existência de uma ferramenta
de avaliação_ Constatou-se que o SENAC/SC apresenta um planejamento de RH não
integrado ao planejamento estratégico da organização. Esse planejamento de RH possui um
caráter predominantemente reativo, não perfazendo o processo de planejamento, onde consta
diagnóstico, programação, execução e avaliação. Essa situação, somada à não relação com o
planejamento estratégico da instituição, permite verificar que os programas de educação
corporativa não facilitam o cumprimento de sua missão, uma vez que não são coordenados
para esse objetivo, mas acabam impactando nele.

Palavras chaves: educação corporativa, T&D, missão organizacional, planejamento de RH_
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema

A forma de alcançar o desenvolvimento e poder econômicos no século XXI deixa de
estar centrada na exploração de matérias-primas e do trabalho manual do homem e passa para
a aplicação dos recursos da mente humana (TOFFLER apud CARVALHO, 1999). Essa
configuração se fortalece continuamente tendo em vista a redução da necessidade de matériasprimas, trabalho, tempo, espaço e capital que os recursos da mente humana propiciam.

Para Meister (1999), o que está acontecendo é que estruturas organizacionais novas,
flexiveis e descentralizadas estão levando a responsabilidade e a autoridade para os niveis
hierárquicos inferiores, quebrando fronteiras e fornecendo comunicação mais rápida entre a

empresa e seus funcionários, fornecedores de produtos, fornecedores de educação e clientes.
Essas organizações quase sempre se estruturam como uma confederação de unidades
empreendedoras que apresentam pouca interdependência e dependem de equipes para criar
valor e lucro.
Esse cenário exige das organizações a capacidade de se transformar "em uma
sociedade capaz de diagnosticar, analisar e resolver seus problemas, ou seja, ser uma
sociedade capaz de aprender" (CARVALHO, 1999, p. 36). É para desenvolver essas
qualificações mais amplas que o setor privado está aumentando seu comprometimento com a

aprendizagem e a educação, conforme afirma MEISTER (1999).
A necessidade de preparar e reciclar os recursos humanos da empresa é tão ou mais
importante do que colocar dinheiro nos ativos materiais da organização, donde se conclui que
transformar a força de trabalho passou a ser o maior desafio estratégico enfrentado pelas
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empresas que esperam ter sucesso no próximo século (CrONÇALVEZ apud CARVALHO,
1999)
Inserido nesse contexto, o SENAC — Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial —
em Santa Catarina vem trabalhando ações voltadas 6. educação de seus funcionários
oferecendo programas de forma a incentivar a qualificação profissional dos mesmos.
0 SENAC constitui-se em uma empresa privada no ramo de prestação de serviços em
educação profissional, é subsidiado com arrecadação compulsória do segmento do comércio e
serviços que é repassada através do INSS — Instituto Nacional de Seguro Social. Em Santa
Catarina, hoje, o SENAC apresentar unidades de formação profissional em dezenove (19)
cidades que atendem todo o Estado.
Apesar de trabalhar a educação profissional como um serviço oferecido, o que parece

é que, internamente — ou seja, para seu próprio corpo funcional, a questão educação" está
desprovida de diretrizes e critérios que possibilitem uma relação entre o desenvolvimento de
pessoal e a missão da organização, uma vez que as ações educacionais não são coordenadas
de forma a propiciar uma educação continuada, não existindo, portanto, um processo de
educação, mas sim ações isoladas que atendem necessidades especificas. Essa realidade vai de
encon tr o à idéia de Grove apud Meister (1999) que expõe o treinamento e desenvolvimento
como um processo continuo, e não um evento que ocorre apenas uma vez, onde os

funcionários devem poder contar com algo sistemático e não com um esforço de resgate,
convocado para solucionar o problema do momento.
Não é conhecido, entretanto, se os programas educacionais desenvolvidos pela
organização facilitam o cumprimento de sua missão. Logo, esse trabalho apresenta o seguinte
problema de pesquisa: os programas de educação corporativa oferecidos pelo SENAC/SC aos
seus funcionários facilitam o cumprimento de sua missão organizacional?
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral
0 objetivo geral desse trabalho é verificar se os programas de educação oferecidos
pelo SENAC/SC aos seus funcionários facilitam o cumprimento de sua missão
organizacional.

1.2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos desse estudo sio os seguintes:
a) Identificar a missão organizacional da instituição pesquisada;
b) Apresentar a estrutura operacional do SENAC/SC;
c) Diferenciar educação corporativa de treinamento e desenvolvimento (T&D);
d) Levantar os programas de educação disponíveis na instituição pesquisada;
e) Verificar como é feito o planejamento dos programas de educação corporativa;
f) Identificar a freqüência com que os funcionários participam de eventos orientadas
para seu desenvolvimento profissional;
g) Verificar a existência de urna ferramenta de avaliação dos programas de educação
corporativa;
h) Verificar a existência de uma ferramenta de avaliação de desempenho.

'3

1.3 Justificativa

0 desenvolvimento de um trabalho que busca verificar se os programas de educação
oferecidos por uma empresa atendem seus próprios objetivos estratégicos encontra relevância
em vários fatores.
Em um primeiro momento, ele permite um diagnóstico da situação vivenciada pela
empresa, possibilitando que, a partir dai, se delineiem estratégias que aproximem a empresa
de seus objetivos. É importante que todo o trabalho que venha a ser desenvolvido se paute em
diagnósticos feitos, pois esses permitirão uma orientação correta daquilo que se quer
desenvolver e ainda, possibilita que se anteveja barreiras ou dificuldades na elaboração do
trabalho_
Em um segundo momento, ter-se-á por meta avaliar quais os resultados obtidos
através dos programas de educação corporativa com relação ao cumprimento da missão
organizacional, contribuindo para um melhor planejamento de desenvolvimento de recursos
humanos. Essa etapa proporcionará à empresa uma análise critica acerca do trabalho já
desenvolvido por ela, e culminará em propostas de melhoria no planejamento de suas ações.
Considerando os itens acima mencionados, é possível vislumbrar que a conclusão
deste trabalho orientará a aplicação dos recursos em projetos de educação, uma vez que se
terá clara a relação desses com os objetivos estratégicos da organização. Nesta etapa se
cumprirá o objetivo macro desse trabalho uma vez que se relacionará o que se faz em nível de
desenvolvimento de pessoal com aquilo que se espera em termos estratégicos, e então propor
ações e/ou correções que sejam necessários de forma a se alinhar esses dois aspectos.
Em outra instância, será possível aproximar os estudos acadêmicos b. realidade de uma
organização, conciliando teoria e prática. Aqui se percebe a aplicabilidade dos trabalhos
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acadêmicos na sociedade como um todo, visto que é a oportunidade de se apresentar
contribuições ao meio empresarial daquilo que é discutido e aprendido a nível acadêmico.

1.4 Estrutura do trabalho

No primeiro capitulo apresenta-se o trabalho, contextualizando o tema e apresentando
seus respectivos problemas e justificativa.
A partir do segundo capitulo trabalha-se a fundamentação teórica, onde se buscou
desenvolver os principais tópicos relativos ao tema proposto. Para tanto, trabalharam-se
basicamente quatro (04) grandes questões: planejamento estratégico, programas de T&D,
educação corporativa e avaliação de desempenho.
No terceiro capitulo é apresentada a metodologia utilizada para desenvolvimento do
trabalho pratico, guiando o desenvolvimento do estudo de caso.
0 quarto capitulo apresenta a estrutura trabalhada na fundamentação teórica sob a
óptica da realidade da empresa São discutidos o planejamento da empresa — es tratégico, de
recursos humanos (RH) e T&D, a estrutura organizacional, avaliação de treinamento e de
desempenho, e então os programas de educação corporativa.
No quinto capitulo o trabalho é então concluído, reportando os resultados obtidos no
estudo com os objetivos propostos.
0 sexto capitulo apresenta recomendações para trabalhos futuros, seguido das
referências utilizadas, bem como os devidos anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Planejamento estratégico

Planejar significa olhar para frente, visualizar o futuro, elaborar bons planos e ajudar
as pessoas a fazer hoje ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã
(CHIAVENATO, 1999). Esses desafios, inseridos em um cenário cada vez mais complexo e
dinâmico, exigem das organizações a elaboração de estratégias que funcionam como

o

primeiro e principal passo para a organização articular e alcançar um diferencial competitivo
no mercado.
Planejar 6, então, "interpretar a missão organizacional e estabelecer os objetivos da
organização, bem como os meios necessários para a realização desses objetivos com o
máximo de eficácia e eficiência" (CHIAVENATO, 1999, p. 209). A partir desse
entendimento o mesmo autor considera que o planejamento estratégico (PE) é um processo
organizacional que procura esclarecer questões básicas como: por que a organização existe, o
que ela faz e como faz.
0 documento escrito de planejamento estratégico, segundo Vasconcellos Filho (apud
Carvalho e Serafim, 1995) é resultado de uma metodologia de pensamento participativo,
utilizada para definir a direção que a empresa deve seguir, por meio da descoberta de
objetivos validos não subjetivos. Os objetivos, conforme Chiavenato (1999) são resultados
específicos que se pretende alcançar em um determinado período de tempo, enquanto a

missão define qual é o negócio da organização e a visão proporciona uma imagem do que a
organização quer ser.
Bateman (1998) responsabiliza o planejamento estratégico pelas tomadas de decisões
sobre os objetivos e estratégias de longo prazo, apresentando orientação externa forte e
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envolvendo as partes principais da organização. Indo ao encontro dessa idéia, Stoner (1999)
acrescenta que ao passo em que os planos estratégicos são projetados pelos administradores
de topo e nível médio, os pianos operacionais (elaborado pelo pessoal dos níveis inferiores)
mostram como os planos estratégicos serão implementados nas atividades do dia-a-dia.
0 mesmo autor coloca o surgimento de um novo termo para o processo de
planejamento estratégico chamado de administração estratégica, que envolveria
administradores de todas as partes da organização. Nessa concepção, o planejamento
estratégico torna-se uma atividade continua em que todos os administradores são encorajados
a pensar estrategicamente e a focalizar tanto questões externas a longo prazo quanto questões
táticas e operacionais a curto prazo. Segundo Oliveira (1999), esse processo deve procurar a
otimização dos resultados da empresa, a satisfação crescente de seus clientes, bem corno de
seus funcionários, em nível de grupos e de cada funcionário individualmente, envolvendo urn
ajustamento interativo entre as mudanças nos fatores ambientais e nos fatores internos da
empresa.
Para que, em nível de departamentos, seja possível se contribuir com o planejamento

estratégico da organização, é importante que cada departamento trace diretrizes internas que
coloquem suas ações na mesma direção que o planejamento estratégico da organização. A
partir de então, teríamos planejamento estratégico vinculado à area de marketing, financeira.
recursos humanos e assim por diante. A seguir, se discutirá a questão do planejamento
estratégico de recursos humanos, uma vez que seu estudo se faz pertinente ao
desenvolvimento desse trabalho.
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2.2 Planejamento estratégico de recursos humanos

A expansão das aplicações tecnológicas, as expectativas do negócio e a complexidade
do ambiente externo passam a exigir outras qualificações

e habilidades dos Recursos

Humanos. Orlickas (apud Boog, 1999) coloca que quanto mais as organizações investem na
capacitação de seus colaboradores, mais sucesso apresentam, obtendo melhores desempenhos
em suas estratégias e objetivos organizacionais.
0 fato mais importante dos últimos tempos na area de gestão de pessoas foi a
percepção de que ela só poderia contribuir para os resultados da empresa se produzisse e
seguisse uma estratégia integrante com a estratégia maior da organização (CARNEIRO apud
BOOG, 1999). Com base nessa idéia, entende-se a administração estratégica de recursos
humanos como a gestão que além de ter ligação estreita com o planejamento estratégico
organizacional introduz, em suas políticas, mudanças de paradigmas. Lucena (1995)
reforçando esse conceito coloca o planejamento de recursos humanos como o processo
gerencial de identificação e análise das necessidades organizacionais de Recursos Humanos e
o conseqüente desenvolvimento de políticas, programas, sistemas e atividades que satisfaçam
essas necessidades, tendo em vista assegurar a realização das estratégias do negócio, dos
objetivos da empresa e de sua continuidade sob condições de mudanças.
0 que caracteriza o planejamento estratégico de recursos humanos é seu caráter
dinâmico, não estático e flexivel diante das oportunidades, ameaças, pontos fracos e
estratégias presentes no mercado de trabalho onde a organização está atuando (CARVALHO
e SERAFIM, 1995). Isso ocorre, sobretudo, quando há uma relação desse planejamento
estratégico de recursos humanos com o planejamento estratégico da empresa, que
naturalmente, já possui essas características. Essa relação induz, então, que o planejamento
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estratégico, no tocante a recursos humanos, seja eficiente ao ponto de contribuir para com o
planejamento maior.
Lucena (1995) coloca que o planejamento de recursos humanos integrado ao
planejamento estratégico da organização dimensiona a quantidade e a qualidade dos recursos
humanos exigidos, a fim de que, no futuro, esses possam substituir aqueles que hoje definem
os destinos da empresa. 0 mesmo autor alerta, entretanto, que o planejamento de recursos
humanos se inviabilizará se as empresas não estiverem dispostas a comprometer-se com o
atendimento das necessidades requeridas para o desenvolvimento e a continuidade bem
sucedida dos negócios.
Entende-se como administração estratégica de recursos humanos, então, a gestão que
privilegia a otimização dos resultados finais da empresa e da qualidade dos talentos que a
compõem. Lucena (1995) complementa afi rmando que a visão do planejamento dos recursos

humanos é a visão do futuro, da continuidade da empresa, tendo em vista as necessidades
requeridas pela sua missão, suas estratégias de negócio

e seus objetivos empresariais,

formulados a curto, médio e longo prazos.
Tendo em vista os cenários existentes, é fundamental que as pessoas sejam capacitadas
para que possam atuar estrategicamente no mercado, agregando valor as organizações a qual
estão vinculadas. Conseqüentemente, o subsistema de treinamento e desenvolvimento (T&D)

deve ser questão primordial na construção de um planejamento estratégico de recursos
humanos, devendo então receber um estudo e deta1hamento maior_

2.3 Treinamento e desenvolvimento (T&D)
"Treinamento é um processo ou conjunto de processos pelo qual
conhecimentos, técnicas, hábitos e atitudes são cultivados nos
funcionários, a fim de que apresente ele uma boa produção na sua
função e na sua carreira e derive satisfação de seu trabalho"
(WAHRICH in CARVALHO, 1974, p. 5).
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Partindo da mesma concepção, onde se vê o treinamento como um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes, McGehee e Thayer (apud Carvalho, 1974, p. 2-3)
situam o treinamento como um "somatório de atividades que vão desde a aquisição de
habilidade motriz até o desenvolvimento de um conhecimento técnico complexo, a
assimilação de novas atitudes administrativas e a evolução de comportamento face a

problemas sociais complicados".
Pelo exposto, podemos perceber o treinamento como o indutor de um estado de
mudança no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que Marras (2000) denomina

de CHA, uma vez que implementa ou modifica a bagagem particular de cada urn
A partir daqui, é necessário que se tenha claro à definição dos seguintes conceitos:
i.

Conhecimento — E definido como a capacidade de agir (SVEIBY, 1998). 0 'ato',
nessa definição, pode ser de cunho prático, como cortar uma madeira e caminhar, ou
de cunho intelectual, como falar a analisar. Essa capacidade que uma pessoa tem de
agir é criada por um processo de saber, e desenvolvido naturalmente de modo a
garantir sobrevivência em ambientes

hostis.

Sveiby (1998)

considera que,

constantemente, se gera novos conhecimentos por meio da análise das impressões

sensoriais recebidas ou perdidas, que estão baseados em regras que não costumam
mudar com facilidade. Assim, o conhecimento possui quatro (04) características, a
saber: é tácito, ou seja, os indivíduos mudam ou adaptam os conceitos à luz de suas
experiências e reinterpretam a linguagem utilizada para expressá-los; é orientado para

a ação, o que ocorre a partir do momento em que se associa as virias impressões
sensoriais;

é

sustentado por regras, onde, processadas

inconsciente

ou

conscientemente, poupam energia e permitem maior rapidez e eficácia sem a
necessidade de precisar parar, pensar e agir; e está em constante mutação, fato que se
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explica pela impossibilidade de, apenas pela linguagem, tomar o conhecimento
explicito, donde se conclui que sempre sabemos mais do que expressamos.

Habilidade — Reflete-se em um padrão organizado e coordenado de atividade mental
eiou fisica em relação a um objeto ou outra exposição de informação, envolvendo
usualmente processos receptores e efetores. É gradualmente formado no decorrer do

treinamento repetido ou outra experiência (STAMMERS e PATRICK, 1978). A
aquisição de um desempenho hábil segundo Fitts (in Stammers e Patrick, 1978) passa
,

por três fases: a cognitiva, onde se d á a aquisição de algumas tarefas complexas em
que novas regras e novos conceitos devem ser compreendidos antes de essas tarefas
poderem ser eficientemente executadas; a associativa, que se

caracteriza pelo

estabelecimento dos padrões corretos de comportamento através da prática, sendo os
erros gradualmente eliminados; e a autônoma, caracterizada por uma rapidez crescente
do desempenho de tarefas e uma resistência cada vez maior à tensão e à interferência
de outras atividades que podem ser desempenhadas concorrentemente.
Atitudes — Para Carvalho (1974) a atitude é um estado mental do treinando refletido
em seu comportamento, sentimentos e opiniões sobre circunstâncias e fatos de sua
formação profissional. Resumidamente, Kanaane (1999) define atitude como uma

reação avaliativa, apreendida e consolidada no decorrer da experiência de vida do
indivíduo. Essa atitude apresenta componentes básicos, presentes na formação do
indivíduo, como: componente afetivo-emocional, refere-se aos sentimentos ou reação

emocional que o indivíduo apresenta em face de uma situação especifica; cognitivo:
refere-se As crenças do indivíduo, os conhecimentos e os valores associados à situação.
objeto ou pessoa; comportamental: refere-se As ações favoráveis ou desfavoráveis com

relação à situação em foco; e volitivo: constitui-se nas motivações, desejos,
expectativas e necessidades inatos e adquiridos.
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Fechando esses conceitos e relacionando-os então as necessidades da organização,
Stammers e Patrick (1978) colocam que as determinantes essenciais do desempenho eficaz
em termos de atitude, conhecimento e habilidade definem-se de modo que a atitude decide-se
para com o ato de execução da tarefa, o conhecimento é necessário para assumir a atitude
certa e as habilitações são necessárias para seu bom desempenho.
Boog (apud Boog, 1999, p. 4) alerta, entretanto, que "6 muito fácil abraçar o que é
novo, mas muito dificil descartar o que é velho". Essa resistência à mudança é um dos pontos
cruciais para os processos de transformação, e por isso, qualquer ação de treinamento e
desenvolvimento deve levar esse aspecto em consideração_ Capacitar, portanto, não significa
apenas dar mais informação e desenvolver habilidades, mas uma pré-condição do

desenvolvimento.
Contribuindo para essa situação, é que o treinamento deixou de ser o "aprender
fazendo", conforme coloca Malvezzi (apud Boog, 1999), para se tomar uma atividade
intencionalmente articulada para a regulagem do desempenho no processo de produção.
Fontes (1977), indo ao encontro dessa idéia, considera o treinamento como urn meio de se
aumentar à produtividade, proporcionando-lhe o bem estar social.
Em vista disso, sera cada vez mais exigido que os esforços e investimentos em T&D
tenham aplicação prática, deixem de ser um mero processo e se transformem em uma
atividade econômica rentável, cuja efetividade será mantida por seus resultados
(JUNQUEIRA e VIANNA apud BOOG, 1999).
Entretanto, para que o T&D se desenvolva, é preciso que a organização esteja disposta
a dar espaço e oferecer oportunidades para que as pessoas possam aplicar as novas
competências e conhecimentos adquiridos no treinamento (CHIAVENATO, 1999). Para
Megginson et al (1998, p. 299), "uma organização que deseja crescer e se desenvolver deve
ter pessoas que cresçam e se desenvolvam".
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Carvalho (apud Boog, 1980) coloca que na grande maioria dos casos o treinamento
executado nas empresas não guarda relação com os planos es tr atégicos da organização, o que
possivelmente diminui sua eficácia, uma vez que são elaborados para necessidades
emergentes e pontuais. Byrne (in Steil, 2002), sugere ainda outras perspectivas que
impossibilitam os programas de tr einamento atingirem seus objetivos:
a) 0 treinamento geralmente não possui um foco definido, ou seja, é feito sem que se
tenha claro quais questões funcionais deverão ser alteradas a partir do treinamento.
Essa situação normalmente decorre de um planejamento falho, onde o profissional de
T&D não se atenta a realização e/ou análise do diagnóstico das necessidades de
treinamento;
b) 0 treinamento geralmente não possui apoio da gerência, e, portanto ele não

é

desenvolvido em plenitude nas atividades do colaborador. Isso vem a inibir as atitudes

e habilidades, componentes do CHÁ, que devem ser desenvolvidas a partir do
processo de T&D;
c) 0 treinamento não é sempre planejado e conduzido de forma sistematizada, de acordo
com os indicadores de efetividade de um delineamento de treinamento. Essa situação
acaba por deixar o treinamento sem urna terminalidade na ação, uma vez que não é
conduzido de forma processual, até que se perceba a avaliação do processo e ação, e
d) 0 treinamento geralmente não está relacionado com outras iniciativas organizacionais,
acontecendo de forma isolada e, portanto, desvinculada do contexto da organização.
Aqui se percebe a importância de se vincular todas as formas de planejamento da
organização, onde se faz necessário que um planejamento de T&D esteja rente is
considerações de um planejamento de RH, que necessariamente precisa estar
vinculado a um planejamento organizacional.

De forma a evitar essas situações, Gil (1994) apresenta os subsistemas da
administração de recursos humanos: diagnostico, prescrição, execução

e avaliação.

desenhados a partir de um planejamento de T&D.

2.3.1 Planejamento de T&D
A conceituaçao de T&D, ainda que simples, contém elementos essenciais que ao longo
da historia vem tomando diferentes formas e sendo executado por diversos atores
(CARVALHO apud BOOG, 1980). 0 que fica, entretanto, são questões necessárias à sua
elaboração: é preciso saber o que se quer que alguém aprenda, diagnosticar que alguém
precisa aprendê-lo, preparar situações que possibilitem o aprendizado e verificar seus
resultados.
0 planejamento do treinamento 6, portanto, uma decorrência do diagnostico das
necessidades de treinamento (CHIAVENATO, 2002). Os recursos colocados a disposição do
treinamento estão, então, relacionados com a problemática diagnosticada.
Marras (2000) desenha da seguinte forma o processo de T&D:

Igura : tapas o processo
Fonte: Marras, 2000

e
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a) Diagnóstico
Essa é a fase do levantamento das necessidades de treinamento (LNT) que, segundo
Chiavenato (1999), identificam as carências de preparo profissional das pessoas, ou seja, a

diferença entre o que uma pessoa deveria fazer a aquilo que ela realmente sabe e faz.
Carvalho (1974), considerando o treinamento como uma forma de educação, então
definida como educação técnica ou especializada, apresenta quatro (04) necessidades para sua
elaboração, conforme apresenta o esquema a seguir:
Formação da personalidade

Educação

Educação escolar

No lar
No meio ambiente
Na sociedade

Primária
Secundária
Superior

Educação tê,cnica ou especializada (Treinamento

Formação inicial
Aperfeiçoamento no cargo
Transferência
Promoção

Figura 02: Modalidades de educação
Fonte: Carvalho, 1974

A idéia aqui apresentada trabalha o treinamento a partir de necessidades, donde se
entende a 'formação inicial' como os trabalhos a serem desenvolvidos a partir do egresso de
um novo funcionário, o 'aperfeiçoamento no cargo' quando ocorrer á necessidade de se
trabalhar novas questões e/ou evoluir aquelas já realizadas, a `transferência reportando-se as
alterações de cargos e/ou funções, e por fim a 'promoção' relacionada a intenção de se elevar

alguém de um posto a outro de trabalho, percebendo atribuições mais complexas. A opção por
um ou outro tipo de treinamento deve ser discutida na ocasião da programação de T&D, a ser
abordado adiante.
O LNT engloba, então, a pesquisa e análise a partir da qual se detecta o conjunto de

carências cognitivas e inexperiências a serem trabalhadas. Portanto, o LNT deve estar

constantemente ativo para diagnosticar, em tempo hábil, toda e qualquer mudança que se fizer
necessária (MARRAS, 2000).
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Gil (1994) classifica a análise para identificação das necessidades de treinamento em
três dimensões. Uma delas diz respeito à análise da organização, que esta ligada aos níveis de
eficiência e eficácia da organização, a fim de determinar as formas de treinamento que
poderão contribuir para sua elevação. Por envolver a empresa como um todo, é importante
que se busque informações como objetivo da organização, produtos, tecnologia recursos
humanos, imagem, clima organizacional, etc. Gil (1994) coloca ainda que uma análise
organizacional bem executada permite identificar como ocorre o crescimento da empresa, a
que deve ser atribuído, e quais os fatores que o dificultam. Essa fase é similar a análise do
trabalho, anunciada por Albuquerque (apud Boog, 1980), que engloba a adequação dos
recursos humanos aos objetivos organizacionais e a análise da influência do ambiente externo
no clima da empresa.
A segunda dimensão de análise diz respeito A. análise das tarefas, que consiste na
identificação das atividades que compõem as tarefas bem como dos requisitos pessoais
necessários para seu desempenho eficaz. Assim, a análise de tarefas consiste em estudos para
determinar o tipo de comportamento que os empregados devem apresentar para o desempenho
adequado das respectivas tarefas, bem como os conhecimentos, habilidades e atividades
requeridas. Essa análise vai ao encontro do processo desenhado por Davies (1978) a respeito
do LNT:

2

(

I ANALISE DE TAREFAS.
Uma rellii;lio detalhada de como urna

tarefa e realizada juntamente com
detalhes de conhecimentos, habilidades e
atitudes necessários a desemnenhá-la.

2 OBJETIVOS.
O que faz o homem treinado.

•
3 COMPORTAMENTO INICIAL
E TESTE&
O que o principiante deve estar apto
a fazer e como deverá ser
selecionado.

4 COMPORTAMENTO FINAL E
TESTES.
0 que o homem treinado deverá estar
apto a fazer no final do curso e como
deverá ser testado.

,

I,

AS
NECESSIDADES
DE
TREINAMENTO.
Subtrair 3 de 4 para determinar o que os
treinnindn devem onrender ,

Figura 03: Levantamento das necessidades de treinamento
Fonte: Davies, 1978

Uma terceira análise dos recursos humanos consiste na identificação. junto aos
empregados, dos níveis de conhecimento, habilidades e atitudes requeridas para a execução
das tarefas que executam. Essa análise tem como foco a própria percepção dos funcionários
acerca de suas tarefas e atribuições.
Tendo então feitas as devidas análises, deve-se dar continuidade ao processo através
da programação/desenho, onde se definirá a forma como o programa será efetivamente
desenvolvido.

b) Programação/Desenho
A fase do desenho refere-se à elaboração do programa de treinamento para atender às
necessidades diagnosticadas. Desenvolvida a partir da realidade fornecida pelo diagnóstico
(GIL, 1994), visa proporcionar com a máxima eficácia possível o desencadeamento das ações
necessárias para o alcance dos objetivos pretendidos.
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Para esta etapa, Boog (1980) diz ser necessária a análise custo-beneficio bem como
fixar padrões que servirão como parâmetros para a medição posterior dos resultados imediatos
e resultados finais do programa.
Chiavenato (1999) expõe que nessa fase é necessário se programar seis ingredientes
básicos: quem deve ser treinado, como deve ser treinado, em que, por quem, onde e quando.
Além desses aspectos, Carvalho (1974) cita ainda outros como tipos de treinamento,
elaboração de programas tendo em vista a distribuição das matérias, horário, época, local,
escolha de professores, conferencistas e instrutores, recursos audiovisuais, etc. Depois disso, é
necessário, então, organizar as prioridades entre o necessário e o possível, enfocando os
recursos disponíveis e as necessidades gerais. Esse estudo resultará na análise do custo
beneficio do programa, ou seja, permitirá que se visualize a viabilidade econômico-financeira
de se executar o treinamento.
Carvalho (1974) discorrendo acerca dos tipos de treinamento a serem executados
apresenta, resumindo o seguinte esquema:
De integração
a) Treinamento interno

Formação inicial

No serviço

Aperfeiçoamento no cargo
Treinamento para transferencia
k.

Treinamento para promoção

b) Treinamento externo exclusivo

C) Treinamento misto
Figura 04: Tipos de treinamento
Fonte: Carvalho, 1974

Por

treinamento interno

entende-se o treinamento de pessoal realizado por conta

própria da empresa e dentro de sua área jurídica, seja em instalações locais ou no exterior
(CARVALHO, 1974).
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0 treinamento interno inicial refere-se ao treinamento realizado por um individuo ao
ingressar na empresa Tem por objetivo adequar a bagagem minima de conhecimentos
requeridos através de níveis de instrução exigíveis para ocupar determinado cargo, bem como
certa prática anterior, as necessidades da empresa Esse tipo de treinamento 6 ministrado,
então, em dois níveis:
I. Treinamento para integração — 0 principal objetivo do treinamento para integração é
desenvolver no novo empregado, de modo o mais completo possível, entusiasmo e
responsabilidade pelo trabalho que irá executar, e dentro de um clima positivo de
relações humanas. Na formação inicial para integrar o empregado na empresa, o
departamento do pessoal é o mais indicado para transmitir-lhe conhecimentos
mínimos sobre a companhia, bem como apresentá-lo a outras unidades da organização.
Esse tipo de treinamento costuma ser chamado de ambientação.
Treinamento inicial no serviço — Esse tipo de treinamento tem por finalidade que o
funcionário assimile questões como a rotina do trabalho especifico que irá fazer,
requisitos indispensáveis para executar suas tarefas, pontos essenciais de seu trabalho,
e execução progressiva de suas tarefas. Tem caráter mais pontual e poderá ser
orientado por alguém da área em que o funcionário irá trabalhar.
No treinamento interno para aperfeiçoamento no cargo são transmitidos ao empregado
sistemas, métodos e técnicas com vistas à melhoria de sua produtividade. 0 aperfeiçoamento
no cargo traz para a companhia e para o próprio funcionário vantagens em termos de knowhow atualizado.
0 treinamento interno para transferência ocorre após um deslocamento ou rodízio de
uma unidade de trabalho para outra, ou de tarefas diversas dentro de uma mesma unidade de
trabalho. A ênfase do treinamento para transferência deve basear-se em dar ao empregado a
necessária motivação para aceitar tal tipo de treinamento, como um degrau indispensável a ser
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transposto em sua carreira na empresa, e treinar o funcionário em suas novas funções através
de seus novos supervisores diretos.
No treinamento para promoção ocorre a formação com vistas i ascensão funcional.
Nesse tipo de treinamento o novo supervisor ou chefe imediato do elemento promovido deve
ter, o quanto antes, uma entrevista com o supervisor imediato anterior, cuja finalidade é saber
qual o nível atual de conhecimentos do funcionário contemplado com a promoção.
Uma outra categoria de treinamento, o treinamento externo exclusivo, destina-se as
organizações que não dispõem de treinamento interno. Para tanto, a solução é buscar a
formação de seus funcionários nas instituições ou agências de treinamento fora da empresa_

Carvalho (1974) faz aqui urna ressalva lembrando que o mercado de agências de treinamento
está crescendo dia-a-dia, porém, ao lado de instituições bem organizadas, com razoável corpo
docente e instalações adequadas, existem entidades completamente marginalizadas, cujos

programas de cursos são, muitas vezes, traduções de publicações estrangeiras especializadas
em determinados assuntos. Esses tipos de organizações dificilmente cooperarão para as

necessidades da empresa que está contratando seus serviços.
0 treinamento misto é o tipo de formação mais encontrado nas empresas. Compreende

cursos, seminários, conferências e outras formas de transmissão de conhecimentos,
completando a formação que é dada internamente pela própria organização_ 0 objetivo
principal desse tipo de treinamento é dividir responsabilidades procurando uma otimização do
processo.
Com relação à metodologia de treinamento, Dessler (2003) apresenta as seguintes:
i.

Treinamento no trabalho — Hi vários tipos de tr einamento no trabalho. 0 mais familiar
é o método coaching ou método da substituição, onde o funcionário é treinado no

cargo por um trabalhador com experiência ou pelo supervisor dos treinandos. A

30

rotação de cargos, na qual urn funcionário muda de cargos em intervalos planejados,
outra técnica de treinamento no trabalho.
Treinamento de aprendizagem — Treinamento de aprendizagem é um processo
estruturado pelo qual os indivíduos ganham habilidade por uma combinação de
instrução em sala de aula e treinamento no trabalha
Treinamento por simulação — 0 objetivo do treinamento por simulação é conseguir as
vantagens do treinamento no trabalho sem a necessidade de inserir o treinando nele.
aplicado, geralmente, o treinamento no trabalho é muito custoso e perigoso
iv.

Técnicas audiovisuais e de ensino a distância — técnicas audiovisuais como filmes,
circuitos fechados de televisão, fitas de audio e de video podem ser muito efetivas e
são muito utilizadas. Atualmente, as empresas utilizam vários métodos de ensino a
distância, como os tradicionais cursos por correspondência, o teletreinamento 1 , a
videoconferência2 e as aulas pela Internet.

v.

Treinamento computadorizado — nessa modalidade o treinando usa um sistema
computadorizado para aumentar interativamente seus conhecimentos ou habilidades.
Embora os treinamentos por simulação não usem necessariamente sistemas
computadorizados, a simulação e a multimídia são recursos quase sempre presentes
nos treinamentos computadorizados.

vi.

Treinamento via CD-ROM e Internet — nessa modalidade o curso se parece um pouco
com aqueles por correspondência, chegando As caixas de e-mail dos usuários uma vez

Teletreinamento é uma metodologia onde um treinador fixo em determinado local pode treinar grupos de
funcionários em locais distantes por meio de canais de video.
2

Videoconferência é uma maneira cada vez mais popular de treinar funcionários que estão geograficamente

separados ens dos outros — ou do treinador. Ê um meio de juntar grupos distantes usando
equipamentos de audio e video. E visual, interativa e remota por natureza.

uma combinação de
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por dia durante cerca de qua tro semanas. 0 programa usa servidores listserv3 para
distribuir as lições aos treinandos.
vii.

Portais de aprendizagem — Por esses portais, diversas categorias de funcionários
podem acessar todos os aplicativos que precisam usar, além de obter ferramentas
necessárias para analisar dados dentro e fora da empresa e ver conteúdo personalizado,
como noticias da indústria e dados competitivos. A tecnologia dos portais de
aprendizagem coloca mais e mais informação nas mãos de todas as pessoas, ficando

disponível vinte e quatro (24) horas por dia, sete (07) dias por semana Os
funcionários podem aprender quando quiserem, em seu próprio ritmo. Para muitas
empresas, seus portais de aprendizagem estão se tomando suas universidades
corporativas virtuais.
Dessler (2003) tratou também de definir algumas modalidade a serem aplicadas. A
seguir citam-se algumas:
O método do estudo de caso — É apresentado ao funcionário uma descrição escrita de
um problema organizacional. A pessoa analisa o caso sozinha, diagnostica o problema

e apresenta suas conclusões e soluções em uma discussão com outros funcionários.
objetivo do método do estudo de caso é propor aos funcionários uma experiência
realista na identificação e análise de problemas complexos em um ambiente no qual o
seu progresso possa ser orientado por um líder de discussões treinado.
Jogos de empresas — Nos jogos de empresas computadorizados, os funcionários são
divididos em empresas de cinco ou seis pessoas e cada uma deve competir com as

3

Servidores listserv ou Servidor de Listas, é uma ferramenta eletrônica que coloca o endereço eletrônico de uma

pessoa numa espécie de bookmark. Assim, quando ele recebe uma mensagem dirigida para a lista, a repassa para
todos os endereços que estão no bookmark.
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outras em um mercado simulado. Cada empresa estabelece uma meta (como `o

máximo de vendas', por exemplo) e pode tomar várias decisões.
Seminários externos — Muitas organizações oferecem seminários e conferências
direcionados ao desenvolvimento de gerentes. Os cursos cobrem tópicos como
aperfeiçoamento das habilidades de redação, planejamento estratégico e treinamento
de gerentes para desenvolver a autoridade.
iv.

Programas relacionados a universidades — Faculdades e universidades oferecem vários
tipos de atividade de desenvolvimento gerencial, com cursos individuais em areas
como negócios, administração, administração hospitalar, etc. Os gerentes podem fazer
esses cursos como alunos matriculados ou não-matriculados para preencher lacunas na
sua formação.

v.

Modelagem de comportamento — Modelar o comportamento significa mostrar aos
funcionários o modelo ou o modo correto de fazer algo, deixar que cada pessoa
pratique esse modelo e dar um retomo sobre o desempenho de cada um.

vi.

Centros internos de desenvolvimento — Alguns empregadores têm centros internos de
desenvolvimento que normalmente combinam aulas presenciais (palestras

e

seminários, por exemplo) e outras técnicas, como centros de avaliação, exercícios de
caixa de entrada e representação de papéis para auxiliar o desenvolvimento de
funcionários e gerentes.
vii.

Desenvolvimento organizacional — 0 desenvolvimento organizacional (DO) visa a
mudança de atitudes, valores e crenças dos funcionários para que esses possam
identificar e implementar mudanças (como reorganizações). Geralmente esse trabalho

é desenvolvido com a ajuda de um agente de mudança externo ou de um consultor. A
pesquisa de ação é o fundamento da maioria das intervenções de DO. Ela é feita
coletando dados sobre a organização, suas operações e atitudes, com um olho na
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resolução de um problema em particular (por exemplo, conflitos entre os
departamentos de vendas e de produção), realimentando com esses dados as partes
envolvidas (funcionários), e fazendo com que as partes envolvidas desenvolvam
pianos em equipe para solucionar os problemas. No DO, os participantes sempre
participam da coleta de dados sobre eles mesmos, sobre suas organizações, da análise
desses dados e do planejamento de soluções baseadas na análise.
Com relações aos recursos a serem utilizados, Dale (in Carvalho, 1974), organizou
uma classificação de recursos audiovisuais baseada no conceito de mais abstratos e mais
concretos.

•
Exposiç
ao

A

verbal
Ouadro de wiz
Proiec6es sonoras
Proiedes fixas

R
A
O

Recursos visuais imnressos

instrucão nrogramada
Dramatizaclo
Demostrado
Figura 05: Triângulo dos recursos audiovisuais no treinamento empresarial
Fonte: Carvalho, 1974

Essa pirâmide é de grande relevância após a definição do grupo de pessoas a serem
treinadas, bem como do grau de complexidade dos assuntos abordados, uma vez que a opção
dos recursos deve ser por aquele que colabore para com os objetivos do curso, da forma mais
eficiente e eficaz possível.
Dale (apud Carvalho, 1974), considera a demonstração uma importante ferramenta
quando os treinandos precisam assimilar conceitos básicos de fabricação ou de conhecimentos
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do produto a ser vendido. A característica versátil da demonstração, segundo o mesmo autor,

é o fato de ser um recurso audiovisual que pode ser empregado servindo-se, simultaneamente,
de outros meios de ensino.
A dramatização seria a representação figurada das situações de trabalho. Tem como
finalidade que o treinando adquira novos hábitos de pensar e de agir, sempre tendo presente a
solução de problemas profissionais simulados.
A instrução programada é uma técnica de ensino individual baseada na auto-instrução,
onde o aluno experimenta, seleciona e aplica a si mesmo uma aprendizagem dosada e

sistemática. Contudo, esse recurso não deve ser empregado como único recurso audiovisual
num curso ou seminário, uma vez que cansaria o treinando e não possibilitaria um rendimento
adequado.
Os recursos visuais impressos constituem-se em preciosos meios auxiliares para
completarem uma transmissão oral. Para que possam obter êxito, porem, é indispensivel que
tenham estreita ligação com o tema apresentado pelo instrutor.
As projeções fixas são recursos visuais ou audiovisuais e destina-se a focalizar num
determinado ponto, objetos e textos. Os principais tipos de projeções são os diafilmes, slides,
retroprojetor e datashow, filmes e televisão em circuito fechado.
Os quadros de giz, ou flipchart devem estar incorporados A. qualquer programa de
ensino empresarial, prestando-se muito à complementação da exposição oral.
Por fim, cita-se a exposição oral, com presença fisica do locutor ou através de
gravador. Esse recurso é utilizado em praticamente todos os ramos de ensino profissional.
Encerrando as discussões referentes à programação, parte-se para a execução em si. 0
sucesso dessa próxima etapa ern muito depende do trabalho feito na etapa aqui discutida
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c) Execução/Implementação
"E a aplicação e condução do programa" (CHIAVENATO, 1999). Nessa etapa é
importante que se preserve o que foi desenhado na etapa anterior para que se garanta o

objetivo pretendido. Essa ação proporcionará também maior facilidade na avaliação do
programa.

Em suma, Marras (2000) descreve essa etapa do planejamento como aquela onde
ocorre a aplicação prática daquilo que foi planejado e programado para suprir as necessidades
de aprendizagem detectadas na organização.
A execução do treinamento centra-se basicamente na relação instrutor-treinando _ Os
instrutores, pessoas da própria organização ou de fora, especialistas ou experientes em
determinadas Areas ou atividade transmitem suas instruções de maneira organizada aos
treinandos, de quem se espera que adquiram os conhecimentos, habilidades e atitudes

requeridas para o desempenho de suas atribuições (GIL, 1994). JA os treinandos são as
pessoas situadas em qualquer nível hierárquico da empresa e que necessitam aprender, ou
eventualmente melhorar os seus conhecimentos sobre alguma atividade ou trabalho
(CHIAVENATO, 1989).

Além daquela relação, o treinamento pressupõe também uma relação instruçãoaprendizagem (CHIAVENATO, 1989). Considerando instrução como o ensino organizado de

certa tarefa ou atividade, e a aprendizagem como incorporação daquilo que foi instruido ao
comportamento do indivíduo, temos que aprender é modificar o comportamento em direção
Aquilo que foi instruido. Assim, compete ao instrutor personificar e encorajar cada

participante, sendo bom ouvinte, elogiando e repreendendo em particular, jamais se
esquecendo da importância do sentido afirmativo da aprendizagem.
Chiavenato (1989), considera que a execução do treinamento dependerá de fatores

como: a adequação do programa de treinamento As necessidades da organização, ou seja, o
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treinamento deve ser a solução dos problemas que deram origem As necessidades
diagnosticadas ou percebidas; a qualidade do material de treinamento apresentado, que deve
ser cuidadosamente planejado, a fim de facilitar a execução do treinamento; a cooperação dos
chefes e dirigentes da empresa, uma vez que sua manutenção envolve urna quantidade

considerável de esforço e de entusiasmo por parte de todos aqueles que estejam ligados ao
assunto, além de implicar um custo que deve ser encarado como um investimento; a qualidade

e preparo dos instrutores, que deverão reunir qualidades pessoais como facilidade no
relacionamento humano, motivação pela função, raciocínio, didática, exposição fácil, além do
conhecimento da especialidade;

e ainda a qualidade dos aprendizes, o que influi

substancialmente nos resultados do programa de treinamento.
Paralelo ou ao fim da execução, segue a etapa de avaliação do programa de T&D. É a
partir dessa fase que sera possível diagnosticar possíveis melhorias para as próximas etapas
e/ou atividades.

d) Avaliação
a verificação dos resultados do treinamento. Marras (2000) considera que essa fase
tem por finalidade aferir os resultados conseguidos atentando para a comparação daquilo que
foi planejado e esperado pela organização. Para que essa etapa consiga cumprir a sua
finalidade, então, todo módulo de treinamento deve ser previamente planejado e programado
para que, ao término, haja a possibilidade de mensurar os resultados conseguidos.
Para Ferreira (1977) ha dois critérios para se avaliar um programa de treinamento,
conforme comenta-se a seguir:
i.

Subjetiva: apenas determina o gran de aceitação que o curso teve, por parte dos que
dele participaram;
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ii

Objetiva: de responsabilidade dos supervisores imediatos dos treinandos, refere-se ao
aprendizado resultante, às

modificações

de comportamento verificadas, ao

desenvolvimento constatado de aptidões e capacidades.
Hamblin (apud Marras, 2000) propõe ainda outros cinco níveis de avaliação no
treinamento, conforme ilustrados na figura a seguir:

Aprendizagem

Avaliação do

treinamento

Comportamento

Figura 06: Níveis de avaliação do treinamento
Fonte: Marras, 2000

De reação: busca-se aqui a reação dos treinandos com relação ao modulo aplicado e
seu conteúdo, ao instrutor e As condições em que o modulo foi apresentado (local,
ambiente, suporte logístico etc):
De aprendizado: nada mais é do que a verificação pi- Mica do que foi assimilado
durante o modulo de treinamento, comparativamente ao resultado que se vinha
obtendo antes do treinamento. Note-se que o aprendizado não envolve apenas a
aquisição de novos conhecimentos, mas também o aprimoramento de habilidades e
desenvolvimento de atitudes. Concebendo-se as atitudes como 'disposição para agir,
subentende-se que elas, a rigor, so existem na mente, não podendo, portanto ser
diretamente observadas. 0 que se pode, entretanto, é procurar inferi-las a partir do
comportamento ou da expressão verbal dos treinandos;
iii.

De comportamento: é o processo avaliativo mais complicado devido à dificuldade
imediata de comprovar a mudança e pela própria subjetividade em estimar os
resultados obtidos. Em muitas ocasiões, o treinando 'gostou' do modulo e demonstra
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que aprendeu, porém, o seu comportamento no local de trabalho não muda,
continuando, por exemplo, a teimar em processar a fabricação de uma determinada
peça pelo método utilizado antes do treinamento;
iv.

De avaliação de valores: analisa os efeitos do treinamento no que diz respeito aos
sistemas de valores dos indivíduos; eles causarão mudanças no perfil cultural
individual e, por conseqüência, na cultura organizacional;

v.

De avaliação de resultados finals: é a comparação que se faz levando-se em conta as
metas organizacionais que deveriam registrar, no período pós-treinamento, melhorias
como: redução do absenteísmo (faltas), da rotatividade, otimização das relações
intergrupais, otimização da qualidade etc.
A avaliação do treinamento, bem como todo o processo de T&D, não deve ter uma

terminalidade. Isso fundamenta-se, especialmente, no fato deles centrarem-se no ser humano,
que naturalmente é um ser inacabado com relação aos seus conhecimentos. Tendo em vista
essa realidade é que muitos estudiosos têm ressaltado a importância de se proporcionar uma
educação continuada aos indivíduos, em detrimento de se trabalhar apenas no âmbito do
T&D_ Assim, adiante se tratara o tema educação vinculado as organizações.

2.4 Educação

A palavra `educação' vem do latim educativo, educationis, significando a capacidade
do indivíduo em assimilar, usar e gerar informações (CARVALHO, 1999). Recentemente, a
educação passou a ser estudada como um complexo dinâmico, onde a pessoa seleciona ,
absorve e incorpora informações, relacionando-as e reorganizando-as com as já existentes em
seu potencial.

39

Com base nas definições enunciadas, Carvalho (1999) sugere que o ensino serve para
utilizar o impulso natural de aprender que surge no homem e para despertar, estimular e
dirigir o processo de aprendizagem, que é o meio pelo qual o indivíduo reconhece •o seu
estado de finitude, de limitação, de alguém inacabado" (CARVALHO, 1999, p. 25).
Aprender, segundo o mesmo autor, é um processo continuo de aquisição de novas formas de
conduta, ou de modificação de formas de conduta anterior.
A idéia, entretanto, de que há uma conclusão do processo educativo não tem sentido.
Peter Drucker (apud Carvalho, 1999) considera que a educação continuada, especialmente das
pessoas com alto nível escolar, será uma atividade florescente no futuro imediato. embora as
escolas e universidades ainda vejam com desconfiança e quando podem, sequer a consideram.
educação pressupõe reconhecimento e ação no meio onde atuamos (...) com vistas
a uma integração grupal a mais completa possível" (CARVALHO. 1999. p. 3). Assim , ao
educar-se de modo permanente, o aluno adquire experiência com um profundo senso de
influência social, ou seja, adquire competência, que segundo Zarifian (apua' Fleury e Fleury in
Fleury, 2001, p. 190), -6 a inteligência prática de situações que se apoiam sobre os
conhecimentos adquiridos e os transformam com quanto mais força, quanto mais aumenta a
complexidade das situações".
Prahalad e Hammel (apud Oliveira in Fleury, 2001) definem a dimensão da
competência em três vertentes. A mais abrangente é sem dúvida a noção de competências
essenciais, a qual expressa uma dimensão organizacional de competências. Em seguida,
destaca-se a dimensão das competências funcionais, que são as competências necessárias ao
desempenho das areas vitais da empresa, que nesse caso, é uma competência desenvolvida na
dimensão grupos". Finalmente, as competências individuais, que constituem uma instância
fundamental nos processos de mudança, exercendo também uma importante função na
mobilização das outras dimensões das competências organizacionais essenciais e funcionais.
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A noção de competência é uma forma renovada de pensar o papel e a performance do
trabalho nas organizações, não seria um estado de formação educacional ou profissional, nem
tampouco um conjunto de conhecimentos adquiridos, indo além da noção do saber, e do
saber-fazer, mas à sua capacidade de mobilizar e aplicar esses conhecimentos e capacidades
numa condição particular, na qual se colocam recursos e restrições próprias à situação

especifica (RUAS aptul FLEURY, 2001). A aplicação/atualização daquilo que se sabe ou
conhece num contexto especifico — marcado por uma cultura institucional, por relações de
trabalho particulares, condições temporárias e recursos restritos — então, é o que vai
caracterizar a passagem do conhecimento e capacitação para a competência.

Nas visões antigas, considerava-se que o objetivo da educação corporativa, até então
atendido pelos programas de T&D, era o de aperfeiçoar o Cl-IA — conhecimentos, habilidades
e atitudes do colaborador. 0 que se observa nessa nova situação é uma passagem da
valorização do aperfeiçoamento do CHÁ, para o de desenvolvimento de competências, que se

cerca de toda uma concepção mais ampla e profunda conforme antes citado, reforçando a
noção de uma educação permanente, haja vista a afirmação de Lévy (in Dalmau, 2001)
quando coloca que a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no começo de seu

percurso profissional, serão obsoletas ao final de sua carreira.
Competência, então, não é um estado ou conhecimento que se tem, e nem sempre é
resultado de treinamento. Competência é na verdade colocar em prática o que se sabe em
determinado contexto, contexto esse marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura
da empresa, imprevistos, limitações de tempo e recursos etc. Portanto, pode-se falar de
competência nessa abordagem apenas quando hi competência em ação, traduzindo-se em
saber ser e saber mobilizar conhecimentos em diferentes contextos (BORTEF in DUTRA,
2002).
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Em vista desses novos paradigmas surgindo no âmbito da educação, toda a situação ao
redor acaba se reestruturando e/ou colaborando para essas novas concepções. Para tanto, é
licito perceber como se comporta os cenários econômico e social no que tange a interferência
da educação.

2.4.1 Educação no contexto econômico e social

A segurança do emprego deixou de estar atrelada ao trabalho em uma empresa e
passou à manutenção de uma carteira de qualificações relacionadas ao mesmo (MEISTER,
1999). Sob esse contexto, os empregadores oferecem aprendizagem em lugar de segurança no
trabalho.

Meister (1999) afirma que as qualificações e conhecimento adquiridos promovem a
capacidade continua de emprego do funcionário — dentro e fora da empresa A partir dai, a

responsabilidade pelo aprendizado passa a ser de cada funcionário individualmente, e com
respaldo da organização onde está inserido.
Com o progressivo achatamento das organizações, Meister (1999) visualiza que alem
de conhecimentos técnicos específicos, a tendência é que cada vez mais os funcionários sejam
cobrados por incorporar funções gerenciais àquelas atividades já desenvolvidas.
Para Good (apud Boog, 1980), o aumento da potencialidade do homem, como criador,
produtor de riquezas e consumidor de melhor categoria, relaciona-se, por conseguinte, com os
investimentos realizados no setor educacional.
Na perspectiva econômica, a educação continuada constitui uma forma de valorizar o
patrimônio mais relevante na sociedade do conhecimento, que é constituído pelas pessoas, em

especial as que são necessárias para que o sistema nacional de inovação tenha um bom
desempenho. Essa é uma perspectiva importante a ser observada, já que representa uma forma
de reduzir as disparidades inter-empresariais no pais e entre os países.
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Carvalho (1999) coloca que de pouco adianta um processo de aprendizagem
organizacional bem estruturado e melhor apresentado se, ao mesmo tempo, não existir uma
consciência empresarial e individual voltada para aceitar uma nova mentalidade de pensar e
agir.
Satisfeita a condição acima, é preciso cuidar para que programas voltados a educação
continuada dos funcionários conciliem os interesses desses e da organização. Ferreira (1977)
afirma que se de um lado esses programas devem ser avaliados sob o ponto de vista
pedagógico, por outro deverão sê-los, também, em termos de sua importância e do alcance de
seus resultados em função dos interesses da empresa
Fontes (1977, p. 30), citando os princípios da National Industrial Conference Board,
coloca que os programas de educação propiciam "oportunidades aos empregados de todos os
níveis de obter conhecimento, a prática e a conduta requerida pela organização".

Para Chiavenato (1999), a responsabilidade da organização no gerenciamento do
conhecimento não significa um paradoxo em relação 6. iniciativa das pessoas para o seu
autodesenvolvimento. As pessoas estão preocupadas com o futuro e ele está na educação.
Desse modo, é preciso criar nas organizações uma cultura na qual o aprender seja resgatado,
onde as pessoas se motivem buscando e transmitindo conhecimento.
Essas questões, conjuntamente, fazem surgir um novo ator no cenário organizacional
chamado de educação corporativa, que busca conciliar essa nova forma de ver a educação
com as necessidades organizacionais, e portanto, é digno de major estudo e aprofundamento.

2.4.2 Educação corporativa e universidades corporativas
"Trata-se de um modelo de treinamento, estruturado tanto para
transmitir conhecimentos específicos sobre assuntos dos quais os
funcionários apresentam algumas deficiências quanto prepará-los
para os desafios vindouros " PAGNOZZI ( 2002, p. 80).
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A proliferação de cursos formais pelas próprias empresas é conseqüência do crescente
interesse organizacional pelo desenvolvimento permanente de empregados capacitados
(MEISTER apud PAGNOZZI, 2002). 0 que ocorre é que as atividades de ensino dirigidas
pelas empresas, geralmente promovem um programa de capacitação orientado aos objetivos
da organização, garantindo uma mensagem unificada e uma linguagem comum Para Meister
(in Lemos, 2003), a educação corporativa tem por finalidade o desenvolvimento e educação

dos funcionários, clientes e fornecedores, visando atender is estratégias empresariais.
Pelo exposto, percebe-se uma mudança de paradigma do tradicional centro de
treinamento, cujo objetivo é desenvolver habilidades, para o surgimento das universidades
corporativas, cujo foco está no desenvolvimento de competências, donde se têm que o foco
passa do aprendizado individual para o organizacional (PAGNOZZI, 2002).
Meister (apud Junqueira e Vianna in Boog, 1999, p. 94) define o termo universidades
corporativas como sendo "um guarda-chuva estratégico para desenvolvimento e educação de
funcionários, clientes e fornecedores, buscando otimizar as estratégias organizacionais". Eboli
(in Sales, 2002) define como o objetivo principal de uma universidade corporativa o

desenvolvimento e a instalação das competências profissionais, técnicas e gerenciais
consideradas essenciais para a viabilização das estratégias negociais. Elas surgem para suprir
as deficiências provenientes da educação pós-secundária e superior, proporcionando um
aprendizado permanente e ágil para as organizações, no intuito de capacitar, motivar e reter
profissionais nas organizações (MEISTER apud DALMAU, 2001).
Eboli (in Dalmau, 2001), considera que a universidade corporativa difere do centro de
treinamento e desenvolvimento — T&D tradicional. Essa idéia parte do principio que o T&D
tradicional está voltado para o cargo, estando em um nível tático na organização. Já as
universidades corporativas estão voltadas ao indivíduo e suas competências adquiridas e a
desenvolver, estando, então, em um patamar estratégico na organização.
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Nesse sentido, Junqueira e Vianria (in Boog, 1999) caracterizam as universidades
corporativas como uma forte evolução qualitativa da tradicional area de tr einamento e

desenvolvimento, a qual, longe de caracterizar um rótulo, uma embalagem redesenhada, ou
muito menos uni modismo, virá a representar um poderoso instrumento viabilizador de uma
base humana que sustente o desenvolvimento estratégico das empresas.
As universidades corporativas são, sobretudo, um processo e uma mentalidade que
permeiam toda a organização, e não apenas um local fisico de aprendizado. Ela deve

estimular as pessoas a compartilharem os conhecimentos e as competências, criando e
fortalecendo uma rede interna e externa de conhecimentos (SALES, 2002). 0 que as

companhias com universidades corporativas tentam 6 aliar as metas empresarias da
organização aos investimentos em educação, sendo, desta forma, algo muito mais estratégico,

incluindo uma combinação de funcionários, clientes e fornecedores no processo.
Considerando todo o exposto, é importante que se tenha clara a distinção entre o que 6
treinamento e o que é educação, a fim de se concluir esses dois conceitos. Para tanto, a seguir
sera discorrido sobre a relação entre esses conceitos.

2.5 Educação versus T&D

A relação entre treinamento e educação vem sendo objeto de polêmica entre os vários
estudiosos do assunto. Especificamente no que se refere aos estudos acadêmicos na área de
administração, não hi um consenso entre os conceitos de treinamento, educação e até mesmo
o desenvolvimento. Carvalho (1974, p. 4), comentando o assunto, exptie que "autores hi que

não localizam nenhuma identificação entre a formação profissional realizada dentro da
empresa e o processo puramente educativo. Outros, entretanto, acentuam o treinamento como
parte da educação do ser humano".
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Esse trabalho, entretanto, parte da distinção enunciada por Pontual (apud Boog, 1999,
p. 2), onde "à. educação incube desenvolver integralmente a personalidade". ou seja. está
focalizada no crescimento pessoal do empregado e visa A. carreira futura e não apenas o cargo
atual (CHIAVENATO, 1999). Leme (apud Carvalho, 1974), reforça a idéia colocando que o
treinamento prepara o individuo para o cargo especifico, a educação prepara esse mesmo
indivíduo para enfrentar o mundo e seus problemas gerais. Assim, ao treinamento compete
integrar o indivíduo em seu trabalho, visando o seu desempenho, para atender às necessidades
da produção; o treinamento é visto, então, como uma forma de educação, porém em termos
menos amplos que esta (FONTES, 1977).
Resumidamente, Stammers a Patrick (1978, p. 17) fornece uma resolução da distinção
treinamento-educação: "(...) treinamento e educação constituem dois aspectos do processo de
ensino. Certas dimensões que formam o continuo ao longo do qual as distinções se situam são
a especificidade da meta comportamental e a uniformidade versus desenvolvimento
individual".
Chiavenato (1999), defende que por educação entendem-se, sobretudo as atividades de
desenvolvimento pessoal que estão relacionadas com os processos mais profundos de
formação de personalidade e da melhoria da capacidade de compreender e interpretar o
conhecimento, e menos a repartição de um conjunto de fatos e informações a respeito de
habilidades motoras ou executoras. O mesmo autor comenta o treinamento como orientado
para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar aquelas habilidades e
capacidades relacionadas com o desempenho imediato do cargo.
Desta forma, convém destacar que as empresas utilizam o conceito de educação
corporativa como um sinônimo de T&D, apesar de existir diferenças entre esses conceitos. No
entanto, considerando que o T&D é um dos pilares da educação corporativa, este trabalho
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procurou utilizar as bases daquele, com uma visão continua e dirigido a problemas em geral,
para a discussão do problema antes apresentado.
Cabe, a partir daqui, elucidar questões referentes A. avaliação de desempenho. Essa
funciona como uma ferramenta que orienta à organização quanto ao desempenho dos
indivíduos pessoalmente e/ou em equipes.

2.6 Avaliação de desempenho

A avaliação do desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada
pessoa no cargo e o seu potencial de desenvolvimento futuro (CHIAVENATO, 1999), e não
trata apenas de confrontar o resultado alcançado com o objetivo estabelecido e chegar a uma
conclusão positiva ou negativa. Ela foi criada basicamente para acompanhar

o

desenvolvimento cognitivo dos empregados durante sua permanência na organização

e

especificamente para medir seu nível de Cl-IA - conhecimentos, habilidades e atitudes
(MARRAS, 2000). Lucena (1992, P. 26) coloca que "a organização, por meio da ação
gerencial no dia-a-dia de trabalho, precisa assegurar que o desempenho produza o resultado
esperado, atuando proativamente no sentido de identificar os desvios de desempenho e agir
sobre as causas que provocam desvios".
Chiavento (1999) considera a avaliação do desempenho como um conceito dinâmico,
pois os empregados são sempre avaliados, seja formal ou informalmente , com certa
continuidade nas organizações. E um meio através do qual se podem localizar problemas de
supervisão de pessoal, de integração do empregado à organização ou ao cargo que ocupa, de
dissonâncias, de desaproveitamento de empregados com potencial mais elevado do que aquele

que é exigido pelo cargo, de motivação, etc.
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importante se considerar que apesar da avaliação de desempenho ter o intuito de ser
um instrumento positivo no gerenciamento de uma empresa, ainda se praticam modelos que
colaboram para inibir, até mesmo reprimir, as manifestações de potencial e a autonomia
criativa no trabalho. Essa concepção vai de encontro à idéia de Lucena (1992) quando expõe
que uma vez que a filosofia preconizada é a gerência do negócio orientado para o mercado, o
processo de Avaliação de Desempenho está integrado a essa filosofia, como ferramenta
gerencial, para definir o desempenho e avaliar os resultados apresentados.
Em suma, pode-se dizer que a avaliação do desempenho não é um fim em si mesma,
mas um instrumento, um meio, uma ferramenta para melhorar os resultados dos recursos
humanos da organização, mas trata-se de um instrumento extremamente valioso e importante
na administração de recursos humanos, na medida em que reporta o resultado de um
investimento realizado numa trajetória profissional através do retorno recebido pela
organização (MARRAS, 2000).
licito considerar, entretanto, a diferença entre a avaliação de desempenho e a
avaliação do processo de T&D, uma vez que a primeira vêm considerar a evolução
profissional do colaborador, contando o todo onde ele participa, a segunda vem tentar medir o
grau de aceitação e/ou aproveitamento de um treinamento especifico.
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3 METODOLOGIA

0 presente estudo classifica-se, metodologicamente, da seguinte forma:
a) Quanto à natureza
Segundo Silva e Menezes (2001), a pesquisa classifica-se como aplicada, urna vez que
tem o objetivo de ter uma aplicação pratica dirigida ao problema especifico que ela apresenta.
b) Quanto à forma de abordagem
Trata-se de urn trabalho de pesquisa qualitativa, uma vez que, conforme Silva e
Menezes (2001), considera a existência de urn vinculo indissociável entre o mundo objetivo e
a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, não requerendo o uso de
métodos e técnicas estatísticas. Nesse caso,

o processo e seu significado são os focos

principais de abordagem.
c) Quanto aos fins
E uma pesquisa descritiva que, segundo Vergara (2004) expõe características de
determinada população ou fenômeno, podendo correlacionar variáveis, mas sem

o

compromisso de explicar os fenômenos que descrevem. Kóche (2001) coloca que nesse tipo
de pesquisa não há manipulação a priori das variáveis, a constatação de sua manifestação é
feita a posteriori. Dessa forma, a pesquisa tratará de verificar como se dá à educação
corporativa na instituição, relacionando-a aos objetivos estratégicos. Não terá, portanto, o
intuito de explicar a situação diagnosticada.
também pesquisa exploratória haja vista que "visa proporcionar maior familiaridade
com o problema com vistas a torná-lo explicito ou a construir hipóteses" (SILVA e
MENEZES, 2001, p. 21), trabalhando não a relação entre as variáveis, mas com o
levantamento da presença das variáveis e da sua caracterização quantitativa ou qualitativa.
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d) Quanto aos meios
A pesquisa pode ser classificada como pesquisa de campo, uma vez que é empírica,
realizada no local do fenômeno (VERGARA, 2004), no caso especifico se dará na
Administração Regional do SENAC/SC.
Caracteriza-se por investigação documental, já que serão utilizados documentos
internos da empresa como relatórios de vários tipos.
E pesquisa bibliográfica que Vergara (2004) coloca como um estudo sistematizado
desenvolvido a partir de material publicado em livros, revistas, jornais, etc_ Kóche (2001)
acrescenta que a pesquisa bibliográfica tem o objetivo de levantar o conhecimento disponível
na area, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para
auxiliar a compreender o problema objeto da investigação;
Por fim, comporta-se também como estudo de caso que, conforme coloca Vergara
(2004), é circunscrito a uma ou poucas unidades, no caso desse estudo se dará apenas no

órgão administrativo de toda a empresa.
e) Quanto as técnicas
0 trabalho se baseará na observação direta intensiva, utilizando de seus dois métodos
que são: observação, utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos (MARCONI e
LAKATOS (2001). Nesse caso a observação sera participante tendo em vista que o
pesquisador é funcionário da empresa; entrevista, que no caso sera aplicada a não estruturada,
pois será desenvolvida sem um roteiro determinado, com o assessor de recursos humanos da
instituição.
f) Universo e amostra
0 universo da pesquisa será a Administração Regional do SENAC/SC, considerando
as divisões administrativa, de pessoal, financeira, de produção e de relações com o mercado.
as assessorias de recursos humanos e educacional, e a auditoria interna.

50

Com relação à amostra é intencional, uma vez que tratará da assessoria de recursos
humanos, fonte do maior número de informações referentes ao tema da pesquisa
g) Limitações
A pesquisa é limitada no fato de tratar apenas do assunto relacionada

a educação

corporativa, não abrangendo o planejamento estratégico como um todo, e por analisar as
questões referentes apenas à Administração Regional, desconsiderando, portanto, as Unidades
Operativas.
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4 ESTUDO DE CASO

4.1 Caracterização da empresa

0 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC — foi criado a partir do

Decreto-Lei Federal n° 8.621, de 10 de janeiro de 1946. E uma instituição de direito privado,
nos termos da lei civil, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, cabendo sua organização
Confederação Nacional do Comércio, conforme dispõem o Art. 20 do referido Decreto-Lei e
o Art. 4° do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto Federal no 61.843, de 5 de dezembro de
1967.
Criado com o objetivo de contribuir para a valorização do trabalhador através da
capacitação, requalificação e aperfeiçoamento, e ainda, conforme artigo 4° Titulo 1 do
Decreto-Lei n" 8.621, funcionar como órgão consultivo do Poder Público, nos assuntos
relacionados com a formação de trabalhadores do comércio e atividades assemelhadas, o
SENAC é parte do sistema "S". Esse sistema se mantém através de uma contribuição
compulsória das empresas de comércio e serviços que baseia-se no número de funcionários
das mesmas.

A organização do SENAC compreende uma Administração Nacional — com jurisdição
em todo o Pais, e as Administrações Regionais — com jurisdições nas bases territoriais
correspondentes. A Administração Nacional é composta pelo Conselho Nacional (órgão
deliberativo), o Departamento Nacional (órgão executivo), e um Conselho Fiscal (órgão de
fiscalização financeira). Já as Administrações Regionais compõem-se de um Conselho

Regional (órgão deliberativo) e o Departamento Regional (órgão executivo).
Em 2004, presente em 27 Estados da Federação, o sistema SENAC ratificou sua
preocupação com o incentivo à inserção de jovens oriundos de populações de baixa renda no
mercado de trabalho, reafirmando sua missão de "desenvolver pessoas e organizações para o

mercado de trabalho através de ações educacionais e disseminação de conhecimento em
comércio e serviços"

4.1.1 SENAC/SC
Em Santa Catarina, o SENAC atua desde 1947. Nesse período, instalou unidades que
atendem as maiores cidades do Estado, bem como as regiões circunvizinhas. Hoje. portanto. o
SENAC/SC conta com dezenove (19) unidades espalhadas em diferentes cidades que atendem
todo o Estado. Conforme a estrutura fisica dessas unidades, elas estão divididas em três (03)
CESSET's (Centro Superior SENAC de Educação Tecnológica), quatorze (14) CFP's (Centro
de Formação Profissional) e dois (02) Postos Avançados, distribuidos conforme ilustração:

Figura 07: Capilaridade SENAC/SC

Além das Unidades Operativas (UU00), o SENAC/SC possui uma Administração
Regional (AR) que auxilia na gestão daquelas no sentido de prestar serviços As mesmas.
Somadas as unidades instaladas, o SENAC/SC conta ainda com quatro (04) unidades
móveis que têm o objetivo de percorrer as mais distantes cidades do Estado. Essas unidades
são salas de aula moveis que apresentam o mesmo padrão de qualidade e tecnologia
disponíveis nas salas de aula comuns. Essas unidades atendem is áreas de Gestão e Comércio.
Informática, Turismo e Hospitalidade e Saúde.
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O SENAC/SC oferece cursos voltados ao Setor Terciário, dentro das Areas de

formação profissional em básico, técnico e tecnológico (conforme Lei de Diretrizes e Bases
da Educação). As Areas de atuação são aquelas de competência do sistema, apresentando. no
Estado, destaque Gestão e Comércio, InformAtica, Saúde, Imagem Pessoal, Turismo e
Hospitalidade e Idiomas.
Além dos cursos desenvolvidos pela própria instituição, a mesma atua também em
parceria com outras instituições como Fundação Getúlio Vargas, FEPESE4, UDESC5 e

ÚNICA6, na oferta de cursos no nivel superior; Microsoft, Furukawa, Treinet e Cisco como
certificadora de profissionais na Area de Informática; e parceria com a empresa Pitman.
certificando profissionais em proficiência em lingua estrangeira.

42 Estrutura organizacional
A estrutura organizacional do SENAC/SC, referente a AR, está assim desenhada:

Direção
Regional
I

Auditoria

Assessorias
I
Divisão Financeira

I
Divisão de Administração
de Pessoal

Unidades
Operativas
Divisão Administrativa

I

Divisão de Relações com o
Mercado

I

Figura 08: Organograma SENAC/SC

FEPESE — Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicos.
UDESC — Universidade do Estado de Santa Catarina.
6 UNICA — Centro de Educação Superior

4

5

Divisão de Educação
Profissional

I
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A estrutura da organização apresenta, então, uma Direção que está vinculada a uma
Auditoria (de caráter interno), e as Assessorias Técnicas de Recursos Humanos, Educacional
e Jurídica — ATRH, ATE e Ai, respectivamente. As gerências, ligadas também diretamente

Direção são: Divisão de Administração de Pessoal (DAP), Divisão Financeira (DF), Divisão
Administrativa (DA), Divisão de Educação Profissional (DEP) e Divisão de Relações com o
Mercado (DRM).
A partir do organograma, percebe-se a estrutura da organização como horizontal

e

achatada, sendo uma organização de linha, uma vez que conta com assessorias para ajudar no
alcance de seus objetivos. Suas assessorias são do tipo técnico-especializadas, já que tem por
objetivo aconselhar e ajudar a prestar serviços à linha e a todos os elementos da organização.
A amplitude de controle acaba sendo alta, uma vez que sua estrutura além de ser
achatada, apresenta em uma boa relação entre subordinados e seu administrador imediato.
Apesar de apresentar características de uma organização orgânica, tem predomínio de
características como rigorosa hierarquia de autoridade e controle, atividades centralizadas na

alta administração, tarefas divididas em partes especializadas, ou seja, características que a
fazem enquadrar-se como uma organização mecânica
Apesar dessas características, é licito colocar que a instituição tem buscado a
descentralização, onde, em um futuro próximo, o objetivo é que a AR funcione como uma
espécie de consultor das UU00, auxiliando-as em seus processos.

4.2.1 Direção Regional

A

Direção Regional cabe organizar, dirigir e fiscalizar os serviços dos órgãos a seu

cargo, onde cabe a autorização de admissão, demissão e promoção de servidores.

A

Direção

Regional esta vinculado um Gabinete da Direção que tem por função conceder apoio
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administrativo ao que compete receber, estudar e encaminhar processos e expedientes,
organizar e manter a agenda do Diretor, e atender e encaminhar pessoas.

4.2_2 Auditoria
A Auditoria interna é composta por membros designados pelo Presidente do Conselho
Regional, através da indicação do Diretor Regional. Ela tem como responsabilidades
principais à investigação dos aspectos situacionais, econômicos e financeiros, diagnosticando
os fatores existentes na instituição. Por seu caráter interno, acaba exercendo função de
auditoria preventiva as demais auditorias sofridas pela organização.

4.2.3 Assessorias
As assessorias, no SENAC/SC, são em número de três (03) e estão ligadas diretamente
a Direção Regional, compreendendo:

I.

Assessoria Juridica (AJ)
Como órgão terceirizado, esta em estrutura externa a Area jurídica da empresa.

Apresenta como responsabilidades a elaboração e orientação de propostas de contratos e
convênios de interesse da instituição, acompanhando-os e os registrando. Tem por função,

também, opinar, pesquisar e informar sob possíveis impactos legais relacionados as atividades
da instituição.
Assessoria Técnica Educacional (ATE)
Tem por atribuição, além de assessorar à Direção Regional em suas atividades,
orientar as equipes educacionais, emitindo pareceres, orientando,

e acompanhando

movimentos relacionados à educação, tanto nos âmbitos legais, quanto no fomento de novos
produtos e modalidades de ensino.
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iii.

Assessoria Técnica de Recursos Humanos (ATRH)
Como órgão de staff essa assessoria apresenta como atribuições propor estratégias para o

alcance do desenvolvimento do ser humano; realizar estudos técnicos de capacitação e análise
de potencial, visando o planejamento de carreira e a ocupação de cargos futuros; o diagnostico
de problemas de comportamento humano, desempenho funcional e gerencial; orientar
gerências de divisões e UU00 quanto ao recrutamento e seleção de pessoal: coordenador e
orientar o

levantamento das necessidades de desenvolvimento

eo

processo de

desenvolvimento de pessoal; e apresentar anualmente um plano Anual de Desenvolvimento.

4.2.4 Divisão de Administração de Pessoal (DAP)
A estrutura dessa divisão está assim definida:

Gerência

Seto r de Pianos de Cargos
e Saki rios e
ministr acsiio
de Desempenho

Setor de Controle. Registros
e Benefícios

Figura 09: Estrutura DAP —SENAC/SC

Tendo como missão promover excelência nos serviços prestados de modo a atender a
clientela interna e externa, as atribuições dessa divisão centram-se na coordenação
orientação dos trabalhos referentes ao Plano de Cargos

e

e Salários, bem como de

Administração de Desempenho. É responsável também por todas as questões referentes
folha de pagamento, bem como as questões legais a ela relacionadas. Outras atribuições como
registro de pessoal, controle de assiduidade e contratos temporários, e escala de ferias também
são de sua responsabilidade.

57

4.2.5 Divisão Financeira (DF)
A Divisão Financeira esta assim composta:

Setor de
contabilidade

Setor de
()Isms

Setor de
Test)
ria

Figura 10: Estrutura DF — SENAC/SC

Divisão Financeira compreende, conforme ilustração, três (03) setores, cabendo
ela a responsabilidade pela execução de serviços de contabilidade; orientação corn relação as
questões contábeis; preparação de documentos de prestação de contas; controle e fiscalização
da movimentação de valores, execução de recebimentos e pagamentos; zelo pela guarda de
valores; proceder a elaboração de boletins bancários de caixa e bancos. Além dessas, a DF é
responsável também pela análise da relação receita x despesa das UU00, além do
planejamento e execução das planilhas de custo.

4.2.6 Divisão de Educação Profissional (DEP)
A DEP está composta de quatro (04) setores, conforme segue:

Getencia

Setor de nível
basic° e técnico

Setor de niNel
tecnoliwico

Seto! . de apoie
logistico

Controladoria de
projetos especiais

Figura 11: Estrutura DEP — SENAC/SC

À DEP cabe desenvolver sistemática de acompanhamento, controle e avaliação do
processo educacional da instituição, criar produtos e serviços a partir do diagnostico de
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demanda, proceder análises e estudos referentes às ocupações e profissões, disseminar o
ensino ádistância como metodologia de ensino, e orientar e controlar o acervo educacional.

4.2.7 Divisão de Relações com o Mercado (DRM)
A DRM está compreendida da seguinte forma:

Gerência

Setor de Pesquisa,

Setor de :Nlarketint! e

Estatística e Planejamento

Comunicaçao

Figura 12: Estrutura DRM — SENAC/SC

A DRM tem por responsabilidades assessorar e coordenar a elaboração do Plano
Tático Operacional (PTO), o Plano de Ação da Administração Regional (PAAR). e o
Relatório Final. Para subsidiar esses trabalhos, deve também propor estudos e pesquisas para
melhoria dos serviços prestados. É sua responsabilidade também, acompanhar a performance
da empresa, em termos de produção e financeiro. Está sob sua tutela a elaboração da
divulgação institucional, além de coordenar e supervisionar todos os processos referentes a
publicidade e propaganda, da AR e UU00.

4.2.8 Divisão Administrativa (DA)

A

DA compreende:

Gerência

Setor de
Niaterial
Compras

Setor ik
Atribuições
Cerais

Figura 13: Estrutura DA — SENAC/SC

Setor tIe
COrnOraill ■.1

Setor tie
Protocolo e
Expedição

Setor dc
Patriniõoio
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A

DA compete a administração do estoque da AR, como também is compras,

assessorando o comitê de licitação quanto a elaboração de carta convite, tomada de preço e
atividades correlatas. É responsável pela manutenção, limpeza e guarda do prédio e bens,
devendo manter organização e cadastro dos bens móveis e imóveis, efetuando o inventário
fisico ao menos uma (01) vez por ano.

A DA cabe também a administração das estruturas de

hardware e software, além de

buscar parcerias para suporte de novas tecnologias, promovendo soluções de conectividade,
comunicação e sistemas.

4.3 Planejamento estratégico

0 SENAC/SC pensou planejamento estratégico (PE) em 1995 quando elaborou de
forma `centralizada: seu primeiro documento. Não obtendo muito sucesso, foi elaborado, já
no ano de 2001 um novo planejamento estratégico então de forma `participativa'. Mesmo
modificando a metodologia de construção do PE, não se observou uma execução coordenada
do que seriam as estratégias da organização. Esse fato culrninou com o realinharnento
estratégico, agora no ano de 2004, que teve por objetivo rediscutir as grandes questões
estratégicas e então realinhar as estratégias até o horizonte de 2010.
Tomando por base esse Ultimo trabalho de realinhamento, o SENAC/SC tem por
missão o "compromisso com o desenvolvimento das pessoas e organizações, promovendo
ações educacionais e disseminação do conhecimento". Essa missão garante conformidade
com o PE do Departamento Nacional, bem como a idéia pretendida em seu Decreto-Lei de
criação.
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A partir da missão, foi almejada a seguinte visão para o negócio: "Até 2010, o
SENAC/SC sera reconhecido como referancia em ações educacionais e disseminação do
conhecimento".
Haja vista sua missão e visão, o planejamento estratégico do SENAC/SC trabalha a
partir de cinco (05) grandes questões estratégicas desmembradas em estratégias de atuação.
As questões estratégicas foram dividas conforme as areas de gestão em: organizacional,
financeira, educacional, de marketing, e de pessoas.
No tocante à gestão organizacional, o objetivo é trabalhar uma gestão participativa,
voltada à descentralização, a melhoria da comunicação

e dos processos, através da

modernização continuada, focada nas demandas da sociedade. A partir dai, a instituição conta
com quatro (04) projetos estratégicos, a saber: recursos produtivos e de con trole geridos
através da participação; sistema de comunicação interna e externa implantada de forma a
facilitar a tomada de decisão, reavaliando os processos e procedimentos definindo e
implantando um programa de qualidade; modelo de gestão descentralizado e flexível
implantado; e modernização das Unidades Operativas definida a partir de critérios técnicos,
financeiros e sócio-econômicos.
Com relação à gestão financeira, o objetivo esta voltado para o gerenciamento dos
recursos financeiros, através da política de resultados com a administração de caixa, custos,
preço e investimentos, alocando os recursos através de processos e projetos, desenvolvendo
diretrizes para proporcionar o equilíbrio econômico-financeiro da organização. Os projetos
estratégicos são: sistema de informações financeiras implantado, que agilize o processo
decisório, que administre o caixa, custos, preços e investimentos organizacionais e
acompanhamento de receitas e despesas; critérios e indicadores estabelecidos para orientar
investimentos em inovação tecnológica, capacitação das equipes, desenvolvimento
organizacional, redimensionamento de espaços fisicos, desenvolvimento de produtos

e
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marketing institucional; política de resultados implantada através da gestão de processos e
projetos proporcionando o equilíbrio econômico Financeiro da organização.
A gestão educacional da instituição, aqui trabalhada sob a óptica dos produtos, ou seja.
a educação que a instituição oferta ao público externo, tem o objetivo de se desenvolver a
partir do diagnostico, planejamento e acompanhamento dos processos de aprendizagem, para
incorporação de novas tecnologias e definição de perfis e itinerários de formação, organizados
em currículos por competência e voltados ao mundo do trabalho, tendo como prioridade A.
gestão do conhecimento, o desenvolvimento humano e de potencialidades educacionais nos
níveis básico, técnico e superior, incentivando pesquisa e extensão, em articulação com a
educação básica, valendo-se também, da educação à distância. Essa questão se desmembra
nos projetos de: ações educacionais estruturadas através de itinerarios , voltados às
necessidades do mercado podendo estar articulados com a educação básica e educação
distância, garantindo os referenciais da educação; critérios definidos para estruturação.
expansão, avaliação e implantação nos níveis básico, técnico e tecnológico: e projetos de
inserção de alunos no mercado de trabalho e de apoio is organizações implementados
valendo-se de parcerias através da pesquisa e extensão.
.1á a gestão de marketing tem o objetivo de centrar-se na sustentabilidade e
fortalecimento da marca, através de disseminação e divulgação de informação (missão. visão
e valores) aos colaboradores e a sociedade, da prospecção e segmentação de mercados.
realização de pesquisas e aferição de produtos e serviços, bem como sua colocação. Tem-se
aqui quatro (04) projetos estratégicos onde consta: ações (resultados, projetos e cursos) e
valores organizacionais (missão, visão, valores) disseminados (interno e externo): parcerias
estabelecidas com organizações, universidades e Departamento Nacional para agregar valor e
fortalecimento da marca; área de relações com o mercado estruturada (política, estrutura
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cultura e estratégias);

e por fim, ações institucionais avaliadas e validadas para

criação/atualização de produtos e melhoria de processos.
Com relação á gestão de pessoas, o objetivo é buscar a socialização das ações de
recursos humanos a todos os colaboradores da instituição, bem como o desenvolvimento
constante dos mesmos na organização, através de políticas voltadas ao desenvolvimento,
valorização e comprometimento das equipes, garantindo a satisfação do ser humano e a
efetividade do negócio. As estratégias são as seguintes: programa de educação corporativa
implantado a partir da definição dos perfis profissionais necessários ao desenvolvimento dos
cargos/funções; plano diretor de recursos humanos elaborado contemplando documentos de
ambientação, valorização de funcionários, seleção,

plano de carreira, beneficios,

administração de desempenho e plano de sucessão; e parâmetros de alocação de pessoal
estabelecido de acordo com as necessidades mínimas da instituição.
De todo esse trabalho, estão em elaboração dois (02) projetos estratégicos, dos quais
um deles está efetivamente guiado para sua colocação na prálica. Os demais se encontram,
muitas vezes, em execução na informalidade. 0 que ocorre é uma execução sem projeto
prévio, que acaba descoordenada de outras ações.

4.3.1 Planejamento de RH
Considerando que a ATRH possui, com uma de suas atribuições, propor estratégias
para o desenvolvimento do ser humano, é a partir dessa Area que se realizará os estudos
relacionados ao planejamento de recursos humanos e T&D.
0 planejamento de recursos humanos foi, então, elaborado em 1999, onde foi definida
a seguinte missão para a assessoria: identificar competências, potencializar talentos humanos

e retoralimentd-los, visando o desenvolvimento e realização profissional e pessoal do ser
humano e a consecução dos objetivos organizacionais.
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Para cumprimento dessa missão, a ATRH determinou as seguintes premissas:
a) Acredita-se nas pessoas como seres humanos que buscam de alguma forma a
realização e que são capazes de se empenhar positivamente no trabalho. Baseados
nesta crença é que poderão visualizar outros caminhos e implementar alternativas
criativas de produtividade com reconhecimento, realização e satisfação;
b) A gestão de recursos humanos é função e responsabilidade gerencial e faz parte desse
trabalho. Percebe-se cada gerente como gestor de RH, e é função principal da
Assessoria de RH capacitar a gerência a administrar seu pessoal, mas não ocupar seu
lugar nesta função.
c) Cada gestor é responsável pela manutenção do ambiente organizacional que coordena
— clima e cultura organizacional;
d) A assessoria assume o papel de consultor interno, de prestador de serviços.
transferindo a gestão de RH para as gerências, assessorando-as no estabelecimento de
normas, programas, atividades, procedimentos orientados para satisfazer os requisitos
de competência dos Recursos Humanos, e obter o comprometimento com o trabalho:
e) Entende-se o papel do profissional de RH como parceiro estratégico na tomada de
decisão como agente de mudança, transformando visão em comportamentos
específicos, administrando performance:
f) Administra-se com as pessoas e não as pessoas, gerindo de forma co-responsável o
processo de mudanças e avanço organizacional.
Contudo, a visão estratégica de recursos humanos está assim definida: Entende-se que
o gerenciamento do conhecimento ou capital intelectual é uma das principais funções da
Administração de RH e o seu desenvolvimento propulsor determinante do sucesso. Essa visão
foi alinhada a macroestratégia de modernização, estratégia contemplada no planejamento
estratégico em vigor naquele período.
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0 planejamento operacional da ATHR para o exercício de 2004 contempla ações
definidas como de Desenvolvimento Organizacional (DO), onde se estruturou trabalhos como
regimentação, mapeamento de processos, consultoria a UU00, e avaliação do quadro de
pessoal de algumas unidades. Com relação à capacitação de docentes, foram planejadas
oficinas, capacitações, reuniões, e a execução do Programa de Desenvolvimento de
Educadores (PROFIS). Outra questão contemplada no plano de ação são capacitações de
marketing, considerando a execução de oficinas regionais. As capacitaçbes de informática
foram planejadas com vistas à utilização do Sistema Advance, utilizado pela organização
como ferramenta de apoio à gestão. E por fim os programas de Incentivo à Educação,
Supletivo de ensino media e fundamental, encontros de ambientação, participação em

eventos,

Programa

Vivencial de Desenvolvimento (PVD),

encontro de técnicos

administrativos, cursos de oratória e Balanced Scorecard (BSC), e Educação Corporativa.
Desses projetos, destinam-se á. AR o projeto de DO com o objetivo de elaborar o
regimento da AR; capacitação de informática orientada à utilização do sistema Advance aos
gerentes da AR; programa Incentivo à Educação, considerado um beneficio e oferecido para
pessoas que cumpram certos requisitos e conforme disponibilidade de orçamento; supletivo de
ensino médio e fundamental; ambientação; curso de oratória e BSC, Educação Corporativa; e

participação em eventos, treinamentos externos disponíveis para todo o DR, respeitando o
orçamento previsto.
A partir daqui, pode-se identificar os programas educacionais disponíveis para a
administração regional. A capacitação de informática, orientada ao gerentes, com o intuito de
proporcionar a eles conhecimentos acerca da emissão de relatórios no sistema informatizado
utilizado pela empresa; esse trabalho esteve programa para ser executado em parceira com a
empresa fornecedora do sistema 0 programa incentivo A. educação esteve disponível a todos
os funcionários, portanto não foi exclusivo para a administração regional, e conforme corista
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em regulamento (ver anexo G), visa atender carências de formação no nível fundamental,
médio, superior e de pós-graduação. A ambientação é outro programa estadual que se destina
A integração das pessoas na organização e não apresenta urna periodicidade definida, uma vez
que se iniciou neste ano de 2004. Curso de oratória, BSC e de educação corporativa estão
voltados ao aperfeiçoamento dos funcionários em seus cargos, não estando relacionados com
outros projetos; não apresentam uma periodicidade, sendo que é a primeira vez que aparecem
no programa de ação. 0 programa de participação em eventos é o que ocorre com maior
freqüência, relacionando-se aos cursos com vistas ao aperfeiçoamento no cargo e ocorrendo
de forma individual; não ha um planejamento prévio desse programa com relação ao conteúdo
e público alvo, ocorrendo conforme solicitações encaminhadas.

4.4 Planejamento de T&D

0 planejamento de T&D da organização não encontra uma sistematização bem
definida, o que se percebe pela inexistência de algum processos que deveriam ser
considerados. Contudo, é possível perceber que essa inexistência pode ocorrer em algumas
situações e não em outras, ficando confuso descrevê-la, de forma generalizada, em termos de
processos. Não existe um critério que determine em quais situações serão realizados
determinados processos, o que se percebe é que eles ocorrem conforme se percebe suas
necessidades, ou seja, se não se tem claro as necessidades de treinamento, então se faz essa
análise; se não está claro o planejamento/programação do evento, então ele é desenvolvido
formalmente e previamente, e assim com os demais procedimentos.
Para uma análise mais pontual, dividem-se os itens conforme antes estudado em
diagnóstico, programação/planejamento, execução e avaliação.
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4.4.1 Diagnóstico
O diagnóstico das necessidades de treinamento na instituição parte da análise

organizacional, ou seja, ocorre a partir da análise de novos produtos, tecnologia a ser
trabalhada, e os objetivos da organização. Não hi, para esse levantamento, uma estrutura
formal ou urna metodologia sistematizada, o que se percebe é que ele é formulado a partir dos
projetos que vão sendo implementados.
Como a ATRH é considerada parte do corpo gerencial da empresa e, portanto, tem
direito a participação nas reuniões gerenciais, é de conhecimento da ATRH todos os projetos
que serão/estão sendo implementados, possibilitando então, a observação de possíveis
necessidades de treinamento.
A partir do segundo semestre de cada exercício, então, a ATRH entra em contato com
as divisões/assessorias e/ou recebe documento de solicitação de realização de evento (ver
anexo A), de participação em atividades de capacitação e desenvolvimento (ver anexo B), de
visita técnica/estagio (ver anexo C), e requerimento de Incentivo à Educação (ver anexo D), e
monta seu plano de ação considerando os eventos a serem realizados, custo, e período de
realização. Cabe aqui ressaltar, entretanto, que com exceção do programa de Incentivo
Educação, não existe uma determinação formal com relação a data de entrega desses
documentos, podendo então ocorrer anterior ao inicio do exercício ou durante ele.
O único LNT, ocorrido formalmente, foi realizado em período anterior ao ano de

1999. A metodologia utilizada, bem como informações mais detalhadas, se perderam por
ocasião de uma troca de assessores. O que se sabe desse trabalhado é que procurou identificar
os motivos que levariam h. necessidade de um treinamento, e não as necessidades especificas,
ou seja, trabalhou-se as possíveis causas 'de'.
Desse modo, os indicadores levantados como geradores de necessidades de
treinamento foram: novos produtos, cobrança de resultados, concorrência, mudança de

67

processos de trabalho, modernização das equipes, movimentação de funcionários, redução de
funcionários, expansão da empresa, outros e turn over.

4.4.2 Programação/desenho
0 SENAC/SC se utiliza de três (03) tipos de treinamento: treinamento interno,
externo exclusivo e misto.
0 treinamento interno pode ocorrer em quatro subtipos: formação inicial,
aperfeiçoamento no cargo, treinamento para transferencia, e treinamento para promoção.
Com relação à formação inicial, são realizados eventos de ambientação que têm por
objetivo transmitir conhecimentos mínimos sobre a organização, e já apresentar os novos
funcionários à AR, dando-lhes uma noção da sua funcionalidade. Esse trabalho é
desenvolvido em parceria com os demais setores da AR que participam do evento no intuito
de transmitir conhecimentos específicos sobre as Areas que representam Não há uma
periodicidade fixa para a elaboração desse tipo de evento, ficando atrelado ao número de
novos funcionários (ainda que não se tenha claro qual o número mínimo de participantes para
tornar viável o evento).
Já o treinamento no serviço ocorre constantemente e é de responsabilidade absoluta da
Area que esta recebendo o novo funcionário. Não existe uma metodologia de trabalho (mica a
ser aplicada nessa situação, normalmente o funcionário que tem maior conhecimento das
atividades do setor transmite algumas informações ao novo a medida que esse vai
desenvolvendo suas tarefas. Esse tipo de treinamento não costuma ser planejado previamente.
0 treinamento interno para aperfeiçoamento no cargo é elaborado, em geral, para dar
suporte a alguma questão que esteja sendo suscitada, e normalmente refere-se à preparação
para a execução de um novo produto. Esses eventos representam o foco de planejamento da
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RH, e são elaborados a partir de iniciativas da própria ATRH, ou da área de interesse no
trabalho, sendo solicitado através do formulário em anexo (ver anexo A). Quando solicitado
por outra Area, cabem a ATRI-1 analisar as informações e negociar com a área os ajustes que
se fizerem necessários.
O treinamento interno para transferência praticamente inexiste, ficando muito mais
atrelado is deficiências percebidas pelo funcionário, e ai cabe a ele solicitar participação em
atividades de capacitação e desenvolvimento (ver anexo B), do que uma preparação prévia
para essa transferência Para esse procedimento não hi um planejamento prévio.
O treinamento interno para promoção inexiste, em geral as pessoas são promovidas
por já apresentarem as questões exigidas ao novo cargo.
O treinamento externo exclusivo é um tipo de treinamento desenvolvido a partir da
solicitação dos funcionários, feita através do preenchimento de formulário, anexo B para
seminários externos, e anexo D para programas relacionados a universidades. Essas
solicitações são analisadas e a partir de uma parecer favorável, havendo disponibilidade de
verba, o funcionário pode realizá-lo. Essa atividade é planejada apenas em termos de valores
para o ano, as demais analises referentes a conteúdo, objetivo, etc. são realizadas a partir do
recebimento da solicitação. Percebe-se aqui que existe um planejamento de orçamento apenas,
o que compromete em muito o trabalho de T&D da organização, haja vista que esses são os
tipos de treinamento mais realizado na Administração Regional.
O treinamento misto é elaborado quando se vislumbra uma metodologia, ferramenta
e/ou perspectiva de trabalho, e a questão a ser abordada não é de domínio de alguém da
organização. Os eventos relacionados i adequação a novas tecnologias e a absorção de novos
modelos/ferramentas de gestão normalmente são elaborados dessa forma, onde a ATRH
coordena o evento e o planeja conjuntamente com o responsável contratado para sua
execução.
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As metodologias de ensino utilizadas pela organização dependem do tipo de
treinamento a ser executado. As mais utilizadas, entretanto, são: treinamento no trabalho, para
treinamento interno como formação inicial no serviço; treinamento por simulação, em

especial utilizado nos treinamentos mistos; ensino a distância para capacitações de longa
duração e com abrangência de um número maior de pessoas;

e o treinamento

computadorizado, utilizado apenas quando o treinamento é externo exclusivo.
Com relação A. modalidade aplicada, em geral trata-se de seminários externos, para
aperfeiçoamento de tópicos que estejam sendo discutidos na organização. Dentro desses
seminários podem ocorrer cursos específicos para a área de formação, com curta duração. H á

também os programas relacionados a Universidades, como o caso do programa Incentivo A.
Educação.

Com relação aos recursos utilizados, existe uma variedade bastante grande, utilizandose recursos visuais e audiovisuais, quadros de giz e flipcharts, e, na maioria dos casos, a
exposição oral com presença fisica.
O conteúdo do evento é elaborado pela area que estará coordenando o evento, e no

caso de treinamento exclusivamente externo, pela empresa proponente. A ATRH analisa as
solicitações que chegam relacionando o conteúdo dessas aos objetivos anunciados no mesmo
documento (ver anexos A, B e C), fazendo, a partir dai, as ponderações que verificar serem
necessárias. Percebe-se que essa análise está desprovida de quaisquer critérios, e sua
profimdidade depende da conveniência de disponibilidade de verba A única exceção

percebida diz respeito ao programa Incentivo A. Educação (através do preenchimento do anexo
D), que deve sofrer parecer tanto da ATRH como da DAP, e que tem uma série de critérios

para a seleção dos participantes (conforme consta no anexo G).

70

4.4.3 Execução/Implementação
A execução dos programas de T&D, quando previstos pela ATRH, são realizados

conforme planejamento prévio. Esse planejamento não apresenta uma estrutura pré-definida,
baseando-se predominantemente no know how das pessoas que os coordenam.
Quando os programas são solicitados por ou tr as Areas ou mesmo por funcionários
individualmente, a execução fica sob responsabilidade do solicitante, cabendo a ATRH, após
a análise da solicitação, encaminhar ao setor responsive l para reserva de espaço, hospedagem,
etc., e então custear o evento. 0 processo de solicitação se di através do preenchimento de
formulários disponíveis na intranet (ver anexos A, B, C e D), que devem ser então
encaminhados a ATRH que emite, se aprovado, uma guia de confirmação de evento (ver
anexo E). Cabe reafirmar, entretanto, que a única exceção ocorre com relação ao programa de
Incentivo i Educação que é analisando pela ATRH e DAP. A aprovação nesse programa se di

através da emissão do documento Termo de responsabilidade de ciência e concordância do
programa de Incentivo i Educação (anexo F).
Considerando a execução de programas de T&D referentes ao ano de 2004, é
conveniente antes verificar a estrutura de pessoal, da AR do SENAC/SC. Essa conta com
sessenta e nove (69) pessoas, das quais três (03) delas desenvolvem suas atividades fora da
AR. Sua configuração, com relação OA grau de escolaridade, fica distribuída da seguinte
forma:
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Pessoas por
Grau de Escolaridade
{— 2%
2%
6%

3% 2%I

2%

5%

41%

O Primeno incompleto
0 2° Grau in completo
• Especializactlo

0 Primário completo
0 2° Grau completo

0 En sino médio incompleto O Ensino medic, completo
Superiof completo
'Superior incompleto

Mestrado

Figura 14: Pessoas por grau de escolaridade

Desse modo percebe-se grande concentração de pessoas com escolaridade superior
completa, totalizando vinte e oito (28) funcionários, seguido da categoria de pessoas com
especialização - dezesseis (16) pessoas, e superior incompleto com nove (09) pessoas.
chamando a atenção para o fato dessa categoria ser composta exclusivamente por pessoas que
estão cursando esse grau, e, portanto, não o pararam.
Considerando os dados, tem-se que 70% das pessoas na instituição tem nível de
escolaridade igual ou superior ao 'superior completo'. Isso leva a crer que as expectativas
desse pessoal em relação a programas de T&D é grande, uma vez que apresentam uma base
solida de formação para as suas respectivas Areas. Portanto, é licito considerar que esses
devem analisar mais criticamente o quanto de valor agregado apresenta os programas que
participam.
A execução de programas de T&D de 2004, destinados à pessoas da AR, foram todos
do tipo seminários externos. Com relação à modalidade estão assim divididos:
N°
Modalidade

eventos

N°
participações

Programas relacionados
a Universidades
Seminários externos

7
13

9
26

Total

20

35

Tabela 01: Programas de T&D elaborados
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Levando em consideração que entre esses participantes hi quem tenha participado de
mais de um evento, tem-se 24 pessoas participantes de projetos de T&D, o que representa

36,36% dos funcionários.
Com a tentativa de compilação desses dados foi possível verificar que o controle
desses programas praticamente inexiste, considerando que:
a) Registros não foram encontrados — os documentos de confirmação de evento
seguem uma ordem de numeração, onde foi possível identificar a ausência de

vários desses registros, bem como não se procede a guarda das solicitações feitas e
não atendidas;
b) Participantes não citados — por ser uma observação participante, foi possível
identificar que pessoas participantes de certos eventos não estavam registradas na
sua confirmação;

c) Relação equivocada entre evento planejado e realizado — os eventos planejados
possuem uma fonte de recurso a qual são relacionadas suas despesas. 0 que se
percebeu é que eventos foram confirmados com fontes de recursos não

relacionadas com sua natureza;
d) Inexistência de um acompanhamento financeiro — a partir da emissão da
solicitação, quer sej a de participação em evento como de realização em evento, e
sua posterior confirmação, a (mica ação executada é de pagamento das despesas,
sem relacioná-las ao planejamento prévio, tanto em termo de valores financeiros,
quanto de participantes, etc;
e) Ausência de uni registro da participação em programas de T&D por funcionário —
a inexistência desse processo inviabiliza a verificação do histórico profissional do

funcionário, com relação aos eventos dos quais participou;
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f) Não utilização de arquivos — o que inviabiliza uma pesquisa de período superior a

um ano, uma vez que esses registros não foram encontrados;
g) Em alguns casos não ha a relação entre o programa que a pessoa participa e as
atividades que ela desenvolve, muito menos aquelas que deverá desenvolver, uma
vez que não existe qualquer intenção de um plano de carreira ou sucessão na
instituição.

4.4.4 Avaliação de treinamento/Avaliação de desempenho
0 processo de avaliação dos treinamentos não é uma pratica rotineira na organização,
e o que se percebe é que sua ocorrência se di apenas nos treinamentos internos e mistos.

Quando feito, o mesmo acorre através de análise subjetiva, apenas no nível de reação.
A avaliação do processo de treinamento não é utilizada como um feedback dos
treinandos em relação ao que foi desenvolvido, haja vista que as avaliações feitas não

costumam ser tabuladas e analisadas, inexistindo, portanto, uma verificação quanto a
efetividade ou alcance dos treinamentos. Em decorrência do exposto, nenhuma avaliação feita

serve como base para a elaboração de treinamentos posteriores, sendo elaboradas apenas com
o intuito de provocar uma reflexão do participante sobre o treinamento.

notória a inexistência de um critério para a ocorrência ou não da avaliação de
treinamento. Essa decisão, em geral, está sob responsabilidade do organizador pelo evento.

Segundo informações obtidas na ATRH - responsável pelo T&D da empresa -, existem alguns
modelos de avaliação de treinamento, os mesmos, contudo, não são utilizados e não foram
localizados quando solicitados.
Com relação a avaliação de desempenho, que seria uma possibilidade de verificação
da perfbrmance do indivíduo não apenas em relação a um treinamento especifico, mas em

todo o contexto ele esta inserido, a organização tem investido em estudos com o intuito de
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analisar suas vantagens e impactos. Pesquisas feitas em outras instituições, entretanto,
mostraram que nenhuma das ferramentas propostas nas bibliografias proporciona uma
avaliação de desempenho efetiva, já que, para essas, nenhuma comporta as especificidades
reais de uma empresa. Essa análise fez com que, até o momento, a organização não optasse
por sua implementação, estando ainda em busca de ferramentas que se adequam à estrutura
apresentada pela empresa.

4.5 Programas de educação corporativa

Apesar da implantação de um programa de educação corporativa ser uma intenção
constatada no planejamento estratégico da instituição, ela ainda não foi estudada e formulada
para uma possível implementação.
A educação corporativa parte da identificação de competências para que seja possível
atender de forma continuada as necessidades de T&D de seus funcionários. 0 SENAC/SC.
entretanto, não tem claro quais as competências de seu corpo funcional, além de não ter
definido quais competências futuras são desejadas. Desse modo é licito considerar que a
organização não tem claro quais competências devem ser desenvolvidas, quer sejam no
âmbito das competências essenciais, grupais e/ou individuais.
Essa ausência de descrição das competências atuais e futuras é ainda somatizada a
inexistência de um mapeamento com relação a quais pessoas podem participar de programas
de T&D, se essas, quando requeridas a participar, são desenvolvidas visando o médio, longo
ou curto prazo, e ainda se as capacitações feitas têm em vista as funções já desenvolvidas, ou
as futuras.
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0 Departamento Nacional do SENAC teve a iniciativa de, no ano de 2004, lançar o

programa educação corporativa onde apresentou, como primeira e até então Única ação, a
capacitação de todo o corpo gerencial no tema. Esse programa 6 um curso, oferecido na

metodologia à distância, que busca orientar as pessoas sobre o que 6 educação corporativa,
como implementá-la, quais seus impactos para a organização, etc É perceptível, en tr etanto,
que falta a esse programa uma continuidade com relação a sua possível implementação„ uma
vez que não alinhou os temas abordados h. realidade da organização.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o estudo de caso desenvolvido, e tendo por base a fundamentação
teórica levantada, é possível se discorrer acerca do problema desse trabalho a partir dos
diagnósticos referentes a cada objetivo especifico identificado.

A organização tem como missão o "compromisso com o desenvolvimento das pessoas
e organizações, promovendo ações educacionais e disseminação do conhecimento". Essa

missão está coerente com objetivo especificado em seu Decreto-Lei de criação e apresenta
uma coerência com o planejamento do SENAC Nacional.
A estrutura organizacional da empresa é achatada e apresenta uma boa relação entre
superiores e subordinados. Entretanto, apesar dessa arquitetura organizacional proporcionar
uma boa relação burocrática, a realidade da empresa é avessa a essa característica, requerendo
um processo burocrático bastante significativo, o que se faz perceber no grau de
complexidade dado aos processos decisórios na empresa
A relação existente entre educação corporativa e treinamento e desenvolvimento está
na amplitude que esses dois conceitos alcançam. Enquanto o treinamento e desenvolvimento
está relacionado ao desempenho no cargo, a educação corporativa apresenta uma preocupação
maior, compreendendo o desenvolvimento humano e profissional do homem. Pode-se dizer,
entretanto, quer o treinamento e desenvolvimento é um dos pilares da educação corporativa
Tendo ciência do exposto, é possível levantar os programas educacionais disponíveis
na instituição, que apresentam um certo grau de periodicidade, como os programas de
capacitação para utilização do sistema informatizada que a empresa utiliza, programa de
ambientação, e o programa participação em eventos (que são solicitados à medida que surgem
interesses na realização desse programa). Entretanto, não é possível classificar esses
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programas como sendo de educação corporativa, mas sim eventos isolados de T&D voltados à
necessidades especificas, conforme a disponibilidade ou não de verba.
E importante ressaltar o grau de importância dado 6. variável 'verba' no todo que se
trabalha o desenvolvimento dos funcionários. A inexistência de verba disponível acaba com
qualquer intenção de desenvolvimento de pessoas, independente da importância que isso teria
no sucesso da empresa. Por outro lado, a disponibilidade de verba pode levar a aprovação de
programas distantes das necessidades da empresa.
A partir daqui, ou seja, considerando a inexistência de programas de educação
corporativa, é possível declarar, conseqüentemente, a inexistência de um planejamento.
Mesmo a análise elaborada sob o aspecto de T&D explicita a inexistência de uma sistemática
com relação a diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas de treinamento
e desenvolvimento. Esse processo, na organização, é confuso e desprovido de critérios, não
ficando claras as etapas a serem cumpridas e nem mesmo a necessidade do cumprimento
delas.
Haja vista toda a falta de estrutura apresentada com relação à educação corporativa, a
análise da freqüência com que os funcionários participam de programas educacionais acaba
sendo prejudicada pela inexistência de uma base histórica onde conste os treinamentos
realizados, participantes, habilidades desenvolvidas, etc.
A avaliação de treinamento, então, hora pode ocorrer, mas apenas ao nível de reação,
sem um trabalho de análise dos resultados obtidos, ou sequer ocorre. Essa questão merece
enfoque considerável, uma vez que poderia servir de suporte para a reorganização dos
trabalhos voltados A. educação corporativa, ou seja, uma avaliação consistente leva a
reformulação do processo com vistas às melhorias necessárias.
Contudo, a avaliação de desempenho também não é feita, onde se percebe uma
intenção na organização em tomo da utilização dessa metodologia de trabalho, entretanto é
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uma intenção em grande escala problematizadora, uma vez que se fecha nos entraves em
detrimento da criatividade com vistas A. possibilidade de implementação.
Por fim, entende-se que, os programas de educação corporativa oferecidos pelo
SENAC/SC aos seus funcionários não facilitam o cumprimento de sua missão organizacional,
uma vez que não são direcionados a ele. Considerando as estratégias como os pilares que
visam atender a missão da organização é possível visualizar a educação corporativa como
objetivo pretendido apenas na questão referente à gestão de pessoas, onde se conclui que a
relação da educação corporativa com a missão da instituição é apenas parcial. Chega-se a essa
conclusão a partir da verifi cação anterior em tomo da inexistência de um trabalho voltado à

educação corporativa, à pouca organização em tomo dos assuntos referentes a
desenvolvimento de pessoas, e ainda a falta de visão estratégica em tomo do potencial
humano relacionado ao sucesso de uma organização.
Esse cenário poderia ser modificado a partir da inserção da questão educação
corporativa em todas as questões estratégicas, de modo a garantir essa ferramenta no
cumprimento de sua missão; formatação do programa de educação corporativa, garantindo a
elaboração de um planejamento de T&D que contemple as fases de diagnóstico, programação,
execução e avaliação; desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento, controle e
avaliação dos programas educacionais, de modo a garantir a otimização dos investimentos
feitos na area; criação de um banco de dados dos funcionários, com relação à suas
participações em ações de educação; elaboração de um mapeamento das competências
necessárias aos funcionários e cargos, de modo a garantir um diagnóstico mais claro: e

desenvolvimento de uma ferramenta de ava li ação de desempenho, de modo a poder mensurar
o desempenho das pessoas na organização.
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6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A partir das conclusões enunciadas, podem-se sugerir o desenvolvimento dos
seguintes trabalhos futuros na organização pesquisada:
a) Propor uma ferramenta de gestão com o intuito de avaliar e validar o planejamento
estratégico da empresa;
b) Diagnosticar metodologias possíveis de serem aplicadas em um programa de educação
corporativa;
c) Mapear as competências essenciais, funcionais e individuais requeridas pela
organização para o cumprimento de sua missão e visão;
d) Desenvolver de uma ferramenta informatizada de gestão de recursos humanos que
alinhe perfil profissional do funcionário ao seu desenvolvimento em termos de
participação em programas educacionais;
e) Propor urna ferramenta de avaliação de desempenho que colabore na mensuração do
alcance dos objetivos organizacionais a partir da participação das pessoas.
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ANEXOS
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Anexo A — Solicitação de realização de evento
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ATRH
Santa Catarina

Assessoria Técnica de
Recursos Humanos

RH

uo soLicITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO
1.

Justificativa:

2.

Objetivos:

3.

Conteúdo Programático :

86

4.

Outras informações :

6.

Informações Financeiras :

6.

Autorização de Despesas :

Gerente da Unidade

ATRH
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Anexo B — Solicitação de participação em atividades de capacitação e desenvolvimento
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i■
senac

ATRH

MI

Assessoria Técnica de
Recursos Humanos

Santa Catarina

UO SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES
DE CAPACITA pii 0 E DESENVOLVIMENTO
1.

Necessidade(s) da Unidade que demanda(m) a participação no evento:

2.

Foco de interesse:

3.

Outros aspectos:

4.

Informações a respeito do evento:
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5.

Informações outras:

S.

Dados do participante:

Nome:
Data de admissão:
Cargo atual:

Função:
Lotado(a) na:
Atribuições principais:

7.

Item da Despesa

Código

Orçamento

Titulo

3.4.90.14

Diárias - Pessoal Civil

3.4.90.33

Passagens e Desp. C/Locomoção

3.4.90.39

Serv. Pessoa Jurid. por item:

Planejado

Total de Despesas Correntes

Gerente da Unidade

ATRH

Executado
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Anexo C — Solicitação de visita técnica/estagio
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mow

ATRH

MI

Assessoria Técnica de
Recursos Humanos

senac

Santa Catarina

UO SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA / ESTAGIO
1.

Necessidade(s) da Unidade que demanda(m) a visita / estágio:

2.

Foco de interesse:

3.

Outros aspectos:
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4.

Período desejável para a visita técnica / estágio:

5.

Local sugerido (justifique):

6.

Dados do participante:

Nome:
Data de admissão:
Cargo atual:
Função:
Lotado(a) na:
Atribuições principais:

Gerente da Unidade

ATRH
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Anexo D — Requerimento de participação no programa Incentivo a Educação
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senac serviço nacional de aprendizagem comercial
departamento regional de santa catarina

A
Divisão de Administração de Pessoal

REQUERIMENTO

Eu,

, servidor (a) do (a) CFP\AFP
, desde
/
/
lotado (a) na

função de

, vem respeitosamente requerer a V_ S

a., inscrição no Programa de Incentivo

a Educação, conforme portaria n °. 37/97.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:

Item 14 do programa — Da devolução das parcelas pagas - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
de Santa Catarina — SENAC, receberá do servidor a importância paga a titulo de Incentivo à Educação até a
respectiva data da desistência ou interrupção voluntária dos estudos. Caso a interrupção ocorra
comprovadamente por responsabilidade do SENAC, o servidor estará isento da devolução.

Assinatura do Servidor

Nome do Curso:
Bolsa: O Ensino Fundamental

O Ensino Médio O Superior O Pós-Graduação
Data final do curso:

Data inicio do curso:
Valor Matricula (integral):
Valor Mensal (integral):

Visto DAP

Visto Direção Regional

OBS: (espaço reservado é DAP/ATRH)

Visto AT
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Anexo E — Confirmação de evento
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111111111111

serviço nacional de aprendizagem comercial

senac

departamento regional de santa catarina

111111

CONFIRMAÇÃO DE EVENTO

D1 ATRH

A SS U NTO:

PARA:

N

*. 0000/00

DATA:

00/00/0000

Senhor Gerente

Estamos confirmando a realização de ( ), conforme informações abaixo:

Fonte de Recurso —

Grupo de Custos —

Centro de Custo —

Local—
Data
Público Alvo

Autorização de Despesas
Nas Solicitações de Pagamento deverão ser selecionadas as respectivas Fontes de Recurso,
Grupo de Custo e Centros de Custo. Informamos ainda que o procedimento de cadastro das Fontes de Recurso
devera seguir as orientações da DF.
Solicitamos que as despesas vinculadas sejam debitadas nos códigos informados, corn o
propósito de não onerar a UO e possibilitar o controle na execução.
Atenciosamente,
Assessor de Recursos Humanos
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Anexo F - Termo de responsabilidade de ciência e concordância do programa de Incentivo à
Educação
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Emit
senac serviço nacional de aprendizagem comercial
NE departamento regional de santa catarina

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO
PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO

Eu,

, servidor (a) do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
, declaro estar ciente e ern concordância

em Santa Catarina, lotado(a) no(a)

com as regras estabelecidas na portaria 37/97 e seu anexo, referente ao Programa de Incentivo
Educação, principalmente no item 14 que trata da devolução das parcelas pagas, caso venha
a desistir voluntariamente do referido programa.

de

Assinatura do servidor(a)

de 20

.
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Anexo G — Programa de Incentivo a Educação
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PROGRAMA DE INCENTIVO

A EDUCAÇÃO

Anexo da Portaria no 37/97 - Atualizada em 07/12/01
PROGRAMA DE INCENTIVO ik EDUCACAO
1 - 0 que é?
um programa que visa oferecer subsídios financeiros de incentivo à educação
continuada para:
- Conclusão do ensino fundamental, médio e superior;
- Aprendizado de microinformática e de idiomas;
- Pós-graduação (Lato ou Strictu Sensu).
2 - Quais são os incentivos?
a) Isenção das taxas de matricula e mensalidades dos cursos ministrados pelo SENAC;
b) Negociação de vagas junto ao SESC;
c) Modulação do horário de trabalho;
d) Incentivo à Educação no ensino fundamental;
e) Incentivo à Educação no ensino médio;
f) Incentivo à Educação no ensino superior;
g) Incentivo à Educação no ensino de Pós-graduação.
3 - A quem se destina?
- Todos os servidores, desde que haja interesse da Instituição, terão direito ao presente
programa (item "a" do tópico 2);
- Todos os servidores contratados por prazo indeterminado terão direito a pleitear os
incentivos acima citados conforme critérios estabelecidos neste programa.
4 - Da Concessão
A concessão do incentivo à educação descritos no tópico 2 itens "a" e "d" a "g" .
5 - Dos critérios de seleção
- Ter no mínimo dois anos de contrato de trabalho por prazo indeterminado no SENAC (
itens "d" a "g" do tópico 2);
- Compatibilidade com a área de atuação no SENAC ( item "e" a "g" do tópico 2);
- Possuir intervalo de 2 anos entre um Incentivo à Educação e outro;
- Priorizar os servidores que não tenham cursado escolaridade equivalente a solicitada;
- Não ter sofrido penalidade disciplinar durante o último ano de trabalho;
- Maior assiduidade e pontualidade;
- Interesse da Instituição
6 - Do processo de seleção
A seleção ficará a cargo da Divisão de Administração de Pessoal - DAP e Assessoria
Técnica de Recursos Humanos, que após respeitados os critérios de seleção, indicarão os
selecionados para aprovação da Direção Regional.
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7 - Dos critérios de desempate
- Obedecer a escala (item "d" a "g" do tópico 2) hierarquicamente.
- Interesse da Entidade identificado pelo planejamento estratégico em vigor;
8 - Da inscrição
A Divisão de Administração de Pessoal - DAP receberá até o dia 15 de janeiro de cada
ano o requerimento (modelo anexo - indispensável) solicitando a participação do
servidor interessado no Programa de Incentivo à Educação.
9 - Da renovação
A renovação do incentivo à educação sera pleiteada anualmente, até o dia 15 de janeiro
de cada ano, através de requerimento (modelo anexo - indispensável) para o
servidor que já participa do programa.
10 - Dos recursos orçamentários
A concessão do incentivo à educação será limitada a existência de recursos
orçamentários. 0 Programa de Incentivo à Educação subsidiará 50% ( cinqüenta por
cento) da matricula e mensalidades, fixadas no mês de dezembro de cada ano, sendo
que o valor mensal do incentivo não poderá exceder a R$ 200,00 (duzentos reais).
Quando da participação de curso em entidades públicas de ensino gratuito, não será
concedida o incentivo à educação.
11 - Do reembolso
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Santa Catarina - SENAC reembolsará
os servidores pelas unidades onde estão lotados, mediante apresentação do comprovante
de quitação de pagamento emitido pelo estabelecimento de ensino e de acordo com o
tópico 10. 0 beneficiado deverá encaminhar à Divisão de Administração de Pessoal DAP, mensalmente, cópia do mesmo documento. 0 envio deste comprovante é
importantíssimo, pois servirá para o efetivo controle da verba destinada ao programa e
garantia do beneficio para servidor.
12 - Do valor total
O valor total destinado ao Incentivo à Educação será de R$ 30.000,00 ano, podendo ser
corrigido, conforme disponibilidade financeira e determinação da Direção.
13 - Da suspensão
O incentivo à educação será suspenso nos seguintes casos:
a) Ultrapassado o período normal estabelecido pelo curso;
b) Falta ou esgotamento de recursos orgamentirios.
14 - Da devolução das parcelas pagas
o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Santa Catarina - SENAC, receberá do
servidor a importância paga a titulo de Incentivo à Educação até a respectiva
data da desistência ou interrupção voluntária dos estudos. Caso a interrupção
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ocorra comprovadamente por responsabilidade do SENAC, o servidor estará isento da
devolugAo.
RUDNEY RAULINO
Diretor Regional

