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RESUMO 

0 presente trabalho fala do treinamento de urn modo geral e das diferen9as entre o 

termo treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro das organiza96es 

modernas sob o enfoque de potencial humano e nao de recursos humanos. 

Mostra as varias etapas a serem observadas na elabora9ao de urn programa de 

treinamento e o que os varios autores falam a respeito de cada uma delas. Quais 

as abordagens existentes no mercado e quais os tipos de recursos atualmente 

utilizados. 

A proposta de treinamento aqui apresentada busca atraves da metodologia de 

treinamento em sala de aula e a tecnica de aula expositiva a capacita9ao de 

empregados novos como a9ao estrategia para melhoria do desempenho de vendas 

nos produtos seguros de vida e capitaliza9ao. Foi analisado urn grupo de 33 

empregados com ate 180 dias de contrata9ao, no qual foi aplicada a avalia9ao de 

rea9ao logo ap6s o treinamento, assim como, foi feito o acompanhamento do 

desempenho individual de vendas dos produtos focados antes e ap6s a 

participa9ao no treinamento. 

Pretende-se no final deste trabalho, atraves da analise dos dados levantados, 

conferir a eficacia da proposta apresentada para subsidiar novos projetos de 

treinamento e capacita9ao para a Superintendemcia A, da lnstitui9ao Publica X. 

Pela analise dos resultados e das conclusoes deles extrafdas, poder-se-a sugerir 

mudan9as ou os ajustes necessaries para a melhoria do processo de 

aprend izagem. 
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1. INTRODUCA.O 

1.1 TEMA 

0 treinamento em sala de aula como meio para a melhoria no desempenho de 

vendas de produtos da lnstituic;ao Financeira Publica X. 

1.2 PROBLEMA 

As mudanc;as no cenario economico sao rapidas e freqOentes, exigindo das 

organizac;oes equipes altamente qualificadas e dinamicas para que possam 

competir com a concorrencia de igual para igual ou de preferencia, a frente das 

demais. Ha uma grande preocupac;ao no desenvolvimento e atualizac;ao destas 

equipes sendo que, atualmente, a area de treinamento, assim como as demais 

areas das organizac;oes, utiliza-se da tecnologia disponfvel para dinamizar o 

repasse de informac;oes e de conhecimento atraves de cursos via web, video e 

audio conferencias e comunidades virtuais, seja pela praticidade destes recursos 

como tambem pelo baixo custo e abrangencia. 

No entanto, o que se observa na organizac;ao pesquisada e que devido a grande 

demanda de clientes nos pontos de vendas, nem todos os empregados 

conseguem usufruir dos recursos de treinamento e desenvolvimento acima citados, 

sendo que a capacitac;ao dos novos empregados fica comprometida e morosa 

porque depende da disponibilidade de colegas mais experientes para orientar 

sobre cada atendimento, produto e servic;o. ConseqOentemente, demora-se mais 

para que os novos empregados deem o resultado esperado para a empresa. Como 

agravante, no ano de 2006 houve uma grande migrac;ao de empregados 

experientes dos pontos de venda para outras areas da empresa, tanto por 

promoc;ao como por adequac;ao do quadro de pessoal, sendo que os mesmos 

foram repostos com empregados recem contratados, ocorrendo urn aumento 
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consideravel no percentual de empregados com pouca ou nenhuma experiemcia 

nos pontos de venda. 

Assim, com o intuito de acelerar este processo de capacitac;ao foi utilizada a 

metodologia de treinamento em sala de aula para auxiliar na melhoria do 

desempenho de vendas de varios produtos oferecidos no balcao, dos quais, sera 

objeto de estudo deste trabalho os produtos seguros de vida e capitalizac;ao de um 

grupo Y, formado por 33 (trinta e tres) empregados com no maximo 180 dias de 

contratac;ao. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a efetividade da metodologia de treinamento em sala de aula na 

capacitac;ao de 33 empregados, de uma instituic;ao financeira publica, com ate 180 

dias de contratac;ao para a melhoria do desempenho de vendas dos produtos 

seguros de vida e capitalizac;ao. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPEClFICOS 

A - Verificar se a metodologia de treinamento em sala de aula pelo metodo 

tradicional (aula expositiva) e eficaz na capacitac;ao do empregado; 

B - Verificar se o treinamento em sala de aula auxilia na melhoria do desempenho 

de vendas dos produtos seguros de vida e capitalizac;ao. 

1.4 METODOLOGIA 
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1.4.1 - TIPO DE PESQUISA: - levantamento 

1.4.2 - ABORDAGEM DE ANALISE: - quantitativa 

1.4.3- NfVEL DE PESQUISA: - grupal 

1.4.4-INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: sistema de 

acompanhamento de petformance de vendas existente na organiza<;ao 

pesquisada; 

aplica<;ao de questionario de 

multipla escolha sabre o treinamento a todos os participantes; 

1.4.5 - ANALISE E ELOBORA<;AO DE SUGESTOES: - atraves da analise 

comparativa entre o quantitativa de vendas de cada participante verificado nos 

30 dias anteriores ao treinamento e 30, 60 e 90 dias ap6s o treinamento 

constatar-se-a a efetividade do treinamento na melhoria do desempenho e 

juntamente com o levantamento do resultado do questionario ap6s o 

treinamento (avalia<;ao de rea<;ao), sera possfvel observar sobre os seus 

reflexos na capacita<;ao dos empregados. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Este levantamento e de grande importancia para o desenvolvimento de novas 

projetos de capacita<;ao de empregados porque atraves dele poder-se-a verificar o 

custo-beneffcio deste tipo de metodologia de treinamento, assim como, servira de 

subsfdio para a melhoria dos programas de capacita<;ao na organiza<;ao 

pesquisada. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 presente trabalho esta dividido em 5 capltulos: 

Capitulo 1 - Apresentac;ao: explica sobre o que e o trabalho, seus objetivos, 

publico alvo, no que consiste a pesquisa, metodologia aplicada e como foi 

realizada a coleta de dados. 

Capitulo 2 - Fundamentac;ao Te6rica: conceitua os termos chave do trabalho. Fala 

dos conceitos que devem ser considerados para o entendimento da 16gica do 

trabalho e no que se fundamentou a proposta de trabalho aqui apresentada. 

Capitulo 3- A Empresa: descreve-se rapidamente a lnstituic;ao Publica X e a sua 

polftica de recursos humanos no que se refere a area de desenvolvimento de 

pessoas. 

Capitulo 4 - Proposta de Treinamento sobre Produtos Oferecidos no Balcao da 

lnstituic;ao X - para empregados com ate 180 dias de contratac;ao: fala do porque 

ter sido escolhida a metodologia do treinamento em sala de aula e da tecnica de 

aula expositiva, descreve a programac;ao do treinamento com o detalhamento de 

todas as suas fases e a analise dos resultados obtidos. 

Capitulo 5 - Conclusao e Recomendac;oes: quais as posslveis causas dos 

resultados obtidos. 0 alcance ou nao dos objetivos propostos, o que pode ser 

melhorado a partir da analise dos resultados. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Breve Hist6rico do Treinamento Empresarial 

Segundo Antonio Carlos Gil (2001, p.119), a preocupa<;ao com o treinamento 

de pessoal nas empresas existe desde o infcio do seculo XX devido a influ€mcia 

da Escola Classica de Administra<;ao, cujo objetivo principal era o mais alto 

grau de produtividade, considerando somente os aspectos mecanicos do 

trabalho. 

No infcio da decada de 40, concomitantemente ao infcio da Segunda Guerra 

Mundial, embasados pelos princfpios da Escola das Rela<;oes Humanas, o 

treinamento nas empresas passou a se preocupar tambem com os aspectos 

psicossociais dos trabalhadores atraves de conteudos que contribufssem no 

desenvolvimento do relacionamento interpessoal e na sua integra<;ao a 
empresa e tambem no desenvolvimento de programas de prepara<;ao de chefes 

e supervisores e, posteriormente, tambem de lideran<;as. 

A partir da decada de 60, a area de Administra<;ao de Recursos Humanos adota 

o enfoque sistemico, passando a desenvolver treinamentos mais estruturados 

de acordo com os objetivos da organiza<;ao e obedecendo as seguintes etapas: 

- diagn6stico - levantamento e identifica<;ao das necessidades de 

treinamento; 

- prescri<;ao - elabora<;ao da proposta de treinamento; 

- execu<;ao - realiza<;ao do treinamento conforme proposto; 

- avalia<;ao - verifica<;ao se os objetivos do treinamento foram alcan<;ados. 
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Atraves das etapas acima indicadas, procura-se, atraves dos treinamentos, 

verificar e suprir as caremcias dos individuos ou grupos no que se referem aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessarias para a realizagao eficiente e 

eficaz das suas atividades laborais, tendo-se por baliza os objetivos e a cultura 

da organizagao. 

E e esta linha que predomina nos dias de hoje, pois o treinamento e 

considerado, segundo Chiavenato (2005, p.339), "um meio de desenvolvimento 

das compet€mcias nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e 

inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se 

tornarem cada vez mais valiosas". No entanto, ja ha evidencias de que o 

enfoque meramente sistemico esta abrindo espa<;o para urn enfoque 

contingencial, no qual a enfase "e na lideram;a situacional, na potencializagao 

de times autogerenciaveis, estruturas matriciais e planejamento estrategico", 

como afirma Roberto Kanaane (2001, p.76). 

2.2 Capacitac;ao de Pessoas 

Para Antonio Carlos Gil (2001, p.121) as empresas necessitam de pessoas 

ageis, competentes, empreendedoras e dispostas a assumir riscos. Requerem

se pessoas capazes de conduzir o neg6cio da empresa, de produzir bens e de 

prestar servigos altamente competitivos ... Requer-se, pois, muito mais do que 

pessoas simplesmente treinadas. 

Segundo Maxwell (2006, p.78 e 79) a capacitagao, como a alimentagao, e urn 

processo continuo e que envolve uma programagao para o crescimento do 

empregado, com supervisao do seu progresso e estimulo constante na 

realizagao de tarefas de forma a faze-los passarem o seu legado adiante. 
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A capacitac;ao de pessoas e urn dos maiores desafios nas organizac;oes, 

porque da atuac;ao delas decorrem os resultados e, para que estes sejam 

positivos, e necessario que estejam preparadas para as constantes inovac;oes e 

para a cada vez mais acirrada concorremcia. Capacitar uma pessoa e torna-la 

capaz de, habilita-la para, faze-la compreender - uma ardua tarefa ao se 

considerar que, diferentemente de uma escola, na empresa os grupos sao 

heterogeneos no que se refere a idade, nfvel de escolaridade, cultura, situac;ao 

s6cio-economica e interesses. 

E o grande desafio dos programas de capacitac;ao de pessoas, segundo 

Kanaane (2001, p.86), 

... deve estar centrado na capacidade de facilitar os processos 

de aprendizagem, a partir da experiemcia/bagagem de 

conhecimentos que as pessoas possuem, levando-as a 

descartar aquilo que ja nao agrega valor a seu processo de 

crescimento/desenvolvimento, assim como sistematizando e 

restaurando o conhecimento que seja relevante para as novas 

exigencias, da mesma forma que, preparando-as para os 

novos desafios das demandas atuais e futuras, desenvolvendo 

novas atitudes, novas formas de pensamento, comportamento 

e habitos capazes de facilitar o aperfeic;oamento dos processos 

de aprendizagem, participando de urn processo motivante de 

aprendizagem em que a tematica seja o continuo aprender a 

aprender. 

A partir do momento que se entende que cada pessoa tern suas 

individualidades, potencial e seu ritmo de desenvolvimento, o processo de 

capacitac;ao de pessoas passa tambem a ser definido como processo 

educativo, deixando de ser tratado meramente como treinamento de pessoal 

para uma atuac;ao mais continua como processo de desenvolvimento de 

pessoas. 
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Antonio Carlos Gil (2001, p.122) esclarece a capacita9ao de pessoas no ambito 

da Gestao de Pessoas atraves de urn sistema conceitual cujas defini96es se 

interligam, se complementam e lhes dao coerencia, no qual: 

- Educa~ao: e o processo de desenvolvimento da capacidade ffsica, intelectual 

e moral do ser humano visando a sua melhor integra9ao individual e social. 

- Educa~ao profissional: e a que se volta para o mundo do trabalho, uma das 

mais importantes entre todas essas dimensoes. Por desenvolver urn vasto 

campo de atua9ao, as atividades que lhe sao relacionadas podem ser reunidas, 

dando origem a processos como os de forma9ao, treinamento e 

desenvolvimento profissional; 

- Forma~ao: e o processo que visa proporcionar a qualifica9ao necessaria para 

o desempenho de determinada atividade profissional; 

- Treinamento: refere-se ao conjunto de experiencias de aprendizagem 

centradas na posi9ao atual da organiza9ao. Processo educacional de curto

prazo. 

- Desenvolvimento: refere-se ao conjunto de experiencias de aprendizagem 

nao necessariamente relacionadas aos cargos que as pessoas ocupam 

atualmente, mas que proporcionam oportunidades para o crescimento e 

desenvolvimento profissional. 

2.3 Treinamento X Desenvolvimento de Pessoas 

Atualmente quando se tala em pessoas nas organiza96es modernas, a 

conota9ao nao e mais de "recursos humanos", mas sim de "capital humano", 

pois sao elas que fazem o diferencial competitivo. Tem-se nas pessoas o maior 

legado, pois nelas estao inseridos o hist6rico, a experiencia e o conhecimento 
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necessaria para o desenvolvimento das atividades e para a construc;ao dos 

resultados da empresa. 

0 treinamento e uma forma de enriquecer este patrimonio humano agregando 

valores as pessoas, as organizac;oes e aos clientes. 

Conforme Chiavenato (2005, p.339) existe uma diferenc;a importante entre 

treinamento e desenvolvimento de pessoas: define o primeiro como orientado 

para o presente, onde se busca a melhoria das qualidades e habilidades para 

as atividades do cargo atual e o segundo focaliza em geral os cargos a serem 

ocupados futuramente e as habilidades e qualidades que serao requeridas. 

Para Antonio Carlos Gil (2001, p.121) o treinamento, de acordo com a 

concepc;ao tradicional, e o meio para adequar cada pessoa a seu cargo, com 

vista no alcance dos objetivos da organizac;ao, enquanto que o 

desenvolvimento de pessoas vai alem de proporcionar tao somente 

conhecimentos e habilidades para o adequado desempenho de suas tarefas; 

significa dar-lhes a formac;ao basica pra que modifiquem antigos habitos, 

desenvolvam novas atitudes e capacitem-se para aprimorar seus 

conhecimentos, com vista em tornarem-se melhores naquilo que fazem. 0 

processo de desenvolvimento de pessoas vai alem do treinamento de pessoal, 

seus objetivos assemelham-se ao do processo educative e em algumas 

organizac;oes ja se fala em educac;ao para o trabalho e os profissionais de 

treinamento, ao inves de serem denominados de instrutores ou facilitadores, 

passam a ser chamados de educadores. 

Segundo Amelia Ribeiro (2005, p.1 07), o processo educative nas organizac;oes 

difere do das instituic;oes de ensino quanta aos (i) objetivos que, no meio 

empresarial, sao claros e especificos e tern a func;ao de materializar os 

prop6sitos da atividade, demarcando os padroes a serem atingidos e evitando

se formulac;oes excessivamente abstratas e etereas, comuns nos 
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planejamentos das instituic;oes. E tambem quanta a (ii) atividade, que e 

eminentemente "pratica", ainda que almeje uma formac;ao mais ampla. 

Ainda segundo a autora, o que se busca hoje nas organizac;oes e o 

desenvolvimento do pensar e do atuar com vistas ao desenvolvimento da 

capacidade de solucionar tarefas complexas, com maior independencia e 

responsabilidade, circunscrevendo-as em contextos mais gerais, em cada uma 

das fases, a saber: de planejamento, execuc;ao e controle. Vale ressaltar que 

quando se menciona independencia nao quer dizer o abandono as normas ou 

principios de funcionamento organizacional, mas sim a incorporac;ao dos novas 

conceitos de gestao empresarial no que se refere a "produc;ao delegada" que 

permite uma cultura de aprendizagem com metodos mais ricos e complexos e 

garante condic;oes de qualificac;ao necessarias para que funcione o sistema de 

auto-regulac;ao empresarial. 

2.4 Treinamento 

Para melhor fundamentar OS objetivos deste trabalho e importante 

considerarmos tambem os seguintes conceitos sabre treinamento: 

- e o processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilita

los a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos 

organizacionais. 0 prop6sito do treinamento e aumentar a produtividade dos 

individuos em seus cargos influenciando seus comportamentos - Samuel C. 

Certo (apud Chiavenato, 2005, p.339) 

- e o processo de ensinar aos novas empregados as habilidades basicas que 

eles necessitam para desempenhar seus cargos - Gary Dessler (apud 

Chiavenato, 2005, p.339) 
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lndependentemente do autor, o resultado esperado do treinamento e a 

aprendizagem e aprendizagem envolve mudanc;as atraves da incorporac;ao de 

novos habitos, conhecimentos, atitudes e destrezas. Chiavenato classifica em 

quatro os tipos de mudanc;as que se busca alcanc;ar atraves do treinamento, 

conforme Fig. 1. 

Transmissao Aumentar o conhecimento das pessoas: 
r- de Informar,;oes ~ - Informar,;oes sobre a organizar,;ao, seus produtos/servir,;os, 

politicas e diretrizes, regras e regulamentos e seus clientes. 

Desenvolvimento Melhorar as habilidades e destrezas: 
f- de habilidades ~ - Habilitar para a execur,;ao e operar,;ao de tarefas, manejo de 

equipamentos, maquinas e ferramentas. 

Treinamento ~ Desenvolver/modificar comportamentos: 
Desenvolvimento - Mudanr,;a de atitudes negativas para atitudes favoraveis, de 

f- de atitudes ~ conscientizar,;ao e sensibilidade com as pessoas, com os 
clientes intemos e estemos. 

Desenvolvimento Elevar o nivel de abstrat;ao: 
'-- de conceitos ~ - Desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a 

pensar em termos globais e amp los. 

Fig. 1 - Os quatro tipos de mudangas de comportamento atraves do treinamento - Chiavenato 

(2005, p.339) 

0 treinamento e urn dos meios pelo qual a organizac;ao transmite aos seus 

empregados informac;oes sobre a politica e cultura da empresa, produtos e 

servic;os, regulamentos e normas, novas tecnologias e recursos. Nao deve ser 

realizado como urn fim em si mesmo, ou seja, somente para o repasse de 

informac;oes, mas como meio de buscar a melhoria da performance da equipe e 

o alcance dos objetivos a que se propoe a organizac;ao, dando oportunidade de 

desenvolvimento continuo as pessoas que nela trabalham. 

Como processo, o treinamento envolve basicamente as quatro etapas ja 

apontadas pela Administrac;ao de Recursos Humanos, no seu enfoque 

sistemico, as quais serao adiante tratadas em detalhes: 

- Levantamento da necessidade ou diagn6stico 

- Planejamento 
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- lmplementagao 

- Avaliagao 

2.4.1 Levantamento de necessidades de treinamento 

A necessidade de treinamento esta entre o nfvel de eficiencia atual eo nfvel de 

eficiencia desejada, sendo o objetivo principal eliminar esta diferenga - Gustavo 

e Magdalena Boog (2007, p.8). 

Antonio Carlos Gil (2001, p.123 a 129) denomina esta etapa de DNT -

Diagn6stico de Necessidades de Treinamento e propoe tres nfveis de analise 

para identificagao das carencias seja do indivfduo ou da equipe na execugao de 

suas tarefas. Envolve, tambem, o levantamento das potencialidades individuais 

ou grupais que deverao ser desenvolvidas: 

• Analise organizacional: consiste na identificagao dos 

nlveis de eficiencia e eficacia da organizagao, a fim de 

determinar as formas de treinamento que poderao 

contribuir para sua elevagao; 

• Analise das tarefas: consiste na identificagao das 

atividades que compoem as tarefas bern como dos 

requisites pessoais necessaries para seu desempenho 

eficaz; 

• Analise dos recursos humanos: consiste na 

identificagao, junto aos empregados, dos nlveis de 

conhecimento, habilidades e atitudes requeridas para a 

execugao das tarefas que executam. 

Para Chiavenato (2005, p.345) os nfveis de analise sao quatro, mantendo a 

analise organizacional e a de recursos humanos e acrescentando: 

- analise da estrutura de cargos: a partir do exame dos requisites e 

especificagoes dos cargos, apontar quais sao as habilidades, destrezas e 
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competencias que as pessoas deverao desenvolver para desempenha-los 

adequadamente. 

- analise do treinamento: a partir dos objetivos e metas propostos, identificar 

quais deverao ser utilizados como criterios para avaliac;ao da eficiencia e 

eficacia de treinamento. 

As necessidades de treinamento nem sempre sao claramente visiveis e 

precisam ser diagnosticadas junto as equipes, lideranc;as e gestores atraves de 

levantamentos realizados par meio da observac;ao, questionarios, 

mapeamentos, etc. 

Leszek Celinski (2005, p.12) sugere alguns modelos de levantamento das 

carencias/necessidades de desempenho para estruturac;ao do treinamento. 

- Levantamento globalista: 

, Auto-avaliac;ao; entrevista; fichas de produc;ao; observac;ao; opiniao de peritos; 

reuniao de grupo (homogeneas/heterogeneas) - lideradas; solicitac;ao do 

superior imediato. 

- Levantamento analitico: 

Analise comparativa do conteudo do cargo; analise da situac;ao atual 

indesejada/ ideal desejada - discrepancias; questionario simultaneo -

subordinado/superior; analise de situac;oes anomalas 

acidentes/atrasos/desperdicio/faltas/ rna qualidade/ queda de produc;ao/ 

reclamac;oes etc.; testes de competencia; auto-avaliac;ao a partir dos objetivos 

do cargo/das habilitac;oes requeridas; avaliac;ao das carencias de desempenho 

no trabalho; avaliac;ao do potencial humano; comites de treinamento -

provis6rios/permanentes; ferias coletivas para chefes e gerentes. 

- Fonte de indicadores praxionomicos: 
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Planos/programas de mudan9as organizacionais/tecnol6gicas; objetivos 

organizacionais/setoriais/do cargo; normas de produ9ao, padrao de 

desempenho; descri9ao e especifica9ao do cargo. 

Para Gustavo e Magdalena Boog (2007, p.8 e 9) para a realiza9ao do LNT

Levantamento das Necessidades de Treinamento devemos considerar, de 

acordo com os niveis de analise, os seguintes dados/ferramentas: 

-Analise organizacional: 

• os resultados da pesquisa de clima para melhor entender o contexte 

organizacional; 

• os relat6rios gerenciais e estrategicos; 

• as observa96es feitas por clientes externos; 

• o relat6rio do Servi90 de Atendimento ao Cliente (SAC); 

• o relat6rio peri6dico. 

- Analise de recursos humanos: 

• o numero de colaboradores; 

• o nivel de conhecimento e qualifica9ao requeridos para o trabalho de 

cada colaborador; 

• as habilidades disponiveis de cada colaborador; 

• a atitude de cada empregado em rela9ao ao trabalho; 

• as potencialidades de recrutamento interno; 

• o tempo de treinamento necessaria; 

• o in dice de absenteismo, turnover e afastamentos; 

• a descri9ao de cargos e a clara defini9ao das competencias 

necessarias; 

• o resultado da avalia9ao de desempenho; 

• a analise de problemas de pessoal; 

• a expansao da empresa e admissao de novas colaboradores. 

- Analise das tarefas: 

• metas desejadas; 
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• descrigao de cargos; 

• analise dos processes operacionais; 

• definigao dos conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes ao 

cargo e a fase do processo operacional; 

• programas de qualidade e certificagoes; 

• equipamentos e materiais disponiveis e sua utilizagao; 

• analise de problemas, relat6rios e indicadores; 

• modernizagao do maquinario e equipamentos, despesas de 

manutengao; 

• produgao e comercializagao; 

• mudangas nos processes versus preparagao dos colaboradores; 

• qualidade e quantidade de produgao; 

• numero de acidentes, erros e sucatas, condigoes fisicas do trabalho; 

• distingao entre nao poder fazer versus nao querer fazer versus nao 

saber fazer. 

2.4.2 Planejamento do programa de treinamento 

Consiste em quantificar, escolher quando e como suprir as necessidades ja 

identificadas atraves do LNT/DNT e quais recursos humanos, materiais e 

financeiros serao necessaries para a sua implementagao. Visa proporcionar 

com a maxima eficacia o desencadeamento de agoes necessarias para o 

alcance dos objetivos pretendidos. 

Para Chiavenato (2005, p.347), o planejamento do treinamento significa definir 

seis ingredientes basicos: quem deve ser treinado, como deve ser treinado, em 

que, por quem, onde e quando, a fim de atingir os objetivos de treinamento -

Fig. 2. 



Quem deve ser 
treinado 

Como treinar 

Em que treinar 

Porquem 

Onde treinar 

Quando treinar 

Para que treinar 

~~ Treinando ou instruendos 

Metodos de treinamento ou recursos instrucionais 

Assunto ou conteudo do treinamento 

... , Instrutor ou treinador 

... , Local do treinamento 

Epoca ou honirio do treinamento 

Objetivos do treinamento 

Fig. 2- A programac;ao do treinamento- Chiavenato (2005, p.347). 

2.4.3 lmplementagao do programa de treinamento 
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0 treinamento na empresa pode se utilizar de diversas metodologias e tecnicas 

na sua estruturagao para transmissao e disseminagao dos conteudos. Sendo 

que, atualmente, ha uma grande tendemcia para a utilizagao da tecnologia da 

informagao atraves dos seus diversos recursos, seja pela redugao de custo que 

proporciona, como tambem pela ampliagao da sua abrangemcia e flexibilizagao. 

Abaixo algumas das tecnicas mais utilizadas dentro desta nova tecnologia: 

• Audioconferencia: permite a realizagao de reunioes de pequenos 

grupos de pessoas mesmo estando em localizagoes diferentes, 

atraves da utilizagao de uma linha telefOnica comum, onde todos 

conseguem participar simultaneamente. 

• Videoconferencia: comunicagao atraves de sistema de som e imagem 

especificos, onde as pessoas podem interagir estando em locais 

diferentes e em tempo real. 
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• Correia eletronico: o e-mail tern sido utilizado como ferramenta para 

repasse de informac;oes e orientac;oes corporativas, assim como para 

tutoria personalizada ou comunicac;ao de alunos entre si. 

• Internet: alem de permitir acesso a informac;oes de qualquer Iugar do 

mundo, e urn meio rapido para atendimento das demandas dos 

alunos ou treinandos pelo tutor ou organizador do curso 

independentemente de horario, local, etc. Podendo receber 

demandas durante 24 h por dia. 

• Intranet: baseado na internet e a forma eletronica dos empregados 

terem acesso as varias informac;oes e setores da empresa. 

• Tecnologia de multimidia: consiste em uma rede de informac;oes 

composta por audio, video, bases textuais e graficos codificados 

digital mente e transportados por fibras 6pticas. 

Segundo Antonio Carlos Gil (2001, p.131) a programac;ao do treinamento na 

empresa pode assumir modalidades diversas, segundo a clientela, a finalidade, 

o momenta e o local. 

a) Quanta a clientela 

E direcionado para grupos de cargos especificos, quando voltado para cargos 

gerenciais e mais comum se falar em desenvolvimento gerencial porque como 

ja mencionado anteriormente, o treinamento persegue objetivos imediatos e o 

desenvolvimento refere-se ao aprimoramento na carreira, perseguindo objetivos 

de medio prazo. 0 treinamento pode ser destinado aos empregados que 

ocupam cargos de natureza tecnica - treinamento tecnico; para os de cargos 

de natureza administrativa - treinamento administrative ou tecnico

administrativo e para os que atuam na produc;ao- treinamento operacional. 

b) Quanta a finalidade 

0 treinamento pode ser focado no conteudo ou no processo. Quando no 

conteudo enfatiza a aquisic;ao de conhecimentos e quando no processo volta-se 

para a mudanc;a de atitudes e o desenvolvimento das relac;oes interpessoais. 



23 

Tambem verificam-se treinamentos mistos, voltados tanto para o conteudo 

quanta para o processo. 

c) Quanta ao momenta 

0 treinamento pode ser realizado antes (treinamento de integragao) ou depois 

do ingresso no trabalho conforme as necessidades detectadas. 

d) Quanta ao local 

Pode ocorrer em servigo ou fora do local de servigo. 0 treinamento em servigo 

coloca o treinando numa situagao real de trabalho supervisionado por outro 

mais experiente que demonstra o trabalho e as taticas necessarias para a sua 

realizagao. Esta modalidade e direcionada geralmente para o pessoal nao 

gerencial. 0 treinamento fora de servigo e a mais comum, no entanto, a mais 

custosa devido a necessidade de deslocamento dos participantes e da 

preparagao do local para a realizagao. 

e) Quanta ao nivel de tecnologia empregado 

0 treinamento pode ser desenvolvido de maneira bastante simples, utilizando 

como recursos basicos quadro-negro e giz. A tendemcia e a utilizagao de 

sistemas de audioconferemcia e videoconfen§ncia ou programas de treinamento 

a distancia por computador (universidades corporativas) atraves da internet ou 

intra net. 

Na escolha das atividades que comporao o treinamento ha de se observar os 

metodos e tecnicas mais apropriados para o alcance dos objetivos propostos, 

tendo-se alguns cuidados, como orienta Gustavo e Magdalena Boog (2007, 

p.232): 

• evite usar a atividade vivencial sem urn prop6sito final, s6 porque a acha 

dinamica e ludica; 

• selecione aquelas que atendam ao contexto, verificando quem e o cliente 

final, os objetivos que pretende atingir, qual o tempo e a estrutura 
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disponfveis para tal; e, principalmente, faga uma combinagao estrutural 

que integre atividades mais diretivas com as atividades vivenciais; 

• siga a metodologia de cada uma delas, elaborando roteiros e materiais 

de apoio. 

Segundo os mesmos autores, existe nas organizag6es modernas a tendemcia a 

utilizagao da tecnocreatica, cuja premissa e a de expor a possibilidade de 

agregar a tecnologia e racionalidade a criatividade e que entende como ser 

humano criativo total, aquele que "pensa com todo o seu cerebra", utilizando 

sua racionalidade combinada a capacidade de expressar-se com todo o ser, 

atraves de todos os meios existentes - da musica a expressao corporal, 

passando por todas as possibilidades de comunicagao. Na tecnocreatica, 

ocorre urn melhor aproveitamento quando o facilitador utiliza junto as praticas 

tradicionais, os recursos auditivos (musica, texto falado, preleg6es e exposig6es 

interativas), os recursos visuais (slides, filmes, cartazes, banners, papel 

colorido, TNT) e aqueles que exigem contatos (rodas, jogos corporais, quebra

cabega, jogos de montar, etc.). E necessaria que o facilitador conhega diversos 

metodos e tecnicas de treinamento para que possa definir estfmulos variados, 

distribuindo de forma sistematizada os espagos de tomada de decisao do 

facilitador e do grupo. 

Na Fig. 3, Gustavo e Magdalena Boog identificam as ferramentas que podem 

ser utilizadas na implementagao do treinamento ordenando-as da mais para a 

menos participativa. 

Mais participative 

Metoda inovador: os participantes tern total poder de decisao 

Alguns jogos e dinamicas sabre a forma de organiza<;ao dos grupos, agindo livremente, 

sema interferencia do facilitador. 

Metoda operacional: embora as decis6es sejam tomadas pelo 

Alguns jogos, dinamicas e grupo, o focalizador/facilitador orienta par meio de regras de 

simulac;6es participac;ao, tempo disponivel e algumas vezes indicando papeis. 

Programas outdoor, e-Leaming, Metoda ativo-participativo: preparadas pelo focalizador/facilitador, 

usa de musica em T&D, teatro essas ferramentas trazem claros OS objetivos a alcanc;ar e 



25 

empresarial, exercicios obedecem a urn passo-a-passo definido em seu planejamento. 0 

estruturados grupo tom a decis6es delineadas pel as orientac;:oes do 

facilitador/focalizador. 

Exposic;:oes partici pativas Metoda ativo-dirigido: 0 planejamento do facilitador/focalizador 

acompanhadas ou nao de inclui a decisao do conteudo a ser trabalhado. 0 grupo segue 

simulac;:oes com roteiros utilizados regras sabre o que e e o que nao e permitido, agindo dentro de urn 

em e-Leaming e filmes de padrao previsto de desempenho. 

treinamento 

Metoda diretivo-pratico: a partir de urn texto preparado pelo 

Leituras dirigidas utilizadas em e- facilitador/focalizador 0 grupo e desafiado a apresentar analises, 

Learning e filmes de treinamento comparac;:oes e conclusoes sabre temas determinados. 0 espac;:o 

para decis6es dos participantes do processo e limitado ao tema 

proposto. 

Palestras e prelec;:oes que Metoda diretivo: o apresentador tern total dominic das decisoes e 

acompanham as diversas define os conteudos e a forma de repasse. Geralmente utilizado 

ferramentas vivenciais para fechar urn tema, fixar urn conceito ou valorizar conteudos. 

Menos participativo 

Fig.3- Metodos e tecnicas de treinamento- Gustavo e Magdalena Boog (2007, p.233) 

2.4.4 Avaliagao do programa de treinamento 

E atraves da avaliagao que se obtem a informagao da validade do treinamento 

e se o mesmo atingiu os seus objetivos. Contudo, costuma ser relegada a 

segundo plano e, muitas vezes, sequer e realizada, devido a complexidade e o 

detalhamento nela inseridos. Depende de investiga<;6es feitas antes, durante e 

ap6s o treinamento para que se possam dimensionar os seus efeitos. 

Quando se fala em avalia<;ao de treinamento, a maioria dos autores utiliza o 

famoso modelo de Donald Kirkpatrick (apud Gustavo e Magdalena Boog, 2007, 

p.41 ), cuja primeira referencia data de 1975, on de o treinamento e avaliado em 

quatro niveis: 

• Nivel 1 - Reagao ou satisfagao - avalia o conteudo, o programa, o 

material didatico, o local, a carga horaria e o instrutor do programa de 

treinamento, de maneira a melhorar a sua realizagao no futuro e ate 

mesmo a eliminar programas que nao agradarem seus participantes ou 
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seus patrocinadores. E realizada no final do treinamento, mediante 

depoimento ou questionarios apropriados. 

• Nfvel 2- Aprendizagem- verifica-se o que os participantes aprenderam. 

Nao se resumindo aprendizado apenas na aquisic;ao de novas 

conhecimentos, mas tambem no aprimoramento de habilidades e 

desenvolvimento de atitudes. Pode-se avaliar o aprendizado durante ou 

logo ap6s o treinamento atraves de testes objetivos ou de questoes 

abertas. 

• Nfvel 3 - Mudanc;a de comportamento - e necessaria observar o 

desempenho dos participantes ap6s o treinamento, se ocorreu ou nao 

mudanc;a de comportamento. Segundo Antonio Carlos Gil (2001, p.140), 

a avaliac;ao neste nfvel nem sempre tern sido desenvolvida a contento 

porque depende do retorno do treinando as atividades do cargo e do 

depoimento do seu superior imediato, que muitas vezes nao esta 

preparado para emitir um julgamento objetivo acerca do comportamento 

do treinando no cargo e as vezes porque a empresa nao oferece 

condic;oes para que os conhecimentos obtidos sejam pastas em pratica. 

A avaliac;ao neste nfvel, conforme sugere o autor, pode ser feita atraves: 

- da amostragem de atividades - registro da observac;ao do 

comportamento do treinando no trabalho, em espac;os de tempo 

selecionados ao acaso; 

- do diario do observador - um observador fica na companhia do 

treinando par determinado perfodo de tempo e anota tudo quanta ele faz 

nesse perfodo; 

- autodiario- e a tecnica mais economica, mas a desvantagem e que o 

treinando pode nao dispor de tempo, habilidade ou motivac;ao necessaria 

para o satisfat6rio registro dos autodiarios; 

- entrevista e questionarios - pode-se obter informac;oes sabre o 

desempenho dos treinandos atraves de perguntas, seja para eles 

pr6prios ou para os seus superiores imediatos. 
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• Nfvel 4 - Resultado - verifica-se neste nfvel se as mudanc;as de 

comportamento geraram impacto nos resultados da organizac;ao, atraves 

de relat6rios administrativos ou da observac;ao dos superiores imediatos. 
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3A EMPRESA 

Este estudo de caso foi realizado na lnstituic;ao Financeira Publica X que ah§m do 

atendimento comercial, tern o compromisso de prestar o atendimento social sendo 

urn dos brac;os do governo na implementac;ao de suas ac;oes sociais. 

0 quadro de pessoal e composto atualmente por 68 mil empregados, sendo que 

mais de 50% atua em areas de suporte ou areas meio e o restante atua na area 

negocial ou pontos de venda. 

Esta empresa tern sofrido grandes transformac;oes do ano de 2000 para ca, 

aprimorando cada vez mais o seu lado comercial e passando de uma imagem de 

empresa sustentada pelo Estado para uma grande instituic;ao financeira que gera 

lucro e que concorre de igual para igual com as demais existentes no mercado. 

Para isso tern implantado uma administrac;ao moderna, produtos atualizados e 

atrativos que possam concorrer no mercado, assim como, tern investido 

pesadamente na elevac;ao da qualificac;ao do seu pessoal, seja atraves de 

treinamento e desenvolvimento, como tambem na concessao de beneffcios para 

conclusao da graduac;ao e p6s-graduac;ao em areas afins, para aqueles que 

tiverem interesse. 

No que se refere a area de gestao de pessoas, nos ultimos cinco anos, houve uma 

intensificac;ao na sua atuac;ao, tanto nas pollticas de gestao de pessoas (atraves 

de programas de equidade de genero, respeito a diversidade, etc.), quanto na 

melhoria da qualificac;ao do seu quadro de pessoal, principalmente dos gestores, 

atraves de projetos de alta performance ou programas de desenvolvimento de 

gerentes. Sustentando todas essas ac;oes existe o objetivo maior e urn dos sete 

desafios da empresa a ser alcanc;ado ate o ano de 2015, que e o de ser uma das 

melhores empresas para se trabalhar. 

Atualmente quando o empregado e admitido, antes de ir para a sua unidade de 

lotac;ao, ele passa pela semana de integrac;ao, na qual tern a visao geral da 

empresa, do regulamento interno e dos seus beneficios. Ao chegar a unidade de 
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lota<;ao o seu desenvolvimento e acompanhado por um orientador (empregado 

mais experiente) e por um mentor (gestor imediato) e que o avalia durante o , 

estagio probat6rio. 0 processo de capacita<;ao consiste da aprendizagem no cargo 

- aprender fazendo - sob orienta<;ao do mentor e orientador e na realiza<;ao de 

cursos complementares via web. 

Devido ao tamanho da empresa as a<;oes de desenvolvimento demoram a ser 

implantadas e tambem a chegar aos pontos de venda e por sera nivel nacional, 

nem sempre atende as demandas locais ou as especificidades de cada regiao, 

ficando a cargo das Superintendemcias e Geremcias Regionais organizar 

programas de treinamento para sanar esta ou aquela deficiencia de capacita<;ao de 

pessoal detectada em suas unidades vinculadas. 
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4. PROPOSTA DE TREINAMENTO SOBRE PRODUTOS 

OFERECIDOS NO BALCAO DA INSTITUI<;AO FINANCEIRA 

PUBLICA X 

4.1 0 Levantamento da Necessidade de Treinamento 

Analisando-se os resultados de desempenho de vendas das unidades vinculadas a 

Superintendemcia A, da lnstituigao Financeira Publica X, referentes ao primeiro 

trimestre de 2006, constatou-se que para igual periodo do ano anterior, houve urn 

decrescimo de quase 20 %. Tal constatagao foi motivo de algumas reunioes como 

corpo gerencial para verificagao das possiveis causas deste desempenho. 

Foi verificado que: 

Primeiro: - uma das causas era o aumento consideravel de demanda nos pontos 

de venda devido ao convemio fechado com o Governo do Estado no final de 2005, 

somado a contratagao de empregados novos em numero menor que o considerado 

necessaria para atendimento da demanda e migragao de empregados experientes 

para areas administrativas, que foram tambem substituidos por empregados recem 

contratados. Desta forma, em quase todas as unidades havia urn grande 

percentual de empregados sem experiencia atendendo na linha de frente e que 

dependiam de outros mais experientes para orientagao e instrugao na prestagao de 

servigos e realizagao de vendas. 0 repasse de informagoes ficou comprometido 

pela incrementagao subita no fluxo de atendimento de novos clientes trazidos pelo 

fechamento do convenio. 

Segundo: apesar de existir treinamentos via web sobre a maioria dos produtos e 

servigos, percebeu-se que estes nao eram suficientes para a aquisigao dos 

conhecimentos necessaries para subsidiar urn atendimento qualificado na linha de 

frente. Como o novo empregado nao se sentia seguro quanto as informagoes dos 

produtos e servigos que precisava oferecer ao cliente, ou nao oferecia, ou ficava 

exclusivamente na dependencia do auxilio de outro empregado mais experiente 

para apoia-lo e orienta-lo no momento de atender urn cliente, tornando o 
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atendimento moroso e despendendo o tempo de dois empregados para o 

atendimento de urn s6 cliente. Devido ao quantitative de produtos e servic;os 

oferecidos no balcao (em torno de 180), esta situac;ao ocorria com certa 

frequencia, gerando insatisfac;ao do novo cliente quanto ao atendimento e tambem 

queda na produtividade e no desempenho de vendas. Havia grande preocupac;ao 

por parte dos gestores com relac;ao a esta situac;ao, pois o memento era de 

conquista do cliente e, no entanto, nao tinham pessoal qualificado em quantidade 

suficiente para faze-lo, precisavam de alguma forma agilizar a capacitac;ao dos 

novos empregados, mas o operacional nas unidades cresceu na mesma proporc;ao 

do incremento de novos clientes. 

Terceiro: outro fator levantado se refere a falta de comprometimento de alguns 

empregados com relac;ao a necessidade de vendas. Pelo fato da instituic;ao 

financeira ser publica e todos os empregados serem selecionados atraves de 

concurso publico, muitos entram na empresa visando a estabilidade no emprego e 

incorporam o estere6tipo de "funcionario publico" cumpridor de horario. Nao 

percebendo, no primeiro memento, as oportunidades que a empresa oferece para 

construc;ao de uma carreira e de crescimento profissional e, em algumas situac;oes, 

aproveitando o conhecimento e a forma gao academica do empregado. 

Concluiu-se que era necessaria a estruturac;ao urgente de urn treinamento para 

capacitac;ao e nivelamento desses novos empregados, fora do ambiente de 

trabalho, sobre os principais produtos oferecidos e para resgatar alguns conteudos 

do treinamento de integrac;ao, sobre o que e a empresa, qual a sua missao e a 

visao (desafios) para 2015, associado a alguns comparatives com relac;ao ao 

mercado, para que pudessem se situar sobre qual o seu papel e a importancia do 

que fazem para o crescimento da empresa e melhoria das pr6prias condic;oes de 

trabalho e remunerac;ao - atraves dos premios, comissoes de vendas e ascensao 

profissional. 

Ou seja, atraves da analise organizacional, detectou-se o problema de queda de 

desempenho e que, verificado junto ao corpo gerencial das unidades, percebeu-se 
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que era gerado no nivel de recursos humanos, pelos tres fatores acima 

identificados, havendo a necessidade de treinamento para melhorar a qualificagao 

dos novos empregados no atendimento na linha de frente e consequentemente 

melhorar tambem o desempenho nas vendas de produtos e servigos. 

4.2 Planejamento do treinamento 

Para a estruturagao do treinamento o planejamento foi embasado nos seis itens 

propostos por Chiavenato (2005). 

4.2.1 Quem deve ser treinado 

Os empregados com ate 180 dias de contratagao que atendem na linha de frente, 

preferencialmente os dos segmentos de pessoa fisica e atendimento geral. 

Aproximadamente 120 empregados que participaram de alguns, ou de todos os 

. m6dulos, conforme turma e horario indicado previamente pelo gestor da unidade, 

de forma a nao prejudicar o atendimento aos clientes. 

4.2.2 Como treinar 

Pela urgencia da necessidade de treinamento, optou-se pela metodologia do 

treinamento presencia! em sala de aula e pela utilizagao da tecnica de aula 

expositiva devido ao quantitativa de pessoas a serem treinadas, extensao do 

conteudo e curto prazo de tempo, com avaliagao de apreensao do conteudo 

atraves de jogos interativos no final da exposigao de cada produto. 

0 treinamento foi dividido em cinco m6dulos, sendo que, em cada modulo seriam 

abordados dois produtos ou assuntos. 

4.2.3 Em que treinar 

Nos principais produtos oferecidos no atendimento ao cliente pessoa fisica e na 

sensibilizagao para a importancia da efetivagao das vendas. 
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4.2.4 Por quem serao treinados 

• Gerente Regional do Segmento Pessoa Fisica - deu o suporte e apoio como 

"pessoa de peso" da organizac;ao ressaltando a importancia do treinamento para o 

desenvolvimento do empregado que quisesse crescer e seguir uma carreira e para 

o crescimento da empresa, a partir do momento que pudesse contar com 

empregados mais qualificados. 

• Assistentes Regionais de Desempenho e de Gestao de Pessoas - falaram 

sobre o que representa a empresa no mercado atual, resgatando e reforc;ando 

alguns conteudos passados no treinamento de integrac;ao, mas com a conotac;ao 

de mercado e de desempenho neste mercado- visao sistemica. Quale o papel de 

quem esta na linha de frente, o que representa a venda feita no balcao para os 

resultados da empresa e a importancia da negociac;ao/venda no dia-a-dia e no 

desenvolvimento profissional. 

• Consultores de produto, gerentes e tecnicos- passaram o conhecimento sobre 

os produtos, principais caracteristicas e beneficios que podem ser abordados, 

peculiaridades das varias modalidades de urn mesmo produto, comparac;ao com os 

produtos da concorrencia, comissao e premio sobre venda. 

4.2.5 Onde treinar 

Foram utilizadas as salas e equipamento audio-visual especifico para a realizac;ao 

de reunioes e treinamentos na propria empresa. 

4.2.6 Quando treinar 

0 treinamento foi realizado ap6s a contratac;ao de uma grande leva de novos 

empregados para o atendimento ao convenio com o Governo do Estado e depois 

de decorrido o estagio probat6rio, o que ocorreu em abril de 2006. Foram 

disponibilizadas varias turmas durante uma semana inteira, com opc;ao de horario 

e de produto a ser treinado, para as quais os gerentes puderam fazer previa 

indicac;ao dos empregados que participariam. 
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4.2.7 Para que treinar 

Buscou-se atraves do treinamento proposto o alcance dos seguintes objetivos: 

Objetivo geral: - capacitar o empregado com os conhecimentos basicos sobre os 

principais produtos vendidos no balcao e sensibiliza-lo sobre a importancia das 

vendas na construc;ao dos resultados da empresa. 

Objetivos especificos: - situar o empregado com relac;ao ao seu papel na missao e 

visao da empresa; 

- sensibilizar o empregado com relac;ao a importancia das 

vendas na construc;ao dos resultados do segmento, da unidade a que pertence, da 

empresa como urn todo e na construc;ao da sua carreira na empresa; 

- capacitar o empregado no conhecimento dos principais 

produtos oferecidos no balcao; 

- mostrar e fornecer ferramentas para obtenc;ao das 

informac;oes necessarias sobre produtos e servic;os. 

4.3 lmplementa<;ao do Treinamento 

0 treinamento ocorreu conforme a seguinte programac;ao: 

4.3.1 lnscric;ao 

Como o treinamento ocorre em horario de trabalho e interfere diretamente nas 

rotinas das unidades, foi enviado para as unidades, com dez dias de antecedencia, 

urn informative, atraves de e-mail interno, com as especificac;oes dos objetivos, 

publico-alva, horarios das turmas, assuntos de cada modulo e foi solicitada a 

indicac;ao dos empregados participantes atraves do preenchimento de uma planilha 

(Anexo 1), com indicac;ao do modulo e turno. 

4.3.2 - Estruturac;ao dos modulos 
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Como ja mencionado anteriormente, devido ao quantitativa de empregados a 

serem treinados e a urgencia do repasse dos conteudos, que eram extensos e 

densos, optou-se pela metodologia em sala de aula e pela tecnica de aula 

expositiva porque uma tecnica mais interativa e dinamica exigiria a utilizac;ao de 

uma carga horaria maior. 

Foi solicitado para cada profissional que, na abordagem do assunto/conteudo, 

tambem indicasse onde ou quais ferramentas utilizar para obter mais informac;oes 

sobre aquele produto/servic;o durante o atendimento ao cliente. E que, mesmo 

sendo uma aula expositiva, tentasse trazer o conteudo tecnico para o mais proximo 

possivel da pratica ou do que ocorre no dia-a-dia, atraves de exemplos de casos e 

situac;oes que possam ocorrer durante o atendimento. Gada assunto/conteudo teve 

uma exposic;ao de 1 h e 30' aproximadamente, alguns com menos outros com mais 

tempo, mas nao passando de duas horas. 

Como os participantes assistiriam passivamente as exposic;oes, ao final de cada 

assunto foram elaborados alguns jogos de curta durac;ao (15' a 20'), cuja finalidade 

era "acordar" a turma e verificar o nivel de apreensao do conteudo ate entao. As 

turmas nao eram fixas e os participantes de cada modulo nao eram os mesmos, 

assim, em cada turma foram formados grupos que iam juntando os pontos ganhos 

durante os jogos e no final do modulo o grupo com o maior somatorio de pontos 

ganhava pequenos brindes. Valendo nesse momento, respostas com informac;oes 

que nao tivessem sido abordadas durante o treinamento, desde que corretas, 

como forma de complementar caso tivesse sido esquecido algo que para eles seria 

importante. 

Os jogos utilizados foram: 

• Confronto - cada grupo formulava tres questoes sobre o assunto abordado e 

direcionava uma pergunta de cada vez para um grupo diferente. Pontuando 

para o grupo que respondesse certo e redirecionando para outro grupo se 

aquele nao soubesse responder. 
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• Chuva de bexigas - foi colocada uma pergunta em cada bexiga, que foram 

jogadas para cima, fazendo uma "chuva de bexigas" e os grupos tinham que 

tentar pegar a maior quantidade de bexigas possivel. Depois que todas as 

bexigas ja estavam distribuidas, foram estouradas e caso soubessem 

responder a pergunta que estava dentro recebiam pontos, caso nao 

soubessem outro grupo poderia responder, valendo uma pontua9ao urn 

pouco menor. 

• Relacionar a coluna da direita com a da esquerda - foi entregue uma folha 

impressa em que os grupos tinham que relacionar os termos da coluna 

direita com os da esquerda. Para cada acerto uma pontua9ao. 

• Responda rapido - utilizado nos produtos que tinham varias modalidades 

para serem oferecidas. Falava-se uma modalidade e os grupos tinham que 

falar urn beneficia ou uma especifica9ao sabre ele, para cada item falado 

corretamente a equipe ganhava pontos. 

• Provinha - cada grupo recebeu uma folha com tres perguntas diferentes e 

para cada acerto uma pontua9ao, caso nao soubesse responder outro grupo 

poderia responder valendo uma pontua9ao menor. 

4.4 Avaliac;ao do Treinamento 

Para a realiza9ao deste trabalho, fizemos o acompanhamento nos quatro niveis 

propostos no modelo de Donalda Kirckpatrick (apud Gustavo e Magdalena Boog, 

2007) conforme ja detalhado no item 2.4.4, em uma das turmas que participou do 

modulo sabre Seguros de Vida/ Capitaliza9ao, no qual participaram 33 

empregados. E os resultados obtidos em cada nivel e o que se encontra na 

sequencia: 

- Nivel 1 - Rea9ao e satisfa9ao - os participantes responderam a urn questionario 

baseado no questionario de avalia9ao de rea9ao da Universidade Corporativa, 
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utilizado em todos as treinamentos e cursos da instituic;ao, e que foi aplicado logo 

ap6s a realizac;ao dos m6dulos (Anexo 1). Atraves desta avaliac;ao pode-se 

observar a primeira impressao dos participantes com relac;ao ao evento pelo qual 

acabaram de passar, seja com relac;ao ao conteudo e a sua aplicabilidade, como 

tambem, com relac;ao a logistica e a didatica, possibilitando a correc;ao imediata de 

algumas situac;oes para a turma seguinte au treinamentos posteri~res. 0 resultado 

obtido para cad a indicador foi: 

• QUANTO A PROGRAMA<;AO - o grupo na sua grande maioria 

entendeu as objetivos do treinamento e achou que o conteudo estava 

adequado a esses objetivos. Pelo fato de ter sido usada a tecnica de 

aula expositiva, como ja havia sido previsto, para alguns foi cansativo e 

27% acharam que a carga horaria destinada para as atividades praticas 

nao foi suficiente, sendo este, o unico item deste indicador que teve urn 

percentual significativo no conceito regular. 

• APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TREINAMENTO - como o 

espac;o destinado a reunioes e treinamentos estava sendo ocupado par 

urn Grupo de Trabalho emergencial, foi necessaria arrumar urn outro 

espac;o para a acomodac;ao de algumas turmas e que foi o caso desta 

turma. lnfelizmente, a sala utilizada nao era propria para esse fim e nao 

tinha a infra-estrutura apropriada para a acomodac;ao de mais de trinta 

pessoas, gerando desconforto aos participantes, principalmente pela 

falta do ar condicionado. Ja com relac;ao aos equipamentos nao houve 

reclamac;oes e atendeu muito bern a proposta. 

• APLICABILIDADE E UTILIDADE DO TREINAMENTO - houve 

consenso quanta a aplicabilidade do conteudo no trabalho em curta 

prazo, au seja, todos as participantes acharam que o conteudo passado 

no treinamento e importante para a execuc;ao das atividades no local de 

trabalho e que podem contribuir para o alcance das metas. Dais 

participantes somente conceituaram como REGULAR a possibilidade de 
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utilizar o conhecimento para atingir suas metas, mas, que ao ser 

investigado, descobriu-se que, na verdade, nao atuavam no segmento 

de atendimento as Pessoas Flsicas, mas sim, no de Pessoas Juridicas e 

os produtos abordados nao eram foco da sua area de atuagao. 

• RESULTADOS DO TREINAMENTO - com excegao de urn 

participante, todos os demais tiveram de boa a 6tima assimilagao dos 

conhecimentos transmitidos no treinamento, achando que contribuirao 

para melhoria do desempenho no trabalho e se achando capazes de 

repassar o que foi aprendido a outros colegas, promovendo melhorias 

tambem no desempenho de suas unidades. Concordaram tambem que o 

treinamento serviu de estimulo para aplicar todo o conhecimento 

adquirido no trabalho e alguns participantes anotaram no campo 

destinado a OBSERVACOES a solicitagao para realizagao de 

treinamentos presenciais com mais freqO€mcia. 

• DESEMPENHO DOS INSTRUTORES - este campo serve como 

feedback aos instrutores/facilitadores do dia sabre como esta sendo a 

receptividade par parte dos treinandos e quais os pontos que precisam 

ser melhorados com relagao a sua didatica. Todos os itens ficaram com 

conceito entre bam e 6timo. 

Neste primeiro momenta, o treinamento agradou aos participantes e atendeu aos 

objetivos propostos. 

- Nivel 2 - Aprendizagem - atraves dos jogos ja descritos pode-se observar se os 

participantes conseguiram assimilar o conhecimento transmitido e atraves da 

discussao para achar a resposta correta puderam tambem reforgar a fixagao de 

alguns conteudos, assim como, esclarecer algumas duvidas que ainda pudessem 

existir. Em todas as turmas houve participagao maciga e entusiasmada nesta parte 

da programagao, mesmo sendo em fungao da aquisigao do maior quantitativa de 

pontos, percebeu-se o envolvimento e o interesse de todos em descobrir as 
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respostas corretas, gerando algumas discussoes que com certeza contribufram 

para urn maior esclarecimento e aprendizado sobre cada produto. 

- Nfvel 3 - Mudanc;a de comportamento - ocorreram feedbacks informais de alguns 

gerentes sobre o retorno dos empregados ao ambiente de trabalho ap6s o 

treinamento, ou seja, os que tinham algo positivo a falar, falaram; os demais, seja 

positivamente ou negativamente nao comentaram. Os poucos que se 

manifestaram disseram que os empregados que participaram de algum dos 

m6dulos estavam mais animados com relac;ao a empresa e ao trabalho, dividindo e 

replicando o material que haviam recebido no curso e com mudanc;a de atitude 

com relac;ao a cobranc;a de desempenho. Como foram poucos os que se 

manifestaram e tambem nao foi realizado nenhum tipo de acompanhamento pela 

area gestora, pelas informac;oes repassadas nao ha como concluir se houve ou 

nao mudanc;a de comportamento na maioria dos participantes. 

Para uma melhor analise, utilizou-se o sistema de acompanhamento de 

desempenho de vendas existente na lnstituic;ao, no qual, e possfvel observar o 

desempenho individual de cada empregado com relac;ao as vendas deste ou 

daquele produto. Assim, foram verificados os desempenhos de vendas de todos os 

participantes do modulo Seguros de Vida/Capitalizac;ao, grupo Y, sobre estes dois 

produtos, nos 30 dias que antecederam o treinamento e 30, 60 e 90 dias ap6s o 

treinamento, para desta forma, saber se houve melhora ou nao do desempenho 

individual com a aquisic;ao do conhecimento sobre os produtos. Os resultados 

obtidos estao informados na tabela abaixo, onde cada empregado recebeu urn 

numero de 01 a 33 e o numero de produtos vendidos e o somat6rio daquele 

produto vendido no perfodo de 30 dias. 

Pelos dados obtidos pode-se observar que dos 33 participantes, 15 tiveram uma 

pequena melhora no desempenho de vendas nos produtos seguros de vida e 

capitalizac;ao, mas que, em uma analise estatistica de "comparac;ao de dados 

resultantes de duas mensurac;oes temporalmente distintas da mesma amostra", 
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Tabela de desempenho de vendas individual dos produtos Seguros de Vida e Capitaliza~ao 

Empregado 30 dias antes 30 dias ap6s 60 dias ap6s 90 dias ap6s 

Capitaliza9ao1 Seguros Capitaliza9ao1 Seguros Capitaliza9ao1 Seguros Capitaliza9ao1 Seguros 

01 01 

02 04 05 01 02 01 02 04 

03 04 02 

04 10 02 05 02 05 

05 01 01 

06 02 05 02 07 04 02 

07 

08 02 02 

09 11 04 04 06 01 06 

10 02 07 01 02 03 

11 01 02 

12 01 05 02 06 03 02 06 

13 02 

14 

15 02 03 

16 

17 01 02 02 01 

18 03 02 12 02 04 01 05 

19 01 03 01 01 

20 14 01 17 03 15 03 17 

21 

22 01 01 04 03 01 03 02 

23 01 05 08 

24 01 01 02 02 02 

25 01 02 02 04 01 05 

26 10 03 14 04 16 04 

27 

28 04 01 

29 06 01 06 02 02 05 

30 03 07 02 06 04 09 10 01 

31 13 13 13 01 15 

32 01 01 

33 

FONTE: INSTITUICAO FINANCEIRA PUBLICA X 

NOTA: Dados obtidos atraves do Sistema de Gerenciamento de Vendas 
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conforme sugere Jack Levin (1985, p. 166) atraves da formula para calculo de 

desvio padrao ou distribuic;ao dos escores-diferenc;as antes/depois, nao se 

comprova melhora significativa de desempenho de vendas nos dois produtos 

analisados em func;ao do treinamento. Em outras palavras, ao jogarmos as 

diferenc;as entre os dados obtidos em perfodo anterior ao treinamento e posterior 

ao treinamento na formula sugerida, o fndice encontrado e inferior ao da referemcia 

da Tabela C para nfvel de significancia de 0,05, nao se comprovando 

cientificamente a eficacia do treinamento no desempenho individual de vendas. 

De urn modo geral, houve maior diversificac;ao nas vendas dentro das modalidades 

existentes em cada produto e tambem na venda de outros produtos, por exemplo, 

se urn empregado vendia somente seguros de pagamento unico (formato bilhete), 

passou a vender tambem os de pagamento mensal, ou o especffico para o publico 

feminino, etc, ou ainda, se vendia somente tftulos de capitalizac;ao, passou a 

vender tambem seguro de vida e previdemcia privada. 0 que pode indicar maior 

domfnio do conhecimento sabre os produtos do balcao e que estao conseguindo 

identificar o produto certo para cada publico/cliente. 

- Nfvel 4 - Resultado - Houve uma melhora de desempenho de vendas no 

resultado total da Superintendemcia A no final do primeiro semestre e que perdurou 

ate o final do segundo (fechamento do ano). Logo apos o treinamento ocorreram 

campanhas de incentivo as vendas, seja da empresa como urn todo, como tambem 

algumas "caseiras" idealizadas pela Superintendencia A. Cujas premiac;oes eram 

desde pequenos valores em dinheiro para as unidades usarem com suas equipes, 

ate viagens nacionais e internacionais. 

Nao houve superac;ao do proprio fndice de vendas da Superintendencia A com 

relac;ao ao ano anterior, mas houve melhora significativa em comparac;ao com os 

Indices gerais da lnstituic;ao X e as metas dos dois produtos foram alcanc;adas no 

fechamento do primeiro e do segundo semestre. 
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Como nao houve melhora significativa no desempenho de vendas dos 

participantes do grupo analisado, nao ha como afirmar que o treinamento tenha 

interferido na melhoria dos resultados de vendas da Superintendencia A. 
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5 CONCLUSAO E RECOMENDAQOES 

5.1 CONCLUSAO 

Considerando o objetivo especffico "A" desta proposta de trabalho, ap6s analise e 

verificagao dos dados obtidos atraves da avaliagao de reagao e do sistema de 

acompanhamento do desempenho de vendas da instituigao pesquisada, conclui-se 

que o treinamento em sala de aula, atraves da tecnica tradicional ou aula 

expositiva e eficaz na capacitac;ao dos empregados. 

Pela avaliagao de reagao pode-se observar que os empregados se sentiram mais 

seguros com relagao as informag6es sabre os produtos abordados e todos 

responderam que o conhecimento adquirido contribuiria no desempenho das suas 

atividades. A assimilagao do conteudo pode ser constatada atraves dos jogos 

avaliativos realizados ap6s a conclusao de cada modulo. lmportante ressaltar que 

durante a realizagao dos jogos, os participantes nao podiam consultar o material 

distribufdo ou as anotagoes feitas durante o treinamento. 

Conforme Witznebacher e Gudjons (apud Amelia Ribeiro- 2005, p.22), "pesquisas 

realizadas pela American Audiovisual Society indicam que quanta maior o 

envolvimento do aprendiz nos processos de aprendizagem, maior a capacidade de 

retengao". Os resultados obtidos nessa pesquisa e altamente difundidos e que a 

capacidade de retengao do ser humano a partir da estimulagao sensorial e em 

torno de 20% do que escuta; uns 30 % do que ve, uns 80 % do que ele mesmo 

pode expressar e uns 90% do que faz. 

Nao e de se admirar entao, que o treinamento presencia! seja mais eficaz na 

capacitagao dos empregados do que o realizado via web porque envolve de uma 
I 

forma mais completa a capacidade sensorial do participante (auditiva e 

visualmente + discussao das respostas nos jogos) aumentando consideravelmente 

o percentual de retengao dos conteudos. Alem de propiciar interatividade entre os 

participantes e instrutor, possibilitando uma retro alimentagao, feedback e 

retificagao de possfveis erros de forma rapida e eficiente. Observou-se um alto 
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nfvel de integra<;ao/intera<;ao social em todas as turmas, provavelmente pela 

similaridade de dificuldades e de desenvolvimento, ja que a maioria entrou na 

mesma epoca na empresa. 

Atraves dos resultados observados no sistema de acompanhamento de vendas 

percebe-se mudan<;a no comportamento, ou seja, empregados que anteriormente 

vendiam somente determinado tipo de produto ou modalidade de produto passou a 

vender outros produtos ou modalidades de produtos, podendo considerar que se 

nao vendiam anteriormente, provavelmente nao o faziam por desconhecimento do 

produto e dos seus beneffcios e que, passaram a oferecer e conseqOentemente a 

vender, a partir do momento em que o conheceram com detalhes. 

Com rela<;ao ao objetivo especffico "B", mesmo ocorrendo a assimilacao dos 

conteudos, esta nao foi suficiente para aumentar significativamente o 

desempenho individual em vendas. 

Quanto ao desempenho, segundo Chiavenato (2001, p. 1 06), sao varios os fatores 

que interferem no comportamento individual do homem dentro da organiza<;ao e 

estao diretamente ligados as perspectivas de satisfa<;ao e de auto-realiza<;ao que 

as atividades que ira desenvolver propiciarao. Conclui-se que o treinamento por si 

s6 nao seja suficiente para alavancar o desempenho das pessoas, vai alem disto:

ate que ponto a venda de urn produto e uma atividade que satisfaz ou e fator de 

auto-realiza<;ao para o empregado para que o mesmo melhore o seu 

desempenho? - pela complexidade da resposta, esta pode ser tema para urn 

proximo trabalho. 

Para Roberto Kanaane e Sandra Ortigoso (2001, p. 148) a performance "esta 

sintonizada com o processo de captar e entender as atitudes, os comportamentos 

e os papeis profissionais dos membros de uma organiza<;ao, considerando-se as 

mudan<;as s6cio politicas e culturais presentes nessa realidade, prognosticando 

a<;6es e rea<;6es que se evidenciam pelo colaborador no ambiente de trabalho". Ou 
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seja, foi tentado atraves do treinamento em sala passar a importancia do seu papel 

e qual era o seu papel dentro do processo de alcance de resultados, foi acordado 

inclusive uma meta a ser alcan9ada, no entanto, se na sua unidade nao fica clara 

qual a dire9ao a seguir e o empregado nao encontra "espa9o" ou similaridade de 

linguagem quanta ao papel a desenvolver, compromete o seu desempenho par 

falta de orienta9ao. 

John Wagner e John Hollenbeck (2002, p.1 06) dizem que "o desempenho sera alto 

quando uma pessoa (i) empenha esfor9o substancial, (ii) dirige esse esfor9o para 

os resultados corretos e (iii) tern a aptidao para executar os comportamentos 

necessaries a suscitar esses resultados" - cita9ao que nos ajuda a concluir que o 

treinamento em sala par si s6 nao melhora o desempenho dos empregados, 

poderia sim contribuir se de alguma forma gerasse significado para que o 

empregado se esforce e que esse esfor9o seja direcionado - depende da lideran9a 

a que esta submetido - e que alem do esfor9o o mesmo possua aptidao para a 

atividade que esta desempenhando. 

Apesar do resultado nao satisfat6rio com rela9ao ao objetivo especffico B, ja que 

como conclufdo acima, a melhoria do desempenho envolve uma serie de fatores 

que nao e possfvel de serem abordados atraves de urn treinamento em sala, nao 

se pode desmerecer a presente proposta de trabalho porque ao atender 

satisfatoriamente o objetivo especffico A, entende-se tambem que de alguma forma 

contribuiu para a melhora da performance da Superintendemcia A atraves do 

desenvolvimento da independencia dos participantes na execu9ao do seu trabalho. 

A capacita9ao profissional permite que o empregado atue efetivamente em fun9ao 

das necessidades da situa9ao e em cada caso, sem aquela dependencia inicial de 

imobilizar urn outro empregado mais experiente a cada nova situayao/informayao 

sabre este ou aquele produto. Desta forma, ao inves de termos dais empregados 

em fun9ao de urn cliente, temos dais empregados fazendo neg6cios com dais 

clientes. lsso significa que na medida em que os empregados novas se tornam 

independentes, permite-se que os empregados mais experientes voltem a ser mais 

produtivos. 
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5.2 RECOMENDA<;OES 

Foi sugerido as consultoras que para urn proximo treinamento tentasse compactar 

as informa<;6es atraves de quadros comparatives de urn mesmo produto, 

mostrando-se a diferen<;a entre cada urn, ao inves de explicar modalidade por 

modalidade. Evitando-se com isto, gastar muito tempo com as mesmas 

informa<;6es basicas, podendo usufruir mais tempo para as discussoes e 

esclarecimentos de duvidas, tornando o trabalho mais dinamico e possibilitando 

melhorar a fixa<;ao do conteudo. 

Percebeu-se que muitos dos participantes nunca trabalharam com vendas e se 

sentem inseguros com rela<;ao ao ato de "vender", mesmo porque, acreditavam 

que ao trabalhar em uma lnstitui<;ao Publica, seriam funcionarios publicos e nao 

teriam metas de desempenho de vendas. Esta questao podera ser refor<;ada com 

maior profundidade em treinamento especffico de tecnicas de vendas, geralmente 

desenvolvido com consultor externo, ate para perceberem que e uma demanda do 

mercado e nao exclusivo da lnstitui<;ao Publica X. De qualquer forma, ap6s este 

treinamento muitos entenderam a necessidade, mas o conteudo talvez tenha sido 

urn pouco superficial para as necessidades tecnicas dos participantes. 

Como sugestao para o aumento da efetividade do treinamento na melhoria do 

desempenho, seria interessante fazer urn alinhamento com o corpo gerencial ap6s 

a sua realiza<;ao. Como? Em uma das reunioes dos Gerentes Regionais com os 

gerentes do segmento de pessoa ffsica, dedicar urn tempo para falar sabre o que 

foi dado no treinamento, o que se espera alcan<;ar, como foi a receptividade dos 

conteudos abordados e o que os mesmos podem fazer para consolida-los na sua 

unidade. Desta forma, todos estariam falando a mesma linguagem e minimizando a 

desorienta<;ao no ambiente de trabalho. 
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0 treinamento presencia! e por Si SO importante elemento de motivac;ao para OS 

empregados e nao deve ser totalmente substituido por metodologias de estudos a 
distancia, o ideal e que em uma organizac;ao, uma metodologia complemente a 

outra e o empregado possa ter varias opc;oes de desenvolvimento e que todas 

estas opc;oes levem a objetivos pre-definidos. Neste raciocinio, sugere-se que de 

alguma forma os programas desenvolvidos pela Superintend€mcia A nao sejam 

finalizados neles mesmos e somente estruturados de forma emergencial, mas que 

urn seja a continuidade do outro, em ordem de complexidade. Por exemplo: o 

empregado quando entra realizaria este primeiro programa de capacitac;ao sobre 

os principais produtos do balcao, depois passaria para os de maior complexidade 

(concessao de credito e seus riscos, investimentos com visao de mercado, etc.) 

para entao passar para o proximo programa que seria o de desenvolvimento de 

sucessores - visao gerencial - (que ja existe) como ultimo dos programas 

"caseiros" da Superintendemcia A, ja que para os gestores propriamente ditos, 

existem os programas de desenvolvimento corporativos. 

Este trabalho permitiu refletir sobre a forma de atuac;ao na capacitac;ao de 

empregados da Superintendencia A, dando subsidios para a melhoria de trabalhos 

futuros e cujos resultados serao discutidos na proxima reuniao para estruturac;ao 

dos novos programas de treinamento, na primeira quinzena de marc;o/2007. 
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ANEXO I 

Planilha de inscri~oes para os m6dulos de treinamento 

Favor preencher a planilha abaixo com 0 nome complete e matricula do 

empregado indicado, assinalar com urn "X" o periodo mais adequado e enviar da 

caixa postal da unidade para a caixa postal de RH. 

24/07 - Negociagao e Segura Auto 

Empregado Matrfcula Manha - 8h 30' as 13h Tarde -14h as 18h 30' 

25/07 - Cons6rcio 

Empregado Matrfcula Manha - 8h 30' as 12h 30' Tarde -13h 30' as 17h 30' 

26/07- Segura Residencial e Previdemcia Privada 

Empregado Matrfcula Manha- 8h 30' as 12h 30' Tarde- 13h 30' as 17h 30' 

27/07- Seguros de Vida e Capitalizagao 

Empregado Matricula Manha- Bh 30' as 12h 30' Tarde -13h 30' as 17h 30' 

28/07- Mercado Financeiro/lnvestimentos 

Empregado Matrfcula Manha - 8h 30' as 12h 30' Tarde -13h 30' as 17h 30' 
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ANEXO II 

lnstituic;ao Financeira X 

Avalia<;ao de Rea<;ao 

Treinamento "SEGUROS VIDA E CAPITALIZA<;AO" 

Caro Colega, 
Este questionario tern o objetivo de colher informa~6es acerca de diferentes aspectos do curse que acaba de 
ser ministrado, visando a avalia~ao e ao continuo aperfei~oamento das a~6es de treinamento e 
desenvolvimento oferecidas pela INSTITUI<;AO FINANCEIRA X. 

Suas repostas individuais serao confidenciais e tratadas de forma agrupada. A qualidade dos resultados 
desse trabalho de avalia~ao dependera muito do seu empenho em responder ao questiom1rio com precisao e 
cuidado. Por favor, nao deixe questoes sem resposta. 

Ao lado de cada indicador, ha uma escala com seis conceitos de julgamento (Otimo, Born, Regular, Ruim, 
Pessimo e Nao se Aplica - NA) Leia cada indicador cuidadosamente, escolha o conceito da escala que 
melhor descreve a sua opiniao acerca do CURSO e assinale urn "X" dentro do espa~o correspondente. 

Desde ja agradecemos a sua colaborac;ao. 

lndicadores 

QUANTO A PROGRAMACAO OTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO N/A 

1. Clareza dos objetivos do curse 
2. Compatibilidade dos objetivos do curse 
com as suas necessidades de treinamento 
3. Adequa~ao do conteudo programatico 
aos objetivos do curse 
4. Sequencia de apresenta~ao do conteudo 
programatico 
5. Carga horaria programada para as 
atividades te6ricas 
6. Carga horaria program ada para as 
atividades praticas 
7. Cumprimento dos horarios contratados 
(inicio/intervalos/termino) 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO 
TREINAMENTO OTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO N/A 

8. Qualidade das instala~6es fisicas 
9. Funcionamento dos equipamentos (ex.: 
microcomputador, data-show, notebook, 
videocassete, microfone, etc.) 
APLICABILIDADE E UTILI DADE DO 
TREINAMENTO OTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO N/A 

10. Possibilidade de aplica~ao, a curto 
prazo, dos conhecimentos adquiridos na 
execu~o de suas atividades no trabalho. 
11. Utilidade dos conhecimentos e 
habilidades enfatizadas no curse para 
atingir suas metas. 
RESULTADOS DO TREINAMENTO OTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO N/A 

12. Assimila~ao do conhecimento 
transmitido no curso. 
13. Probabilidade de melhorara seus niveis 
de desempenho no trabalho como 
resultado do uso das novas habilidades. 
14. Capacidade de transmitir OS 
conhecimentos adquiridos no curse aos 
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colegas de trabalho. 
15. Probabilidade de promover melhorias 
no desempenho de suas unidade, com 
base na aplicac;:ao das habilidades 
aprendidas. 
16. Estimulo decorrente do curso para 
aplicar, no trabalho, os conhecimentos e 
habilidades aprendidas. 

Para julgar as itens abaixo, utilize a seguinte escala: 
OTIMO I BOM I REGULAR I RUIM I PESSIMO 1 NAO SE APLICA I 

5 I 4 I 3 I 2 I 1 I NA 

DESEMPENHO DOS INSTRUTORES INSTRUTORA INSTRUTOR 8 

1. Transmissao dos objetivos do curso para os participantes 

2. Conhecimento dos temas abordados no curso. 

3. Seguranc;:a na transmissao dos conteudos do curso. 

4. Nivel de profundidade com que os temas foram abordados, 
tendo em vista os objetivos do curso. 
5. ritmo de apresentac;:ao dos conteudos. 

6. Uso de estrategias para motivar os participantes em 
relacao aos conteudos abordados no curso. 
7. Adequac;:ao dos exemplos apresentados a sua realidade de 
trabalho. 
8. Adequac;:ao das estrategias de ensino (trabalhos em grupo, 
exposic;:oes orais, exercicios, simulac;:oes, etc.) 
9. Disposic;:ao para esclarecer duvidas. 

10. Respeito as ideias manifestadas pelos participantes. 

11. Estimulo dados aos participantes para manifestarem suas 
ideias. 

Caso queira fazer algum comentario sobre o Curso que nao tenha sido abordado pelo 
questionario, ou mesmo sobre esta avaliacao, utilize o espaco abaixo. 

OBSERVACOES 


