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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma modelagem para a gestao de desenvolvimento 
de produtos de treinamento em corporag6es de media e grande porte. Foi 
desenvolvida para o HSBC/Brasil com referencia te6rico-conceitual presente na 
literatura da administragao da produgao, mais diretamente vinculada ao modelo 
desenvolvido par Henrique Rozenfeld, Fernando Forcellini, Daniel Amaral, Jose de 
Toledo, Daria Alliprandini e Regis Kovacs. Na area de treinamento esse e um 
processo-chave porque se relaciona de forma estreita com a maneira pela qual a 
organizagao conhece, gerencia e aprimora continuamente seus processos-chave de 
neg6cio. Apesar de isoladamente isso nao garantir o sucesso, e um fator 
fundamental para a produtividade e nfvel de qualidade dos produtos e servigos. 0 
fator desencadeador dessa agao era a necessidade de profissionalizar a area 
especialista responsavel pelas formas de aprendizagem organizacional em 
programas presenciais e a distancia. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestao de desenvolvimento de produto; Recursos Humanos; 
Treinamento. 
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INTRODUCAO 

Um dos maiores desafios contemporaneos de Recursos Humanos e a 

disseminagao do conceito de Processes de Neg6cio e do seu adequado 

gerenciamento. No caso da area de treinamento, a antiga formula de sucesso 

baseada em fazer um curso ou programa, produzi-lo a custos baixos e oferece-lo a 

uma grande quantidade de pessoas nao se aplica mais ao ambiente atual do mundo 

corporative. 

Para cada agao de treinamento e preciso identificar a premissa de criagao de 

valor e o tempo certo de entrega que permitira o exito com os clientes, ou seja, a 

capacidade de entregar, na hora certa, o que as pessoas querem e precisam 

"comprar". 

Considerando-se esse desafio, identificou-se que o processo de 

desenvolvimento de produtos de treinamento precisa ser abrangente, iniciando-se 

pelo entendimento das necessidades de mercado e da organizagao e terminando no 

final do ciclo de vida do produto. Essa e uma visao diferente do que acontece na 

maioria das organizag6es em que os treinamentos iniciam-se com o pedido de uma 

area especffica e terminam no momenta de entrega presencia! ou a distancia. 

A reestruturagao do modelo de gestao de desenvolvimento de treinamentos 

no HSBC - Brasil e alavancada pela resultante do movimento de mercado, da 

necessidade de uma area de Recurso Humanos mais estrategico e de uma 

organizagao mais competitiva .. A modelagem e vista como condigao necessaria para 

se alcangar o perfil aut6nomo e empreendedor dessa area. Esse desafio passa pela 

releitura da relagao entre areas-meio e areas-fim. As primeiras, que adotavam 

postura de controle de recursos, passam, nesse novo cenario, a responder 

unicamente, por assessorar os gestores e a empresa na gestao de recursos, com 

enxugamento de suas estruturas. Ao mesmo tempo as areas-meio, redireciona os 

seus focos para os processes de eficientizagao. Ambas, cada vez mais, dependem 

do grau de envolvimento e comprometimento das pessoas com seus objetivos 

estrategicos e neg6cios. 

Nesse cenario, desenvolver um processo de gestao de desenvolvimento de 

produtos com bases mais profissionais passa a ser essencial para a: 

- produtividade e nfvel de qualidade dos produtos e servigos de treinamento; 
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- velocidade na internaliza<;ao de novas tecnologias; 

- otimiza<;ao da capacidade instalada; 

- cria<;ao de oportunidades para a aplica<;ao das competencias organizacionais; 

- velocidade de respostas para o ambiente organizacional e para o mercado. 

0 enfrentamento do cenario descrito tern como premissa a disposi<;ao em 

combinar experiencia pratica em processos de treinamento em organiza<;6es de 

grande porte e a pesquisa academica para que a resposta desenvolvida nao se 

construa com base, apenas empfrica, mas, sustentada em uma referencia conceitual 

estruturada no dialogo com praticas organizacionais. 

0 trabalho apresentado nessa monografia adota um modelo com visao 

holfstica como referencia para a estrutura<;ao do processo. A proposta sistematizada 

inclui fases anteriores (pre-desenvolvimento) e posteriores (p6s-desenvofvimento) a 
parte visfvel de desenvolvimento de produto e processo. Tambem, sistematiza na 

modelagem, os processos de apoio que sao relevantes para treinamentos em 

corpora<;6es. 

0 pano de fundo da modelagem enfatiza a visao do desenvolvimento de 

treinamentos como um processo de neg6cio amplo, envolvendo gestao de ciclo de 

desenvolvimento de produto bern como compreende a integra<;ao com o 

planejamento estrategico da empresa. 

0 objetivo desse estudo e a materializa<;ao de um modelo de 

desenvolvimento integrado de produtos de treinamento para a estrutura<;ao e gestao 

da area especialista em aprendizagem organizacional no HSBC/Brasil. 

0 prop6sito da modelagem e oferecer um tratamento clara, bern estruturado e 

interessante para a gestao de produtos de treinamentos corporativos. 0 modelo 

mapeado pretende fornecer um caminho 16gico por meio das atividades envolvidas 

pela administra<;ao da produ<;ao e um entendimento estrategico em que os 

deliverables desse modelo atuam. 

Mais especificamente, objetiva a otimiza<;ao da eficacia das fun<;6es ajudando 

a melhorar a vantagem competitiva, maximizar o retorno, integrar e reduzir custos, 

envolver e motivar as pessoas, obtendo o melhor potencial dos mesmos e assegurar 

a manuten<;ao e a consistencia dos nfveis de qualidade. 
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CAPITULO I - VISAO GERAL DE ATUA<;AO DA AREA DE TREINAMENTO 

1.1. Cenario Organizacional 

Como a area a area de treinamento do HSBC Brasil responde de forma 

matricial para uma estrutura de RH local e outra de RH global, optou-se por iniciar a 

apresenta<;ao do cenario com informa<;5es do Grupo HSBC no Mundo para em 

seguida, falar da especificidade local. Nessa primeira sessao e explicitando cada 

area da organiza<;ao com a explicita<;ao de seus objetivos organizacionais. E o 

posicionamento de cada uma das areas-cliente que direciona o perfil de produ<;ao e 

as competencias essencias que uma area de produ<;ao de treinamento 

organizacional dentro de uma institui<;ao de grande porte precisa ter. 

E com o objetivo de mostrar esse cenario que a descri<;ao que segue foi 

desenvolvida. 

Fundada em 1865 e sediada em Londres, a HSBC Holdings e uma das 

maiores organiza<;5es de servi<;os financeiros e bancarios do mundo. A rede 

internacional do Grupo HSBC e composta por dez mil escrit6rios em 83 pafses e 

territ6rios na Europa, Asia-Pacffico, Americas, Oriente Medio e Africa. 

0 Grupo HSBC emprega 315 mil colaboradores e atende mais de 128 

milh5es de clientes. Com a<;5es cotadas nas Balsas de Londres, Hong Kong, Nova 

lorque, Parise Bermuda, a HSBC Holdings tern mais de 200 mil acionistas em cerca 

de cern pafses e territ6rios. 

Por meio de uma rede global, interligada por tecnologia de ponta, o HSBC 

oferece a seus clientes uma ampla gama de servi<;os financeiros: banco de varejo, 

commercial, corporate, investment e private banking; trade services; cash 

management; servi<;os de tesouraria e mercados de capital; seguros e previdencia; 

emprestimos e financiamentos; fundos de pensao e investimento entre outros. 

0 HSBC Bank Brasil segue uma serie de Princfpios e Valores para garantir 

urn padrao etico, justo e responsavel no tratamento dos neg6cios, seguindo as 

polfticas globais da organiza<;ao, em especial a polftica de Qualidade que permite 

consolidar o desenvolvimento da empresa em bases s61idas e seguras, sempre com 

foco no cliente. 
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A carteira atual do HSBC Bank Brasil e de aproximadamente 5,6 milhoes de 

clientes pessoa ffsica e 347.609 clientes pessoa jurfdica. Esta presente em 559 

municfpios brasileiros, com 924 agencias, 453 pastas de atendimento bancarios, 

1.022 pastas de atendimento eletr6nicos e aproximadamente 5.500 caixas 

automaticos. Os clientes contam ainda com 25 mil caixas automaticos na rede 

compartilhada com outros bancos no Brasil. Para radar essa estrutura a institui<fao 

conta com, cerca de, 23 mil colaboradores no Brasil. No ana de 2008 apresentou um 

Ativo Total de R$ 97.489.410 mile Luera Uquido de R$ 769.321 mil. 

Atualmente o Banco vive uma transi<fao de estrategia global, da estartegia 

chamada "Managing for Growth" - que tinha a meta de tornar a institui<fao a maior 

companhia de servi9os financeiros do mundo - para a "One HSBC", que tern a meta 

de unificar sistemas para ter o cliente no centro das opera96es ( customer centricity), 

oferecendo excelencia da experiencia do cliente (customer experience) em qualquer 

unidade de neg6cio do HSBC Global. 

Para esse objetivo, sete pilares globais orientam um profunda compromisso 

com a empresa. Sao eles: 

"Nossa cultura: melhor local para trabalhar" 

"Nossos Clientes: Excelencia em Servi<fos" 

"Nossa marca: Banco Local Mundial" 

"Nossa Distribui<fao Global: nossa Vantagem Global 

"Nossas empresas: Desenvolvimento para crescimento sustentavel" 

"Nossa Tecnologia e Processos: Compromisso com a Empresa" 

"Nossa Organiza9ao: Orienta96es com sabedoria e representa9ao com Confian9a" 

Do ponto de vista comercial a organiza<fao tern princfpios e valores globais 

bern definidos para orientas as suas atividades. Os princfpios podem ser 

exemplificados pelo excelente servi90 de atendimento ao cliente; pelas opera96es 

eficazes e eficientes; par capital e liquidez s61idos; par polftica de emprestimo 

prudente e pela disciplina rfgida com despesas. 

Os valores-chave podem ser sintetizados par elevados padroes pessoais de 

integridade em todos os nfveis, pelo compromisso com a verdade e com a 

negocia<fao justa; pelo gerenciamento atuante em todos os nfveis, pelo compromisso 

publico de respeito com a qualidade e a competencia, par a96es com o mfnimo de 

burocracia, decisoes e implementa!fOeS rapidas e par COiocar OS interesses da 
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equipe a frente dos individuais, delegando de forma adequada, do ponto de vista de 

autoridade e compromisso. Ainda, nos seus valores, o Banco preserva compromisso 

de conformidade com o espfrito e o texto de leis e normas, onde quer que se realize 

seus neg6cios e o exercfcio da responsabilidade social corporativa, a promogao de 

boas praticas ambientais e de desenvolvimento sustentavel, alem do compromisso 

com o bem estar e o desenvolvimento de cada comunidade local. 

0 HSBC e um banco multiple e as suas carteiras de atuagao sao de 

lnvestimentos, de Credito lmobiliario e Financeiro, alem de subsidiarias. Para fazer a 

gestao dessas carteiras a estrutura esta disposta em areas de neg6cios. 

0 PFS e a area Responsavel pela criagao e oferta de produtos e servigos 

financeiros voltados as necessidades dos clientes pessoa-ffsica. 

Os produtos e servigos desenhados no PFS sao oferecidos aos clientes em 

varios canais de distribuigao, como a Rede de Agencias, os PAB's (Postos de 

Atendimento Bancario) e de canais alternatives, Phone Centre, Internet Banking e 

ATM's (Caixas Automaticos). 

A seguir sera apresentada cada uma das areas que compoem o PFS. 

A area Aquisir;ao, respo~savel por gerenciar o processo de abertura de 

contas pessoa ffsica e por disseminar uma cultura de criagao e manutengao de 

relacionamento com os clientes. Para a fidelizagao do cliente, a area busca tambem 

o cadastre de debitos automaticos, abertura de contas individuais, conjuntas e 

outras. 

Na area de Cobranr;a o foco e a recuperagao de dfvidas em atraso dos 

clientes pessoa ffsica e, em alguns casas, pessoa jurfdica. Em CRM & Segmentos o 

objetivo principal e direcionar a area de Varejo no tocante a polfticas e modelos de 

gestao de clientes. As metas visam garantir que os resultados dos diversos 

segmentos de clientes pessoa ffsica sejam atingidos, gerando a contribuigao e o 

Iuera econ6mico previstos no orgamento, alem de melhorias no relacionamento com 

o cliente. 

A FEV- Forr;a Especia/izada de Vendas - tem como objetivo ser a Equipe 

de Vendas de produtos de Vida e Previdencia lider no mercado, considerando como 

fator diferencial o servigo ao cliente de acordo com as necessidades que ele 

apresenta. 

0 Direct Channels (Canais Diretos) e o atendimento a clientes por telefone, 



16 

internet banking e caixas automaticos. Esta area do PFS tambem oferece produtos e 

servi<;:os para intensificar o relacionamento do banco com os clientes. 

Na area de Pabs & Payroll do HSBC o trabalho ocorre de duas maneiras: em 

Payroll, com a conquista da Folha de Pagamento enos PAB/PABE, com a conquista 

da folha e da estrutura de atendimento 

Outra area relevante no PFS e o Premier & Personal Investment Business 

que oferece solu<;:6es financeiras locais e internacionais para clientes com perfil 

diferenciado no mercado de varejo. 

Tambem, ha a area de Produtos que tern como missao desenvolver novos 

produtos e manter os existentes competitivos e rentaveis 

Na estrutura do PFS a Rede de agencias e a principal responsavel pelo 

relacionamento com os clientes Essas unidades estao agrupadas geograficamente 

em 4 grandes grupos. A Rede Centro Norte com sede em Goiania, a Rede Leste/ 

Nordeste com sede no Rio de Janeiro, a Rede Parana/ Sui com sede em Curitiba e 

a Rede Sao Paulo com sede em Sao Paulo. 

0 Consumer Finance, no PFS, tern o objetivo de oferecer financiamento ao 

consumidor, com emprestimos pessoais e consignados e a area de Auto finance 

realiza emprestimos e financiamentos para aquisi<;:ao de Vefculos e caminh6es, 

utilizando-se de uma equipe especializada localizada em lojas e concessionarias de 

vefculos, como tambem na rede de agendas. 

A area de Cartoes gerencia o crescimento do neg6cio de credito e debito 

com foco no desenvolvimento de produtos e atributos inovadores. 

Outro segmento de grande relevancia para o HSBC e o de Pessoa Jurfdica. 

No HSBC esse segmento chama-se Commercial Banking. Ele visa atender desde 

pequenas empresas (nas Agencias), ate grandes grupos econ6micos (em 

Plataformas ). 

0 objetivo de CMB e ter produtos e servi<;:os adequados para cada tipo de 

cliente pessoa- jurfdica. Seu principal desafio e manter uma base rentavel de 

clientes , com baixos nfveis de PPD (provisao para devedores duvidosos) e alto grau 

de Cross-Sell (produtos). 

0 CMB divide-se em areas de Neg6cio e de Produtos. As areas de neg6cio 

sao as seguintes: Small & Medium Enterprises- SME (pequenas), MME(Medias ) e 

LLC (grandes). As areas de Produtos dentro de CMB sao compostas por Collateral 
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& Credit Control (CCC) cuja responsabilidade e Concessao e Recomendagao de 

Credito, a Central de Checagem de documentos como Duplicatas e Cheques e a 

coordenagao da Central de Recebfveis. Payments & Cash Management (PCM), 

desenvolve produtos para apoiar a administragao de fluxo de caixa dos clientes PJ 

com a consultoria de "Cash Advisors". Essa area e lntemacional eatua com 

Produtos de Trade (relacionados com exportagao, importagao, garantias 

internacionais) e atende todos os segmentos de pessoa jurfdica. Receivable 

Discouting Unit (RDU) atua no Desenvolvimento de produtos e sistemas 

relacionados a recebfveis e garantias entre outros. Asset Based Finance (ABF) atua 

com produtos como Leasing, CDC, Repasses BNDES, Credito lmobiliarios e Real 

State. Customer & Product Management e a area de produtos responsavel pela 

gestao de alguns dos produtos da area de CMB e pela estrategia de aquisigao e 

retengao de clientes. Agribusiness tern papel chave no desenvolvimento das 

estrategias de participagao do HSBC no Agronegocio e no portfolio de produtos. 

Outro grande segmento do banco e a area de Private Bank. Essa area atua 

no relacionamento com clientes pessoa-ffsica de alto poder aquisitivo. Seu principal 

objetivo e prover solugoes financeiras e aconselhamento para gestao de patrimonio, 

o que envolve aconselhamento sobre investimentos, planejamento sucessorio e 

orientagoes sobre questoes fiscais e tributarias que impactem sobre o patrimonio 

pessoal e empresarial. 

Os clientes private buscam orientagao personalizada para a administragao do 

seu patrimonio. Os profissionais que os atendem sao muito mais do que gerentes, 

sao conselheiros pessoais, que estabelecem estrategias de investimento especfficas, 

com base em uma analise abrangente do perfil de risco de seus clientes. 

Existem ainda outras areas que oferecem produtos de investimentos para 

clientes, atuam na negociagao de ativos em Bolsa de Valores, criam e administram 

produtos de previdencia para clientes, fazem custodia local e internacional e 

estabelecem polfticas e estrategias operacionais e de precificagao para 

os produtos de seguros de vida, previdencia e capitalizagao. 

0 Global Markets (tambem conhecida por Tesouraria) faz a gestao dos riscos 

financeiros oriundos de todas as operagoes comerciais do banco. Tambem atua no 

mercado financeiro com o objetivo de obter maior retorno do capital do banco e 

como canal de vendas para clientes CIB e CMB, com produtos sofisticados para 



18 

atender as demandas especfficas destes clientes. 

Para que esses segmentos possam desenvolver as suas operagoes ha areas 

que dao suporte aos neg6cios, como par exemplo, Credito. Seu Objetivo e manter a 

qualidade de credito das carteiras enquanto busca oportunidades de crescimento. 

As principais atividades da area sao a analise e aprovagao de propostas de credito e 

recomendar para Londres as propostas de credito que excedam a algada local de 

aprovagao. Tambem, controlar as revisoes dos creditos concedidos e prove as areas 

com informagoes de risco versus retorno para direcionar os neg6cios. Credito e uma 

area essencial na estrategia de sustentabilidade dos neg6cios para o HSBC. 

Outra area que da suporte aos neg6cios e a de Financ;as. Ela providencia, 

consolida, analisa e recomenda informag5es financeiras de todos os segmentos do 

HSBC requeridas pelos 6rgaos reguladores e divulgadas ao publico pelos meios de 

comunicagao, alem de apoiar a gestao eficiente dos neg6cios do HSBC. 

0 HSBC, tambem tern a area de Operac;oes, que trabalha para facilitar e 

permitir que as estruturas das areas de neg6cios e de suporte tenham foco apenas 

em vendas e servigos, centralizando o processamento das suas atividades 

operacionais. Sao assim organizadas: 

• Gestao da Operagao de Canais: gerencia a disponibilidade de ATM, Phone 

Centre, Internet Banking e faz a gestao dos contratos com fornecedores 

• Centro Operacional de Seguros (CEOPS): gerencia o processamento das 

operagoes de seguros de vida, previdencia aberta e tftulos de capitalizagao. 

• Corporate e lnvestiment Banking Operations: gerencia o processamento para 

as areas de neg6cios que atendem aos clientes Pessoa Jurfdica. 

• Customer Information Management: gerencia informagoes a clientes, 

correspondencia emitidas/devolvidas, gestao de Cadastro (CIF) e lnforme de 

Rendimento Financeiro (IRF). 

• Centralized Services Units(CSU): consolida, padroniza e otimiza os processos 

operacionais das areas administrativas. 

• Diretoria de Processamento (DIPRO): processa de forma centralizada (nos 

Centros de Servigos) as transagoes financeiras e nao financeiras das 

unidades de neg6cios do PFS e CMB. Realiza as aberturas de contas 
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correntes e ainda e responsavel pela compensagao (Secom), conferencia e 

guarda de documentagao 

• Diretoria de Operagoes de Credito (DOCRE): gerencia as operagoes dos 

produtos de credito do banco, como Cartoes de Credito e Debito, 

Financiamento de Vefculos, Credito lmobiliario, Leasing, Repasses, Credito 

Rural, Cons6rcio, Bens M6veis, entre outros. 

• Diretoria de Operagoes de Agencia (DOA): gerencia os processos de 

atendimento das agencias 

• Gestao de Controles de Riscos operacionais: gerencia os processos de 

prejufzos registrados que envolvam fraudes, falhas sistemicas ou 

operacionais. 

• Planejamento Financeiro: faz gestao, controle e direcionamento dos custos e 

suporte ao gerenciamento financeiro do orgamento e de projetos estrategicos. 

• Planejamento e projetos GOPs: atua no planejamento estrategico, 

comunicagao, manutengao e acompanhamento dos pianos e iniciativas para a 

Diretoria de Operagoes. 

A area de Marketing e responsavel por gerir a marca do HSBC. E para cumprir 

com esta missao, esta dividida em Eventos lnternos, Comunicagao lnstitucional, 

Mfdia, Planejamento e Controle e lnformagoes de Marketing. 0 objetivo da area e 

tratar das manifestagoes dos clientes e usuarios dos servigos oferecidos, analisa-las 

e utiliza-las como oportunidade de melhoria interna e buscar com isso melhor 

eficacia nos processos e servigos e consequentemente o fortalecimento da marca, 

da imagem do HSBC no mercado, bern como a satisfagao dos clientes e usuarios 

dos produtos e servigos HSBC. 

Outra area na organizagao e a de Qualidade & Centro de Exce/{mcia, que tern 

como missao desenvolver e implementar um modelo de excelencia em gestao que 

garante a eficacia na entrega de produtos e servigos. Todos os acionamentos de 

clientes registrados no SAC sao atendidos por essa area. 

Business Transformation Unit (BTU) & Data Governance tern o objetivo de 

atuar junto as areas na mudanga para gestao por processos a partir do 

acompanhamento de seus indicadores e das agoes de melhoria de processos com o 

uso de metodologias, ferramentas e dados para entrega de 
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Tambem, a auditoria e uma area que tem o objetivo de gerenciar processos 

para auxiliar a alta administrac;ao na revisao dos controles internos das unidades, 

reportando necessidades de melhorias e fragilidades que precisam ser resolvidas 

para alcanc;ar e manter os pad roes e resultados esperados. 

A area de Seguram;a e Fraudes, que tem a missao de Prover os meios para 

evitar e reduzir fraudes, visando a reduc;ao dos prejufzos do banco a um minima e a 

maior protec;ao possfvel aos clientes. Deve garantir tambem a protec;ao da 

integridade ffsica de Clientes, Funcionarios e do patrim6nio do HSBC Bank Brasil, 

bem como a detecc;ao, prevenc;ao e recuperac;ao de valores provenientes de fraudes. 

A area de Procurement, possui o objetivo de maximizar o poder de compra, 

otimizando o valor do dinheiro e reduzindo os riscos de falhas na cadeia de 

fornecimento de bens e servic;os do HSBC. Este objetivo e atingido via centralizac;ao 

dos processes de compra do Grupo HSBC. 

A area de Logfstica tem como atribuic;oes dar suporte as areas de neg6cio e 

demais areas de apoio na aquisic;ao, guarda e distribuic;ao de bens e/ou servic;os e 

prestar o melhor servic;o de consultoria interna, garantindo o conhecimento e a 

correta implementac;ao das politicas e das normas de Compras, Contratos, 

Transportes e Suprimentos. 

E, as areas de Business Continuity Planning (BCP) & Risco Operacional que 

coordenam as ac;oes de Gerenciamento de Risco Operacional no HSBC no Brasil e 

na America do Sui, visando nao somente atender as necessidades do Grupo e dos 

reguladores global e local, mas tambem de implantar a cultura de administrac;ao de 

risco na instituic;ao. 

A area de Planejamento Estrategico, monitora e da suporte a estrategia no 

Brasil. 

Produtos e Servic;os dentro das expectativas de qualidade dos clientes do 

Grupo HSBC. 

As relac;oes do HSBC com outras instituic;oes, como o Governo, par exemplo, 

sao atribuic;oes da area de Relac;oes lnstitucionais. Seu objetivo e desenvolver e 

manter uma imagem positiva da empresa junto com os diversos publicos com quem 

ela se relaciona buscando com isto provocar reac;ao favoravel a sua reputac;ao. 

Fornecer servic;os de tecnologia da informac;ao para todas as areas de 

neg6cios do HSBC e uma atribuic;ao de IT. Como todas as areas dependem de 
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alguma soluc;ao tecnol6gica para atender aos clientes, a area de IT esta diretamente 

relacionada e participa dos resultados de todos os neg6cios do Banco. 0 objetivo de 

IT Development desenvolver sistemas para todas as areas internas do HSBC, de IT 

Operations esta focada em operar, monitorar e gerenciar os recursos 

computacionais e rede; IT Security a missao e garantir a confidencialidade, 

disponibilidade e integridade das informac;oes dos acionistas, clientes e funcionarios, 

visando proteger os neg6cios e a marca do HSBC. IT Financial Control e 

responsavel par organizar e gerenciar o processo de elaborac;ao do orc;amento da 

Area de IT e realizar o acompanhamento do desempenho financeiro da Area. IT 

Service Quality faz o gerenciamento dos processos de Mudanc;a, de Problemas, de 

lncidentes, de Contingencia e do Centro de Excelencia de Testes, alem de manter 

urn ponto unico de cantata dos dientes com IT, atraves do Help Desk, alinhado com 

a padronizac;ao definida pelo Grupo HSBC. 

Ainda ha areas como a de Corporate Real State que tem o objetivo e prover a 

correta infra-estrutura, no prazo adequado, para satisfazer as necessidades atuais e 

futuras do Grupo HSBC no Brasil, de forma flexivel e com custos competitivos. 

0 Juridico, presta Consultoria a todos os segmentos de neg6cios e areas de 

suporte, gerencia processos contra o HSBC e suas subsidiarias, reduz custos de 

indenizac;ao, recupera creditos e atua junto as Unidades para implantar medidas 

preventivas a litigios, reduzir despesas advocaticias com credenciados e representar 

o HSBC junto ao Poder Judiciario em todos os niveis. 

E par fim, a Losango, uma subsidiaria do HSBC. A empresa atua no 

Financiamento ao consumo via Credito Direto ao Consumidor (CDC), oferece 

soluc;oes financeiras para a populac;ao de baixa renda. Atraves do Credito Direto ao 

Consumidor (CDC), financia bens de consumo em parceria com mais de 21 mil 

lojistas em todo o Brasil e atende a mais de 21 milh6es de clientes 

Na area de RH sao estruturados varios programas e iniciativas que visam 

garantir a qualidade de trabalho e de vida dos colaboradores, alem de desempenho. 

Sua missao e gerar valor para os neg6cios, atuando como parceiros na atrac;ao, 

retenc;ao e desenvolvimento de pessoas, promovendo competencia e motivac;ao 

para a sustentabilidade do HSBC. 

Essa sao areas-clientes para quem RH/Treinamento estrutura os produtos e 

presta servic;os dentro do HSBC - Brasil. 
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1.2. Estrutura, Modelo e Processos 

0 desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e 0 principal 

objetivo dos treinamentos - presenciais e a distancia - oferecidos pelo HSBC. 

A maioria dos treinamentos presenciais e realizada em um dos tres Centros 

de Treinamento do HSBC, chamados de Cetres. 

Os treinamentos a distancia sao oferecidos em vfdeo, TV Aula, guias 

impresses ou e-learning (treinamento online). 

Os e-learnings sao acessados pelo portal de treinamento na intranet - sao 

mais de 1 00 cursos, sabre temas relevantes para a organizagao e as pessoas do 

HSBC. Alguns treinamentos sao obrigat6rios para todos os colaboradores, outros 

sao para fungoes ou procedimentos especfficos. Por isso ha os PCFs - Programas 

de Certificagao Funcional que atuam como uma especie de currfculo que indica os 

treinamentos necessaries para muitas das fungoes do HSBC. 

Atualmente, a area de Treinamento tern duas equipes. Uma de Desenho 

lnstrucional, responsavel pela concep9ao conceitual e metodol6gica dos cursos 

presenciais e por todo o processo vinculado a produgao dee-learnings. A outra area 

e de Delivery, responsavel pela "entrega" dos treinamentos presenciais. A area 

como um todo e composta por 30 pessoas, sendo que 3 atuam em cargos de gestao 

e 2 com suporte operacional. 

Os principais impactos da modelagem acontecera na area de Desenho 

lnstrucional e por isso sera descrita com mais detalhes do que a area de delivery. 

A area "nasceu" como o nome de Autodesenvolvimento, em 1999, sendo 

responsavel por treinamento a distancia- basicamente, vfdeos e material impressa. 

Na epoca, T&D tinha uma estrutura de celulas especialistas - vendas, 

comportamental, qualidade, credito etc. -, em que as mesmas pessoas que 

desenhavam os treinamentos iam para a sala de aula. 

Em 2004, houve uma reestruturagao em T&D. Em vez de celulas 

especialistas que desenhavam e entregavam e uma unidade que tratava apenas de 

ensino a distancia, dividiu-se o time em desenho instrucional e delivery - o objetivo 

era otimizar e potencializar as habilidades existentes na area e aumentar a eficiencia. 

Devido ao perfil dos profissionais, coube a antiga area de autodesenvolvimento a 

tarefa de desenhar todos os cursos, presencia is ou a distancia. 



23 

No infcio, havia duas coordenagoes- produgao de materiais de ensino e e

Learnings e desenho de presenciais. Em 2006, houve nova alteragao, com divisao 

da area em tres coordenagoes: controles (responsavel por controle de orgamento, 

contratagao, pagamento de fornecedores, atendimento aos treinandos etc.), 

tecnologia e design (responsavel pela interface com IT, por assuntos relacionados a 

layout, pesquisa de novas mfdias, pelos portais de treinamento etc.) e desenho 

instrucional (responsavel pelo desenho dos programas de treinamento, presenciais e 

a distancia). 

No final de 2007, os cargos de coordenagao foram extintos, e a gestao 

passou a ser feita diretamente pela gerencia da area. 

Descrigao das atividades da area de Desenho lnstrucional 

• Desenho sob medida de treinamentos presenciais para areas de neg6cios, de 

suporte e de desenvolvimento gerencial. Exemplos: ambientagoes para 

fungoes comerciais, treinamentos tecnicos multiplicados por especialistas das 

areas, adaptagao do curso lnteligencia Emocional da Household. 

• Desenho sob medida de treinamentos a distancia, em varias mfdias: e

learning, TV Aula, guias impressos. 

• Desenho de programas corporativos. Exemplo: learning map, programa de 

treinamento do Projeto Onix e programa Trainee. 

• Desenho de currfculos (PCFs) e acompanhamento de conclusao, com 

emissao de certificados. 

• Atualizagao de treinamentos. 

• Desenho e manutengao de portal de Treinamento e Desenvolvimento -

Treinet (intranet e extranet). 

• Gestao de sistema de tracking ( acompanhamento) de treinamentos a 

distancia. 

• Pesquisa sabre novas metodologias e tecnologias de treinamento. 

• Contato e alinhamento com equipe de Global Training; participagao em 

grupos de discussao. 
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Tabela 1- Principais documentos de controle da area 

Tipo Documento 

Produc;ao Capacity 

Produc;ao Atividades semanais 

Produc;ao Cronogramas 

Prod utividade Uso do tempo 

Controle de qualidade Guia de gestao de projetos 

Controle de qualidade Guia de revisao 

Fonte: o autor 

Metodologia de Gestao de Projetos de Treinamento antes da nova modelagem 

- Fases 

0 processo estava dividido em tres fases, cujos fluxos seguem abaixo: 

1 . Analise de necessidade e planejamento 
2. Produc;ao 
3. Divulgac;ao e analise de resultados 



FIGURA 1 -ANALISE DE NECESSIDADE E PLANEJAMENTO 

Fonte: HSBC 
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FIGURA 2- PRODU<;AO 
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FIGURA 3- DIVULGA<;AO E ANALISE DE RESULTADOS 
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AIE§m da fragilidade do modelo de produc;ao estar baseado em, apens tres 

fases, e com uma pessoa responsavel por todas as fases do projeto. 0 modelo 

apresenta outros pontos de atenc;ao que poderao ser mais bern alinhado com a 

implementac;ao da nova modelagem. 

Homologaqao de e-Leamings 

A publicac;ao em matriz e online. Para agencias, no entanto, temos de seguir 

um fluxo de homologac;ao para garantir que os cursos nao causem prejufzos ao 
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neg6cio (nossos pacotes "concorrem" com nossa operagao). Para isso, ocorrem as 

seguintes fases: testes em ambiente de desenvolvimento; montagem de pacote; 

homologagao em IT; homologagao em laborat6rio que simula o ambiente de 

agendas; homologagao em agenda piloto; envio do pacote para todas as agendas. 

Se houver problema em qualquer uma das fases, e predso recomegar. 0 

processo - em um cenario sem recomegos - leva cerca de uma semana. 0 

processo de homologagao para cursos do portal de treinamento na internet segue o 

mesmo fluxo das agencias. 

Limitaqoes tecno/6gicas 

Fora o processo de homologagao em si (descrito acima), ha outras quest6es 

relativas a tecnologia como, par exemplo, a limitag6es de tamanho e quantidade de 

pacote de cursos- isso impede, par exemplo, de usar vfdeos nas agendas. As TVs 

Aulas estao publicadas apenas no portal matriz. LMS proprio com padrao de 

programagao diferente do padrao usado pelo mercado (SCORM), o que faz com que 

haja dificuldade para homologar fornecedores. Nao e possfvel, ainda, usar recursos 

de colaboragao como chats e f6runs e nao e possfvel trabalhar com banco de dados. 

Comunicaqao 

Ate pouco tempo, havia um focal para cuidar da comunicagao dos projetos. 

Agora, cada colaborador responsavel pelo projeto cuida dessa questao. As mfdias 

que podem ser usadas sao: 

1. Portal de Treinamento (Treinet) - banners, destaques, news; 
2. lnformativo Diario (I D)- esse e um canal bastante consultado pelas agendas, 

pais "leva" informag6es resumidas sabre temas de interesse; 
3. Broadcast- sao informes via e-mail; 
4. TV Aula - materias, chamadas etc. 

Controles 

Os atuais instrumentos de planejamento e controle de produgao s6 permitem 

uma macro-visao dos programas. lsso dificulta a analise de performance de equipe e 

a real visualizagao do volume de trabalho que pode ser incorporado pela area. Como 

o modelo de referenda a ser utilizado permite a visualizagao clara de cada fase e 

suas tarefas, incluindo a sobreposigao de ag6es, sera possfvel dimensionar tempo 
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par atividade e com isso projetar melhor o usa de tempo e a possibilidade de 

execu<;ao de projetos simultaneos. 

Atualizac;ao de cursos 

Com um catalogo cad a vez maior de cursos - s6 de e-learnings ha mais de 1 00 -, 

a questao da atualiza<;ao e um aspecto importante de ser considerado. 

• as atualiza<;5es "competem" com as novas demandas. Muitas vezes, atualizar 

um curso significa refaze-lo completamente, o que pode levar meses; 

• geralmente, os conteudistas nao avisam quando seus 

produtos/sistemas/processos etc. mudam. Nao e raro descobrir que alga 

mudou, sem a altera<;ao ter sido realizada no programa; 

• as certifica<;5es do PCF exigem gestao porque qualquer altera<;ao em curso e 

necessaria alterar os bancos de questoes; 

• a cada altera<;ao que envolve fornecedor, e preciso fazer um or<;amento e 

enviar para negocia<;ao (nesse caso, s6 e preciso or<;ar como fornecedor que 

desenvolveu o curso)- o que leva tempo e custa dinheiro. 

Com rela<;ao a area de delivery, onde atuam OS treinadores, a intera<;ao entre 

as areas ocorre quando e feito o trein the treiners. Ou seja, ap6s finaliza<;ao do 

desenho do treinamento e produ<;ao dos materiais de apoio, a pessoa responsavel 

pelo desenvolvimento do programa faz uma simula<;ao do curso com os 

responsaveis pela entrega do mesmo. Nesse momenta, pequenos ajustes sao feitos, 

mas, nao e passive! altera<;ao estrutural. 

A melhor integra<;ao das equipes e capacidade de explorar as qualidades de 

equipes multifuncionais e um dos grandes objetivos que se espera com a nova 

modelagem. 0 ideal e que o time do programa esteja em constante intera<;ao em 

todas as fases do projeto (pre-desenvolvimento, desenvolvimento, p6s

desenvolvimento ). 

Essas informa<;5es, de modo amplo, apresentam as principais situa<;5es 

problemas que o modelo atual de gestao de desenvolvimento de produtos de 

treinamento nao consegue responder. 
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E com o objetivo de realinhar a estrutura, o modelo e os processos de 

produ<;ao de produtos de treinamento que levou a busca por literatura de gestao da 

produ<;ao como suporte para redirecionar a gestao da area. 

1.3. Portfolio de Produtos e Base Clientes 

Atualmente, o HSBC Brasil Apresenta um catalogo com cerca de 180 cursos 

que precisam ser, regularmente, monitorados do ponto de vista de abordagem e 

fidedignidade de informa<;6es. 

E com esse portfolio que ele atende o maior percentual de clientes internos. 

Anualmente, sao produzidos mais de 40 cursos de forma customizada para as areas 

de neg6cios. Alguns sao presenciais e a maioria a distancia. 

0 atual catalogo de curso que comporta grande volume de pessoas e o 

seguinte: 

FIGURA 4- TABELA DE CATALOGO DE CURSO 

BASIC INFORMATION 

Course Name 
AberturadeConta Corrente- PF 

Abertura de Con ta Corrente - P J 

Acidentes Pessoais e Amp aro Familiar 

Description 
This training session shows- step by step- how to 
complete a Proposal too pen a Personal Checking
Account - COC 044 -9. Presents , also , the documents 
necessary and accepted for the process of opening a 
checking -account and how to identify attempts of fraud. 

This training session shows- step by step- how to 
complete a Proposal too pen a Personal Checking 
Account- COC 057-1 . Presents , also , the documents 
necessary and accepted for the process of opening a 
checking-account and how to identify attempts of 
fraud .. 

This training objective is to show the principal 
characteristics, benefits, sales' pitch and type of 
Insurance contracts taken with Personal Accidents and 
Family Cover. 
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Acordos da BasiiE)ia - Visao Geral Tre trainrg objectives ere: 
- showthenecessities that brought about the creation 
oftre Basilea 1 Accord; 
- eq]an the minimum reqLirements of cap tal 
establisred tJy Basileia I; 
- p-esent Basileia II Accord -whyitarose, tre 
prind!EI questions trEE ted and its influence on tre day-
to-day runnrg of a bark; 
- estat:Jish tre differences bel\o\een the two Accords. 

Adm ilistrando o Tempo In tlis video, Andre- HSBC Relations lip Manager-
is bombarded wih questions and calls. On tre point of 
a 'nervous breakdown', has not aclieved targEts and 
lost some business. ''Tiis is goirg to be a 48-hour 
day", re concludes. To relp him charge lis outlook, a 
physics gene enters his lifeandshoW>Iimthattimeis 
,reafve. Tre ansv.er is to establish priorities. 

Afiia<;ao de Estabeledmentos Presents the characteristics of the establishment 
affiliation process made by H SBC. 

Amb ienta<;ao de Consult ores de Aq uisi<;ao Tre trainrg objective is to develop behavior skills and 
Retai reafonship techniques for opening a crecking-account 

~-for individua and company clients. 

Tremes tackled: 
• process of opening a nE\111 account; 
• Products; 
• CREDIT tools; 
• fraud prevention; 
• sales' technques. 

I 

Ambienta<;ao de Gerentes Meu HSBC ITre trainrg objective is to prepcre My HSBC 
managers to update tre essentia suqe::ts required to 
lperfo rm their function (CREDIT, sales, portfolio 
1management Etc.). 

Ambientacao de Gerentes Meu HSBC Junior jTre trainirg objective is to prepa-e My HSBC Junior 
:managers to update tre essentia matters r6:Juired to 
iperfo rm their function (CREDIT, sales, portfolio 
imanagement Etc.). 
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Ambi:mta!{iio de Operadores Auto Filance Tre trairirg objective is to show tre oomparry 
expectations in relation to tre staff member's conduct 
andtrantheAuto Financeoperativesto perform thEir 
flllction safey and with quality. 

Tremes covered: 
• Compliance 
•Auto Finance and lnsLrance Protection Products 
• Operational Procedures; 
• CREDIT Policy; 
• Fraud Prevention; 
• Etiquette 

Ambienta!{ao de Operadores deCanais Dretos Tre trairirg objective is to develop basic skills to 
service cliEnts- by means of tre HSBC Direct 
Charnels. 

Tre tremesdealtwthare: 
• HSBC, the D irectC hamel and operab r function; 
• Client types; 
• Quality CliEnt service; 
• oommlllication; and 
• motivation. 

Ambienta!{ao de RH para Coordenadores de Tre trairirg objective is to offff staff techrical 
Can ais Diretos information and tools to help treir ieam management. 

Tre tremes dealt wth are: 
• movement of people; 
• pffformance managemEnt; 
• remlllffalionandbenefits; 
• diversity; 
• occt.pational healh; and 
• disdplinary measures. 
As 'Mlll as trese thE:rnes the staff member receives a 
spedfic introduction to tis/her new area of activity (e.g. 
Introduction to My HSBC Managers). 

Ambienta!{ao Upper Tre trairirg objective is to presentthe CMB directory 
structLre and its segnent, the function's responsibilities 
and the Products and services that will be a part of Ire 
manager's daly routine. 

ANS- Advanced Negotiction Skils lin ttis coLrse, he trainee will develop tre ne::essary 
skills requiredforthe negotiation process. Witha 100'/o 

I practical focus, theANS produces simuations that 
!stimulate the deveoprnentof negotiatirg skills. 

I 
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Argumental(ao de venda pcra Segu ro Auto Presents the sales' pitch for SegJro Auto "Car 
lnsurarce". 

Assumindo ResponsabBidades "You ard the Compaf"o/ image", V\hich furctio n is not 
important. Therefore, it is furdamental to assume 
resposibilities. This is the content of this video, whose 
prindpgl characta- pgsses throu~ a real 1ransformafon 
after assurnirg resp::J nsibilities. 

Atendinento ao Cliente The trairirg drols with -through various activities-
the p-indpal to pes related to client seN ice. 

Auto Filance com Seguro Auto Presents a new salepossibifity for Auto Finarce wth 
SegLTo Auto "Car lnsurarce'. 

Balanced Scoreccrd- BSC The objec1iveof 1his e-Lea-rirg is to da-ify what is 
BSC- Balarcoo Scorecard, as used in H SBC ard how 
it affects staff lives. 

Base de Cheques The objective of 1his e-Lea-rirg is to present the Check 
Base Projoct, he benefits for staff ard dients, 
amongst others. 

BCP2 We are rep-ograrrrnirg tlis socond global coLTse on 
the Business Contim.ity Plan 

Busiless Card The Business Ca-d is an exdusive product for 
businesses- used to pgy all the dient's experditLTe. 
The e-Jeaming presents the p-oduct's characteristics, 
renforcing the sale's ptch ard explains the operatic nal 
procedLTes b condudeA'ollow up the sales 

Busiless Continuity Plan (BCP) Tlistrairirg objective is: 

- set the BCP basic corceps ard; 
- raisepui:Jic amreness abouttheimportarceof talking 
with a BCP. 

BuyS mart Tlis trairirg session shows -step-by-step, how to 
operate the Buy Smart System- HSBC's eleclroric 
purchase system. 

Calibral(ao eAito Desempenho Presents the calil:ration and its reation with the high 
performance. 

Cimbb The e-Learrirg presents the prircipal corcepts and 
characta-istics of Foreign Exchange Products and 
services ard Jearn how b use the prircipal furctio ns of 
the HUB System and its two appications- HFE ard 

IVDU. 

I 
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Can ais Diretos Tre objective of 1his training session is to argument the 
kmwledgeaboutthe r:ossibilities of HSBC's AltErnative 
Charnels. Present 1he p-indpa reasons for client 
re;istanceto these chames and tre arguments to 
rebuttthem. Also offers a sales' help rmdule for 
spee::ly reference, leaving one availallefor interactive 
demonstrations of Internet Banking wtich can be shown 
to the client. 

COB Ttis e-Learring presents the principal charactEristics of 
CD B Products and its target-pubHc. Offers p-actice in 
calculating tre values of re::lemption and fee;. Also 
presents, some operational procedures involving 
contacting and redemption of COBs. A HP-12C 
calculator is needed for ttis trairing session. 

I 
Cenirios e A !fOeS- Gerentes Titu lares Ttistrairing objective is to present anewsystemfor 

the deveoprnentand sale of Insurance Products and 
the market logistics involved in trese processe; -
compaition, positioning of HSBC, client profiles, 
constJtative saes etc.- wlich relps us to alway be 
focussed on our dients and their needs. 

CIF Tre objective of 1his e-Learring is to present the 
prindpal concepts and functions of CIF (One Register 
System) and enable tre staff that work with CIF to 
operate it. 

CPA (Primeros socorrose preven~o de Ttis trairing se;sion p-e;ents the p-indpa p-ocedure; 
acidentes) in first aid and fire p-evention. Tre CIPA 

representatives must take ttis course to upgrade treir 
kmwledgeand re::eive 1heir certificaion. 

C6digo de Conduta Tre course p-e;ents HSBC's Code of Conduct, that 
must be read and followed by every staff mEmber. 
Tackle; tremes i .e.Compliance, rules and disciplinary 
!procedures. 

i 
Colu nas Pasquale Trere are six columns, written by Prof. Pasquale, 

dealing with crud a I aspects of effective writen 
comrnurications: 
- w:Jrd ordEr and clarity of meari ng 
- gerundism 
- regency 
- crasis 
- 1he correct use of reason 

1

1

- concordance 

I 
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Conhecendo o Score IThs cotise teaches h:Jw the Credit Score System 
fmctiors a1d shol/\6 why it mLStbe LSed. Explairs the 
bestways of saying "No" to adient, when it is 
necessary, and infonns the staff the importance of 
respecting the system's decisions. 

-------- ~------
I -------- -------~~ ·---------- ~ ---------~ 

Connect Bank -Cadastre e 1° Acesso IThs cotise presents the contractual process, 
registration and the first access to Connect Bank. 
Simulatiors of cases espedally reveope:l to bring to 
lightquestio rs about he system's operation. 

~------·---- ~------~----

Connect Bank -Pagamentos e Transferencias Ths cotise presents the processes of payment and 
tra1sfers in Connect Bank. 

Connect Bank -Simulador Ths trairing session J]"esents)n an interactive fonn, 
the J]"indp<Hmctiors of Connect Bank. 

I 
Connect Bank -Token Presents the Co ma::t Bank secuity device and its 

prindr;al characteristics. 
---· ~--------

Presents, in an interactivefonn, the J]"indpa fmctiors Connect Bank -Visao Geral 
of the new electronic bank for Companies- Connect 
Bank.Asks who is fle Products target-public, what are 
its principal characleristics, differencies betwren 
Co ma::t and other systems, its market differentials. 

Connect: Direct Requester fo rWild ows IT he ConnectDirectRequester for Windows is a 
system used by HSBC for archve trarsrrission. The 
o qa::tive of the e-leaming is to explain this b ol's LSe 

Conta Salario Presents the prindr;al characteristics of a Salarie:l 
Account and the tenns for change. 

Controles The objective of his e-Learring is to show he risk 
groups and lyJ:Bs to \1\hich the uri! can be exposed. 
Also shows how b use the Risk Matrix to map them 
and verify if the controls in place are effident. 

CREDITO MIVE jThe trairing objective is to presentthe rneth:Jdologyfor 
!the concession of CREDIT in he MME segment, whch 
iinfonnation is important and how to anayze it in order 
Ito make a decision and h:Jw to subsidize the CREDIT 
I area- to erstie that the risks assodated wih these 
OPERATIONS arecarefulyevauated. 

! 

I 
I 
I 

CREDITO PARCELADO !The lrstalment Loan is a J:Brsona finance service 
lproduct-whch does notrEquire an evaluation or 
;guarantee for aproval. The e-leaming presents the 
iproduct's characteristics, reinforcing he sale's ptch 
and explains the operational procedures to 
;condude'follow up the sales. 

I 



Credito Rural 

CREDrrO SIVE UPPER 

PresEnt concepts about Rural Loan Products and row 
to use tre FRB Systen tools. 

I
Tre trairirg objective is to present the metro do logy for 
the concession of CREDIT in 1he MME UPPER 
segment wlich information is irJl)ortant and row to 
analyze it in order to make a dedsion and how to 
subsidize Ire CREDIT area- to Ensure that tre risks 
associated wththese OPERATIONS are carefully 
evaluated. 

-------------,---=-------- -------------------------------
CRM- Customer Relationship Manager (with Tlis trairirg session reals wth the rElationships of Ire 
C6ents)- Business Banking branch managers wth the clients the segment. Help:; to 

CRM- Customer Relationship Manager (with 
C6ents)- Business Premium 

CRM- Customer Relationship Manager (with 
C6ents)- CRM Premer 

CRM- Customer Relationship Manager (with 
CRents)- Gold 

CRM- Customer Relationship Manager (with 
C6ents)- Gold Business 

CRM- Customer Relationship Manager (with 
Cfients)- Superclass 

I 
I 

I 

i 
I 

o blain beter results in complex situaions outsire the 
normal work routine, b better manage time and always 
do more for the dient with Ire strategies and bois of 
CRM. 

Tlis trairirg session reals wth the rElationships of tre 
branch managers wth the clients the segment. Help:; to 
o blain beter results in complex situaions outsire the 
normal work routine, b better manage time and always 
do more for the di ent with Ire strategies and b ols of 
CRM. 

Tlis trairirg session rea Is wth the rElationships of the 
branch managers wth the clients the segment. Help:; to 
o blain beter resLlts in complex situaions outsire the 
normal work routine, b better manage time and always 
do more for the dient with tre strategies and b ols of 
CRM. 

Tlistrairirg session reals wththerElationshipsoftre 
branch managers wth the clients the segment. Help:; to 
o blain be!Er resLlts in complex situaions outsire the 
normal work routine, b better manage time and always 
do more for the dient with tre strategies and b ols of 
CRM. 

T lis trairirg session rea Is wth the rElationships of tre 
branch managers wth the clients the segment. He I p:; to 
o blain beter resLlts in complex situaions outsire the 
normal work routine, b better manage time and always 
do more for the dient with Ire strategies and b ols of 
CRM. 

IT lis trai ri rg session reals wth the rElationships of tre 
ibranch managers wththeclientsthe segment. Help:; to 
.o blain bet1er results in complex situaions outsire the 
!normal work routine, b better manage time and always 
ido more for the dient with the strategies and b ols of 
ICRM. 

I 
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CRM (Customer Relationship Management) The coLrSe objectives are to explore the idEEs of 
Busiless Bank CRM,present the CCM syslem am explain its use. 

Desconto deRecebiveis The trairirg objective is to present: 
·The discounted receivables' product( cards, checks 

I 

and copies); 
·the system used in the opEra~ on of !lis product is, 
the RDS. 

Diversklade no Atendimento 'The trairirg session offers tips on how to attend to 
people with 'spedal needs': 

• phjsical disability 
• visual disal:llity 
I· hearirg disal:llity 
• mffltal disability 
•aged 

* the trairirg is developed based on the Febraban 
instruction leaflet. 

DMS - Developing Managerial Skils The course helps to identifytheareasof personal 
power am the development needs rEI a led to 
manageria aptitudes in the HSBC. Group. 

The principal themes tackled in this training session are: 
• LEEmirg to Listffi 
• Expectations 
• Task Process, Pro pe 
·Feedback 
• Diversity 

I 
·Change Plaming 
• LEEderslip 
• TeamV>O rk 

Emp restin o Consign ado Tlis e-Learring presfflts the HSBC's consigned loan 
Pro ducts. 

Energia e Persistencia jTiis trairirg hElps to develop skills to maintan enErgy 
!and persistence, as shown in the purst..irg targe6 am 
!working better undEr pressure am discovering the art 

llof persistance. 

Etiqueta Empresarial Eurico, the central character in this vidro, is a 
sympathetic manager, nice-gUy' and \/\ell-intentioned. 
But,inthethree situations in this vidro,he "blows it". 
Or better still, on etiquette. Celia Leao, company 

I etiquette consutant, commffits on the Eurico 's 
comportmffit and answers questions from other staff 
members. 

I 
I 
I 

Excel- m6 dulo b asico IPresffits Microsoft Excel to HSBC staff, aiming to 
I command the program basic functions. 

I 



Excel- m6dub intermedario 

Excel (Avanc;ado) 

Filanc;as Pessoais 

Fixac;ao de 0 bjetiv as 

Fixac;ao de 0 bjetiv os: Guia do Colaborador 

Fixac;ao de 0 bjetiv os: Guia do Gestor 

!Presents some of 1he fmctions of Micro soft Excel
so that the saff can use the sofware resources 
available most effectivey. 

Tlis is the third course in the Excel trilogy 
(Bas ic/lntermed ate Mo rules have already been 
lrunched). Tlis modue teaches advanced functions of 
the Microsoft Excel Software. 

Tlise-Leaningwasdeveloped as a gt.ideto maintan 
one's finances- persona and fanily- and he best 
way to use HSBC financial Products, which offer 
exclusive advantages to the staff. 

Presents thea qective setting p-ocess and why it is 
fmdamental to performance management and a high 
performing culJre. 

It shows how setting objectives fits into the cycle of 
performance management, the imp:l rtance of this 
phase is to WJ rk along wi1h the manager .Instructs how 
to use the SMART model to create objectives and how 
to use my Performance System. 

It demo nstates how to condt..et effective mretings for 
setting objectives, how to use the SMART mode, how 
to align objectives, how to lead wth questio ring and 
how to use the My Performance System. 

f---::---::----- -------··-------- ---- - -----
FMS- Foundation Management Skills The course objective is to develop and practice the 

basic skills reqt.ired to effectively rm work tEEms. 

The principal themes dealt wth in these training 
sessions are: 
• Expectations 
• Vision and Vaues 
• Task Team, lndvidt.al 
·Motivation and Time management 
• Feedback 
• LEEming Slyles 
• Plaming 
• TeamWJrk 
• LEEderslip 

----------- -------- --------

Foco no Climte 

Formac;ao de Assistentes HSBC Premier 

Tiis e-IEEming demonstrates how b offer ligh-qualily 
service, understand and satisfy client needs and sEt up 
and maintaim a lasting relationslip. 

_] _______ ---------------------- - ------------

IThe trairing objective is to prepare the assistant to 
!fmction in the Premier segment and to perform 
!technica activiies related to this function- i.e. to 
io perate the currency exchange system. 

The themes tackled are: 
'· Prenier global strategy; 
'· lntemationa services; 
I· Investments; 
•. Prodt..ets Insurance, CREDIT cards, Asset, Currency 
:Exchange and CREDIT). 
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Fonnac;ao de Gerente; de Aquisic;ao HSBC IT he trairi1"9 objective is to preparetheAcqLisition 
Premier Manager for offeri1"9 the best customer service, 

s~gesti1"9 the right ProdL.Cts and creafng the 
o pporturities for client feEdback. 

The themes dealt wth are: 
·Premier global strategy; 
• lntemationa services; 
• lnvestmmts; 
• Saes; and 
• P rod L.C ts. 

Fonnac;ao de Gerente; de Neg6cios HSBC The trairi1"9 objective is to prepare staff to function in 

Premier the segment and to help their HSBC Premier teams 
aclieve their business objectives as stipualed by the 
Group. 

The themes tackled are: 
• Wrek 1- investments (advanced module), with a 
spedaist consultant. 
•Wrek 2- Premier global strategy, intemafona 
services, Etiquette, Products and Sales. 

Fonnac;ao de Gerente; de Relacionamento The trairi1"9 objective is to edL.Cate the relations lip 
HSBCPremier manager to help our dien1s to achieve their goals in life. 

That is, prepare the staff to offerthebestcustomer 
service and consuancy for each Premier dient. 

IT he themes covered are: 
• Wrek 1 - inves1men1s, wth a specialist consutant. 
• Wrek 2- Premier global strategy, intemationa 
services, Etiquette, Pro ducts and Sales 

Fundamentos de CREDITO PF Tlis e-Learring presmts HSBC's CREDIT cyde, the 
prindpal too Is to analyze the CREDIT (Credit Score, 
!Behavioral Score, Triad) and the polides and principles 
lthatrue theanaysis of HSBC CREDIT. 

i 
Fundos de lnv e;timento IPresmts concep1s and dasses of investment funds, 

isL.Ch asH SBC ProdL.Cts. 

Gerente de Relacionamento SME Varejo- IT lis trairi1"9 objective is to prepare a new Retail SME 
Cen triose Ac;oes RM to carry out their role in the organization and 

lperfo rm their functions wth excslence and dient focus. 

I 

i Themes covered: 
Business strL.Cture and function 
Micro and small business ecoromic scenario 
General rotions about the financia system 
HSBCJSME strategies and perspectives 
Markets in action 
Market Indicators ( PIF research) 

1 Marketing of services 
1· Advised Sales 
i· CRM & SME ProdL.Cts 
I· CREDIT Managemmt 
1· Portfolio Managemmt 

Gestao da Calibrac;ao 
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HSB C Previdencia This course presents, in detail, the characteristics of 
the HSBC Pension Productfamily.Showsthe 
approach to the suttable salemanship for these 
Pro ducts and offers a f ant of speedy advice- Sales' 
Help module. 

lclentifican do as Necessidades do Cliente In a Tourist Agency, staff are attending various clients 
with little success. The video demonstrates the 
importance of adopting a correct approach to listening 
to a client, as well as showing how to lead in difficult 
sttuations. 

lntegra<;ao The Integration e-Learning presents the hislo ry, the 
size and philosophy of the HS BC Group, as well as 
covering the rights, obligations and responsibilities of 
all of the InstiTution's staff. 

lnteligencia Emocional The objective of this on-sitetraining session is 1IJ 
enableteamleaders to: 

• understand the basic principals of emotional 
intelligence; 
• relate the emotional infelligence to leadership 
initiatives; 
• determine the practical methods 1o harness the 
emotional intelligence at work. 

lntrodu<;ao a Gestao de Desempenho Present the HS BC Perf orrnance Management model, 
its benefits and the changes in relation to the previous 
model, agenda, concepts, system etc. 

lntrodu<;ao ao CREDITO CREDIT: To give or no Ito give? This is the question 
the video hopes to resolve. 
In the first part, a brief his1IJ ry of the evolution of 
commercial transactions, HSBC's CREDIT 
philosophy, the "Cs" of CREDIT and the steps to 
analyze CREDIT, are presented. 
Following, the tools are applied to two case-studies, 
one an Individual and the other a Company. 

lnvestimentos This training session presents the basic concepts of 
investments and helps the staff to arrange an initial 
consultation with their clients. 

KitAgencia- Bens jThis training session shows how to simulate and 
!contract a Goods Insurance policy wtth the Branch Ktt 
-a new system of Insurance, Pensions and 
Capitalization at HSBC, wth a modiule for both 
Companies and Individuals. 

Kit Agencia- Capitaiza<;ao IT his training session shows how to sell capitalization 
instruments in the Branch Kit- a new system of 
Insurance, Pensions and Capitalization at HS BC. 

i 

Kit Agencia- Carro Segura IT his training session shows how to simulate and 
contract a C arroSeguro "Car Insurance" policy in the 
Branch Kit- a new system of Insurance, Pensions and 
ICapitalizauon at HSBC. 
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KitAgencia- Previdence Ttis coLTse preserts tt-e operation of Persian 
Pruclicts in 1he Bra1d1 Kit- a new system of 
lnsurarx:e, Persiors a1d Capitalization atHSBC. 

LarSeguro In an interactive way, tt-e course preserts the 
LarSeguru "Home lnsurarx:e" policy ard how to sal it 
and o r:srate tt-e pruduct, tacklirg is prindpal 
characteristics ard benefits. Also show:; tt-e most 
comrm n objections ard tt-ei r rebt.ttal. 

Lavag ern de Dinhero (0 Buraco Negro) T tis material helps to urderstand the ethical a1d rmra 
asp~ts related to rmney laurderirg ard tt-e ability of 
staff to recognize suspidous cases, 1he importarx:eto 
kmw your cusb mer, ard report suspcions. 

Lbras Virtual T tis coLTse is in response to a new g:> verment law. 
Obligates all the finarx:ial irstitutbns to have one 
person who can comrnuri cate with eli erts and non-
clierts in sign-language Litras (UrguaBrasileira de 
Sinais). In this coursethetrcinEE willleamto 
comrnuriccte inttis la1guage 1hruugh a series of 
examples, situctiors in tt-e daily ruming of l:ra1d1, 
exercises, vK:leos a1d a1imatiors. 

LiderCoach Tt-e course objective is to suppytt-e managerswi1h the 
kmwledge ra:Juire:.J to expard tt-eir leaders tip skills, 
rasing them up to top-perfo rrring behavior sL.itable b 
carry otl tt-eirruleas Coach Tt-e training session 
works with the latest ard most effective coaching 
models -usirg a methodologyforusse:.J on the 
interaction armng parti d parts and the ideas in 
practice. 

U:leranca Ttis trairirg session helps to develop leadership 
skills,shownghowb define clear objectives, motivate 
people ard lead ty example. 

I 

i 
MA.C- Cart5es I PresEnts the CC VMAC System- which replaces GRC 

[and CLC Systerrs in the CEDIT card businesses. 

I 

MA.C - M:>dulo de Aco rdos IT tis e-Learring presEnts MAC System- Aocord 
!Moclile, created ty the Coll~tion Departmentfor 
!rEnegotiating dierts' detts. 
I 

Mios aObra iEiectruric version of tt-e pruject "Lets Get to Worl<' in 
iwhich thestctf: 
'· remembers what was discussed clirirg the activities; 
!· has some mtionof how he woud have dEEitwithtt-e 
if act in Vlhidl he had rut participated. 

Ths version is not registered Only availci:Jiefo ron-site 
.cLTricuurn. 

: 

Matemati:a Financeira !Ttis coLTse preserts basic finarx:e mathematics and 
I teaches the staff how to use a HP 12-C calrulator. 
I 

i 

Matemati:a Financeira- LOSANGO !Ttis coLTse presents basic firarx:e mathematics and 
!teaches the staff how to use a HP 12-C calculator. 
I 
i 
I 

~rcado de Acaes iT tis e-IEEmirg shows the prirx:ipal corx:ep:s of the 
;stock market, i rwestments ard how to use a HSBC 
! Home Bruker . 

Novo Vida Cash Gives hspto thenetw:>rk forthesubstitu~on of Vida 
Cash, Vida Plera ard Bamerirx:lubAccourt holders for 

' "" 
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Politica de Vendas Ths trairirg sESsion preserts theHSBC-Brazil REtail 
Sales' f1:)1icy ManLEI, material tffit will relp insEllirg OLI 
Prod.Jcts and as a I::Esic gJide always respects 1he righ 
to cluose and oLI dierts' ri9'Jts. 

Portal de Agencies OneHSBC Ths site's objective is a gJide ttToLghthe changES 
o ocui rg in brarch 0 PERA TIONS with the imp antaton 
of HSBC Ore Brarcres' Port;::L 

Postura Ths trairirg sESsion is a glide b correcting bad 
post Lie tha can affect hec:Hh and off a-s a session tffit 
preserts slita[je postLies for differert activities. 

Preposto Tre coLISe's objective is b prESert, in dEtail, tre 
It lllction of a tender. 

Prevet1C;foo a Fraudes I T h s e-Learri ng helps corrbat fraud whilst opmi rg 
crecking-aocolllts and hElps to indertify signs of 
f rau:h.J ert dorurrents 

PrevetlC;foo a Fraudes II Ths e-Learringhelps identify checkfra.Jd and in tre 
adopto n of safeo/ proca:lures before dispach rg a 
creckbook. Also helps to idmtWy sigrs of Real bark-
note frau:J. 

Prevet1C;foo a Lavagem de Oil hei ro Ths e-Learringenables tre staff to idmtifytre 
s LS picious cases of rroney launderi rg and luw to deal 
withtre situaions. 

Prevet1C;foo a Lava gem de Oil heiro 2 Tre objectiveof 1his e-Lecrrirg is to remEbertre most 
!importart mnrepts rElated to Money La.Jnderirg and to 
bring newstu:Jies so tha sta' f ffive the too Is necessary 
to help HSBC comi::Et ths crirre. 

Prevet1C;foo a Lava gem de Oil heiro 3 Tre objectiveof 1his e-Lecrrirg is to remEbertre 
concepts of KYC (Know your CLStoma-) and S CC 
(Sped al Cli ert Categories) and present a nEW special; 
cliert category, PEP (Politically Exposa:l People). 

I 

Prevet1C;fooe Combatea lnoondios iThstrairirg sESsion teachestheprev61tionofthe 
iprindJEI fa lures tha can cause a fireintheworkplare. 

I 
Processos de Caixa ITHs trairirg sESsion offers guidance onessertial 

I aspects of planrirg, dientservicandthe dailyflllction 
of a cashier. 

Program a de Ambimta~o FEV ITre trairirg objectives ere 
I I' to presert, in deta I, Products comrrercial iza:l by 

IFBI; and 
• de.;elop sales' skills to commercialize trese Prod.Jcts. 

I 

I 
I 
I 
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Ordensde Servic;o Tlis trairirg session JTesents basic norms of Safety 
and Medicine in the workplace and the concilct crileria 
and pro cedU"es estal:lished that must be observed and 
Jolbwd by all the Institution's s1aff. 

Orientac;ao Comercial Tlis coU"se helps to deveop skills for commercial 
guidance, helping in the demonstration of inerest in 
profit, how to think of the financial implications, remain 
updated and recognize good business opportunities. 

Orientac;ao para a M.Jdanc;a IT lis trairirg session helps to develop skills to guide 
change. Dealirg with hemes such as flexibility, 
questio rirg, opportunities for change, reaction to 
change, solutions etc. 

Os 7 Habitos para Gestores The coU"Se objective is -l:asEd on the bestseller 
The 7 Hal:its of a Highly-Effective People- and helps 
deveopstrongiEBders inplanrirg and relationslips-
capable of managi rg processes and I eadi rg people 
with a bEBrirg and aptitude. The managers learn to 
define their roles, to augment heir influence, discover 
and capitalize on unexpb red resoU"ces, to give 
constructive feedback and liberate the crEBtive potential 
in their teams. 

I 
OTV- Oficila Tecnica de Vendas Trainirg session inwlich BASE sales' techriques are 

practiced Some of these sales' simuation V\Orkshops 
will be vidrod 

Parceria Ticket Cred en ciamento ]Presents the characteristics of the commercial 
cooperation partners lip signed betwren H SBC and 
Ticket®- Acco r Group Comp:my- and the Ticke® 
I pro cilcts that \Mil be commercialized by HSBC. 

Parceria Ticket lndicac;ao Presents the characteristics of the commercial 
cooperation partnersli p signed betwren H SBC and 
Ticket®- Acco r Group Comp:my- and the Ticke® 
procilcts that \Mil be commercialized by HSBC. 

Pessoas com Deficiencia TliscoU"se offers tips onhepnginrelatirg to people 
.with an impairment and tackles topics such as: law, 
lo r:;porturities and JTOcedU"es related to staff with 
!disabilities. 

PGA- Plctaforma Gerencial deAg€mcias !Tiis e-Learring presents a the concepts and JTindpal 
!functions of the Branch Managerial Platform- PGA 

Planejamento Tlis coU"se covers the importance, the stages and the 
useful tools reqt.ired for plamirg. Presents 1he relation 
·be !wren individual personal targets and Corporate 
fplannirg andf time managementstratagies. 

Politica de lnvestinentos Pessoais CMB Tlis trairirg session JTesents the JTesonal investment 
policies relaled to the Commercial Bankirg staff. 

T emas abormdos: 
• abertura deconta de investimentos 
• restri<;:iSes 
• sitLB<;:iSes espedas 
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Progran a de lntegrac;ao- Guia do Gestor Tlis guide- 63Sily printable -presents, step-bj-step, 
the p-ocess of integrating new staff. 

Progranade TreinamentoAifa ,The Alpha Program is part of he Diversity Action, 
which enphasizes thedisintrest in paradigms Vlklich 
stigmatizeo r labs an individuas. 

Tlis program's objective is the inclusion of people 
whose age, gender, ethnicity, or physical disability 
restricts or makes moredifficult, their entry inb he 
labor market. 

The program par1idpants will start heir activities, in 
HSBC, as trainees and will then have an oppoturity to 
l63rn a p-ofessio nal activity. 

Progran a Jovem Aprend iz Tlis guide's o l:jective is to p-esent, to godfathers, the 
pro gam YoungAprentice (structtra:J by the 
responsiblities of the participants). 

Prospecc;ao de Neg6cios Tlis cotrse helps to devElop skills to prospect for 
businees opporturities, helping to identify interesting 
prospects and sales' OJ:Portunities. Tackling cross-
sales and the comection wih other Group company 
areas. 

Qual[lade de Vida His cotrse encotrages the cutivation of healthy habits 
and life style that can be adopted to maintain a healthy 
and good quality of life. 

! 
I 

Raciocinio Analitico Tlis e-Learring helps developirg skills in rational 
analysis, helpirg to identify 1he relevantinforma1ion and 
how to arrive at conclusions and de:::isions. 

Recepc;ao de Audi:ores Fiscais do Trabalho e Presents how b receive WJ rk inspecb rs and justice 
Oficiais de Justic;a offidas ina correct manner. 

Reg istro E letronico Ttis e-Learring presents the working-hours' registery 
.system, wlich calcLiates and records automa1icaly all 
1the hours worka:J and to be paid and has replaca:J the 
time-card since LD01. 

Relacionanento ilterpessoal Tlis cotrse helps to devElop the skills in interpersonnal 
rea1ionships, showirg how to listen Effectively and 
have respect for others. 

Resoluc;oes Bacen 2008 Tlis e-163mirg session concerns Brazilian bank laws 
and regulations. The objective is to explain to staff how 
these laws and regulations impact on business and 
client relations. 

I 

I 

RH para Lideres !Tiis on-site training session offers the managers 
I technical information and tools that help to give SUJ:POrt 

Ito their teams. 

The course is dvided up into 5 modues: 
• Movement of People; 
• Performance Mangement; 
• Remuneration; 

1· Lavv and 
1· Staff Relations. 
I 
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RH para Lideres ]Material pre and r:ost for HR on-site training for 
Managers. 

Risco da nforma((ao We are rep-ograrrming the global co t.rse on 
lnformatio n Risk. 

Riscos Operacionais The trailing objective is to: 

• explain the logic of theactLBI process of manc~ing 
operational of lle HSBC G ro43 and the consequencies 
of NOT managing; 
• present the gena-a conoept of the Gro4J to identfy 
and manage operationa risks; 
• guide evaLBtio ns, monitoring and controling 
operational risk; md 
• explain how the process flllctions in p-actice. 

Seguran((a- Uma Questao Pessoal Doing this training session, you will be able to 
understmd md adopt proce:lures that forecast risk b 
your persona safety and to the Group's property. 

Seguran((a d a lnforma((ao In !tis course you wll better Ulda-stand some concepts 
of information and HSBC 's information security 
policies. 

Seguro Protec;ao Financeira Giro Facil Presents the characteristics of sales' pitches for the 
"Working Capital Loan Insurance'' product 

Sele((iio por Competencies Tlis cot.rse presents the process of Selection 
according to Ability: 
• HSBC Competencies 
• Position and At:llities 
• Interview for Competency 

Sistema Global de RH (PeopleS oft) Tlis trailing session presents the H R Global System 
( PeopleSoft), its concer;ts md p-ind pa 
OPERATIONS. 

Sistema BS The trailing session tackles indispensible themes for a 
good performance in the function- opening cha::king-
accounts, sales techliques, Pro ducts md spedfic 
servioes et:. 

Sistema BS (Insurance Broker System) Present the logic of IBC System and the best way to 
sell Insurance Products according to adient profile 
and needs. 

Tlis cot.rse is per to fan educational pro gram that was 
designed to help launch the new system. 

I 

Six Sigma- Visao Geral Presents the methods use:! by HSBC to imporove 
pro oess qLBiity. 

Six Sigma- Yellow Belts Tlis e-Leamng presentsthequaity methodology Six 
!Sigma and has as its objectives: 

I !· Amken interest in the use of Six Sigma for process 
I continuous improvement; 
!·Certify those interested in 1he methodforpcrticipation 
lin future Green Be~in-situ tari ning sessions. 
; 

! 

i 
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SMEGovemo The trairirg session tackles irdispensible themes for a 
good performance in the function- opening chockirg-
accounts, sales techriques, Pro ducts and spedfic 
services et:. 

I 

Soluc;;ao de Problemas ~Everything starts when a bar of soap is missing from 
,the hotel bathroom of Mr. Almeida, the scenario of this 
video. This banal situation goes to show the 
importance of assuming the pro tlerns of dients as if 
they were your own. 

sws Presents a new INSS payment system ard its 
operation. 

TC Bolada Tlis trairirg se>sion pre>ents the prindpa 
characteristics of the product and sales' pitch. 

TC Mega Data -10' a-Learning Tlis trairirg se>sion pre>ents the prindpa 
characts-istics of the product TC Mega Data in a 10 
minutos course. 

TC Super Sorte Presents the prindpal characts-istics of the pro duct TC 
Super Sore. 

Tecnica de Vendas 
1
Tiis trairirg se>sion's objective is to: 

• Enable the distribution ard retal sales' team to IEEm 
a uri que sales technique; 
• Offs-s tools for the eam to create and eke 
advantage of business opportunities. 

Tecnicas de Apresentac;;ao Tlis trairirg objective is to prepare staff in givirg 
presentations and administs-ing training sessions. 

i 
TGS- Capitalizac;;ao IT lis course presents the Gens-a ThEOry of 

Capitaization and some relatoo practical aspocts. 

TGS- Prev [lencia Tlis e-IEEmirg presents the Genera Theory of 
Pensions and some relatoo practical aspocts. 

TGS- Seguros IT lis course presents the Gens-al ThEOry of Insurance 
!and some reaed practical aspects. 

Tom ada de Decisao !Tiis trairirg se-;sion demonstarate how to make 
ldiffi cu~ or qLick decisions, evaluating the risks and 
beirg pro-active, as well as learrirg how to commit 
lo neself ban action plan and take reponsibility for the 

lrffiL.Hs. 

Trabaho em Equipe IT lis e-Learring helps develop the skills of tEEmwork, 
lhow to cooperate \i\€11, stimulate the eam spirit and 
!encourage an exchange. 

Trabaho em Equipe !Tiis video uses the metaphor of a game of cricket to 
jillustlrate the importance of teamNork. The answs-, 
;says one character, is "b work for the whole company 
'and not just foro ur deparlmenf'. 
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Tutorial Kit Agencia !Presents the prindp3l cranges in the Brarch Kit 
!System. 

TV Aula 7 Habitos I The trainrg objective is to offer staff the opportunty 
to get to know the tho~h5 of Stephen Covey -author 
of the best-seller ''The 7 Hatits of HigHy-Effective 
'People"- and to practice these seven prindples. 
There are three programs wlich oontain: 

·extracts of a lecture given by Pallo Kretly, President 
of Frarklin Covey in Brazil, in fle HSBC Theatre; 
·talks by Stephen Covey tim self; and 
·videos in which the prirciples are demonstrated in 
situations that are both entertainrg and didactic. 

TV Aula Na Ponta da Lingua The trainrg objective is to tackleina humorousfastion 
the crud a I aspects by V'.hich written communocation 
can be most effective. The r;rogram, inwlich Prof. 
I Pasquale \1\111 partidpate, oo vers, amorg other themes: 

• \I\.Ord order and clarity of meanrg; 
• gerundism; 
• regency; 
• crasis; 
• oorrect LSe of reason and 

! • oonoordance. 

i 
I 

TV Aula Odi"ca Show staff, in an amLBing mamer, some of the day-to-
day situations that are mEi: in client relations and the 
bestway to resolve them. 

Usand o sua lnidativa I Two staff members in a restauranttalking about the 
necessi1y for continuoLS improvements in processes 
land takirg intiatives. These needs become absolutely 
lobviOLBWhen, ironcaiJy, ignorirg wrat is rapperirg 
j"under your nose". 

Val ores iT lis course: 

i 
!• presents the values craracterizing the HSBC 
lo rganization; 
!. shows how different iritiatives at HSBC are always 
jrealed to one of these values; 
I' foster refection and awareness of the imparlance to 
1 practice them. 
! 

Vendas Eticas iA clothes shop salesperson, after being "pushy" with 
some clients, IEEms to sell ettically, attEnding clients' 
,needs ard leavirg them satisfied. 
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Via gens HSBC - Reserve jTiis trairirg sESsion presents thefLnctions of the 
lo nine trave reservation system- The Reserve 

Vida Garantida IT lis e-Learring's objecfve is to present, rapdly, the 
plindr:al characteristics of Vida Garantida and so me 
.sales' pitches. 

Vida Protegida Empresalial e Vida Sinples ]"Company Protecte:l Life and SimpeSpedal Life" are 

Especial Pro dJcts comerdalized by PJ relations tip manq:Jers. 
I The e-leaming is beirg de.teloped in a gamefo rmat 
and uses my-to-day situations to illustrate the 
importance of sales made and those poorly made 

I sales as well. 

Visao Estrategk::a jTiis trairirg sESsion helps to develop skills for 
lstartegc vision, showing how to tlirk lorg-term, 
alignirg stra'egies and co mmmicate your vision of the 
future. 

I 

Visao geral do Mapeam ento de Processos & ProVision is a standard too Ito map HSBC rrocesses. 
Func;oesbasicas do ProVision The trairirg will oo a gLide to clarifythemostcommon 

questions about Pro Vision mapping processes. 

'i 

Viva Bem Ttis guides objective is to present in a simple and user-
friendlymamerbasic rotions at:x:Jut responsible 
consumption and prevention and combattng fires. 

Attention! Ttis is an inquiry gLide- there' ore, it will rot 
be incll.ded in 1he fmctional cLnicuun. 

i 

Fonte: HSBC 

Programas menores nao entram em canais de comunicac;ao de massa como 

a Treinet (Portal de educac;ao a distancia). Quando apresentam essa natureza, sao 

caracterizados como projetos. 

Do ponto de vista numerico e de abrangencia de atuac;ao par area de neg6cio 

o cenario quantitativa da area, em marc;o de 2009, apresentava a seguinte 

configurac;ao: 

Oporlunidades: 

Esse indicador demonstra quantas oportunidades de hora/curso cada area 

teve acesso no perfodo investigado (marc;o/2009). 



FIGURA 5- GRAFICO DE OPORTUNIDADES DE HORA/CURSO 

Employees LOB Vs Oportunities (Index) 

1,20 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 : 

D 0,20 D 0,00 c=J D D 

c::J (Index) Distance learning --+--(Index) DislarJ?e learning average 

Fonte: HSBC 

FIGURA 6- QUADRO DE LOB'S DE OPORTUNIDADE 

raz an perations 
, LOB C<?'!lmercial Banking 
LOB _Global Banking & Markets 
LOB HSBC Investments 
LO~..I_~_suran~e Group and Closed Pension 
LOB Personal Financial Services 
LOB Private 

' • ~ • " ._ A. 

LOB Shareholders 
LOB Support 

Fonte: HSBC 
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Esse tambem e um indicador fundamental por indicar o volume de horas que 

foram dedicadas ao treinamento de colaboradores,por area de neg6cio, em perlodo 

determinado de tempo (man;o -2009). 
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FIGURA 7- GRAFICO DE VOLUME HORAS DE TREINAMENTO 
Employees LOB Vs Hours (Index) 

c=J ( Index) H o urs ( Index) Hours average I 

Fonte: HSBC 

FIGURA 8- QUADRO DE LOB'S DE HORAS DE TREINAMENTO 

1 Lq~ .~~.~~-u~~r9ial Ban kin~ 
LOB ~!~bal B~nking & Markets 219 
LOB HSBC Investments 71 8 
LOB Insurance Group and Closed Pension 646 342 
ILoB· Personai .Financial Services 14.137 8.982 
LOB Private 70 25 
LOB Shareholders 294 263 
LOB Support 6.900 3.223 

0 quadro abaixo indicado mostra o volume de horas de treinamento por 

modalidade de ensino (presencia! ou a distancia) e o montante total de investimento 

da organizac;ao em desenvolvimento de pessoas no ano de 2008 bem como as 

primeiras aproximac;oes para 2009. 

0 HSBC, globalmente, traz o desafio de aumentar o numero de horas de 

treinamento a distancia em relac;ao ao presencia!. A meta global e de em 2009 esse 

lndice chegar a uma proporc;ao de duas horas a distancia para cada hora presencia!. 

FIGURA 9- QUADRO HORAS DE TREINAMENTO A DISTANCIA 

Description ~~ 
Total Classroom hours 319.892 37.242 
Total Distance Learning hours 222 .373 50.308 
Number of attendees 23.830 12.463 
Number of Oportunities/attendees 7,2 0,9 
lnvestiment ( R$ K ) 2 .092 788 

Fonte: HSBC 
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Todos esses sao sinalizadores importantes que foram considerados no 

momenta da modelagem do PDP para a area de treinamento HSBC - Brasil. As 

referencias conceituais e as categorias essenciais que redirecionaram o modelo de 

gestao de PDP serao melhor explicitados no capitulo II dessa monografia. 
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CAPITULO II - REFERENCIA CONCEITUAL E METODOLOGICA PARA 0 

DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS DE TREINAMENTO 

2.1. Configura~ao do Processo de Gestao de Desenvolvimento de Produtos 

E possfvel modelar qualquer fungao produgao como uma rede de 

microoperagoes que estao interrelacionadas na transformagao de algo, seja tangfvel 

ou intangfvel. Gada microoperagao pode ser ao mesmo tempo, fornecedora e 

consumidora de bens e servigos de outras microoperagoes. 

Quando se fala em desenvolvimento de produto parte-se da premissa que 

sempre ha consumidor (recebem outputs) e fornecedor (fornecem inputs) e por isso, 

todas as fungoes podem ser vistas como produgao. As implicagoes dessa relagao 

tern relevancia para o trabalho aqui proposto, uma vez que permite entender que 

"todos os gerentes de uma organizagao sao, em alguma extensao, gerentes de 

produgao" (SLACK:1996, p.45). 

Outro aspecto importante na configuragao do processo de gestao de 

desenvolvimento de produto e a compreensao da produgao como fungao ou como 

atividade. No caso desse estudo, trabalharemos com o segundo significado, o da 

produgao como atividade que transforma recursos de input para produzir bens e 

servigos para clientes internos ou externos e que se diferencia da fungao que 

significa parte da organizagao que produz os bens e servigos para consumidores 

externos. 

Mesmo que as operagoes sejam similares na forma de transformar recursos 

ha diferengas entre as operagoes e essas trazem implicagoes importantes para 

definigao de processos e para o delineamento do modelo de gestao. Em geral, 

essas diferengas sao identificadas por meio de quatro dimensoes: volume, variedade, 

variagao e grau de contato como consumidor envolvido na produgao do output. 

No caso da dimensao volume, o grau de repetigao das tarefas e alto e por 

isso, faz sentido a especializagao das mesmas. Nesse caso, a implicagao mais 

importante e a obtengao de custos unitarios baixos. 

Na dimensao variedade, a palavra essencial e flexibilidade que acaba por 

impactar no custo. De forma similar, a dimensao variagao precisa de flexibilidade, 
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mas para mudar sua capacidade em decorrencia da varia9ao nos niveis de 

demanda. 

A dimensao "contato com o consumidor" o principal recurso transformado e o 

proprio consumidor e por isso, sao de alto valor agregado. Ha algumas 

caracteristicas importantes de serem sinalizadas, como por exemplo, baixo grau de 

tolerancia a espera, o julgamento da opera9ao se da com base em percep96es e 

nao criterios objetivos e finalmente, ha uma expectativa pela alta variedade recebida. 

Essas caracteristicas fazem com que opera96es dessa natureza obtenham alta 

produtividade de recursos e tendam a ser de custo relativamente alto. 

Como e possivel observar, atividades de administra9ao da produ9ao em uma 

area como treinamento precisa de urn modelo compativel com o perfil das variaveis 

de produ9ao com alto valor agregado. Entender o que se esta tentando atingir e a 

primeira responsabilidade de qualquer time que faz gestao da produ9ao. lsso implica 

em ter uma visao clara exercido e a defini9ao de como pode contribuir para que os 

objetivos organizacionais sejam atingidos. lsso inclui os objetivos de desempenho de 

produ9ao e a qualidade dos bens e servi9os entregues, a velocidade e a 

confiabilidade de entrega bern como a flexibilidade para mudar o que e produzido . 

Em fun9aO disso e fundamental que haja urn conjunto de principios gerais que 

orientam a tomada de decisao de modo a priorizar os objetivos de desempenho de 

produ9ao vinculado as necessidades dos consumidores. Esse conjunto de principios 

permitira delinear as configura96es do processo de desenvolvimento de produtos. 

A visao clara do que seja o PDP e essencial para a gestao de produtos em 

mundo de neg6cios em constante transforma9ao. Em areas com essa 

responsabilidade 0 principal foco de urn gestor e; 

[ ... ] integrar os vanos segmentos do negoc1o dentro de uma estrategia integrada, 
maximizando o valor dos produtos por meio da coordena<;ao da produ<;ao que compreende as 
necessidades de mercado. Um gestor de PDP deve ter uma visao ampla dos aspectos que 
envolvem produtos e servi<;os com o objetivo de criar e entregar satisfa<;ao superior aos seus 
clientes enquanto agrega valor de Iongo tempo para a organiza<;ao (GORCHELS: 2000, p.03) 
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2.1.1 0 Que e e Qual a lmportancia da Gestao do Processo de Desenvolvimento de 

Produtos 

Qualquer operagao produz bens e/ou servigos par meio de um processo de 

transformagao. De forma generica e possfvel dizer que "a produgao envolve um 

conjunto de recursos de input usado para transformar alga ou para ser transformado 

em outputs de bens e servigos" (SLACK: 1996, p.36). 

Em uma visao contemporanea, "desenvolver produtos consiste em um 

conjunto de atividades par meio das quais se busca, a partir das necessidades ... das 

possibilidades e das restrigoes ... chegar as especificagoes de projeto de um produto 

e do seu processo de produgao" (AMARAL: 2006; p.3). 

0 importante e que qualquer atividade de produgao pode ser vista conforme o 

modelo "input-transformac;ao-outpuf' e todas as organizagoes possuem uma fungao 

ou atividades para produzir seus bens e servigos. Todas as operagoes podem ser 

descritas usando-se este modelo. Os recursos de input podem ser classificados 

como recursos de transformagao (instalagoes e funcionarios) que agem em diregao 

aos recursos transformados (materiais, informagoes e consumidores) que sao de 

algum modo, transformados pela produgao. 

Nesse sentido, a propria fungao produgao (sistema de produgao) e 

fundamental para organizagao porque afeta o nfvel pelo qual ela satisfaz os seus 

consumidores. No caso de uma area como treinamento o PDP situa-se na interface 

entre a organizagao e o mercado, cabendo, tambem identificar e antecipar 

necessidades e propor solugoes para a organizagao, par meio de projetos de 

produtos que envolvem aprendizagem organizacional. 

0 PDP envolve as atividades diretas da administragao da produgao que 

podem ser divididas em classes que vao desde o entendimento do objetivo 

estrategicos e da definigao dela para produgao ate o design de produtos, servigos, 

processes de produgao , alem das formas de planejamento, controle e melhoria de 

desempenho. 

E o fato do modelo "input-transformac;ao-output" de produgao poder ser 

combinado com a sequencia cronol6gica aproximada de suas atividades para formar 

um modelo geral de gestao da produgao que permite que, nesse estudo, a area de 
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treinamento tome como referencia um modelo unificado de PDP para definir uma 

sistematica mais profissional para as suas atividades-fim. 

0 PDP tern uma importancia estrategica na medida em que precisa identificar 

as necessidades do mercado e dos clientes em todas as fases do ciclo de vida do 

produto; identificar as possibilidades tecnol6gicas; desenvolver produtos que 

atendam expectativas de mercado em termos de qualidade, tempo e custo. Essas, 

tambem sao premissas para um modelo de PDP em uma area de RH - treinamento. 

Nesse caso, o langamento eficaz de novas produtos e a melhoria continua da 

qualidade dos que existem no portfolio fazem parte do escopo de PDP, sendo 

tambem, referendal conceitual para o modelo de gestao. 

Na literatura consultada (SLACK:1996; AMARAL:2006: CAMP:1995) aborda

se que historicamente, considerava-se que o exito das empresas no 

desenvolvimento de produtos tinha grande dependencia da genialidade dos 

profissionais e do montante de dinheiro alocado, sendo mais valorizada do que a 

estrutura e gerenciamento do processo. Havia o entendimento de que o perfil de 

incertezas e a baixa previsibilidade, alem da criatividade necessaria para o trabalho 

eram incompatfveis com tentativas de disciplinar as atividades e estruturar a gestao 

de processes de PDP. Esse, tambem, e um hist6rico que permeia o universo de 

areas como a de recursos humanos. 

Esse trabalho procura evidenciar em RH o que a gestao da produgao ja 

conseguiu em empresas: a possibilidade e a necessidade de gerenciar o PDP, 

planejando, executando, controlando e melhorando atividades em busca de 

melhores resultados de desempenho e de aprendizagem. 

2.1.2. 0 Papel e a Operagao no Processo de desenvolvimento de Produto (PDP) 

Nas ultimas decadas houve uma evolugao na relevancia da gestao do PDP. 

Para acompanhar esse cenario renovado ha uma forte tendencia de entendimento 

de que e necessaria fazer a gestao, nao apenas de produtos, mas de projetos e 

processos, tambem. 

lsso porque a gestao de produtos e, em geral, organizada por meio de uma 

modelo de gestao matricial no qual o gestor de produtos e responsavel pelo sucesso 

do produto ou linha de produto sem, no entanto, ter autoridade para as definig6es do 
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pre e do p6s-desenvolvimento. A maior parte do trabalho de gestao de produtos 

ocorre entre varios departamentos e por meio de equipes multifuncionais. 

Essa realidade, tambem, perpassa a area de treinamento, trazendo os 

mesmos desafios e perspectivas. Entende-se que a gestao de produtos, em urn 

futuro breve, continuara a envolver as necessidades de mercado e as 

particularidades internas das organizag6es, acentuando a importancia de haver urn 

olhar mais amplo capaz de visualizar a linha de produtos e o segmento de mercado. 

Essa ja e uma realidade em grandes corporag6es multinacionais como o HSBC. 

Mesmo na area de L&D (learning and development) ja ha "cross-border product 

business teams" que sao responsaveis por alavancar capacidades ao redor do 

mundo. 

Este macrocenario aponta para a diregao de que o papel e a forma de 

conduzir as operag6es de desenvolvimento de produtos precisam considerar a 

exist€mcia de times virtuais que nao se encontram regularmente em uma base 

presencia! e nao estao localizados em urn mesmo pals. lsso exige outra forma de 

pensar a gestao em todas as interfaces do PDP. Tambem, sinaliza que embora os 

times de projetos tenham sido bern sucedidos no desenvolvimento de novos 

produtos sera necessaria a composigao de times apropriados para fazer a gestao de 

produtos existentes e que precisam ser cuidadosamente considerados e 

estruturados ap6s a implementagao. 

Para o enfrentamento desses novos desafios e importante considerar as 

caracterfsticas que mais afetam as operag6es do PDP na estruturagao do modelo de 

gestao. 

AMARAL ( et all:2006) aponta que as principais caracterfsticas que 

diferenciam esse processo sao: 

• Elevado grau de incerteza e risco das atividades e resultados. No caso de 

produtos de treinamento o resultado do esforgo pode durar urn tempo 

significative e envolver varios setores funcionais da empresa com implicag6es 

de aceitagao de resultados e impactos na forma de produtividade e das 

pessoas na organizagao. 

• As decis6es fundamentais devem ser tomadas no infcio do processo, 

considerando que ha dificuldades de mudar as decis6es iniciais. Sabe-se que 
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e nas fases iniciais que sao definidas as principais soluc;oes construtivas e as 

especificac;oes do produto. No caso de produtos de treinamento, e tambem, o 

momenta em que se determinam os materiais e as tecnologias a serem 

utilizados e os processos de produc;ao. 

No desenvolvimento do trabalho acompanhou-se um hist6rico de projetos e 

foi possfvel dizer, assim como os autores de referencia afirmaram em seus estudos, 

que as escolhas de alternativas selecionadas no infcio do ciclo de desenvolvimento 

sao responsavel por cerca de 85% do custo do produto final. A mensagem que esse 

dado traz ara a gestao e que depois da definic;ao dos materiais, da tecnologia, das 

principais soluc;oes construtivas ha pouco o que se fazer em termos de custo. Ou 

seja, os 15% restante ficam vinculados a tolerancia dos materiais, aos testes dos 

prot6tipos, a definic;ao de fornecedores, a parceiros da cadeia produtiva. 

FIGURA 10- CURVA DE COMPROMETIMENTO DO GUSTO DO PRODUTO 

Curva de comprometimento do custo do produto. 

Custo 

80%a 
90% 

Fonte: HSBC 

Desenvol
vimento Produgao 
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de custos na produgao 
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• As atividades basicas seguem um ciclo interativo - projetar- construir- testar 

- otimizar. A natureza dinamica desse processo envolve constante alteragao 

e interag6es entre as etapas. Do ponto de vista gerencial, traz o desafio de 

gerenciamento de incertezas e mudanga de complexidade que dificultam a 

visualizagao sistemica do processo. 0 que as pesquisas demonstram, 

(AMARAL :2006, p.15) e que; 

[ ... ] o que distingue as empresas com excelencia em desenvolvimento de produtos eo padrao 
de coer€mcia e consistencia em todo o processo de desenvolvimento, incluindo a estrategia, a 
estrutura organizacional, a sistematizat;ao das atividades, as habilidades tecnicas, as 
abordagens para resolut;ao de problemas, os mecanismos de aprendizagem e o tipo de 
cultura dominante. 

• As informag6es provem de diversas areas e fontes o que exige a manipulagao 

e a geragao de alto volume de informag6es. A referenda bibliogratica 

consultada afirma que um ponto essencial para essa especificidade e garantir 

que as incertezas sejam minimizadas par meio da qualidade das informag6es 

e que cada decisao leve a um controle dos requisites a serem atendidos. 

Para que o PDP seja bem sucedido e necessaria que haja uma integragao do 

processo com as fungoes e outros processes da organizagao estejam inter

relacionados. lsso exige um pre-requisite de coordenagao do tempo, da 

comunicagao, da disponibilizagao de informagao e de conteudo com vistas as metas 

do projeto. 

• 0 produto final e composto por uma multiplicidade de requisites a serem 

atendidos pelo processo e considerando todas as fases do ciclo de vida do 

produto e seus clientes. 

No que tange ao desempenho das diversas dimens6es do produto 

desenvolvido, ele esta estreitamente vinculado a consistencia na organizagao e no 

gerenciamento do PDP. 

Uma caracterfstica muito especffica da atividade de desenvolvimento e que 

cada projeto pode apresentar problemas, dificuldades e hist6ricos bastante 



60 

particulares que nao permitem caracteriza-la como uma atividade rotineira, como 

acontece em processos financeiros ou de produc;ao. 

Para o objetivo desse estudo, a consulta na literatura de gestao da produc;ao, 

permitiu desvendar aspectos essenciais, principalmente, a capacidade de enxergar 

praticas empfricas com outros olhos, alem e clara da capacidade de propor soluc;oes 

mais consistentes. 

Compreender o papel e a operac;ao no processo de desenvolvimento de 

produto (PDP) nas empresas de um modo geral e na area de treinamento de um 

modo especffico trouxe a tona a eminente necessidade de iniciar o trabalho proposto 

nessa monografia, identificando uma adequada estrategia de desenvolvimento. A 

estrategia e importante porque passa a direcionar o caminho a ser trilhado para a 

criac;ao de uma estrutura de gestao de PDP capaz de reduzir os problemas tfpicos 

acima citados, alem de favorecer: 

• 0 envolvimento, nas etapas iniciais, da alta administrac;ao nas decisoes e 

desenvolvimento de produtos; 

• 0 alinhamento entre os projetos e o plano de neg6cio da empresa; 

• A traduc;ao de objetivos de neg6cio amplos em requisites detalhados 

(capacidade, custo, tempo, etc) 

Alem da estrategia, o estudo do modelo de referenda considerou um amplo 

conjunto de abordagens e fatores gerenciais para apresentar consistencia entre os 

elementos que permeiam a gestao de processos de desenvolvimento de produtos. 

Ou seja, considerou-se a relevancia entre a articulac;ao entre gestao estrategica e a 

gestao operacional do desenvolvimento de projetos. 

2.2 0 Processo de Desenvolvimento de Produtos Sob Uma Perspectiva 

lntegrada 

Desenvolver uma operac;ao que atenda aos desafios que se encontram a 
frente de uma organizac;ao e o grande objetivo de um processo de desenvolvimento 

de produtos. 

Um modelo de gestao para o PDP de uma empresa precisa ser estruturado 

com bases s61idas. Nesse sentido, vale a analogia com as caracterfsticas que 

(SLACK Et all: 1996) aponta como essencial para uma estrategia de produc;ao. 



61 

Segundo os autores, ela precisa ser apropriada no sentido de estar orientada para a 

mudan9a da produ9ao em dire9ao que leve ao desempenho que melhor ap6ia a 

competitividade da organiza9ao. Ela, tambem, precisa ser abrangente, indicando 

todas as partes em que a fun9ao e as atividades da produ9ao devem atuar. 

Coer{mcia e outra caracterfstica fundamental para que as polfticas recomendadas 

apontem para a mesma dire9ao e para que os conflitos potenciais possam ser 

adequadamente encaminhados. Consistencia, como uma caracterfstica, e 

necessaria para que nao se desenvolva um ambiente de inseguran9a ou pior, cfnico 

em rela9ao ao processo e aos produtos decorrentes das a96es de produ9ao. E, 

ainda, a capacidade de ser crfvel, ou seja, capaz de atingir ao que se propoe para 

ter o apoio da organiza9ao. 

A implementa9ao de um PDP integrado implica em reconhecer a organiza9ao 

como um sistema complexo. A busca pela literatura foi feita com o objetivo de 

identificar os aspectos relevantes para o enfoque pretendido nesse trabalho que era 

o de fazer a estrutura9ao e a gestao do desenvolvimento de produtos de treinamento 

dentro do RH do HSBC/Brasil. Por meio dela, identificou-se o conceito de processo 

e de fluxo de informa96es como sendo relevantes porque o PDP e constitufdo, 

basicamente, pelas duas categorias. 

Elas, tambem, sao essenciais para a implanta9ao de PDP porque ajudam a 

identificar uma agenda de implementa9ao para a mudan9a, trazendo quest6es 

direcionadoras, como por exemplo, "Quando iniciar uma implementa9ao?", "Onde 

iniciar a implementa9ao?", "Que rapidez proceder na implementa9ao?", "Como 

coordenar o programa de implementa9ao?". 

A primeira premissa foi, entao, entender o desenvolvimento de produtos de 

treinamento como um processo. Ou seja, como "um conjunto de atividades 

realizadas em sequencia 16gica com o objetivo de produzir um bem ou servi9o que 

tem valor para um grupo especffico de clientes" (AMARAL: 2006, p.1 0). 

A segunda premissa foi desenvolver a compreensao de que o gerenciamento 

do fluxo de informa96es sao importantes a medida que o PDP gera e faz uso de 

inputs e outputs de informa96es e saberes, tanto nas atividades como no processo 

como um todo. Nesse sentido, usar o modelo de referencia apresentado na literatura 

como parametro para a estrutura9ao da produ9ao na area de treinamento significava 

ser capaz de visualizar as atuais atividades como um fluxo de informa96es em que 
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estao subentendidos os fluxos de cria<;ao, de comunica<;ao e de utiliza<;ao das 

informa<;6es desenvolvidas. Essa visao permitiria compreender as liga<;6es crfticas 

entre as areas, o mercado, os fornecedores e as fontes de informa<;ao, etc. 

Nesse sentido o escopo do processo de desenvolvimento de produto de 

treinamento sinaliza a necessidade de amplia<;ao da sua rede, passando a envolver 

muitas areas funcionais da empresa e a cadeia de suprimentos. 

Quanto ao escopo do PDP direcionado para a area de treinamento, ha uma 

necessidade de amplia<;ao no tradicional nucleo central de atua<;ao. Ha uma clara 

sinaliza<;ao para a incorpora<;ao de estrategias de produto, de mercado e de 

tecnologia alem das atividades necessarias para suportar a produ<;ao, o lan<;amento 

e o acompanhamento dos produtos na organiza<;ao ate a sua descontinuidade. 

E nesse cenario que se identifica a necessidade de um PDP integrado para 

se obter um processo mais coeso e no qual ha a integra<;ao de planejamento, 

execu<;ao e acompanhamento como um processo de neg6cio que, como um ciclo, 

gerencia e faz a retroalimenta<;ao de informa<;6es sobre o desempenho do 

produto/servi<;o desenvolvido diante dos requisitos dos consumidores e do mercado. 

Olhando para o processo de desenvolvimento de produtos sob uma 

perspectiva integrada que se identifica a relevancia da gestao do PDP. Conseguir 

um processo eficaz e eficiente de PDP nao e algo facil, implica alcan<;ar exito de 

forma sustentada, planejado e articulado com as estrategias competitivas da 

empresa. 

De qualquer forma, o mundo dos neg6cios nao parece permitir retorno. A 

evolu<;ao do PDP para uma perspectiva integrada esta relacionada as mudan<;as no 

modo de gestao geral adotado nas empresas. 

Em geral, as areas de produ<;ao desenvolviam as suas a<;6es com base 

abordagens sequenciais de PDP onde os princfpios da administra<;ao cientffica de 

divisao de tarefas e estrutura<;ao funcional sao evidentes. A area de treinamento, 

nao foge essa regra, ou seja, as tarefas relacionadas ao projeto sao baseados na 

experiencia das pessoas e diferem entre as areas funcionais, acabando por criar 

culturas e padr6es pr6prios. 

Amaral (2006, p.35) apresenta as caracterfsticas principais da visao 

tradicional do desenvolvimento de produtos sequencia!: 
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• As areas de produtos, em geral, nao atuam de forma integrada a estrategia do 

neg6cio; - Apresentam uma compreensao propria dos problemas, alem de 

linguagem especffica; 

• Contam com pouca participagao da alta administragao nas principais 

definig5es; 

• Ha predomfnio da hierarquia e da linearidade no fluxo de informag5es e das 

atividades no projeto; 

• 0 envolvimento dos fornecedores se da na fase final do projeto. 

Essa abordagem difere do modelo de refen3ncia adotado nesse estudo que 

prop5e uma abordagem de desenvolvimento integrado de produtos. Essa visao e 

decorrente de abordagens da Engenharia simultanea, Funil e Stage-Gates 1 e 

compartilham varias caracterfsticas, alem de influenciarem-se mutuamente. 

Para esse trabalho, os aspectos relevantes que foram considerados entre as 

caracteristicas do DIP sao as seguintes: 

• 0 desenvolvimento de produto e visto como urn processo 

• Utiliza projetos do tipo "plataforma" para criagao de variedade de produtos 

para atender diferentes segmentos 

• Ha simultaneidade e superposigao de informag5es e de atividades; 

• Amplia-se a intensidade e capacidade de comunicagao entre setores e 

departamentos para possibilitar trabalhos em grupo; 

• Ha times de desenvolvimento multifuncionais para conduzir os projetos; 

• 0 envolvimento de fornecedores se da nos estagios iniciais do projeto; 

• As areas envolvidas sao estimuladas a participar em todas as fases do projeto. 

Com esse perfil, o modelo de gestao de PDP apresenta algumas vantagens, 

dentre as quais, ha interesse para a area de treinamento, a enfase em equipes 

multifuncionais, a lideranga e participagao ativa de especialistas, de diversas areas 

funcionais e o salto na produtividade do desenvolvimento, na qualidade dos 

produtos e na rapidez de respostas. 

1 Essas abordagens desenvolveram-se quase que simultaneamente entre os anos de 1980 e 1990 .. 
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2.2.1. Macrovisao do Modelo 

Considerando-se que os estudos de gestao da produgao (AMARAL:2006, p. 

34) mostram os principais fatores gerencias que afetam o desempenho de PDP, 

optou-se pela referencia integrado como forma estruturada e sistematica de lidar 

com essas quest6es. Os principais fatores identificados sao: 

"- lntegragao do PDP com as estrategias de mercado, de produto e de desenvolvimento 
tecnol6gico. 
- Planejamento integrado do conjunto de projetos. 
- Desenvolvimento de times de projetos. 
- Papel dos lfderes e gerentes de projetos. 
- Envolvimento da cadeia de fornecedores e de clientes. 
- lntegragao das areas funcionais da empresa. 
- Estruturagao das etapas e das atividades do processo." (AMARAL:2006, p. 34) 

A formalizagao do modelo de gestao e estruturagao do desenvolvimento de 

produtos possibilita que todos os envolvidos tenham uma visao comum do processo. 

Par isso, antes de iniciar o processo de adaptagao do modelo unificado adotado 

como referencia na area de treinamento, desenvolveu-se um estudo para que no 

processo de modelagem fosse possfvel definir qual seria o processo, pra 

compreender como seriam utilizados os conceitos de processo e de modelos de 

referencia na gestao do desenvolvimento de produtos de treinamento. Tambem, era 

objetivo compreender a estrutura das macrofases em que o modelo unificado foi 

estruturado para viabilizar a adequada adaptagao na area de treinamento e com isso 

identificar os resultados principais de cada uma das tres macrofases do PDP 

unificado. 

A sfntese que segue tem como objetivo possibilitar que o leitor construa uma 

macrovisao a respeito do modelo de referencia adotado. 

0 modelo unificado e uma representagao de um processo de neg6cio. Ele 

representa um PDP padrao voltado para empresas de bens de capital e de consumo 

duraveis. Sua estrutura e generica para esse setor. Para o estudo, ele foi tido como 

referencia para o desenvolvimento de uma visao unificada de processo que 

posteriormente seria customizado para a especificidade de uma area de RH

Treinamento. 
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De forma estrutural o modelo unificado e dividido em tres macrofases. Sao 

elas: Pre-desenvolvimento, Desenvolvimento e P6s-desenvolvimento. Gada uma 

delas contem fases, atividades e tarefas. Dentro da macrofase de Pre

desenvolvimento ha duas fases, a de planejamento estrategico dos produtos e a de 

planejamento de projeto. Apenas a fase de planejamento estrategico de produtos 

envolve varios produtos, as outras, relacionam-se apenas com urn deles. 0 objetivo 

maior e garantir direcionamento por meio do mapeamento e da transformac;ao em 

carteira de projetos. Na macrofase de Desenvolvimento ha uma organizac;ao de 

trabalho em formato de projetos. Essa macrofase inicia-se com o projeto 

informacional, passa pelo projeto conceitual, projeto detalhado ate chegar as fases 
" de preparac;ao para produc;ao e lanc;amento de produto. Na macrofase de p6s-

desenvolvimento sao sistematizadas as fases de acompanhamento do produto e de 

descontinuidade do mesmo. 

FIGURA 11 - VISAO GERAL DO MODELO DE REFERENCIA ADOTADO. 

Visao geral do modelo de.refen§ncia adotado neste livro. 

·Garenclamento de mudangas de engenharla 

Melhorla do processo de desenvolvrmento de produtos 

Fonte: HSBC 

0 que determina cada uma dessas fases e a entrega de resultados. Esses 

deliverables ficam congelados quando as fases sao finalizadas. Por isso, no final de 

cada fase ha uma avaliac;ao ou de gate. No entanto, vale ressaltar que, embora a s 

fases tenham uma sequencia, elas ficam sobrepostas em projetos reais. De 

qualquer forma, na revisao das fases, mais propriamente nos gates, sao avaliados 



66 

os resultados do projeto. Essa avaliac;ao envolve a definic;ao dos criterios que serao 

auto-avaliados, a auto-avaliac;ao feita pelo proprio time de desenvolvimento e a 

aprovac;ao que e dada pelo time da avaliac;ao. 

0 PDP pode ser realizado de forma colaborativa desde as primeiras fases do 

desenvolvimento. Tambem, as atividades podem ser agrupadas par fase au par 

areas de conhecimento. Ha atividades que se repetem durante as fases de 

desenvolvimento do produto, par isso, sao chamadas de atividades genericas. 0 que 

precisa ser considerado nesse modelo e a capacidade da organizac;ao aprender, 

dispondo habilidades para criar, transferir ou adquirir conhecimentos e a capacidade 

de mudar de comportamento que reflita os novas conhecimentos. 

FIGURA 12- DISTRIBUI<;AO QUALITATIVA TfPICA DAS ATIVIDADES (ESFOR<;O 

E IMPORTANCIA) POR AREA DE CONHECIMENTO NAS FASES DO 

DESENVOLVIMENTO. 

Distribui~ao qualitativa tfpica das atividades (esfor~o e importancia) por area de conhecimento nas fases do desenvolvimento. 

Areas de 
conhecimento 

Gestiio de 
projetos 

Meio ambiente 

Marketing 

Engen haria de 
produto 

Engen haria de 
processo 

Produgiio 

Suprimentos 

Qualidade 

Custos 

Fonte: HSBC 

Desenvolvimento 

No modelo de referenda a gestao do conhecimento permeia todas as 

atividades. Entende-se que se esta fazendo essa gestao quando se trabalha com 

um conjunto de praticas destinadas a incentivar e garantir disseminac;ao de 
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informagoes e conhecimento para a melhoria continua das competencias das 

pessoas e par consequencia, da organizagao. 

Com o objetivo de alinhamento ao modelo de referencia foi feito um estudo de 

cada uma das fases para a posterior customizagao a realidade vinculada aos 

produtos de treinamento. 

1- Fase de Planejamento estrategico de produtos: o objetivo e obter um plano 

contendo o portfolio de produtos a partir do planejamento estrategico da 

unidade de negocio. Do ponto de vista pragmatico significa listar as linhas de 

produtos da empresa e os projetos que serao desenvolvidos para que as 

metas estrategicas do negocio sejam atingidas. Os principais envolvidos sao 

os membros da diretoria e os gerentes funcionais. Pode haver, tambem, um 

comite de aprovagao de produtos. 

2- Fase de Planejamento do Projeto: nessa fase e feito um planejamento macro 

de um dos projetos de um novo produto aprovado. 0 resultado dessa fase e o 

plano de projeto de produto (previsao e analise de escopo e risco e a 

identificagao de todas as atividades, recursos e a melhor forma de integra

los) que podera ser guia para a proxima fase. Par isso, ha uma descrigao do 

produto que sera obtido e as definigoes basicas e suas restrigoes. Tambem, 

sao realizadas analises de viabilidade econ6mica e tecnica do projeto. 

3- Fase de Projeto lnformacional: trata, basicamente, da aquisigao e 

transformagao de informagoes com o objetivo de obter base nas informagoes 

de diferentes fontes, incluindo as do planejamento, para fazer as 

especificagoes - meta do produto. E importante para orientar a criagao de 

solugoes e produzir os criterios de avaliagao. 

4- Fase de Projeto Conceitual: nessa fase o foco e a busca, a criagao e a 

representagao de possiveis solugoes para o problema que envolve o projeto. 

Na fase entende-se como a modelagem funcional do produto e importante 

para a obtengao de solugao para o mesmo. lnicia-se pela definigao da fungao 

total com base nas especificagoes-meta e na sequencia e feito a 

decomposigao dessa fungao em menor nivel de complexidade. 

5- Fase do Projeto Detalhado: Nessa fase e feito o desenvolvimento e a 

finalizagao de todas as especificagoes do produto. Sao compreendidos os 

ciclos de detalhamento, aquisigao de itens e otimizagao do produto e par isso 
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e possivel entender o custo-alvo e qual o seu relacionamento com a gestao 

de custos. Aqui, identifica-se, tambem, a melhor forma de gerenciar os 

parametros criticos de um projeto. 

6- Fase Preparagao da Produgao do Produto: essa fase envolve a produgao do 

late piloto e, entao, a definigao dos processos de produgao e manutengao. Ja 

e uma fase que visa a colocagao no produto no mercado. Aqui coloca-se a 

cadeia de suprimentos em condig5es de produzir o que foi projetado e define

se os procedimentos de planejamento e controle da produgao. 

7- Fase de Langamento do Produto: e um processo de integragao ao PDP 

processos de neg6cio como, venda, distribuigao, atendimento ao cliente, 

assistencia tecnica. Nessa fase posicionam-se as campanhas de marketing 

no contexto de desenvolvimento de produtos e determina-se o momenta e o 

conteudo de um aplano de fim de vida que sera utilizado na descontinuidade 

do produto. 

8- Fase de Acompanhar Produto e Processo: o principal objetivo dessa fase e 

acompanhar o desempenho do produto na produgao e no mercado. Por isso, 

tern como foco identificar necessidades ou oportunidades de melhorias. As 

principais ag5es dessa fase sao vinculadas a auditoria p6s-projeto, avaliagao 

de satisfagao de clientes e monitoramento de desempenho de produto 

(tecnico e econ6mico ). 

9- Fase de Descontinuar o Produto: quando o produto nao oferece mais 

vantagens e importancia do ponto de vista econ6mico e estrategico a 

produgao e descontinuada. 0 final dessa fase se da com a finalizagao do 

suporte ao cliente (assistencia tecnica). 

Essas fases podem adquirir contornos diferentes conforme o nivel de 

maturidade de PDP. 0 grau de maturidade indica o quanta ela aplica das melhores 

praticas de desenvolvimento de produtos. Para a realizagao da customizagao da 

area de RH - Treinamento considerou-se os niveis de maturidade indicados pela 

literatura adotada como instrumento de auto-analise e direcionamento. 

0 objetivo foi entender como a transformagao do processo de uma empresa 

esta relacionada com os niveis de maturidade de processo de neg6cio. 



FIGURA 13- NfVEIS DE MATURIDADE PROPOSTOS 

Tipos de projeto de desenvolvimento de produtos baseados na inova~ao. 

@ 
Pesqulsa e 
Desenvolvimento 
Avan~ado 

Conceito 
Novo 

Proxima 
Gerar;ao 

Me/haria em um 
Deparlamento 

Ajustese 
Mudanr;as 

lncrementais 

Fonte: HSBC 

Amplitude da Mudant;a de Projeto 

Conca ito 
Novo 

@ 
lnova~oes 
Radicals 

Jncrementais Proxima Adir;aode 

Gerar;ao Produto e Derivados 
a Familia 

@ . 
Pr6xlma Gera!;iio ou 

Plataforma 

0 

0A/ianr;asou 
Projetosde 
Parceria 

Projetos 
lncrementais 
e Derivados 
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CAPITULO Ill - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE 

TREINAMENTO: MODELO, PROCESSOS E PERSPECTIVAS 

Para atuar sobre a gestao de pessoas e no caso especffico por meio da 

gestao de produtos educacionais e necessaria compreender essa relagao em 

extensao e profundidade. 0 modelo de gestao aqui apresentado passa a atuar como 

uma lente que ajuda a enxergar a realidade em sua totalidade e complexidade. Ele 

ajuda a descortinar as relagoes e situagoes subjacentes a compreensao das quais, 

muitas vezes, s6 se tern notfcias por seus efeitos. 

0 modelo de gestao de PDP que se apresenta nesse documento e fruto da 

investigagao e comparagao das agoes que eram desenvolvidas no cotidiano na area 

de T&D e uma comparagao com a proposigao das fases e atividades que o modelo 

de referencia propoe. Por meio dessa analise e que apresentamos OS processos e 

perspectivas que surgem para gestao de PDP na area de treinamento do 

HSBC/Brasil. 

E importante sinalizar que essa modelagem tambem considerou as diretrizes 

basicas do modelo de aprendizagem global da corporagao. 

Este documento oferece uma definigao detalhada das fases e atividades 

organizacionais e as capacidades que a organizagao HSBC Aprendizado, como 

parte da HSBC RH, fornece a organizagao HSBC com o um todo. Este documento 

detalha como cada servigo de aprendizado se alinha ao Modelo da Meta 

Operacional (MMO- Target Operating Model (TOM)) do RH. 

Este documento parte da premissa que a futura organizagao de aprendizado 

esta sendo desenhada baseada no fato de que o modelo de fluxo de trabalho e 

processos e servigos de distribuigao atuais, nao e o mais eficiente para a 

organizagao. A organizagao futura precisa estar alinhada com o nivel correto de 

exigencias do cliente e nao como nivel atual de exigencias do cliente. 

3.1. Modelo 

0 HSBC deve assegurar que os seus funcionarios estejam capacitados a 

alcangar os melhores produtos, servigos e entrega, especialmente durante este 
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perfodo de mudan<;as nas necessidades do cliente e de mercado. Dentro da fun<;ao 

de Aprendizado em si, o HSBC nao esta oferecendo as solu<;6es de aprendizado de 

uma organiza<;ao otimizada (propor<;ao de FTE Aprendizado: FTE atualmente se 

encontra a 1:155 comparados aos 1:397 para organiza<;6es multinacionais). 

Em rela<;ao a este contexte o Modelo de gestao de PDP foi introduzido, para 

impulsionar a capacidade do pessoal a aumentar o desempenho de neg6cios e a 

competitividade. Do ponto de vista de contribui<;ao par a area, espera-se que ele de 

suporte para: 

• Confluir - A cria<;ao de uma fun<;ao integrada de RH e Aprendizado 

possibilita suprir as necessidades de um neg6cio agil e flexfvel para 

implementar estrategia. 

• Eficiencia - Administrar uma fun<;ao de Aprendizado eficiente e agil ao 

ligar investimentos de aprendizado a estrategia organizacional, com o 

numero de funcionarios de acordo com as medias da industria. 

• Efetividade - Superando as necessidades de neg6cios e aproximar 

velocidade a competencia e capacidade organizacional geral para 

possibilitar resultados de neg6cios . 

• 
Resumo do Modelo de referenda aplicado a realidade do HSBC- Treinamento. 

Entende-se que um modelo de gestao precisa oferecer suporte nao somente 

para compreender a realidade, mas tambem para a constru<;ao de diretrizes e 

instrumentos que assegurem uma gestao coerente e consistente no tempo. Esse 

delineamento e fundamental para um posicionamento estrategico da area de T&D. 
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FIGURA 14 - VISAO MACRO DO MODELO DE GESTAO. 

MODELAGENS DE PROCESSOS 

a am 

Fonte: HSBC 

As macrofases desse modelo sao divididas em fases que, por sua vez, 

agrupam as atividades, as quais, em alguns casos, ainda sao detalhadas em tarefas. 

Como a quantidade de atividades geradas e grande, esse agrupamento por fases 

facilita o entendimento, organizando-as segundo o enfoque temporal. 

A vantagem de agrupar as atividades em areas de conhecimento e 

demonstrar a contribui{:(ao de cada uma delas para o processo de desenvolvimento. 

As pessoas que atuam em uma das areas podem ter uma ideia geral de todo o 

processo com a visao por fases e podem atentar as atividades mais voltadas a sua 

area especlfica de atua{:(ao. Assim, e posslvel gerenciar as atividades sob sua 

responsabilidade, sem perder a visao do processo. 
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QUADRO 1- DISTRIBUI<;AO QUALITATIVA TfPICA DAS ATIVIDADES (ESFOR<;O 

E IMPORTANCIA) POR AREA DE CONHECIMENTO NAS FASES DO 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE TREINAMENTO. 

Desenvdvirmrto I 
Projeto Projeto jPreJX!ra~ 

Area de Comecimerto 
IPrqeto 
lnfonnaciooal 

IPrqeto 
Cooceitual Preliminar ll:ltal hado IProcllcao 

lan!t<!mentod~ 
Proclto I 

CDntaklo I 3 3 3 3 I 1 1 
I I 

fv'eta:lol_ogia 3 3 3 3 ! 1 1 I 
i 

IOJera:;6es e Temologia 2 2 2 3 3 1 I 

Entrl3gcl. 1 1 1 2 3 3 

Suprirrentos 1 1 1 1 3 3 i 

Fonte: HSBC 

Essa visao de processo aponta uma diferenga marcante entre gerenciar 

desenvolvimento de produtos e operag6es tradicionais da manufatura. 0 processo 

de manufatura e estruturado e 0 de desenvolvimento de produtos, nao. 

Quando se realiza uma comparagao entre PDP e processos estruturados 

(manufatura as servigos padronizados) ha diferengas significativas de ser percebido 

quanta: 

• Resultado Final - em processo estruturado e ffsico, tangfvel e bem 

determinado. Em PDP sao dados e informagoes 

• Objetivos de melhoria no processo de gestao - e processo estruturado e 
executar eficientemente o fluxo de materiais e recursos e em PDP e 
resolver problemas de maneira eficaz e rapida. 

• Unidade elementar para a melhoria do processo - em processo 

estruturado racionalizar o fluxo de materiais e recursos e em PDP e 
aumentar a competencia dos indivfduos. 

• Prazo de duragao - em processo estruturado e curta (dias) e em PDP e 
Iongo (meses ou anos). 
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FIGURA 15- QUADRO DE MODELO DE ENTREGA DE SERVI<;O. 
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Riai:za;:ro Mise Gml:ianrtore Gml:ianrto Qsm.dl.imrto re Chtcre/ f'Lrl;ie; Gml:ianrto 
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Gml:ianrto GJnrial;fu re M3:lcb' a,a;~ rnroeJ ,.<>pmi<;XHTHtore Gml:iamio 
re83\i<;o Ppm:l>ab /llll) Tauin>ab OrtaJ:b Mtenas 

rnroe1 Chtcre M3:lda FffiJtatE Mgafore &:utirg rea1reJa 
f'Lrl;ie; 1\Eg'rio I RJ OrtaJ:b 
Esr:aiaista 
G>.erm;a 

ChfesR-ll R:!ct!Jio/ SG Gml:iamiore 
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Fonte: HSBC 

Este quadro define a extensao de cada um desses servi9os em rela9ao aos 

seus alinhamentos com: 

1. Fun96es especialistas 

2. Servi9os Onshore Compartilhados (Servi9os Profissionais e Servi9os de 

Suporte) 

3. Servi9os Offshore Compartilhados (Servi9os Profissionais e Servi9os de 

Suporte) 

4. Servi9os Terceirizados e nao retidos 
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Cada uma das fun<;5es apresentadas assume, dentro do modelo, um papel e 

dessa forma, tem objetivos a atingir. Sinteticamente, podem ser assim definidas: 

QUADRO 2 - DEFINI<;AO DE PAPEIS E OBJETIVOS POR ENTIDADE DE T&D 

Entidade 

Fun<;6es de 

Especialistas 

Servi<;os 

Onshore 

Compartilhados 

Papel/ Objetivo 

Contem um pequeno numero de especialistas funcionais em 

Aprendizado. Eles sao arquitetos, por exemplo, eles 

desenham e desenvolvem interven<;6es estrategicas de 

Aprendizado para seus funcionarios e monitoram as praticas 

da dire<;ao do Aprendizado 

Politica 

Processo 

Melhorias 

• Definem polftica 

• Atualizam e mantem a polftica de acordo 

com a necessidade 

• Defini<;ao propria de processo e entrada 

de demanda para o design 

• Trabalham com Opera<;6es do RH para 

Operacionalizar processes 

• Monitoram efetividade de polftica e 

Contfnuas processo 

• Atualizam de acordo com necessidade 

Dirige e processa transa<;6es, administra<;ao e documenta<;ao 

padrao para os servi<;os de Aprendizado direcionados a: 

• Gestao e entrega presencia! 

• Conhecimento especialista especffico do mercado local 

operante ou leis em vigor para requerimento das 

atividades do processo 

• Necessidades de que atividades legislativas sejam 

feitas onshore, ex. questoes de privacidade de 

informa<;6es 

• Ter um custo ou risco associado a proibi<;ao de realizar 

atividades offshore (ex. postagem de documento ffsico 

ex. cartas de propostas) 



Entidade 

Servic;os 

Offshore 

Compartilhados 
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Papel/ Objetivo 

Dirige e processa transac;oes, administrac;ao e documentac;ao 

padrao produzida para OS servic;os de Aprendizado que nao 

necessitam ser tratadas especificamente onshore. lsto ira 

incluir o desenvolvimento e entrega de curriculos e produtos 

centrais atraves de uma estrutura de Servic;os 

Compartilhados. 

0 Centro de Servic;os Offshore Compartilhados ira possibilitar 

que a organizac;ao de aprendizado realize eficiencia global e 

padroes de qualidade onde: 

• Offshore for a melhor opc;ao comercial de entrega 

• A atividade for guiada par tecnologia e nao precisar 

de cantata presencia! 

• Especialista de neg6cios locais e requisitos 

geograficos nao sao necessarios para dirigir a 

atividade 

• Atividade pode ser guiada por processos globais 

comuns 

• Atividade pode ser beneficiada par habilidade de 

especialista offshore 

• A atividade e movida par volume e pode ser 

entregue de maneira repetida e padronizada 



Entidade 
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Papel/ Objetivo 

0 modelo operacional ira terceirizar todos os servic;os do 

Aprendizado que: 

• Sao deficientes em importancia estrategica 

• Tenham baixos niveis de conhecimento especifico 

para entrega, exigidos pelo HSBC 

• Nao sao umas das forc;as de capacidade atual do 

Aprendizado HSBC 

• Sao facilmente transformadas 

• Sao de maior risco para HSBC se mantidas 

Servic;os Especificamente, o design e a entrega de soluc;5es de 

Nao retidos/ aprendizado serao terceirizados a nao ser que: 

Terceirizados • Dependam do conteudo - necessitando 

Fonte: HSBC 

conhecimento especifico do HSBC (para o design 

e a entrega) 

• Necessitem de acesso ao sistema especifico, 

interne, e seguro do HSBC 

• Propriedade lntelectual Especifica HSBC que nao 

possa ser transferida externamente - por risco de 

comprometer vantagem competitiva se 

terceirizado 

• Necessitem de retenc;ao intern a para 

consentimento regulador 

Os elementos citados nesse momenta do trabalho explicitam as bases do 

modelo dentro do HSBC. Acabam oferecendo um conjunto de conceitos e 

referenciais que oferecem condic;5es de compreender a realidade organizacional e 

os instrumentos para agir. Nos pr6ximos itens serao detalhados os fluxos e suas 

especificidades. 
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3.2. Processos 

Processo e um termo de muitos significados. Ele pode significar a transic;:ao 

ou uma serie delas indicando transic;:oes de uma condic;:ao para outra, quando 

emprestado da Biologia. Quando adaptado da Sociologia, agrega a ideia de 

interac;:ao entre elementos diferentes que se associam a movimento, fluxo e 

mudanc;:a. Eles podem repetir-se dentro de padroes e podem receber interfer€mcia 

para aprimora-los ou ate mesmo inibi-los ou induzi-los. 

Nesse estudo, assume o perfil de processo de gestao e por isso, de 

interac;:oes entre partes com um objetivo e dentro de parametros previamente 

definidos. 

Para torna-los mais tangfveis e permitir o clara direcionamento das ac;:oes, 

permitindo, inclusive, a comparac;:ao com os processos anteriores, foram definidos 

fluxos de trabalho tendo-se como referencia as macrofases, as fases e as atividades 

indicadas na literatura-base adotada para o realinhamento das atividades de gestao 

de desenvolvimento de produtos de treinamento corporativo. 

Para a implementac;:ao optou-se por iniciar com a mudanc;:a na macrofase de 

desenvolvimento. Entende-se que a consolidac;:ao dos processos vinculados a essa 

macrofase poderiam estimular a confianc;:a e estabelecer com maior clareza a 

integrac;:ao com outras areas em T&D, como por exemplo, a de entrega dos produtos. 

Foi, tambem, uma opc;:ao, deixar a fase de pre-desenvolvimento para o anode 

2009. Por se tratar de questoes estrategicas e que exigem alinhamento com o 

planejamento estrategico das areas de neg6cios era fundamental, primeiro, saber 

qual perfil de interface seria necessaria e quais os deliverables que deveriam ser 

projetados para essa fase, de modo, tambem, a nao criar uma expectativa por parte 

da area de neg6cios e que, eventualmente, a capacidade instalada na area, com 

programas habituais, nao pudesse incorporar. 

Nessa primeira fase em que a modelagem se encontra no HSBC, assumiu a 

seguinte configurac;:ao: 



FIGURA 16- PLANEJAMENTO DE PRODUTO 

PLANEJAM ENID 
DE PRODUlO 

C6di9 o do formulario: XPTO 
Caminha lntrana >Formularies> 
Formularies de RH > Formuariode 

Consultcria em AtJrmdiza9an 
Or 9 anizaci oral 

Neste momerto, de\€ ser criado 
o site compartilhado para 

roc ell merto dos arquivos de 
aJX>iodo prqao. 

Pri meiro contato do cliente 

Sim 

T &D ori erta o cliente a 
otter e preencher o 

Formulario de Corsultoria 
em Aprend zag em 

Or 9 anizad oral 

Focal de 0& T recere o 
formuario e mcaminha ao 

focal de Dl 

Plan~amento de Recursos 
(Focal de Dl aralisa a demanda, 

Vffifica o Ci¥Jacity, defire e 
a9 end a reuniao com os focais 

de e C, M e 0& T) 

Fonte: HSBC 

Nao 

Plan~cmmto de Recursos 
Deli \ery define o focal do 

projeto 
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FIGURA 17- PROJETO INFORMACIONAL 

Durac;;ao: 4 dias 

PROJETO 
INFORMACIONAL 

> ldentificar os irteressadas no produto eo perfil do cl ierte'area, 
relacionando suas necessidades e I imitac;;oes. 
> Defi nir o escopo do produto (clara compreensao do que sera 
fornecido ao cliente) 
> Defi nir atividades , cronogramas e recursos necessaries. 
> Reali zar analise de viabil idade econ6mico-financeira do prq eto 
> PI anejar indicadores de desempenho para acompanhamento 
ap6s a implartac;;ao do prodlto. 

------------------
Reuri ao de eq uipe do projeto 

para discltir o projeto 

Focal de conteudo agenda 
ramiao com cliente 

Focal de conteudo pesq Lisa 
a area eli ente e o obj eto de 

aprendizagem 

Focal de conteudo preenche o 
rel aterio Cad astra do Cliente• 

Analise de Necessidades 
( na remiao como eli ente, a 
eqLipe (C + M ou C + O&T) 
ertende a necessidade do 

cliente e agenda remiao de 
apresentac;;ao comercial) 

Rectrsas de pesquisa: site 
da area , business 'partners e 
oLtros meios de divU gac;;ao/ 

commicac;;ao. 

Analise das N ecessi dades 
Focal de Delivery participa 

da reuniao 

Focal de conteudo preenche o 
Relat6rio de Definic;;ao de 

Escape do Prod uta•• . 

O&T faz analise de 
viab lid a de financeira 

Del il.er y define as pre
req uisitas dos treinadores e 
faz pre- t:l oqueio na agenda 

de acordo com PCP 

Fane: HSBC 

Produtos desta fase : 
> Estudo de IAabilidade econ6mico-financeira (T) 
> Relaterio de cadastre do d ierte (C) 
> Relaterio de Definic;;i:io de Escopo do Produto (C) 
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FIGURA 18- PROJETO CONCEITUAL 

Conteldo define as 
metricas para <Mllia~ao do 

programa 

Fonte: HSBC 

Conteldo faz modelagan 
funcional (a que e precise 

a p-ender), idEntifica as campos 
conceib.Jais (as temas a seran 

atxJrdados) e faz 0 mapeamEJltO 
sistemico. 

r 
Sim 

Selecionar 
Consullaias/ 

Parceiros 

Dura~aa 12 a as 

PROJE10 
CONCEilUAL 

> Fazer a modelagan funcional doproduto, partindodas espocific a~es-mela 

(pramide de marketing eo cl ierte no centro de tudo) e seguindo com a 
docomposi~o em fun~oos de mena nivel de camp eddade (moda agem e 
desemolvimento de alternatil8s de sd u~o pCJa o produto, de acado oom as 
nocessidades do clierte). 
> Defi nir a arq uitettra do p-odJto (estrLtlla funci onal , componertes e Ia )Out) 
> Defi nir o plano macro do processo 
> Atuali zar estudo de \1abili dade eoon6mico- fi nancEi ra 

Melodolog ia define as Focal de O&T 

rocursos instrucionas que 
Plan~ amEnia da ab.Jaliza ana ise de 

SEI' ao uti I izados 
(jog as, ananicas , \1deos 

etc .) 

Deli~eryfaz: 

dananda 
(a cbora~ao de PCP 

macro) 

Equipe deC, Me O&T faz a 

ap-esenla~ao comerc ial do p-ojeto e 
ertregaoContrcto 

Nao 

\1atil idade fiancEira O&T pr~ara a apreserta;ao 

com base nos rusto comercial 

media pcr produto 

0 c antra toe um dOaJmento 
firmado entre T&D ecrea 
cliente para defi ri r paeis e 

responsatilidades em rela;ao 
ao projeto 

Entre as ' clausulas', havera 
q ueskies raacionadas a 

Deli ~ary ( artocerencia de 

con~a:a~oos, por e~emplo) 

> cronograma de roll out 

> emolvimento dos gestores Sim 

A proposta sera 
ap-esenlada ao BP lin dia 
artes da reuniao comercial, 

da qual ele pCJticipCJa 
junlamerte com T &D 

Produlos desla lase: 
>Mapa sislem1co 
> Apreserta;ao camera a I 
> Acordo comeraal 
> CronogrCJnamacro 
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FIGURA 19- PROJETO PRELIMINAR 

Durayao: 15 dias 

PROJElO 
PRELIMINAR 

> lm~emiJllar a arquiletura do prodlio, segLirdo o roleiro oonce!Jido no projel:> 
cooceilual 
> Criar e detalha cortig urayao 
> Fazer a configurayao oomplela dos disposili\tS do produlo 
> Validayao do conlei.do desemol..;do 
> Definiyao dos malerias de suporte do produlo 
> Definiyaoda embaagem (I<¥Jul) 
> M rnil!rar a ~<bilidade ecoromica-finarceira 

~-------
Conlei.do faz a con fig urayao 

Conlei.do define as ferramentas de detalhooa do coolrudo ( ilmas. Mel:>dologia o faz a corf!Qurayao 

Logistica 
Deli~eryfaz oryamenl:ls e 
pr&-tlCXjueiosreferiJltesa 

'oiagiJls, salas, cofe! break 
et. 

mensura;ao 

I 

Gestae de Fornecedores 
O&T faz oryamenlos paa produ;ao 

dos mater iais de suporil 

i 
0& T aluali za a analise de~ ali lidade 

economic a 

Fonte: HSBC 

ilmpos, objeti'ollS, me lodes de detalhooa dos recllsos instrucioreis 

a\Biia;ao) (~deos, jogos, dina micas etc.) 

I 

' 
Contei.do apro\8 a oonfigura;ao 

detalhooacomcliiJlil 

Nao 

Sim 

Clielie inform a nomes dedientes O&T define a embalagern do iJojelo 
(la)Out) O&T irida processode oomunica;ao (intemos e eliernos) qoo pJrticiparao 

Produi:Jsdeslafase 
> Arqu10 com lerna, tempo eotjetl\ll dos 
assuntosabordados 
> Lista demata-iaisdesuporte 
> Embalagern (l a)Ot.l ) 
> Lista defo:necedo:es 
> Oryanento delalhado 
> Cronograna delalhado 

do projel:> 

• O&T prcgrana as gra\8y6es 
(<gendamento de daas com 

brnecedores e clielies, documelia;ao 
etc.) 

Delilerydefine: 
>agenda decertificayaodos 

reinooores 
> estagios 

> IEib.mpre'oias 



FIGURA 20- PROJETO DE TALHADO 

Dura~ao: 25 d as 

> DetalhH coofigtra~o 

PROJETO 
DETALHADO 

> Atualizar especifica~oes do produto 
> Padronizar e uniformizar atri b.Jtos 
> Codifica- ( Peoplesa't) 
> Projetar recursos de produ~o 
> Validar e otimiza- o produto ----... --.... ~-

Focal deC desemolve as ferramentas 
de mensura~ao 

Focal deC desemolve o contetido: 
> Presendal : slides com comert a" ios 

para treinadores e mater ia is de suporte 
(jogos , dina-nicas etc .) 

> e- Learning : roteiro 

Delileryen~ a: 

> comuri cado dEial tedo aos 
gestores 

< corM:Jca9ao e maleri al de 
estudo previa para os treinandos 

Focal deC val ida o conteudo com 0 Obser\8~ao 
cliente A valida~o sera feita par 

m6duoslblocos de conteudo 

Obser\8~ao Nao 

0 desenvd ~menta sera fe ito 
par m6dulosfljocos de 

contetido 

lnserir sub
~t.D<O I 

Fonte: HSBC 

Sim 

Focal de M desemolve os materiais de Focal de M define a estrt.ttra didatica do 
caderno de estudos suporte com base no conteudo 161idado 

( caderno, jog os, dina micas etc .) 

• Gestae de Fornecedores 
Focal de O&T cootrata a produ~o des 

assets para os materiais de suporte 
(imagens, fotos ,audios, fichls , tab.Jieiros, 

Focal de O&T contrata a diag rama~ao do 
caderno de estudos 

videos etc .) 

i 
O&T atualiza a analise de ~at:ilidade 

financeira 

Produtos desta fase 
> Conteudos des materiais de suporte 
(slides , caderno, jogos etc .) 
> D iagrama~ao (li nhl grafica) do caderno 
> Revisao des tempos. assuntos. 
padrooiza~ao . form<i~ao. co nee ito e 
documerta~o do projeto 

Deli\6ry 
> treinadores escre\6m os 

pianos de aula (falas de cada 
slide) 

> acompantemento do processo 
de certi fica~o 
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FIGURA 21 - PREPARA<;AO DA PRODU<;AO 

Focal de O&T aiJO\B as assets dos 
materia is de suporte 
(imag e1s , lotos ac.) 

Obsa-\B~iil 

Parae-lea-ning : re~sao va-siil 
programada 

nserir sutr 
flU~-0 

Fonte: HSBC 

PREPARACAO DA 
PRODU<;AO 

Dura~ao: 1 0 d as 

> Colocar a cadeia de suprimertos em condi~res de produzir o que loi desemolvido 
( obter recursos de iJOdu~iil , receber recursos de produ~iil e ~rovar recursos de 
prod~ao) 

> Validar e olimiza- o prod uta 

Focal de O&T edita audios e \ideas 

Produtos desta lase: 
> Assas (lctos , desenros etc .) 
> Boneco do caderno de estudos 
> Re lat6rio de cerlifica~ iil de 
treinadores 

O&T apro\B boneco do caderrn de 
estudos 

Deli'.eryfaz a certilicatao 
dos treiradaes (ha\era 

relaaio espdico) 
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FIGURA 22 - PRODU<;AO 

O&T providercia re\isao fina dos slides 
(gramatica) 

Obser\ayao 

Para e·lea-ning : homologa:;:ao 

Fonte: HSBC 

PRoouc;;Ao 

Durayao: dias 

> Desenvoher processo de produc;ao 

> Receber e instalar recursos 

> Pr oduzir a late pi Ia to 
> Homologar p-ocesso 

> Validar prodl.(o 
> Oesenvoher processo de marutenyao 

0& T i nsere assets finali zados nos slides 
(audios , videos , figuras etc. ) 

0& Tau tori za a impressao do cader no e 

demais materiais de supaiB 
(tai:A.Jiei ros e cards de jog as , par 

e>emplo) 

C e M preparam TTT e elaboram check 
list de passagem para Delivery 

TTT 

Sim 

Produtos desta fase · 
>Slides re\istos e com assests inseridos 

> Caderno de estudos 

> M at..-iais de apoio Uogos. cinolmicas el:) 
>Checklist para Daiv..-y 
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FIGURA 23- POS-DESENVOLVIMENTO 

Fonte: HSBC 

POS 

( Piloto ) 

~--____., 

Atend mento a:> cl iente 
<pore-mail (chaves ga1ericas) 
> por mei o de \.4 si tas e li g a;:oes 

Certifica;:ao de Novos Treinadores 

Mensura;:ao de resutada; 

Reg istro de listas de pcrti ci r::ac;:ao 

Tab.Jiac;:ao de pesqLisas de reac;:oo 

Gerenciamento de Catalog o 
( incl ui ndo atuali zac;:oos e 

conva-soos) 
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Para que esse fluxo ocorra de forma satisfat6ria e imprescindivel o claro 

entendimento do conjunto de atividades que esta vinculado a cada uma das agoes 

do fluxo citado. A seguir sao explicitadas algumas das categorias de servigos e 

detalhamento das atividades propostas na modelagem. Para esse detalhamento foi 

necessaria a especificagao e a documentagao de quais sao as categorias essenciais 

dentro de uma area de treinamento (core), qual o servigo que essa categoria deve 

ser capaz de realizar e a partir disso, especificar sua definigao com a respectiva 

descrigao de atividades a serem realizadas. Tambem, nesse momenta, ficou patente 

a necessidade de clareza na identificagao de responsabilidades que podem ser 

(micas ou compartilhadas. 

0 material que segue e fruto desse exercicio de tomada de consciencia do 

que se fazia intuitivamente e que foi aperfeigoado observando-se os requisites 

especificados no modelo de referenda adotado para o desenvolvimento da 

modelagem. 
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QUADRO 3 - DESCRI<;AO DE TAREFAS E RESPONSABILIDADES POR 

CATEGORIA DE SERVI<;O 

Categoria Servi~o Defini~ao 

:::::s Comunicac;ao Dirigir r+ 
CD do Aprendizado gerenciament CQ .., 

0 de S» 
1.10 

mudanc;as e Q.)l 

0 plano de Q. 
CD comunicac;ao 
z do CD 

CQ Aprendizado -0· 
0 form ado por (5' 
en administrac;ao, 

planejamento 
e estrategia. 

0 Planejamento Prever e "C 
CD de Recursos gerenciar .., 
S» nfveis de 1.10 
01 equipe para CD en os servic;os do 
Q. 
CD Aprendizado 
)> 

"C .., 
CD 
:::::s 
Q. 

t::i' 
S» 
Q. 
0 

Gerenciamento Gerenciar 0 

Financeiro financeiro das 
operac;5es do 
Aprendizado 

Descri~ao de Tarefas 

• Definir plano geral 
de comunicac;ao 
para eventos de 
Aprendizado de 
Lin has de Neg6cio 
do cliente 
• Coordenar 
desenvolvimento de 
comunicac;ao 
apropriada para 0 

suporte de eventos 
de aprendizado 
• Gerenciar OS 
nfveis da equipe 
offshore e a 
combinac;ao de 
recursos offshore 
para acomodar 0 

canal de trabalho 
projetado em acordo 
durante o processo 
de planejamento 
anual 
• Gerenciar 0 

financeiro das 
operac;oes do 
Aprendizado 
offshore 
• Gerar e entregar 
faturas para os 
servic;os offshore 
• Conduzir 
atividades de 
reconciliac;ao 
quando necessarias 

Responsabilidad 
e unica/ 
compartilhada 
Compartilhada 
com Gerentes 
do RH, 
Onshore, e 
Terceirizados 

Compartilhada 
com Onshore e 
Terceirizados 

Compartilhada 
com Onshore e 
Terceirizados 



Categoria 

G) 
CD .., 
CD 
::::s 
0 
D) 

3 
CD 
::::s 
r+ 
0 
c. 
CD 

c 
CD en 

(C 
::::s 
c. 
0 
)> 

""C .., 
CD 
::::s 
c. N. 
D) 
c. 
0 

Servi~o 

Gerenciamento 
Operacional 

Design 
educativo 

Defini~ao Descri~ao de Tarefas 

Gerenciar e Para todos os 
operar o servi<;os de 
servi<;o interno aprendizado retidos 
do offshore: 
Aprendizado • Manter uma visao 

geral dos servi<;os 
diarios de 
aprendizagem. 
• Monitorar 
desempenho diario 
em rela<;ao aos 
nlveis de servi<;o e 
or<;amentos 
• Atuar como ponto 
de contato 
• Real<;ar 
oportunidades de 
melhoras no servi<;o 
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Responsabilidad 
e unica/ 
compartilhada 
Compartilhada 
com Onshore e 
Terceirizados 

Desenvolver e 
assegurar 
adesao aos 

Para todo design de Compartilhada 
aprendizado retido com Onshore e 
central, que pode Terceirizados 

metodos de 
design 
educativos 

ser desenvolvido 
offshore: 
• Providenciar 
supervisao de ponta 
a ponta para o 
design de conteudo 
e processos de 
desenvolvimento 
• Assegurar 
adesao aos 
metodos e 
princlpios de design 
educativo 
• Estabelecer 
padr6es para tipos 
de produtos de 
conteudos de 
clientes 
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Categoria Servi~o Defini~ao Descri~ao de Tarefas Responsabilidad 
e unica/ 
compartilhada 

Construc;ao de Desenvolver Para todo design de Compartilhada 
Conteudo um curso (e- aprendizado retido com Onshore e 

ou sal a de central, que pode Terceirizados 
aula) com ser desenvolvido 
base nos offshore: 
objetivos de • Criar e/ ou 
aprend izado e escrever conteudo 
conteudo que ofere<;a suporte 

aos objetivos de 
aprendizado 
determinado no 
Resumo De 
Aprendizado 
Preliminar e que se 
iguala ao estilo e 
cultura do cliente 
• Criar e formatar 
conteudo final 
• Conduzir 
revis6es de 
conteudo com 
clientes 

Revisao de Modificar Para todo design de Compartilhada 
Conteudo conteudo aprendizado que com Onshore e 

existente e pode ser Terceirizados 
materia is de desenvolvido 
curso offshore: 

• Modificar 
materia is de curso 
existentes que irao 
permanecer com 0 

mesmo formato/ 
arquitetura, on de 
ate 1 0°/o do curso e 
modificado 
• Obter aprovac;ao 
de clientes nas 
modifica<;6es do 
curso 



Categoria Servico 

Aperfei<;oament 
o de Conteudo 

Definicao 
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Descricao de Tarefas Responsabilidad 
e unica/ 
compartilhada 

Para todo design de Compartilhada 
aprendizado que com Onshore e 

Modificar 
conteudo 
existente 
materia is 
curso 

e pode ser Terceirizados 
de desenvolvido 

Gerenciamento 
de Design do 
Projeto 

Gerenciar o 
design do 
conteudo de 
aprendizado 
ap6s analise 
de alto nfvel 
de 

offshore: 
• Completar 
modifica<;5es mais 
significativas ao 
material de curso 
existente que irao 
permanecer no 
formato/ arquitetura 
atual, onde ate 40°/o 
do conteudo do 
curso e modificado 
• Obter aprova<;ao 
de clientes nas 
mod ifica<;5es do 
curso 
Para todo design de 
aprendizado retido 
central, que pode 
ser desenvolvido 
offshore: 
• Determinar uma 
linha de tempo para 
cria<;ao de conteudo 

Compartilhada 
com Onshore e 
Terceirizados 

necessidade 
ate a • Concordar e agir 
conclusao 
conteudo 

Ciclos de Teste Conduzir 

do 

de Conteudo ciclos de teste 
interno 
incluindo 
testes 

em conjun<;ao com 
as partes envolvidas 
• Gerenciar 
transferencia entre 
as areas 
processo 
• Assegurar 
qualidade 
apropriada 

de 

• Gerenciar a 
valida<;ao do design 
e a aprova<;ao 
Para todo design de Compartilhada 
aprendizado que com Onshore e 
pode ser Terceirizados 
desenvolvido 
offshore: 

tecnicos para • Efetuar ciclos de 
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Categoria Servi~o Defini~ao Descri~ao de Tarefas Responsabilidad 
e (mica/ 
compartilhada 

validar testes apropriados 
conteudo em conteudo final e 

validar: 
0 Ortografia e 
gramatica 
0 Links, 
navegac;ao, 
funcionalidade da 
aplicac;ao 
0 Precisao do 
Conteudo 
0 Utilidade 
0 Compatibilidad 
e tecnol6gica 

Aquisic;ao de Adquirir Para todo design de Compartilhada 
Conteudo conteudo de aprendizado que com Onshore e 

fontes pode ser Terceirizados 
terceirizadas desenvolvido 
para alcanc;ar offshore: 
objetivos de • Pesquisar e 
aprendizado identificar fontes 

apropriadas de 
conteudo (ex. 
proved ores de 
conteudo 
terceirizados) 
• Adquirir conteudo 
de fontes 
tercerizadas 
• Determinar 
adaptac;oes que 
pod em ser 
necessarias do 
ponto de vista do 
cliente 



Categoria 

m 
::s ,.. ., 
(t) 

(Q 
Q) 

a. 
(t) 

)> 
"C ., 
(t) 
::s 
a. N. 
Q) 
a. 
0 

Servi~o 

Desenvolviment 
ode Testes 

Defini~ao 

Desenvolver 
avaliac;ao/ 
testes para 
estudantes 
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Descri~ao de Tarefas Responsabilidad 
e unica/ 
compartilhada 

Para todo design de Compartilhada 
aprendizado retido com 
central: Terceirizados 
• ldentificar e 

com base nas avaliar as 
exigencias do requisic;6es de um 
conteudo curso 

• Criar avaliac;6es 
Kirkpatrick Nfvel 1 
para todos os 
cursos no catalogo 
de cursos 
• Criar avaliac;6es 
Kirkpatrick Nfvel 2 
sob requisic;ao de 
cliente 

Certificado 
lnstrutor 

de Assegurar que • Definir o criteria Compartilhada 

Entrega 
I nstruc;oes 

s61idos de certificado e com Onshore e 
padr5es de passos exigidos Terceirizados 
qualidade e para ensinar cada 
entrega sao curso 
alcanc;ados • Matricular e 
em todos os certificar instrutores 
cursos atraves no Programa de 
dos Excelencia de 
treinadores I nstrutor de 
habilitados Aprendizagem 

• Providenciar 
Suporte virtual 
Facilitador para 
instrutores durante a 
entrega 

de Entrega de • Entregar Compartilhada 
cursos sess6es de com Onshore e 
liderados por treinamento virtuais Terceirizados 
instrutores lideradas por 
com instrutores 
treinadores 
habilitados e 
perf cia 
detalhada do 
ass unto 



Categoria 

Fonte: HSBC 

Servi~o 

Entrega 
Eletronica 

Defini~ao 

Entregar 
treinamento 
focado na web 
disponivel nos 
desktops dos 
alunos ex. 
WEB EX 

Descri~ao de Tarefas 

• Providenciar infra
estrutura 
tecnol6gica para dar 
suporte a entrega 
de conteudo do e 
Aprendizado 
• Distribuir 
treinamento com 
base na web 
usando o Sistema 
Gerencial de 
Aprendizado 
• Disponibilizar 
conteudo "sob 
demand a", no 
momenta em que 
for conveniente para 
0 usuario 
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Responsabilidad 
e (mica/ 
compartilhada 
Compartilhada 
com Onshore e 
Terceirizados 

Suporte de Providenciar Para design de Compartilhada 
Desempenho acesso a aprendizado nao com 
lntegrado materiais de retido: 

referencia on- • Aprovac;ao 
Terceirizados 

Gerenciamento 
de 
Conhecimento 

line no local Para todo design de 
necessaria aprendizado retido 
para os central: 
alunos ex. pop • Providenciar 
ups de call materiais de 
centers referencia no local 

de trabalho para os 
alunos atraves de 
atributos e 
funcionalidade 
padrao da 
Plataforma de 
Aprendizado 

Providenciar o • Publicar e manter Unica 
acesso as documentos do 
ferramentas Gerenciamento de 
de conhecimento no 
gerenciament LMS 
o de • Providenciar 
conhecimento documentos 

aprovados para 
serem "carregados" 
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QUADRO 4 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZADO 

Servico: Gerenciamento do Programa de Aprendizado 
Definicao: Gerenciar os programas do Aprendizado de ponta a ponta 
Descricoes 
tarefas: 

de Para todos OS programas que sao gerenciados por um 
fornecedor terceirizado: 
• Se responsabilizar por uma entrega pontual de todos os 
projetos 
• Confirmar que a entrega seja executada de acordo com 
objetivos acordados e nlveis de seguran<;a contratados 
• Ter uma visao do servi<;o de ponta a ponta ao nlvel de 
Linhas de Neg6cios e organiza<;ao 
0 gerenciamento do programa terceirizado ira assegurar que 
o fornecedor mantenha responsabilidade total de ponta a 
ponta da entrega de programas de aprendizado especlficos e 
que se responsabilize pelo programa como um todo. 

Responsabilidade Compartilhada com onshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 5- ANALISE DE NECESSIDADES DETALHADA 

Servico: 
Definicao: 

Analise de Necessidades Detalhada 
Definir o conteudo detalhado e outras exigencias de solu<;5es 
de aprendizado e produzir slntese detalhada 

Descricoes 
tarefas: 

de Para design de aprendizado nao retido: 

Responsabilidade 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

• Definir as necessidades de conteudo de solu<;5es de 
aprendizado e criar um Resumo Preliminar de Aprendizado 
para delinear: 
o Necessidade de Neg6cio e Publico Alvo 
o Design Conceitual do Curso 
o I nser<;5es de Conteudo 
o Estrategia de Entrega 
o Estrategia de Medidas 
• Definir outras ex1gencias de solu<;5es de aprendizado 
relacionadas a tecnologia, relat6rios ou mudan<;as de 
opera<;5es 
Compartilhada com onshore 
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QUADRO 6 - COMUNICA<;AO DE APRENDIZADO 

Servico: Comunicacao de Aprendizado 
Definicao: Dirigir gerenciamento de mudan<;a do Aprendizado e plano de 

comunica<;ao - que consiste em administra<;ao, planejamento 
e estrategia. 

Descricoes de • Definir plano de comunica<;ao geral para eventos de 
tarefas: Aprendizado de Linhas de Neg6cio de clientes 

• Coordenar desenvolvimento de comunica<;6es apropriadas 
para oferecer apoio aos eventos de aprendizado 

Responsabilidade Compartilhada com Gerentes do RH, Onshore, e Offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 7- GERECIAMENTO DE PERFIL DO ALUNO 

Servico: Gerenciamento de Perfil do Aluno 
Definicao: Gerenciar os programas do Aprendizado de ponta a ponta 
Descricoes de • Ter responsabilidade total quanta a entrega pontual de 
tarefas: todos os projetos 

• Confirmar que a entrega seja executada de acordo com 
os objetivos acordados e nlveis de servi<;o contratados 
• Ter uma visao do servi<;o de ponta a ponta ao nlvel de 
Linhas de Neg6cios e organiza<;ao 

Responsabilidade Compartilhada com Onshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 8- GERENCIAMENTO DE MATRICULA I ACESSO & CONTROLE 

Servico: Gerenciamento de Matricula I Acesso & Controle 
Definicao: Gerenciar matrlculas e cancelamentos dos cursos 
Descricoes de • Gerenciar matrlculas e cancelamentos dos cursos 
tarefas: (manualmente ou atraves de um processo de lotes) 

• Providenciar informa<;6es sobre frequencia para informa<;ao 
gerencial de Linha de Neg6cios 
• Providenciar regras de neg6cio e pollticas relacionadas ao 
tempo de espera e cancelamentos 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
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QUADRO 9 - GERENCIAMENTO DE HISTORICOS 

Service: Gerenciamente de Hist6rices 
Definicae: Gerenciar e manter hist6ricos/ antecedentes 
Descricoes de • Rastrear e manter hist6ricos de cursos conclufdos par 
tarefas: a lunas 

• Atualizar manualmente os hist6ricos para eventos externos 
do aprendizado 

Respensabilidade Unica 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 10- VERIFICA<;AO DE CONCLUSAO 

Service: Verificacae de cenclusae 
Definicae: Verificar conclusao dos cursos 
Descricoes de • Verificar conclusao dos cursos 
tarefas: • Facilitar a coleta e formulac;ao de relat6rios de informac;ao 

padrao de feedback 
• Manualmente atualizar logo que conclufdo 

Respensabilidade Unica 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 11 - GERENCIAMENTO DE COMPETENCIA 

Service: Gerenciamente de Cempetencia 
Definicae: Gerenciar atualizac;oes para competencias no LMS 
Descricoes de • Manter Estrutura de Competencia HSBC e programas de 
tarefas: certificac;ao definidos assim como a atividade de aprendizado 

na Plataforma de Gerenciamento do Aprendizado do HSBC 
• Aprovar atualizac;oes a Estrutura de Competencia HSBC 
para inserc;ao as plataformas 

Respensabilidade Unica 
unica I 
cempartilhada: 
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QUADRO 12- GERENCIAMENTO DO CATALOGO 

Servi.;o: Gerenciamento do Catalogo 
Defini.;ao: Gerenciar o catalogo do curso 
Descri.;oes de • Gerenciar os programas do curso e de certificac;ao dentro 
tarefas: do catalogo do curso no LMS 

• Adicionar cursos, modificar cursos (names, titulos, 
descric;ao ), aposentar cursos e definir programas de 
certificac;ao dentro do LMS 
• Manter layout do catalogo do curso 
• Revisar e aprovar modificac;oes ao layout do catalogo 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 13 - MEDIDA/ AVALIAyAO DO ALUNO 

Servi.;o: Medidal Avalia.;ao do Aluno 
Defini.;ao: Medir a reac;ao e desempenho do aluno ap6s eventos do 

Aprendizado 
Descri.;oes de • Criar e distribuir relat6rios das atividades do aprendizado 
tarefas: baseado na informac;ao mantida dentro do Sistema de 

Gerenciamento do Aprendizado 
• Coletar feedback para medir o impacto no desempenho do 
trabalho do aluno ap6s um evento de aprendizado especifico 
• Revisar e aprovar avaliac;oes do nivel 1 para serem 
distribuidos atraves da Plataforma do Aprendizado 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 14 - MEDIDA DE RESULTADOS DE NEGOCIO/ ROI 

Servico: 
Definicao: 

Medida de Resultados de Neg6cio/ ROI 
Medir o retorno do investimento e impacto de neg6cios do 
Aprendizado 

Descricoes 
tarefas: 

de • Definir balanced scorecard2 e medidas do ROI (Retorno do 
lnvestimento) do Aprendizado 

Responsabilidade 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

• Estabelecer os casos de neg6cios relevantes e caminhos 
de medida ligados as iniciativas de aprendizado especifica 
• Medir e rastrear resultados de desempenho 
• Apoiar a defini<;ao do caso de neg6cios e caminho de 
medida ligada a iniciativa especifica 
• Apoiar rastreamento e medidas dos resultados na Linha de 
Neg6cios 
• Providenciar fontes de informa<;ao alternativas para 
combinar com a informa<;ao de aprendizado para analisar 
impacto 
Unica 

QUADRO 15 - RELATORIO I SIG 

Servico: Relat6rio I SIG 
Definicao: Entregar relat6rios eficientes sobre as atividades do 

Aprendizado 
Descricoes de • Criar e distribuir relat6rios de aprendizado padrao baseados 
tarefas: em informa<;5es contidas no SGA (Sistema de Gerenciamento 

do Aprendizado) 
• Deli near e construir relat6rios requisitados e aprovados 
• Rever e aprovar os designs dos relat6rios 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

Balanced Scorecard e uma metodologia disponfvel e aceita no mercado desenvolvida por professores 
da Harvard Business School, . Os metodos usados na gestao do neg6cio, dos servi9os e da infra
estrutura, baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a Tl (tecnologia 
da informa9ao) e os softwares de ERP como solu96es de apoio , relacionando-a a gerencia de 
servi9os e garantia de resultados do neg6cio 
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QUADRO 16 - PLANEJAMENTO 

Servico: Planejamento 
Definicao: Planejar encontrar recursos e fechamento das sess5es de 

sala de aula 
Descricoes de • Planejar e reservar instrutores, facilidades, equipamento de 
tarefas: entrega e materiais de curses planejados definidos em cada 

plano anual de Linha de Neg6cios 
• Providenciar matriz de capacidade dos instrutores/ perfil de 
habilidades na central de recursos existente 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 17 - PLANEJAMENTO DE INSTALA<;OES 

Servico: Planejamento de lnstalacoes 
Definicao: Planejamento e monitoramento da utilizac;ao de instala<;5es 
Descricoes de • Reservar instalac;5es com base no planejamento de aula 
tarefas: definido e registros de usuaries do LMS 

• Rastrear e relater utilizac;ao 
• Tomar decis5es com base nas estatisticas de utilizac;ao das 
instalac;5es 
• Providenciar func;5es das instalac;5es e do gerenciamento 
central 
• Providenciar informac;5es sobre equipamentos e 
instalac;5es para carregar no LMS e notificar o fornecedor 
terceirizado quando necessaria 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 18 - SERVI<;O AO CONSUMIDOR/ HELPDESK 

Servico: Servico ao Consumidorl Helpdesk 
Definicao: Fornecer apoio do Helpdesk HSBC aos alunos 
Descricoes 
tarefas: 

de • Fornecer func;6es de apoio via telefone e e-mail para 
quest6es e consultas de aprendizado 

Responsabilidade 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

• Lidar com e lou escalar duvidas e quest5es ate serem 
resolvidas 
• Coordenar gerenciamento de identificac;6es de problemas e 
rastreamento de consultas 
• Gerenciar resoluc;ao de quest6es e relat6rios referentes ao 
status 
• Gerenciar contatos e integrac;ao com outros canais retidos 
pelo Help Desk quando for o caso 
• Fornecer assistencia com analises de causa raiz para 
integrac;ao aos aplicativos de legado 
Unica 

QUADRO 19 -INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA 

Servico: lnfra-estrutura Tecnol6gica 
Definicao: Gerenciar tecnologia /servic;os de infra-estrutura 
Descricoes de • Manter centres de informac;ao, arquitetos de aplicativos e 
tarefas: aplicativos de aprendizado (ex. upgrades de softwares etc.) 

• Monitorar uso, erros, capacidade e desempenho 
• Gerenciar melhorias /upgrades e aperfeic;oamento continuo 
• Fornecer apoio com analises de causa raiz quando 
necessaria 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 20 - PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

Service: Planejamente de Recurses 
Definicae: Prever e gerenciar nlveis de pessoal para os servic;os do 

Aprend izado 
Descricoes de • Gerenciar os nlveis de pessoal e mistura de recursos para 
tarefas: acomodar a fonte de informac;oes de trabalho projetada e 

acordada durante o processo de planejamento anual 
Respensabilidade Compartilhada com Onshore e Offshore 
unica I 
cempartilhada: 
Service: Gerenciamente Financeire 
Definicae: Gerenciar as financ;as das Operac;6es do Aprendizado 
Descricoes de • Gerenciar as financ;as das operac;oes nao retidas do 
tarefas: Aprendizado 

• Gerar e entregar faturas para servic;os nao retidos 
• Conduzir atividades de reconciliac;ao quando necessarias 

Respensabilidade Compartilhada com Onshore e Offshore 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 21 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL 

Service: Gerenciamente Operacienal 
Definicae: Gerenciar e operar o servi<:;o interno do Aprendizado 
Descricoes de Para servic;os do Aprendizado nao retidos: 
tarefas: • Manter uma vi sao geral dos servic;os diarios de 

aprendizagem. 
• Monitorar desempenho diario em relac;ao aos niveis de 
servic;o e orc;amentos 
• Atuar como ponto de cantata para escalada 
• Realc;ar oportunidades de melhoras no servic;o para serem 
consideradas 

Respensabilidade Compartilhada com Onshore 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 22- GERENCIAMENTO DE DESIGN DO APRENDIZADO 

Servico: Design Educative 
Definicao: Desenvolver e assegurar adesao aos metodos de design 

educativo 
Descricoes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Providenciar supervisao de ponta a ponta para o design de 

conteudo e processos de desenvolvimento 
• Assegurar adesao aos metodos e princfpios de design 
educativo 
• Estabelecer padr6es para tipos de produtos de conteudos 
de clientes 

Responsabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 23 - DESIGN DE CONTEUDO 

Servico: Design de Conteudo 
Definicao: Deli near o curso ( e-learning ou presencia I) com base nos 

objetivos de aprendizado e conteudo 
Descricoes de • Coletar material de conteudo e mfdia 
tarefas: • Delinear conteudo de treinamento com base no Resumo de 

Aprendizado Preliminar 
• Projetar mfdia necessaria 
• Conduzir revis6es de design e obter aprovac;ao 

Responsabilidade Compartilhada com Onshore 
unica I 
compartilhada: 

QUADRO 24 - CONSTRU<;AO DE CONTEUDO 

Servico: Construcao de Conteudo 
Definicao: Desenvolver um curso com base nos objetivos de 

aprendizado e conteudo 
Descricoes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Criar e/ ou escrever conteudo que ofere<;a suporte aos 

objetivos de aprendizado determinado no Resumo De 
Aprendizado Preliminar e que se iguala ao estilo e cultura do 
cliente 
• Criar e formatar conteudo final 
• Conduzir revis6es de conteudo com clientes 

Responsabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 25- DESENVOLVIMENTO DE MIDIA 

Servi~o: Desenvolvimento de Midia 
Defini~ao: Desenvolver midia com base nos objetivos do design ex. 

imagens, filmes em flash, video, sites intranet 
Descri~oes de • Coordenar desenvolvimento grafico 
tarefas: • Coordenar gravac;oes de video e audio 

• Desenvolver grafico e animac;oes 
Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 26 - REVISAO DE CONTEUDO 

Servi~o: Revisao de Conteudo 
Defini~ao: Modificar conteudo existente e materia is de curso 
Descri~oes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Modificar materia is de curso existentes que . -1rao 

permanecer com o mesmo formato/ arquitetura, onde ate 1 0°/o 
do curso e modificado 
• Obter aprovac;ao do cliente para modificac;oes no curso 

Responsabilidade Compartilhada com onshore and offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 27 - APERFEI<;OAMENTO DE CONTEUDO 

Servi~o: Aperfei~oamento de Conteudo 
Defini~ao: Modificar conteudo existente e materiais de curso 
Descri~oes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Completar modificac;oes mais significativas ao material de 

curso existente que irao permanecer no formato/ arquitetura 
atual, onde ate 40°/o do conteudo do curso e modificado 
• Obter aprovac;ao do cliente para modificac;oes no curso 

Responsabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 28 - MIGRA<;AO DE CONTEUDO 

Servi~o: Migra~ao de Conteudo 
Defini~ao: Reformular plataforma do conteudo do curso e materiais para 

um metoda de entrega novo (ex. presencia I para Web) 
Descri~oes de • Converter conteudo de curso existente liderado por instrutor 
tarefas: para um metoda de entrega de web de conteudo de curso 

• Reformular plataforma de materiais de curso de um meio/ 
tecnologia para outro 
• Aprovac;ao 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 29 - GERENCIAMENTO DE DESIGN DO PROJETO 

Servi~o: 

Defini~ao: 

Gerenciamento de Design do Projeto 

Gerenciar o design do conteudo de aprendizado ap6s analise 

de alto nlvel de necessidades ate a conclusao do conteudo 

Descri~oes 

tarefas: 

de Para design de aprendizado nao retido: 

• Determinar uma linha de tempo para criac;ao de 

conteudo 

• Concordar e agir em conjunc;ao com as partes 

envolvidas 

• Gerenciar transferencia entre as areas do processo 

• Assegurar qualidade apropriada ao Iongo do 

procedimento 

• Gerenciar a validac;ao do design e a aprovac;ao 

Responsabilidade Compartilhada com Onshore e Offshore 

unica I 

compartilhada: 

Fonte: HSBC 
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QUADRO 30- CICLOS DE TESTE DE CONTEUDO 

Servico: Ciclos de Teste de Conteudo 
Definicao: Conduzir ciclos de teste interno e testes tecnicos para validar 

conteudo 
Descricoes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Efetuar ciclos de testes apropriados em conteudo final e 

validar 
0 Ortografia e gramatica 
0 Links, navegac;ao, funcionalidade da aplicac;ao 
0 Precisao do Conteudo 
0 Utilidade 
0 Compatibilidade tecnol6gica 

Responsabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 31- CONTEUDO DO CATALOGO 

Servico: Conteudo do Catalogo 
Definicao: Manter o catalogo de curso do HSBC 
Descricoes de • Criar e operar um reposit6rio central de conteudo e objetos 
tarefas: de conhecimento 

• Segmentar conteudo e objetos de conhecimento para o 
caso de duvidas e acesso 
• Criar e manter listas e/ ou display detalhado de titulos, 
cursos disponiveis, artigos, etc. 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 

QUADRO 32- AQUISI<;AO DE CONTEUDO 

Servicos: Aquisicao de Conteudo 
Definicoes: Adquirir conteudo de fontes terceirizadas para alcanc;ar 

objetivos de aprendizado 
Descricoes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Pesquisar e identificar fontes apropriadas de conteudo (ex. 

proved ores de conteudo terceirizados) 
• Adquirir conteudo de fontes tercerizadas 
• Determinar adaptac;5es que pod em ser necessarias do 
ponto de vista do cliente 

Responsabilidade Compartilhada com onshore and offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 33- DESENVOLVIMENTO DE TESTES 

Services: Desenvelvimente de Testes 
Definicae: Desenvolver avaliac;ao/ testes para estudantes com base nas 

exigencias do conteudo 
Descricoes de • Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • ldentificar e avaliar as requisic;6es de um curso 

• Criar avaliac;6es Kirkpatrick Nlvel 1 para todos os cursos no 
catalogo de cursos 
• Criar avaliac;6es Kirkpatrick Nlvel 2 sob requisic;ao de 
cliente 

Respensabilidade Compartilhada com Offshore 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 34 - ENTREGA DO APRENDIZADO GERENCIAMENTO PRE

REQUISITADO 

Services: Gerenciamente Pre-requisitade 
Definicae: Manejar e reforc;ar o uso de cursos pre-requisitados como 

parte do curricula de aprendizado "mesclado" 
Descricoes de • ldentificar pre-requisitos do curso 
tarefas: • Monitorar e reforc;ar pollticas de pre-requisitos do curso 

atraves de processes padrao de funcionalidade e neg6cios da 
Plataforma do Aprendizado 

Respensabilidade Sole 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 35- CERTIFICADO DE INSTRUTOR 

Services: Certificade de lnstruter 
Definicae: Assegurar que s61idos padr6es de qualidade e entrega sao 

alcanc;ados em todos OS cursos atraves dos treinadores 
habilitados 

Descricoes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Definir o criteria de certificado e passos exigidos para 

ensinar cada curso 
• Matricular e certificar instrutores no Programa de 
Excelencia de lnstrutor de Aprendizagem 
• Providenciar Suporte virtual Facilitador para instrutores 
durante a entrega 

Respensabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
cempartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 36- TREINAMENTO 0 INSTRUTOR 

Servicos: Treinar o lnstrutor 
Definicao: Treinar os instrutores para entregarem cursos especificos 
Descricoes de • Agendar atividades de preparac;ao de treinadores para 
tarefas: clientes 

• Preparar material e instalac;ao do treinamento de instrutores 
• Avaliar desempenho de participantes com base nas 
diretrizes da certificac;ao de instrutores 

Responsabilidade Compartilhada com Onshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 37- ENTREGA DE INSTRU<;OES 

Servicos: Entrega de lnstrucoes 
Definicao: Entrega de cursos liderados por instrutores com treinadores 

habilitados e pericia detalhada do assunto 
Descricoes de • Entregar sess6es de treinamento lideradas por instrutores 
tarefas: • Entregar sess5es de treinamento virtuais lideradas por 

instrutores 
Responsabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 38- ENTREGA ELETRONICA 

Servico: Entrega Eletronica 
Definicao: Entregar treinamento focado na web disponivel nos desktops 

dos alunos ex. WEBEX 
Descricoes de • Distribuir treinamento com base na web usando o Sistema 
tarefas: Gerencial do Aprendizado 

• Disponibilizar conteudo "sob demanda", no momenta em 
que for conveniente para o usuario 

Responsabilidade Compartilhada com onshore e offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 39- SUPORTE DE DESEMPENHO INTEGRADO 

Servico: Suporte de Desempenho lntegrado 
Definicao: Fornecer acesso a materiais de referencia on-line no ponto 

necessaria para os alunos ex. pop ups do call center 
Descricoes de Para design de aprendizado nao retido: 
tarefas: • Fornecer materiais de referencia no local de trabalho para 

alunos at raves de func;5es e funcionalidade padrao da 
Plataforma do Aprendizado do cliente 

Responsabilidade Compartilhada com Offshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 40- ADMINISTRA<;AO DE TESTES 

Servico: Administracao de Testes 
Definicao: Administrar a capacidade de testes 
Descricoes de • Facilitar a entrega de avaliac;oes, incluindo o rastreamento 
tarefas: de resultados quando for permitido 
Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 

QUADRO 41- GERENCIAMENTO DE MATERIAlS 

Servico: Gerenciamento de Materiais 
Definicao: Gerenciar entrega de materiais de curso apropriados nas 

instalac;oes de treinamento para sess6es agendadas 
Descricoes de • Confirmar a produc;ao e distribuic;ao de materia is de 
tarefas: treinamento necessaries de acordo com planejamento 

• Gerenciar a produc;ao e remessas de materiais de curso 
• Fornecer marketing e outros materiais de organizac;ao de 
acordo com as necessidades de apoio dos cursos presenciais 

Responsabilidade Unica 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 
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QUADRO 42 - SOURCING DA ENTREGA 

Service: Sourcing da Entrega 
Definicao: Gerenciar sourcing de atividades de entrega de fornecedores 

externos 
Descricoes de • Estar coordenado com vendedor terceirizado para 
tarefas assegurar que as necessidades de entrega sejam cumpridas 
Responsabilidade Compartilhada com Onshore 
unica I 
compartilhada: 
Fonte: HSBC 



111 

QUADRO 43- TAREFAS DE SERVI<;O ONSHORE 

Servico 

Gerenciament 
o do Programa 
do 
Aprendizado 

Tarefas de Servico Tarefas de Tarefas 
Onshore Servico Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
Para todos os NA 
programas 
centralmente retidos 
de aprendizado/ 
gerenciamento da 
academia: 
• Responsabilidade 
final de todos as 
entregas de todos os 
projetos 
• Verificar que 
entrega seja 
executada de acordo 
com os objetivos 
concordados e nfveis 
de servi<;o contratados 
• Manter em vista o 
servi<;o ponta a ponta 
ao nfvel de 
organiza<;ao e Linhas 
de Neg6cio 

Para todos 
programas 
academias que 
gerenciados 
fornecedor 
terceirizado: 

OS 
e 

sao 
pelo 

• Responsabilidade 
final de todas as 
entregas de todos os 
projetos 
• Verificar que 
entrega seja 
executada de acordo 
com os objetivos 
concordados e n fveis 
de servi<;o 
contratados 
• Manter em vista o 
servi<;o ponta a ponta 
ao nfvel de 
organiza<;ao e Linhas 
de Neg6cio 
0 gerenciamento de 
programa terceirizado 
ira assegurar que o 
fornecedor assuma 
responsabilidade total 
pela entrega de 
ponta a ponta de 
programas espedfico 
de aprendizado e que 
assuma 
responsabilidade 
pelo programa como 
um todo. 



Servi~o 

Analise de 
Necessidades 
(Detalhada) 
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Tarefas de Servi~o Tarefas de Tarefas 
Onshore Servi~o Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
• Revisar e aprovar NA 
documentac;ao 
necessaria 
Para soluc;6es de 
aprendizado retidas: 
• Definir as 
necessidades de 
conteudo de uma 
soluc;ao de 
aprendizado e criar 
um Resumo Preliminar 
de Aprendizado para 
delinear: 
o Necessidade de 
Neg6cio e Publico 
Alva 
o Design do Curso 
Conceitual 
o lnserc;ao 
Conteudo 
o Estrategia 
Entrega 
o Estrategia 
Medida 
• Definir 
necessidades 
soluc;5es 

de 

de 

de 

outras 
de 
de 

aprendizado 
relacionadas a 
tecnologia, relat6rios, 
ou mudanc;as de 
operac;6es 

Para design 
aprendizado 
retido: 
• Definir 

de 
nao 

as 
de necessidades 

conteudo de uma 
soluc;ao de 
aprendizado e criar 
um 
Preliminar 
Aprendizado 
deli near: 

Resumo 
de 

para 

o Necessidade de 
Neg6cio e Publico 
Alva 
o Design do 
Conceitual 
o lnserc;ao 
Conteudo 
o Estrategia 
Entrega 
o Estrategia 
Medida 
• Definir 
necessidades 
soluc;5es 

Curso 

de 

de 

de 

outras 
de 
de 

aprendizado 
relacionadas a 
tecnologia, relat6rios, 
ou mudanc;as de 
operac;6es 



Servico 

Comunicacao 
do 
Aprendizado 

Planejamento 
de recursos 

Gerenciament 
o de Financas 
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Tarefas de Servico Tarefas de Tarefas 
Onshore Servico Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
• Desenvolver e 
entregar comunica<;ao 
de Linhas de Neg6cio 
apropriada de acordo 
com gerenciamento 
de mudan<;as e plano 
de comunica<;ao geral 

• Definir plano de • Definir plano de 
comunica<;ao comunica<;ao geral 
geral para para eventos de 
eventos de clientes dos eventos 
clientes dos da Linha de Neg6cios 
eventos da Linha do Aprendizado 
de Neg6cios do • Coordenar o 
Aprendizado desenvolvimento de 
• Coordenar o uma comunica<;ao 
desenvolvimento apropriada para dar 
de uma apoio aos eventos de 
comunica<;ao aprendizado 
apropriada para 
dar apoio aos 
eventos de 
aprendizado 

• Gerenciar dota<;ao • Gerenciar os • Gerenciar os n iveis 
de pessoal da niveis de pessoal de pessoal offshore e 
organiza<;ao onshore offshore e a a mistura de recursos 
retida mistura de offshore para 

recursos offshore acomodar a linha de 
para acomodar a trabalho projetada 
linha de trabalho durante o processo 
projetada durante anual de 
o processo anual planejamento 
de planejamento 

• Tratar das • Gerenciar as • Gerenciar as 
atividades realizadas finan<;as das finan<;as das 
por um parceiro de opera<;6es opera<;6es do 
neg6cios Financeiros, offshore do Aprendizado nao 
incluindo or<;amento Aprendizado retidas 
interno, cobran<;a de • Gerar e • Gerar e entregar 
Linhas de Neg6cio entregar faturas faturas para servi<;os 
internas, e para os servi<;os nao retidos 
gerenciamento offshore • Conduzir 
financeiro relacionado • Conduzir atividades de 
ao contrato do atividades de reconcilia<;ao quando 
Aprendizado com reconcilia<;ao for necessaria 
fornecedor de servi<;o quando for 
terceirizado e servi<;o necessaria 
de offshore 
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Gerenciament 
0 

Operacional 
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Tarefas de Servi~o Tarefas de Tarefas 
Onshore Servi~o Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
Para servic;os de Para todos os Para servic;os de 
aprendizado offshore servic;os de aprendizado nao 
e nao retidos: aprendizado retidos: 
Participar em reuni6es retidos e offshore: • Manter visao geral 
regulares de • Manter visao dos servic;os diarios 
gerenciamento de geral dos servic;os de aprendizado 
servic;o diarios de • Monitorar 
Para todos os servic;os aprendizado desempenho diario 
de aprendizado • Monitorar em oposic;ao aos 
retidos e onshore: desempenho niveis de servic;o e 
• Manter visao geral diario em orc;amentos 
dos servic;os diarios oposic;ao aos • Agir como ponto de 
de aprendizado niveis de servic;o cantata 
• Monitorar e orc;amentos • Realc;ar 
desempenho diario • Agir como oportunidades de 
am oposic;ao aos ponto de cantata melhorias no servic;o 
n iveis de servic;o e em escalada para serem 
orc;amentos • Realc;ar consideradas 
• Agir como ponto de oportunidades de 
cantata em escalada melhorias no 
• Realc;ar servic;o para 
oportunidades de serem 
melhorias no servic;o consideradas 
para serem 
consideradas 
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Design 
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Tarefas de Servico Tarefas de Tarefas 
Onshore Servico Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
Para design de Para todo design Para design de 
aprendizado nao de aprendizado aprendizado nao 
retido e offshore: retido central, que retido: 
• Revisar e aprovar pode ser • Providenciar 
design educativo, desenvolvido supervisao de ponta 
definic;oes padrao e offshore: a ponta para o design 
definic;oes de produto • Providenciar de conteudo e 
Para todo design de supervisao de processos de 
aprendizado retido ponta a ponta desenvolvimento 
central, que nao pode para o design de • Assegurar adesao 
ser desenvolvido conteudo e aos metodos e 
offshore: processos de principios de design 
• Providenciar desenvolvimento educativo 
supervisao de ponta a • Assegurar . • Estabelecer 
ponta para o design adesao aos padr6es para tipos de 
de conteudo e metodos e produtos de 
processos de principios de conteudos de clientes 
desenvolvimento design educativo 
• Assegurar adesao • Estabelecer 
aos metodos e padr6es para 
principios de design tipos de produtos 
ed ucativo de conteudos de 
• Estabelecer clientes 
padroes para tipos de 
produtos de 
conteudos de clientes 



Servico 

Design 
Conteudo 

Tarefas de Servico 
Onshore 
Compartilhadas 

Tarefas de Tarefas 
Servico Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas 
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de Para design de NA • Coletar material de 
conteudo e midia aprendizado 

retido: 
nao 

• Revisar e aprovar 
design de conteudo 
• Providenciar 
material de pesquisa 
apropriado 
Para todo design de 
aprendizado retido e 
central: 
• Coletar material de 
conteudo e midia 
• Delinear conteudo 
de treinamento com 
base no Resumo de 
Aprendizado 
Preliminar 
• Projetar midia 
necessaria 
• Conduzir revis6es 
de design 

• Delinear conteudo 
de treinamento com 
base no Resumo de 
Aprendizado 
Preliminar 
• Projetar midia 
necessaria 
• Conduzir revis6es 
de design e obter 
aprovac;ao 



Servico 

Construcao de 
Conteudo 

Tarefas de Servico Tarefas de 
Onshore Servico Offshore 
Compartilhadas Compartilhadas 
Para design de Para todo design 
aprendizado nao de aprendizado 
retido e offshore: retido central, que 
• Revisar e aprovar pode ser 
desenvolvimento de desenvolvido 
conteudo offshore: 
Para todo design de • Criar e/ ou 
aprendizado retido escrever 
central, que nao pode conteudo que 
ser desenvolvido oferec;a suporte 
offshore: aos objetivos de 
• Criar e/ ou escrever aprendizado 
conteudo que oferec;a determinado no 
suporte aos objetivos Resumo De 
de aprendizado Aprendizado 
determinado no Preliminar e que 
Resumo De se iguala ao estilo 
Aprendizado e cultura do 
Preliminar e que se cliente 
iguala ao estilo e • Criar e formatar 
cultura do cliente conteudo final 
• Criar e formatar • Conduzir 
conteudo final revis6es de 
• Conduzir revis6es conteudo com 
de conteudo com clientes 
clientes 

Tarefas 
Terceirizadas 
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Para design de 
aprendizado nao 
retido: 
• Criar e/ ou 
escrever conteudo 
que oferec;a suporte 
aos objetivos de 
aprendizado 
determinado no 
Resumo De 
Aprendizado 
Preliminar e que se 
iguala ao estilo e 
cultura do cliente 
• Criar e formatar 
conteudo final 
• Conduzir revis6es 
de conteudo com 
clientes 
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Revisao 
Conteudo 
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Tarefas de Servi~o Tarefas de Tarefas 
Onshore Servi~o Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 

de Para design de Para todo design Para design de 
aprendizado nao de aprendizado aprendizado nao 
retido e offshore: retido central, que retido: 
• Aprovac;ao pode ser • Modificar materiais 
Para todo design de desenvolvido de curso existentes 
aprendizado retido offshore: que irao permanecer 
central, que nao pode • Modificar com o mesmo 
ser desenvolvido materiais de formato/ arquitetura, 
offshore: curso existentes onde ate 1 0°/o do 
• Modificar materiais que irao curso e modificado 
de curso existentes permanecer com • Obter aprovac;ao 
que irao permanecer o mesmo formato/ de clientes nas 
com o mesmo arquitetura, onde modificac;oes do 
formato/ arquitetura, ate 1 0°/o do curso curso 
onde ate 1 0°/o do e modificado 
curso e modificado • Obter 

aprovac;ao de 
clientes nas 
modificac;oes do 
curso 

Aperfei~oamen Para design de Para todo design Para design de 
to de conteudo aprendizado nao de aprendizado aprendizado nao 

retido e offshore: retido central, que retido: 
• Aprovac;ao pode ser • Completar 
Para todo design de desenvolvido modificac;oes mais 
aprendizado retido offshore: significativas ao 
central, que nao pode • Completar material de curso 
ser desenvolvido modificac;oes existente que irao 
offshore: mais significativas permanecer no 
• Completar ao material de formato/ arquitetura 
modificac;oes mais curso existente atual, onde ate 40°/o 
significativas ao que irao do conteudo do curso 
material de curso permanecer no e modificado 
existente que irao formato/ • Obter aprovac;ao 
permanecer no arquitetura atual, de clientes nas 
formato/ arquitetura onde ate 40°/o do modificac;oes do 
atual, onde ate 40°/o conteudo do curso 
do conteudo do curso curso e 
e mod ificado mod ificado 

• Obter 
aprovac;ao de 
clientes nas 
modificac;oes do 
curso 
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Tarefas de Servi~o Tarefas de Tarefas 
Onshore Servi~o Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
Para todo design de Para todo design Para design de 
aprendizado retido de aprendizado aprendizado nao 
central, que nao pode retido central, que retido: 
ser desenvolvido pode ser • Determinar uma 
offshore: desenvolvido linha de tempo para a 
• Determinar uma offshore: cria<;ao de conteudo 
linha de tempo para • Determinar • Concordar e agir 
cria<;ao de conteudo uma linha de em conjun<;ao com as 
• Concordar e agir em tempo para a partes envolvidas 
conjun<;ao com as cria<;ao de • Gerenciar 
partes envolvidas conteudo transferencia entre as 
• Gerenciar • Concordar e areas de processo 
transferencia entre as agir em • Assegurar 
areas de processo conjun<;ao com as qualidade apropriada 
• Assegurar partes envolvidas • Gerenciar a 
qualidade apropriada • Gerenciar valida<;ao do design e 
• Gerenciar a transferencia a aprova<;ao 
valida<;ao do design e entre as areas de 
a aprova<;ao processo 

• Assegurar 
qualidade 
apropriada 
• Gerenciar a 
valida<;ao do 
design e a 
aprova<;ao 



Servi~o 

Ciclos 
Teste 
Conteudo 

Tarefas de Servi~o 
Onshore 
Compartilhadas 

de Para design de 
de aprendizado nao 

retido e offshore: 
• Aprova<;ao 
Para todo design de 
aprendizado retido 
central, que nao pode 
ser desenvolvido 
offshore: 
• Efetuar ciclos de 
testes apropriados em 
conteudo final e 
validar: 
o Ortografia e 
gramatica 
o Links, 
navega<;ao, 
funcionalidade da 
aplica<;ao 
o Precisao do 
Conteudo 
o Utilidade 
o Compatibilidade 
tecnol6gica 

Tarefas de 
Servi~o Offshore 
Compartilhadas 
Para todo design 
de aprendizado 
retido central, que 
pode ser 
desenvolvido 
offshore: 
• Efetuar ciclos 
de testes 
apropriados em 
conteudo final e 
validar: 
o Ortografia e 
gramatica 
o Links, 
navega<;ao, 
funcionalidade da 
aplica<;ao 
o Precisao do 
Conteudo 
o Utilidade 
o Compatibilid 
ade tecnol6gica 

Tarefas 
Terceirizadas 

Para design de 
aprendizado nao 
retido: 
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• Efetuar ciclos de 
testes apropriados 
em conteudo final e 
validar: 
o Ortografia e 
gramatica 
o Links, 
navega<;ao, 
funcionalidade da 
aplica<;ao 
o Precisao do 
Conteudo 
o Utilidade 
o Compatibilidade 
tecnol6gica 
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Servico Tarefas de Servico Tarefas de Tarefas 
Onshore Servico Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 

Aquisicao 
Conteudo 

de Para design de Para todo design Para design de 

Desenvolvime 
nto de Testes 

aprendizado nao de aprendizado aprendizado nao 
retido e offshore: retido central, que retido e offshore: 
• Revisar e aprovar pode ser • Pesquisar 
conteudo a ser desenvolvido identificar 
adquirido offshore: apropriadas 
Para todo design de • Pesquisar e conteudo 
aprendizado retido identificar fontes provedores 
central, que nao pode apropriadas de conteudo 
ser desenvolvido conteudo (ex. terceirizados) 

e 
fontes 

de 
(ex. 

de 

offshore: provedores de • Adquirir conteudo 
• Pesquisar e conteudo de fontes 
identificar fontes terceirizados) tercerizadas 
apropriadas de • Adquirir • Determinar 
conteudo (ex. conteudo de adaptac;oes que 
provedores de fontes podem ser 
conteudo tercerizadas necessarias do ponto 
terceirizados) • Determinar de vista do cliente 
• Adquirir conteudo adaptac;6es que 
de fontes tercerizadas podem ser 
• Determinar necessarias do 
adaptac;6es que ponto de vista do 
podem ser cliente 
necessarias do ponto 
de vista do cliente 
NA Para todo design Para design de 

de aprendizado aprendizado nao 
retido central: retido: 
• ldentificar 
avaliar 
requisic;6es 

e • ldentificar e avaliar 
as as requisic;6es de um 
de curso 

um curso • Criar avaliac;6es 
• Criar Kirkpatrick Nlvel 1 
avaliac;6es para todos os cursos 
Kirkpatrick Nlvel 1 no catalogo de 
para todos os cursos 
cursos 
catalogo 
cursos 
• Kirkpatrick 
Nlvel 2 
requisic;ao 
cliente 

no • Kirkpatrick Nlvel 2 
de sob requisic;ao de 

sob 
de 

cliente 
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Tarefas de 
Servi~o Offshore 
Compartilhadas 

Tarefas 
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Certificado de • Fornecer Facilitador 
lnstrutor Master para dar apoio 

Para todo design 
de aprendizado 
retido central: 

Para design 
aprendizado 
retido: 

de 
nao 

Treinando 
treinador 

Entrega 
lnstru~oes 

aos instrutores 
durante a entrega 

o • Providenciar pericia 
em materia de estudo 
aos instrutores 
• Servir como 
treinadores a um 
grupo de treinadores 

• Definir o criteria • Definir o criteria de 
de certificac;ao e certificac;ao e os 
os passos passos necessaries 
necessaries para para ensinar cada 
ensinar cada curso 
curso • Registrar e 
• Registrar e certificar instrutores 
certificar no Programa de 
instrutores no Excelencia do 
Programa de lnstrutor do 
Excelencia do Aprend izado 
lnstrutor do • Fornecer apoio 
Aprendizado virtual ou Facilitador 
• Fornecer apoio Master aos 
virtual aos instrutores durante a 
instrutores entrega 
durante a entrega 
NA • Agendar atividades 

para treinar 
treinadores de 
clientes 
• Preparar materiais 
e instalac;oes para 
Treinar o treinador 
• Avaliar 
desempenho de 
participantes com 
base nas d iretrizes 
da certificac;ao do 
instrutor 

de • Entrega de sess6es • Entregar • Entrega de 
de treinamento sess6es de sess6es de 
lideradas por treinamento treinamento lideradas 
instrutores virtuais lideradas por instrutores 
• Reforc;ar processes por instrutores • Entregar sess6es 
de neg6cio em torno de treinamento 
de presenc;a virtuais lideradas por 
mandat6ria e politica instrutores 
de cancelamento para 
os cursos 
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Entrega 
Eletronica 
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Tarefas de Servi~o Tarefas de Tarefas 
Onshore Servi~o Offshore Terceirizadas 
Compartilhadas Compartilhadas 
Para entrega • Providenciar • Distribuir 
eletr6nica de alto infra-estrutura treinamento com 
nfvel: tecnol6gica para base na web usando 
• Distribuir dar suporte a o Sistema Gerencial 
treinamento com base entrega de de Aprendizado 
na web usando o conteudo do • Disponibilizar 
Sistema Gerencial de Aprendizado conteudo "sob 
Aprendizado • Distribuir demanda", no 
• Disponibilizar treinamento com momenta em que for 
conteudo "sob base na web conveniente para o 
demanda", no usando o Sistema usuario 
momenta em que for Gerencial de 
conveniente para o Aprendizado 
usuario • Disponibilizar 

conteudo "sob 
demanda", no 
momenta em que 
for conveniente 
para 0 usuario 

Suporte de NA Para design de Para design de 
Desempenho 
lntegrado 

aprendizado nao aprendizado nao 
retido: retido: 
• Aprovac;ao 
Para todo design 
de aprendizado 
retido central: 
• Providenciar 
materiais de 

• Providenciar 
materiais de 
referencia no local de 
trabalho para os 
alunos atraves de 
atributos e 

referencia no funcionalidade 
local de trabalho padrao da Plataforma 
para os alunos de Aprendizado 
atraves de 
atributos e 
funcionalidade 
padrao da 
Plataforma de 
Aprendizado 



Servi~o Tarefas de Servi~o 
Onshore 
Compartilhadas 

Sourcing da • Determinar quando 
Entrega usar capacidades de 

entrega existentes e 
quando usar 
fo rncedo res 
terceirizados para um 
projeto de 
aprendizado aprovado 
com base na 
disponibilidade e 
restri<;ao de custos 
• Aprovar aquisi<;ao 
de entrega 
terceirizada 

Fonte: HSBC 

Tarefas de 
Servi~o Offshore 
Compartilhadas 
NA 

Tarefas 
Terceirizadas 
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• Coordenar a<;6es 
com vende de 
entrega terceirizado 
para assegurar que 
as exigencias da 
entrega sejam 
cumpridas 

Com base nessas especifica<;6es foi necessaria estabelecer tempos mfnimos 

de atividades essenciais para poder dimensionar o uso da capacidade instalada da 

area e fazer o usa de tempo mais apropriado para o desenvolvimento de produtos 

educacionais. 

Nessa primeira fase estimou-se um tempo media por atividade essencial 

considerando os parametres antigos. A execu<;ao dos primeiros projetos dentro do 

modelo ja sinaliza possibilidades de ajustes. No entanto, a area ira consolidar mais 

dados para readequar tempos. 

Tambem, foi necessaria desenvolver uma forma diferenciada de planejamento 

e controle de produ<;ao que permitisse trabalhar com proje<;ao de tempo par 

atividades nao sequenciais e par nfvel de complexidade de projeto e nao par tempos 

medias. Esse controle e feito de forma manual par meio de uma planilha Excel que 

permite visualizar a participa<;ao de uma pessoa da equipe em mais de um projeto 

simultaneamente. Essa forma de acompanhamento tem se apresentado forma 

positiva para o grupo porque permite planejamento e estabelece um conceito do que 

e a performance reconhecida para a gestao, apontando parametros mfnimos de 

desempenho das pessoas . 

Atualmente, o padrao considerado para projetar tempo e fazer a loca<;ao de 

pessoas pode ser exemplificado da seguinte forma: 



FIGURA 25 

PRESENCIAIS 

Area 
ConeUdo 

Fonte: HSBC 
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PROJE<;Ao DE TEMPO POR ATIVIDADE PROGRAMAS 

Alta complexidade 
(presencia! 5 cias) 

20 

Media complexidade 
(presencia! 3 cias) 

15 

Baixa complexidade 
(presencia! 2 dias) 

10 

59 43 32 

20 15 

3 

3 

3 

10 

45 32 22 

63 71 61 
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FIGURA 25 - PROJE<;AO DE TEMPO POR ATIVIDADE PROGRAMAS EM 

FORMATO "E-LEARNING": 

Alta complexidade Media complexidade Baixa complexidade 

Fonte: HSBC 

De um modo geral ja se identificou varias quest6es cruciais para cada uma 

das macro-fases de PDP. 

Com relac;ao ao Pre-desenvolvimento o ponto essencial percebido e que essa 

pode ser a fase que a faz a ponte entre o objetivo que a empresa possui e os 

produtos de treinamento. Assim, essa fase pode ajudar a 

- dar foco nos projetos prioritarios definidos pelos criterios da empresa; 

- fazer o uso eficiente dos recursos de desenvolvimento; 

- iniciar o projeto com maior rapidez e eficiencia; 

- ter criterios mais claros para a avaliac;ao dos projetos que estao em andamento. 

Quanto a macrofase de desenvolvimento ja se identificou que em razao do 

grau de incerteza inicial, ocorrem modificac;oes de produtos nas fases subsequentes 

do desenvolvimento, justamente quando informac;oes mais precisas estao 

disponiveis. 0 custo das modificac;oes e cada vez mais elevado, conforme avanc;am 

as fases do desenvolvimento do produto. lsso reafirma a necessaria estruturac;ao 

das informac;oes iniciais em formato de plano de projeto constituido de escopo do 

projeto, escopo do produto( conceito ), especificac;ao dos criterios e procedimentos 
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para avaliagao da qualidade, analise de risco, indicadores de desempenho 

selecionados para o projeto e produtos (com seus valores-alvo ). 

Como a area ainda esta em fase de consolidagao do modelo as pessoas 

sentem dificuldade de lembrar-se de todas as ac;oes requisitadas por fase, exigindo 

uma agao mais proxima dos gestores lfderes dos projetos e o acompanhamento 

antecipado dos "Gates de Passagem" de fases. 

Essa e uma fase que nem, embrionariamente, ocorria na area. Hoje ja sem 

tern clareza da importancia dela para a gestao eficiente da area como um todo e do 

relacionamento com os clientes. No entanto, ha que se criar um outro desenho 

organizacional interno para poder incorporar essa macrofase de forma efetiva. 
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CONCLUSAO 

No momenta, ainda estamos em fase de consolida9ao do modelo, o que 

dificulta a extra9ao de conclus6es de carater definitivo. 

No entanto, o trajeto percorrido ate o momenta permite tirar algumas 

conclus6es quanta ao movimento de mudan9a organizacional redirecionada para a 

estrutura9ao de processos de desenvolvimento de produtos em areas de 

treinamento corporativo. 

Primeiramente, destaca-se a relevancia de "ideias-for9a", ou seja, de valores 

subjacentes em conceito e pratica de gestao. Do ponto de vista de modelo de gestao 

de PDP, entende-se que existam algumas condi96es que asseguram a efetividade 

do modelo. Elas podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

• Transparencia: a clareza dos criterios que norteiam a gestao de PDP e a 

continua irriga9ao de informa96es acerca da forma de aplica9ao desses 

criterios sa fundamentais para a aceita9ao e continua renova9ao e ajuste 

a realidade; 

• Simplicidade: a simplicidade na formula9ao dos criterios e na forma de sua 

aplica9ao ajuda na transparencia e e fundamental para facilitar a 

compreensao, a analise, a discussao, o consenso, a aceita9ao e o 

comprometimento em torno dos valores e de sua pratica em cada contexto 

especifico. 

• Flexibilidade: os criterios que norteiam a gestao de POD sao validados a 

cada momenta ao Iongo do tempo e s6 permanecem se tiverem a 

flexibilidade necessaria para ajustar-se aos diferentes contextos existentes 

e as press6es impostas pelas transforma96es desses contextos no tempo. 

Nesse periodo de implementa9ao algumas li96es do ponto de vista de gestao, 

tambem, foram aprendidas. Acredito que se categorizadas, podem atuar como 

premissas ou base para uma reflexao. 

1. Foco no desenvolvimento x foco no controle - a realidade organizacional e o 

conceito de PDP presente no modelo de referenda adotado demanda maior 

envolvimento das pessoas e estimula urn papel mais ativo. Essa mudan9a e 

importante no momenta em que a empresa necessita obter o 
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comprometimento das pessoas para viabilizar uma gestao organizacional 

mais descentralizada e flexivel, tornando suas respostas mais ageis e 

objetivas. 

2. Foco no processo X foco nos instrumentos - entende-se que e no processo 

de gestao de POD que se constr6i uma visao comum da realidade e de seus 

desafios, que se estabelecem compromissos e que sao definidos os papeis e 

responsabilidades com os projetos especificos. Nesse modelo os 

instrumentos de gestao sao muito importantes, mas, a objetividade da gestao 

e traduzida pela transparencia, simplicidade e flexibilidade e e obtida par meio 

da participagao dos envolvidos. A literatura consultada mostra que modelos 

tradicionais de desenvolvimento de produtos privilegiam mais os instrumentos 

do que os processos. Percebeu-se que nesse caso estudado, a discussao 

instrumental ou ferramental e trabalhada de forma coadjuvante. Sentiu-se a 

necessidade de colocar a questao instrumental subordinada ao processo de 

consenso e dar enfase em como trabalhar e como pensar instrumentos e 

praticas de gestao com base nesses processos. 

3. Foco no interesse conciliado - a busca de desenvolvimento e satisfagao 

mutuos nao e tarefa facil. A proposigao conceitual e operacional do modelo 

nao e rigida o que favorece a busca do equilibria nas relag6es em que as 

diferengas individuais e grupais podem ser respeitadas dentro de uma 

proposta de alavancagem mutua. 

4. Foco integrado e estrategico X partes desarticuladas entre si - apesar da 

integragao ser sensa comum para os que desenvolvem produtos e dificil 

encontra-la na pratica das empresas. 0 modelo nao estimula uma visao 

segmentada de cada processo. No modelo de referenda eles nao sao vistas 

como subsistemas ou fungoes, mas como urn todo que articula macrofases, 

fases e atividades de gestao de processos de desenvolvimento de produtos. 

De forma especial o modelo permite ser influenciado e influencia a estrategia 

organizacional da empresa. 

Finalmente, o grande aprendizado com esse trabalho e que o modelo 

implementa todas as caracterfsticas do desenvolvimento integrado de produtos. Ele 

preve a formagao de times multidisciplinares e tambem a participagao de 
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fornecedores e clientes no projeto, alem da utilizac;ao de um conjunto integrado de 

ferramentas. Tambem, o modelo foi concebido dentro da filosofia da simultaneidade, 

no qual as atividades buscam ser otimizadas, visando maior integrac;ao e menor 

tempo, sendo totalmente compativel com a abordagem por processes. 
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