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RESUMO

A competitividade acirrada faz com que as organizações, a fim de obterem o
progresso sustentável, tenham atitudes proativas para que possam ser capazes de
se adaptarem às mudanças impostas pelo ambiente. Neste contexto, a
aprendizagem organizacional passa a ser o diferencial das empresas, deflagrando
um processo de mudança planejado que propicia adaptações constantes e envolve
a incorporação de inovações que se mostram necessárias para o sucesso
organizacional. Assim, os indivíduos que compõem a organização precisam
aprender, uma vez que a aprendizagem organizacional tem origem nas pessoas, o
que torna a área de Treinamento e desenvolvimento primordial. Este trabalho teve
como objetivo principal analisar como o processo de treinamento e desenvolvimento
contribui para a construção de organizações de aprendizagem, a partir de um estudo
de caso em uma empresa brasileira de grande porte que atua no ramo de energia. A
coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de questionário estruturado para o
corpo de gestores clientes da área de treinamento e desenvolvimento e analisados
quantitativamente. Estes dados posteriormente foram comparados aos dados
qualitativos coletados a partir de entrevistas realizadas com o gerente da área de
educação corporativa e o gerente da área de desenvolvimento organizacional. O
resultado alcançado com este diagnóstico identificou aspectos positivos e pontos de
melhoria que podem contribuir com o desenvolvimento de uma organização de
aprendizagem, no caso da empresa estudada. Percebe-se na empresa em questão,
que o processo de treinamento e desenvolvimento é bem estruturado, mas requer
adequações estratégicas propiciando assim uma estrutura de aprendizagem
organizacional mais direcionada. Tal fator pode ser alcançado uma vez que existe
uma preocupação, por parte da empresa e de seus colaboradores, em se
desenvolver aliado ao momento propício da mudança estratégica de uma área de
treinamento e desenvolvimento tradicional para a estrutura de universidade
corporativa.

Palavras-chave: Aprendizagem organizacional. Organização de aprendizagem.
Treinamento e desenvolvimento. Universidade corporativa.



ABSTRACT

The strong competition between enterprises in a post globalized world induces them
to take measures to adapt to the constant changes in order to reach a sustainable
progress. In this context, it is clear that organizational learning becomes a plus for
enterprises as it reveals a planned change process that allows for continuous
adapting and innovation incorporation, both necessary for an organization to
succeed. Therefore, the Training and Development fields now play a central role
which is to prepare the individuals to deal with this fast changing environment. Based
on a case study in a big Brazilian energy company, this work’s main objective was to
analyze how the training and development processes contribute to build the structure
of learning organizations. The data were obtained through a structured question form
which was submitted to a group of managers, all clients of the training and
development section, and analyzed quantitatively. This information was then
compared to the qualitative data gathered from interviews with the corporative
education and the organizational development managers. The result achieved with
this diagnosis has identified some positive aspects and some that can be improved to
help the evaluated enterprise develop its learning organization. It is noticeable that
the training and development processes are well structured in the referred enterprise.
However strategy adjustments are necessary to create a more focused
organizational learning structure. Such objective can be achieved once both
enterprise and employees are concerned about promoting improvements, coupled
with the favorable moment for the strategic change of the traditional training and
development areas into the corporative university structure.

Keywords: Organizational learning. Learning Organization. Training and
Development. Corporative University.
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1  INTRODUÇÃO

Atualmente a maneira como as empresas entendem e fazem gestão de pessoas

vem ganhando expressivo valor. Os processos vinculados à gestão de pessoal saem

da dimensão legalista e burocrática para uma dimensão estratégica e dinâmica,

contribuindo com a sustentabilidade organizacional.

Neste sentido, a área de treinamento e desenvolvimento ganha destaque, uma vez

que contribui para a criação, aquisição e transferência do conhecimento nas

organizações. Tais aspectos propiciam o surgimento de um cenário organizacional

capaz de modificar o comportamento dos colaboradores para que estes tenham

ações mais estratégicas e que agreguem valor às organizações. (CANABRAVA;

VIEIRA, 2006; GARVIN, 2003)

A estruturação dos processos de treinamento e desenvolvimento usualmente

aplicados leva a fragmentação do conhecimento e contribuem com a fragilidade

organizacional, podendo ser um empecilho para o sucesso. (CANABRAVA; VIEIRA,

2006)

Assim, um dos grandes desafios das organizações é criar condições para que o

desenvolvimento do conhecimento de seus profissionais sejam convertidos em

estratégias e ganhos significativos, que auxiliem as organizações a se posicionarem

de forma consistente frente ao crescente desenvolvimento tecnológico e os impactos

que este gera na administração das empresas. (CANABRAVA; VIEIRA, 2006)

As novas tendências de gestão primam, portanto, por métodos que impulsionam e

materializam a aprendizagem organizacional, o que implica em uma revisão dos

métodos e processos de ensino-aprendizagem e neste contexto a área de

treinamento e desenvolvimento das organizações adéqua-se às novas exigências do

complexo mundo do trabalho (FREITAS, BRANDÃO, 2006).
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Portanto, levar as organizações a desenvolverem estratégias que propiciem a

aprendizagem organizacional é contribuir com o processo de adaptação às

mudanças impostas pelo ambiente.

1.1 Problematização

Em um contexto macrossocial bem distinto do passado, as organizações entendem

que o conhecimento é a chave para o sucesso e que “a aprendizagem justifica-se a

partir do potencial de crescimento das pessoas e da colocação desse potencial a

serviço das empresas” (FLEURY; FLEURY, 2008, p.45).

Interpretando Fleury e Fleury (2008) entende-se que a forma com que as

organizações estruturam seus programas de capacitação, fomentando a

aprendizagem individual e/ou coletiva impacta diretamente na estruturação de

organizações que aprendem1.

Faz-se necessário pensar sobre o processo de aprendizagem das organizações

envolvendo além de mapas cognitivos que permitem a compreensão do ambiente

interno e externo, a definição de novos comportamentos que propicia a efetividade

do aprendizado, tornando a área de T&D estratégica, uma vez que esta pode

conferir um diferencial competitivo às organizações.

Assim, a temática da aprendizagem organizacional está cada vez mais em evidência

tanto no âmbito acadêmico como na prática organizacional, tornando relevante a

transposição da teoria para a prática (EASTERBY-SMITH, BURGOYNE, ARAÚJO.

2001).

Há que se pensar e fazer uma organização voltada para a aprendizagem, cuja

questão é analisada de forma sistêmica, na busca da integração organizacional

onde os objetivos são compartilhados, seguindo uma estratégia para a qual cada

1 Organizações que aprendem: organizações que possuem ações de planejamento, desenvolvimento
e gerenciamento de resultados, culminando em um processo de aprendizagem organizacional com
vistas a auxiliar as organizações no alcance dos objetivos estratégicos, previamente estabelecidos.
(GARVIN,2003)
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pessoa e unidade da organização saibam como contribuir (EASTERBY-SMITH;

BURGOYNE; ARAÚJO. 2001).

Em vista disso, este estudo discute a importância da área de T&D na contribuição da

construção de organizações que aprendem, tendo como pergunta propulsora da

pesquisa: Como o processo de treinamento e desenvolvimento de uma grande

empresa tem contribuído para a estruturação de uma organização de

aprendizagem?

1.2 Objetivos

A fim de responder a pergunta propulsora da pesquisa, estruturou-se como objetivo

geral a análise de como o processo de treinamento e desenvolvimento contribui para

a estruturação de organizações de aprendizagem. Já como objetivos específicos

foram definidos:

- Identificar as características das organizações de aprendizagem;

- Analisar o alinhamento das estratégias de gestão de pessoas com o setor de

treinamento e desenvolvimento na organização pesquisada;

-Identificar práticas2 de treinamento e desenvolvimento na organização estudada;

- Analisar a contribuição da atuação gerencial para a aprendizagem organizacional;

-Analisar ações vinculadas à área de treinamento e desenvolvimento que contribuem

para organizações de aprendizagem com base no modelo proposto por Garvin

(2003)

1.3 Justificativa de escolha do tema

Atualmente a aprendizagem organizacional é uma temática amplamente discutida no

âmbito acadêmico, mas que encontra ainda uma relativa dificuldade em sua

aplicabilidade que conforme Garvin (2003) está associada a falta de diretrizes que

conduzem a prática, uma vez que a essência da aprendizagem está em um conjunto

de processos que devem ser planejados, desenvolvidos, conduzidos e gerenciados.

2 Práticas: ações desenvolvidas a partir das etapas estruturais do T&D (LNT- planejamento e
avaliação) (ABBAD; FREITAS; PILATI, 2006)
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Outro fator que contribuiu para o interesse de tal estudo e que confirma uma relativa

dificuldade com relação ao avanço da área de T&D é o resultado da última pesquisa

- 2008/2009 - da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD).

Por envolver 429 empresas brasileiras e ser uma entidade representativa na área,

tal estudo aponta e representa as principais tendências e indicadores da indústria de

T&D no Brasil.

A pesquisa da ABTD aponta uma realidade preocupante trazendo dados como:

apenas um terço das empresas pesquisadas vincula as ações de T&D com as

estratégias organizacionais; o público alvo dos investimentos ainda é o operacional;

a área de T&D das empresas estudadas mensura o impacto dos investimentos

apenas pelas opiniões dos participantes e pelo levantamento das percepções dos

clientes interno, ou até mesmo não realizam ações de medição. (WENCKSTERN,

2010)

Tal fato vem corroborar com a percepção da autora deste projeto, cuja atuação

como consultora organizacional na área de Gestão de Pessoas e docente

universitária, percebe que o cenário atual apresenta um grande esforço dos

profissionais da área de T&D, mas pouca consistência nos resultados. Tal aspecto

gera entraves significativos no que tange a contribuição para organizações que

aprendem, distanciando com isto o discurso da prática.

Portanto, analisar estruturas bem evoluídas na área de T&D pode servir de

parâmetro para o redimensionamento de estratégias cuja aproximação dos temas –

T&D e aprendizagem organizacional caminhem na mesma direção.

Para tanto, o presente estudo foi estruturado em 6 capítulos, sendo que o primeiro

aborda de forma introdutória o tema em estudo, explicita a questão norteadora, bem

como a relevância do estudo.

O segundo enfatiza o referencial teórico que fundamenta toda a pesquisa a ser

desenvolvida. Nele é apresentado o percurso histórico da área de T&D sendo esta a

base para o entendimento da caracterização do processo na atualidade. Em seguida
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aborda-se a aprendizagem organizacional, os conceitos, o processo e por fim o

modelo proposto por Garvin que é norteador da pesquisa em questão.

Já no terceiro capítulo explicita-se a metodologia da pesquisa, caracterizando-a

quanto aos fins e aos meios. Apresenta também a população e a amostra, além de

detalhar a forma como foi realizada a coleta de dados e a análise destes.

O quarto capítulo é destinado à caracterização da organização pesquisada, seguido

do capítulo cinco com a apresentação e discussão dos dados.

Por fim é apresentado no capítulo seis as conclusões e recomendações da

pesquisa, fazendo uma síntese dos dados e posteriormente apontando as limitações

e sugestão para trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo está estruturado em quatro partes e tem como objetivo resgatar o

conhecimento da área pesquisada, bem como levantar informações que sustentarão

a pesquisa de campo.

A primeira parte, de cunho histórico, fundamenta a evolução da área de T&D

vinculada à evolução do pensamento administrativo, já a segunda caracteriza a área

de treinamento e desenvolvimento nas organizações atuais, ressaltando o processo

metodológico dos programas. Em seguida é dada ênfase à aprendizagem

organizacional, ressaltando conceitos norteadores e o processo, na perspectiva de

vários autores. Por fim é apresentado o modelo proposto por Garvin(2003), cujas

premissas servem de base para a pesquisa em questão.

2.1Evolução do setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) nas
organizações.

Boog (2002) entende que, independente do porte da organização, todas elas estão

inseridas em um cenário assinalado por fortes forças competitivas. Tal cenário é

fruto de um ambiente global, caracterizado pela incerteza e imprevisibilidade que

estão atreladas as mudanças constantes impostas pelo ambiente organizacional.

Segundo Jones e Jennifer (2008, p. 191) ambiente organizacional é entendido como

“um conjunto de forças e condições fora dos limites da organização que têm o

potencial para afetar a maneira como esta funciona”, ou seja, todos os aspectos que

compõem o ambiente externo à organização.

Neste contexto, conforme ilustrado (FIG 1), as diretrizes que norteiam as decisões e

o comportamento organizacional - políticas, bem como os métodos e técnicas -

práticas de gestão de pessoas - são pensados e estruturados a partir da interface

que é gerada pelos subsistemas social e técnico, influenciado pelo ambiente

externo.
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Figura 1: O sistema organizacional
Fonte: adaptado de Jones e Jennifer (2008); Boog (2002).

Assim, à medida que a sociedade vai crescendo e se estruturando surgem formas

diferenciadas de se organizar a partir de novas demandas de consumo, o que leva a

uma determinada complexidade do contexto organizacional/empresarial.

Tal fator impacta na necessidade do aprimoramento urgente e constante dos

profissionais, uma vez que para se criar diferencial competitivo, faz-se necessário

adequar as estratégias dos negócios levando-se em consideração o horizonte

político-econômico e social que vai muito além do estado ou país que a organização

está inserida. (JONES; JENNIFER, 2008)

Nesse contexto, as práticas administrativas estão diretamente vinculadas ao

desenvolvimento da gestão de pessoas que, segundo Boog (2002), tem como base

quatro fatores que impulsionam seu desenvolvimento, a saber: o desenvolvimento

do capital e da industrialização, da organização do trabalho, da teoria e configuração

organizacionais.

O que se percebe é uma ligação relacional entre o ambiente externo e o

comportamento adotado nas organizações que direcionam as práticas gerenciais, e

políticas organizacionais, portanto interpretando Boog (2002) os fatores por ele

destacados se atrelam à gestão de pessoas e em específico as ações de T&D nas

organizações.
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Em consonância com as alterações do macroambiente, as organizações precisam

aprimorar métodos e técnicas que propiciem melhorias constantes, mesmo que isto

signifique romper com políticas e práticas arraigadas, como reitera Antonello e

Godoy (2010, p.317):
A forma como uma organização empregou a aprendizagem no passado
pode ser utilizada em oportunidades futuras. A história ou a identidade de
uma organização é construída em parte sobre a aprendizagem coletiva dos
indivíduos e grupos dentro da organização, no transcorrer do tempo.
Organizações (...) têm de se precaver da obsolência que pode ocorrer com
a aderência rígida às práticas e procedimentos passados, sem a
consideração de nova aprendizagem e oportunidades.

Tomando como base para o entendimento do desenvolvimento organizacional e em

específico os avanços da área de T&D, tem-se como referência a evolução do

pensamento administrativo, que para Jones e Jennifer (2008) está atrelada à

evolução dos avanços das teorias da administração.

Tais avanços podem ser subdivididos em dois grandes grupos de correntes teóricas:

as teorias clássicas que surgem em torno da virada do século XX e as teorias

comportamentais que tem como referência o período da segunda guerra mundial.

Nesse ínterim faz-se a correlação com a evolução das ações de treinamento e

desenvolvimento nas organizações.

Remontando ao século XVIII, com base em estudos e reflexões pioneiras de Adam

Smith, tem-se que já se buscavam estratégias para aumentar a eficiência do

desempenho dos trabalhadores. Neste período, Smith conclui que aumentando o

nível de especialização do cargo com base nas tarefas, traria um ganho significativo

na escala de produção, a chamada administração sistemática. (JONES; JENNIFER,

2008).

Em meados de 1911, Frederick Taylor desenvolve um estudo sistemático abordando

a relação entre pessoas e tarefa, que segundo Jones e Jennifer (2008) enfatizava o

estudo de tempos e movimentos, criando assim novas regras e métodos

operacionais padronizados, culminando na publicação dos “princípios da

administração”.
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Tais procedimentos operacionais-padrão subsidiavam a escolha de trabalhadores

com habilidades e capacidades condizentes às necessidades da tarefa, partindo

logo em seguida para a estruturação de treinamentos que proporcionavam a

especialização no desempenho das tarefas correlatas ao que era necessário no

posto de trabalho. Por conseguinte, estabelecia-se o nível aceitável de desempenho

a fim de definir a recompensa convergente ao desempenho.

Este novo pensar ressalta a importância da atuação gerencial na construção de um

sistema de cooperação para o alcance dos objetivos organizacionais. Pensar e

planejar a tarefa estavam intrinsecamente vinculados ao conhecimento e a

compreensão do trabalhador (CARAVANTES, et al. 2007). Este período, apresenta

indícios significativos da incorporação da gestão de pessoas na atuação gerencial,

mas ainda em uma perspectiva mecanicista.

Para Malvezzi (1999) é no século XIX que o treinamento e desenvolvimento se

constituem como um elemento fundamental da gestão de pessoas. As ações de

T&D, associadas à evolução do pensamento administrativo, deixam de ser um

elemento técnico e passam a ser consideradas estratégicas. Bastos (1991) destaca

nesta fase, denominada por ele de desenvolvimento, a característica do

adestramento fundamentado nos estudos de tempos e movimentos atrelados ao

movimento comportamentalista.

No percurso histórico da administração, outro estudo significativo que

conseqüentemente impactou na estruturação dos programas de treinamento, teve

como pesquisador central Elton Mayo. Os estudos de Elton Mayo conclui que a

produtividade pode ser melhorada em função do comportamento da liderança e não

somente por melhorias promovidas no ambiente físico de trabalho. Associado a esta

questão está a valorização do treinamento comportamental do corpo gerencial

(CARAVANTES, et al. 2007).

Segundo Caravantes et al. (2007), a teoria de Mayo estabelece a tese de que não só

o aspecto econômico influencia a motivação do trabalhador, vale destacar suas

relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho, portanto o trabalhador

não pode ser considerado de forma isolada e sim um membro de um grupo. Outro
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fator relevante das proposições de Mayo é referente à especialização funcional que,

para ele não cria, necessariamente, uma organização mais eficiente. Assim o

conhecimento das habilidades técnicas de forma isolada, faz-se insuficiente para a

compreensão do comportamento dos funcionários. Apenas treinar não significava

sucesso no desempenho das atividades, há que se pensar em outros fatores

também determinantes.

O momento acima descrito está atrelado ao que Bastos (2001) denomina de fase

posterior ao início da industrialização, cujas ações de treinamento propiciam maior

participação dos treinandos visando inclusive o desenvolvimento do corpo gerencial.

Em meados de 1930, segundo Malvezzi (1999), o treinamento foi definitivamente

associado às atividades administrativas, fazendo parte das estratégias empresariais,

o que impactou na necessidade contínua de pesquisas por parte das ciências

comportamentais na busca de conhecimento sobre habilitação e aprendizagem

profissional.

Segundo Jones e Jennifer (2008) o final do século XIX é marcado por significativas

mudanças que envolvem políticas econômicas e educacionais. A produção artesanal

foi substituída pela produção em massa sustentada pelo maquinário pesado das

grandes fábricas, operadas por trabalhadores semiqualificados. A demanda por

produtos aumenta significativamente em consonância com as inovações científicas,

em que o aço substitui a matéria prima de ferro, o petróleo e energia elétrica tomam

lugar do vapor e em especial, o conhecimento começa a ser introduzido na vida

industrial, ressalta Caravantes, et al. (2007)

Neste sentido, a inserção do conhecimento na vida industrial vem auxiliar com novas

técnicas de produção e trazer um novo olhar para o desempenho e desenvolvimento

dos trabalhadores.

Observa-se que as teorias administrativas funcionam como um delineador

sociopolítico de como o trabalho do homem é administrado e, em conseqüência,

molda a finalidade de treinamento e desenvolvimento. (MALVEZZI,1999)
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Neste contexto, ainda segundo Malvezzi (1999), a partir de 1900 escolas e indústrias

se aproximam, ocasionando um movimento de busca para a qualificação

profissional. Movimento este, iniciado com a criação de escolas que enfatizavam a

formação técnica, a partir de um sistema de estágio com o objetivo de formar

empregados e posteriormente inseri-los no mercado de trabalho, especificamente

nas indústrias.

Este período pode ser relacionado com a fase de subdesenvolvimento, citado por

Bastos (1991), cuja característica do processo de capacitação se dá na

operacionalização da tarefa com a supervisão direta do encarregado. Destaca-se

aqui um prenúncio ao processo de treinamento e desenvolvimento nas organizações

e o início de uma nova perspectiva na gestão de pessoas.

Especificamente no Brasil, a constituição de 1937 trata pela primeira vez, como

dever do estado em parceria com as indústrias e sindicatos, a criação e o

desenvolvimento de escolas vocacionais e pré-vocacionais, em função do início do

processo de industrialização do país. (CANABRAVA; VIEIRA, 2006)

Segundo os autores, com o avanço da industrialização e a crescente necessidade

de qualificação de mão de obra, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial (Senai) em 1942, sendo este o marco do início da educação profissional

no Brasil.

A partir deste período foram criadas e instauradas diversas iniciativas como: Serviço

Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),

Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

(Senar), dentre outras.

Até a década de 1960, aponta Boog (2002), a gestão de pessoas era pautada pelas

abordagens prescritivas das escolas clássicas e de relações humanas, o que a

caracterizava como uma área de atuação fundamentada em uma visão legalista,

com práticas burocráticas, que enfatizavam a preocupação com o desenho de

sistemas para uma atuação controladora. Com o avanço teórico e o surgimento da

teoria dos sistemas, o treinamento ainda visto como um processo regulatório ganha
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uma nova roupagem, deixa de ser entendido como um evento isolado e passa a ser

entendido como um evento sistêmico, propiciando a diferenciação da capacitação

profissional em dois grandes processos: o treinamento e o desenvolvimento

(MALVEZZI, 1999).

Em 1975, com a criação da lei nº 6.297/75, que permitia a dedução em dobro no

imposto de renda referente aos investimentos das empresas em projetos de

formação profissional, impulsionou-se a ampliação e o fortalecimento da cultura de

treinamento e desenvolvimento no Brasil. Entretanto, em meados de 1994 os

investimentos em T&D têm queda significativa em função da falta de recursos

financeiros e de incentivos fiscais, posteriormente têm uma retomada com a

necessidade de adequação das empresas aos programas de qualidade total

(CANABRAVA; VIEIRA, 2006)

Portanto, o percurso histórico da administração está atrelado às linhas de

pensamento que focam a necessidade contínua de buscar o aumento de

produtividade e esta, passa pela forma de gerenciar as pessoas dentro do contexto

organizacional, o que impacta no aprimoramento das ações de T&D.

Percorrendo em uma linha de tempo, os períodos de 1900 a 1990 possuem pontos e

contrapontos teóricos que, a partir de um contexto sócio-político-econômico

atrelados ao desenvolvimento do conhecimento, são desenvolvidas teorias que

embasam as formas de atuar, no que se refere à administração das organizações.

Tais constructos teóricos norteiam as relações entre empregado e empregador e

ditam as práticas e políticas de gestão de pessoas, incluindo especificamente ações

de T&D.

Dentre as práticas e políticas de gestão de pessoas, os programas de treinamento e

desenvolvimento ganham contorno e importância no âmbito organizacional já desde

os primórdios da administração das organizações. Mesmo em um período cuja

gestão de pessoas é caracterizada por Malvezzi (1999) como subdesenvolvido,

onde capacitar com base na execução da tarefa orientado pelo supervisor já se fazia

presente.
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Segundo Bastos (2006) falar de treinamento era sinônimo de especialização técnica,

passando posteriormente pelo aprimoramento comportamental vinculado às

estratégias organizacionais e a atuação gerencial, mas em um contexto

mercadológico caracteristicamente estável e que utilizava de uma tecnologia de

produção em massa ou de grandes lotes, com um sistema de automação rígida.

Já na atualidade, conforme apresentado (FIG 2) a emergência da globalização, traz

como conseqüência a competitividade acirrada com base na interconexão dos

mercados mundiais, tornam as organizações mais frágeis e conseqüentemente

ávidas por conhecimento, redimensionando assim a área de T&D das organizações.

Diante deste cenário, cada vez mais as organizações buscam se adaptar criando

novas metodologias de trabalho, bem como novos arranjos institucionais.

Figura 2: Contexto em transformação e novos formatos organizacionais
Fonte: adaptado de Bastos 2006 p. 27

Paralelo às questões citadas anteriormente, surge uma importante questão no

mundo do trabalho: novas demandas são postas ao trabalhador, fato este que

implica diretamente em novos esquemas de qualificação e desempenho e,

concomitante a isto, a necessidade de estruturar uma dinâmica organizacional

voltada para a aprendizagem.
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Observa-se uma ênfase significativa atribuída atualmente a área de T&D, uma vez

que as organizações precisam contar com pessoas preparadas e capacitadas para

atuarem, não só no nível das tarefas e/ou atividades, mas que possuem habilidades

e competências desenvolvidas e que convergem com os objetivos organizacionais.

2.2 Treinamento e Desenvolvimento nas organizações atuais

Para responder as mudanças constantes, as organizações atuais precisam

estruturar a área de T&D cujo foco está na possibilidade de educar para a autonomia

e emancipação (CANABRAVA; VIEIRA, 2006). Assim cabe entender o cenário em

que as organizações estão inseridas e o impacto deste na área de T&D, vinculando

aos principais conceitos e posteriormente a estruturação dos programas, uma vez

que a aprendizagem organizacional está vinculada diretamente à forma com que os

colaboradores aprendem.

2.2.1 O cenário

Segundo Canabrava e Vieira (2006) a aprendizagem organizacional se materializa

quando seus participantes, ao vivenciarem situações específicas, têm uma postura

questionadora e passam a buscar soluções, tal reflexão sistemática leva as pessoas

a mudarem a compreensão sobre os fenômenos organizacionais.

Tal fator reflete na busca constante de padrões de comportamento compatíveis ao

cenário atual das organizações, repercutindo na emergência de se instalar esforços

convergentes entre estratégias corporativas e a estruturação de políticas e práticas

de gestão de pessoas, dentre elas as ações de T&D. (MASCARENHAS, 2009)

Assim, cada vez mais a gestão de pessoas estrutura ações corporativas

estratégicas, fazendo com que suas responsabilidades sejam ampliadas, seus

processos revisados e sua perspectiva de atuação redimensionada, uma vez que

hoje “a pedra fundamental da gestão de pessoas está na contribuição conceitual e

prática para uma vida humana mais saudável, com resultados legítimos de

produtividade, qualidade, desenvolvimento e competitividade sustentável” (FRANÇA,

2009, p.3).
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Para tanto vale ressaltar a necessidade de vincular as estratégias de gestão de

pessoas aos aspectos culturais que enfatizam ou direcionam a ação e que são

internalizados pelos indivíduos, trazendo coerência do discurso e da prática.

(MASCARENHAS, 2009)

Entende-se pois, que a gestão de pessoas deve ser estruturada a partir de

processos e atividades que precisam estar necessariamente integrados, a fim de

propiciar ganhos significativos, tanto para as pessoas envolvidas no negócio

organizacional quanto para a própria organização.

Segundo Mascarenhas (2009) as estratégias de gestão de pessoas podem ser

caracterizadas como soft ou hard (QUADRO 1). Estes aspectos impactam

diretamente na forma com que a organização expressa suas intenções em termos

de gestão de pessoas e que vão direcionar todo seu planejamento, suas políticas e

práticas.

Quadro 1
Estratégias ou filosofia de gestão de pessoas

Tipo: Soft 1
Baseado nos princípios de equipe que proporcionam melhores serviços aos
consumidores, dedicando alegria, respeito e amizade. Visa o sentimento de
satisfação e respeito no trabalho, apoiando e estimulando a autonomia,
responsabilidade e desenvolvimento.
Tipo: Soft 2
Foco nas melhores pessoas com condições para desenvolver seus melhores
trabalhos
Tipo: Hard 3
Foco na perpetuação com base em uma força de trabalho qualificada, alinhada
as metas coletivas. Ênfase no orgulho por construir um ambiente de trabalho
justo e acolhedor.
Tipo Hard 4
A competitividade depende do trabalho dedicado e harmônico de seus recursos
humanos, motivados e qualificados.

Fonte: Mascarenhas (2009, p 40)

As estratégias do tipo soft dão ênfase ao desenvolvimento, a individualização e a

motivação. Já as do tipo hard estão presentes em organizações com baixo nível de

informatização, são caracteristicamente burocratizadas e têm como base a produção

em massa, portanto dão ênfase aos objetivos coletivos, na harmonia e no uso de

termos impessoais como força de trabalho e recursos humanos. (MASCARENHAS,

2009)
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Assim, segundo Mascarenhas (2009) os sistemas de gestão de pessoas que são

direcionados para treinamento e desenvolvimento, devem preceder a uma análise

do comportamento organizacional no que tange à orientação estratégica, visando

sua adequação e colaboração para com as estratégias organizacionais.

Nesse contexto, cabe a equipe de gestão de pessoas atuar de forma consultiva e

proativa, visando ao fortalecimento das escolhas estratégicas de gestão. Para

Mascarenhas (2009) existem duas linhas basilares da orientação estratégica

organizacional, a saber: defensiva e prospectiva.

No que se refere à estruturação das atividades relativas ao desenvolvimento de

pessoas, na linha defensiva, destacam-se processos formais com ênfase no

desenvolvimento de capacidades e competências, bem como na identificação de

necessidades de treinamento e programas extensivos de capacitação. Reforça-se

assim o caráter de mantença e aperfeiçoamento da variedade de produtos relativos

a um mercado tradicionalmente explorado com destaque a grandes volumes e baixo

custo, uma vez que seu objetivo é encorajar e desenvolver padrão de atuação a

patamares ótimos.

Já na linha prospectiva a atuação tem caráter informal, com ênfase na identificação

de necessidades de recrutamento com programas de treinamento, uma vez que tais

organizações estão ativamente focadas em novos mercados e produtos como

estratégia de crescimento. Assim, a inovação é constante e o foco está na promoção

da mudança e no incentivo ao empreendedorismo.

Tendo em vista a linha prospectiva, os aspectos que se referem à aprendizagem e

desenvolvimento ganham importância em todos os níveis organizacionais, uma vez

que “pessoas preparadas produzem melhor e se sentem mais autoconfiantes”

(FRANÇA, 2009, p. 87)

É mister desenvolver estratégias de cunho soft e que colaborem para uma mudança

de perspectiva da gestão de pessoas, passando de uma atuação defensiva para

prospectiva.
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Retratando o treinamento no Brasil, a 4ª pesquisa promovida pela ABTD

(Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento) no ano de 2008/2009,

aponta para o maior direcionamento dos investimentos em T&D (treinamento e

desenvolvimento) alinhado às estratégias organizacionais, aspecto este que reafirma

as colocações de Mascarenhas (2009) e França (2009). Prova disto é o indicativo

para o início da próxima década, de um significativo número de organizações

aderindo ao modelo de universidades corporativas3. Outro dado importante a ser

salientado é a maior adesão à ferramentas como BSC (balanced scorecard4) e mapa

estratégico como fonte de correlação de indicadores e definições estratégicas.

2.2.2 Principais Conceitos vinculados a área de T&D

Vinculado ao longo percurso histórico das teorias administrativas, a aprendizagem

humana nas organizações sempre foi temática explorada, uma vez que esta pode

ser considerada alavanca da eficácia organizacional.

Para tanto, duas correntes teóricas – behaviorista5 e cognitivista6 - delineiam os

principais modelos de aprendizagem que são basilares para sustentação das

práticas organizacionais, viabilizando mudanças ou aprimorando o comportamento

dos trabalhadores. Conforme França (2009), a aprendizagem está diretamente

vinculada a uma mudança no comportamento a partir da incorporação de hábitos,

atitudes, conhecimentos e/ ou habilidades, que são trabalhadas em programas de

T&D.

Ainda segundo França (2009), o modelo behaviorista subsidia o planejamento

sistemático do processo de aprendizagem uma vez que seu foco principal está no

trabalho voltado para programas que propiciam estímulos específicos a fim de obter

respostas programadas e controladas em função da necessidade organizacional. Tal

3 Universidade corporativa: unidade educacional criada para desenvolver e educar funcionários,
clientes, fornecedores, comunidade com foco no cumprimento das estratégias organizacionais.
Abarca todas as ações educacionais da organização.
4 BSC: metodologia de medição e gestão de desempenho, desenvolvida pelos professores Robert
Kaplan e David Norton.
5 Corrente Behaviorista: ênfase na relação estímulo-resposta. Utiliza-se de técnicas de repetição,
imitação, memorização.
6 Corrente Cognitivista: ênfase na motivação para aprendizagem. Utiliza-se de técnicas de
discussões, estudo de caso, debates, ensino pela descoberta.
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modelo possui uma proximidade do que se buscava na área de treinamento nos

períodos que vão de 1890 a meados de 1930.

Já o modelo cognitivista é de cunho mais abrangente, uma vez que engloba

fenômenos mais complexos como aprendizagem de conceitos e soluções de

problemas, além de abarcar dados objetivos em consonância com os aspectos

subjetivos e comportamentais, não deixando de lado crenças, percepções e

processos específicos de apreensão da realidade, aspectos estes que são

ressaltados a partir de meados da década de 1930.

No âmbito teórico organizacional, o tema aprendizagem pode ser encontrado

vinculado a diversos conceitos, dentre eles: treinamento, desenvolvimento e

educação.

Destacando Vargas (1996) a sistematização de ações de treinamento e

desenvolvimento foi cunhada no período da segunda guerra mundial, cujo objetivo

era preparar trabalhadores que vieram suprir a grande demanda de vagas que

surgiu em função do alistamento militar. Nesse período era fundamental o

aprendizado que vinha atrelado a programas estruturados e controlados cujo

produto era ter trabalhadores aptos a repetir com exatidão toda a dinâmica de ações

pré estabelecidas, em função do trabalho a ser executado.

Essa época retrata bem o contexto do surgimento do conceito de treinamento em

seus primórdios, cuja correlação com o modelo behaviorista se faz fundamental para

seu entendimento.

Treinamento, portanto, a partir da convergência e complementaridade dos diversos

conceitos apresentados pelos autores (MILKOVICH; BOUDRAU, 2000; BOOG,

2002; GIL, 2001) pode ser entendido como: método sistematizado que visa o

aprimoramento ou a aquisição de conhecimentos, habilidades ou aspectos

comportamentais vinculados às atividades desempenhadas relativas ao cargo

ocupado, de curto prazo e com foco na melhoria do desempenho.
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Diferentemente de treinamento e mais vinculado ao modelo cognitivista, o

desenvolvimento possui maior complexidade e uma perspectiva a longo prazo.

Segundo (MILKOVICH; BOUDRAU, 2000; DUTRA, 2006; BASTOS, 1991)

programas de desenvolvimento possuem uma correlação direta com a administração

de carreira e conceitos de competência, cujo objetivo está em preparar os

profissionais a assumirem cada vez mais atribuições e responsabilidades crescentes

e complexas a fim de agregar valor à pessoa e a organização de maneira contínua e

proativa.

Vinculado às ações de treinamento e desenvolvimento precede o conceito de

educação, uma vez que a educação é um meio de alavancar a valorização do

homem como ser passivo de desenvolvimento cognitivo e humano, refletindo sobre

questões sociais e sendo sujeito ativo no processo de transformação sócio-política

de uma nação. (VARGAS; ABBAD, 2006)

A educação atual tem hoje uma função significativa: a de fazer a transmissão de

saberes adaptados à civilização cognitiva e a de viabilizar uma percepção ampla e

avaliativa da realidade e das informações, proporcionando ao sujeito aprender a ser.

Segundo Delors (2003), respondendo às suas missões, a educação deve organizar-

se sob quatro pilares do conhecimento: que são eles - aprender a conhecer -

aprender a fazer - aprender a viver juntos e aprender a ser.

O primeiro pilar se refere a instrumentos da compreensão do mundo, do ambiente

que cerca o homem, sem deixar de relevar aspectos interdisciplinares, já o segundo

enfatiza o aprender a fazer, que está estreitamente ligado à questão da formação

profissional por competência e por qualificação. O terceiro aborda a questão do

aprender a viver juntos, um dos maiores desafios da educação. O quarto pilar é o

aprender a ser, é o ser consciente de si, capaz de pensar e agir cada vez mais com

autonomia e criatividade.

Os quatro pilares servem de constructos básicos também para o ambiente

organizacional, associado às ações de educação corporativa e atrelados às

universidades corporativas.
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O progresso força os profissionais a serem mais e mais competentes, indo muito

além do conhecimento técnico. Conforme define Delors (2003, p. 140), “as pressões

sociais e as exigências específicas do mercado de trabalho traduziram-se numa

extraordinária diversificação de tipos de estabelecimentos de ensino e cursos”.

Assim, o que se percebe é um movimento das organizações em uma busca

constante para suprir suas necessidades básicas e estratégicas mediante a

emergente cultura do conhecimento em detrimento da cultura de habilidades.

(VARGAS; ABBAD, 2006).

Nesse contexto entende-se que é emergencial a criação de novas estratégias na

área de T&D, onde programas educacionais são desenhados para cultivar a

aprendizagem individual, organizacional, o conhecimento e a sabedoria7 (FIG 3)

Figura 3: Repercursão da educação organizacional
Fonte: adaptado de Vargas e Abbad (2006)

As ações de educação, abarcando programas de treinamento e desenvolvimento,

convergem para a mesma direção, ou seja, atendem ao desenvolvimento do

indivíduo e respectivamente ao da organização. Tal dinâmica é responsável por

gerar conhecimento e sabedoria que sustentam às tomadas de decisões, que por

sua vez propiciam o alcance dos objetivos organizacionais.

7 Sabedoria: capacidade de aplicar o conhecimento aos objetivos organizacionais.



33

2.2.3 Estruturação de programas de T&D

O horizonte norteador de toda ação e política de T&D é a consecução dos objetivos

organizacionais, para tanto faz-se necessário a melhoria do desempenho de uma

forma global em resposta às demandas externas e internas, na maioria das vezes

relacionadas ao contexto da mudança.

Face ao exposto, toda estruturação de programas de T&D deve seguir uma

metodologia fundamentada em etapas decisivas para o alcance do sucesso dos

referidos programas, a saber: diagnóstico e levantamento de necessidades de

treinamento; planejamento, programação e avaliação (MILKOVICH, BOUDREAU,

2000; DUTRA, 2006; BASTOS, 1991; FRANÇA, 2009)

Entretanto torna-se fundamental, antes de dar seqüência a tal questão, uma breve

abordagem que abarca conceitos significativos para a área atualmente: o conceito

de competência relacionado a área de T&D.

Para Lima e Borges-Andrade (2006) a área de TD&E (Treinamento,

Desenvolvimento e Educação) que antigamente fora criticada em função de assumir

um caráter tecnicista, ignorando o contexto organizacional, tem muito a ganhar ao

utilizar dos constructos teóricos relativos à competência, no que tange a congruência

dos níveis micro e macro organizacional.

Para Fleury e Fleury (2000) competência pode estar mais diretamente ligada às

características pessoais (input) ou à tarefa e resultados (output). Na língua inglesa,

por alguns autores, competency é diferenciada de competence, onde a primeira se

refere às questões comportamentais que fundamentam uma atuação competente e

a segunda, se refere as áreas de trabalho em que a pessoa é competente.

Assim, profissionais de RH utilizam-se desta apenas como um rótulo mais moderno

de administração, uma vez que está diretamente ligada à questão da qualificação,

onde se pode traçar estratégias de treinamento a fim de desenvolver aspectos

padronizados relativos ao cargo. Portanto, competência para os gestores de RH é

usualmente definido como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que
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afetam a maior parte do trabalho e conseqüentemente o desempenho no trabalho.

(FLEURY; FLEURY, 2000)

Para Silva e Vasconcelos (2008) a complementaridade e articulação de forma

sistêmica dos conhecimentos, habilidades e atitudes, onde o desenvolvimento de

competências articula o saber, o saber-fazer e o saber ser, descreve o processo de

aprendizagem na relação que o indivíduo faz com o que conhece, o que pratica e

como se comporta.

Reafirmando tal questão, Zarifian (2008) aponta a competência como algo que vai

além da tarefa e que possui uma relação estreita com a inteligência prática, uma vez

que mobiliza conhecimentos mediante as diversas situações que se apresentam em

função das mutações no mundo do trabalho, a partir da resignificação do mesmo.

Ainda segundo Zarifian (2008) mediante um significado de trabalho que se

apresenta como um prolongamento da competência mobilizada face aos imprevistos

rotineiros, as mutações no mundo do trabalho perpassam três noções: a noção de

evento, de comunicação e de serviços.

O evento se refere às questões que podem ser denominadas de acaso e/ou

situações que exigem inovação, ressalta-se a necessidade de profissionais proativos

e ativos que consigam lidar com situações a fim de manter o sucesso produtivo

conforme o esperado, mediante um ambiente complexo e instável. O que significa

retornar o conceito de trabalho ao trabalhador8, assim há a necessidade de

automobilização de competências pelo indivíduo, bem como a relevância do trabalho

coletivo e a queda da rotinização, impactando na forma de avaliar as experiências e

encarar as aprendizagens profissionais.

Já a noção que se refere a comunicação, abarca o procedimento de entendimento

mútuo e de estabelecimento de sólidos compromissos em torno de atividades

profissionais, onde as opiniões se aproximam e a cooperação é ativada, neste caso

8 Para Zarifian ao passar de uma civilização agrícola e industrial para a industrial urbana o trabalho
passa a ser caracterizado como um conjunto de operações que podem ser descritas e organizadas
de ente mão, ou seja algo previamente estruturado e organizado, sendo portanto desvinculado do
trabalhador uma vez que este é definido como um simples portador de capacidades para executar as
operações previamente descritas e definidas, não contando com sua personalidade, sentimentos,
iniciativa.
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as ocupações profissionais são desestabilizadas tal como existiam, tornado-se mais

flexíveis e amplas. E por fim a terceira e última noção proposta por Zarifian (2008) é

direcionada ao serviço que, concerne ao trabalho moderno em qualquer setor de

atividade e torna concretos os conceitos de cliente e usuário.

Assim, trabalhar torna-se simultaneamente a aplicação concreta de uma

competência individual que passa pela inserção em processos de socialização e que

presume a redefinição de novos parâmetros para o reconhecimento do

profissionalismo.

Complementando as ponderações trazidas de Zarifian (2008), Le Boterf (1994)

aponta a competência como um conjunto de aprendizagens sociais comunicacionais

vinculadas a biografia e socialização do sujeito e que só fazem sentido se forem

comunicadas e trocadas. Para Fleury e Fleury (2000) competência é relacionada a

um saber responsável e reconhecido, que necessita mobilizar, integrar, transferir

conhecimentos, recursos e habilidades, a fim de agregar valor econômico à

organização e valor social ao indivíduo.

Portanto Fleury e Fleury (2000) enfatizam a relação do tema competências com

aprendizagem na perspectiva individual, em grupo e organizacional. Transformar

aprendizagem em competência é interessante quando agrega valor ao indivíduo e

organização, assim todas as estratégias traçadas que enfatizam aprendizagem

devem envolver duas dimensões: o projeto profissional pessoal e as estratégias

organizacionais.
Ao colocarmos organização e pessoas lado a lado, podemos verificar um
processo contínuo de troca de competências. A organização transfere seu
patrimônio de conhecimentos para as pessoas, enriquecendo-as e
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, quer
na organização, quer fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua
capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado,
capacitando a organização para enfrentar novos desafios. Esse processo,
que é natural em qualquer comunidade, pode ser gerenciado e
potencializado com efeitos benéficos para a organização e para as pessoas.
(DUTRA; 2006, p.23)

Posto isto, percebe-se que ao se estruturar programas de T&D e ações com ênfase

na aprendizagem organizacional, há que se pensar em formas de propiciar aquisição

e retenção de competências pelos indivíduos, juntamente com ações e processos
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sociais e de compartilhamento, visando transferência de competências nos níveis de

equipes e organizacionais.

Para tanto, as etapas que compõem os programas de T&D são essenciais, uma vez

que aquilo que é detectado no levantamento de necessidade de treinamento(LNT)

conduz as opções de trabalho que estruturam o planejamento e a programação,

para posteriormente avaliar os resultados de tudo que foi efetivamente realizado em

concordância com as estratégias organizacionais. (LIMA; BORGES E ANDRADE,

2006)

2.2.3.1 Diagnóstico e Levantamento de Necessidade de Treinamento

O fio condutor dos programas de T&D está nas ações de diagnóstico e LNT.

Segundo Abbad, Freitas e Pilati (2006) diagnosticar é um método que subsidiará de

informações, diversos subsistemas de gestão de pessoas, dentre eles os programas

de TD&E. Já o levantamento de necessidades de treinamento subsidiará apenas as

ações de TD&E.

As necessidades de treinamento segundo Abbad, Freitas e Pilati (2006, p 231-232)

são:
Fenômenos que se manifestam em múltiplos níveis, embora o mais
comumente tratado seja o individual. Elas podem decorrer de fatores
extraorganizacionais, como mudanças tecnológicas, políticas, econômicas,
legais, sociais e ecológicas, entre outras, que afetam a vida da organização,
seus serviços e negócios. (..) compreendidas como discrepâncias o desvios
de desempenho, em termos de necessidades atuais e futuras da
organização, podem ser definidas e avaliadas nos níveis:
macro(organização), no meso(grupos e equipes) e micro (indivíduos).

Os indicadores de necessidade de treinamento podem advir tanto da análise do

perfil dos profissionais em relação às necessidades relativas ao cargo que ocupam,

quanto da análise de desempenho e produtividade de um grupo ou equipe.

Outra fonte significativa de indicadores de necessidade de treinamento está

vinculada a novos direcionamentos estratégicos advindos da necessidade de

adequação organizacional ou reestruturação organizacional que acontecem em

função ao paralelismo com o macroambiente.
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Para dar complementaridade as ações de LNT Abbad, Freitas e Pilati (2006)

destacam a necessidade de levar em consideração variáveis relativas ao contexto,

como: políticas de incentivos, remuneração e valorização, qualidade dos locais de

trabalho, suporte material, financeiro, social e gerencial, uma vez que estes

influenciam na definição do que realmente é possível ser trabalhado com ações de

T&D e que são considerados obstáculos do desempenho ideal.

Ainda segundo os autores, a identificação de aspectos contextuais restritivos no

momento de se realizar o LNT se justificam em função da existência de hiatos de

competências que surgem não em função da falta de motivação ou de

conhecimento, habilidade e atitudes (CHA) mas de falta de suporte e de condições

sociais e ambientais para a aplicabilidade dos CHA’s. Portanto, Abbad, Freitas e

Pilati (2006, p.238) afirmam que :

Para que o desempenho seja eficaz, no entanto, são necessárias certas
condições. As pessoas precisam saber fazer, querer fazer a tarefa de
acordo com um certo padrão. Necessitam ainda de suporte organizacional
para execução eficaz do trabalho.

Assim, a análise do contexto organizacional concomitante ao LNT são fatores

fundamentais para não se incorrer no erro de se estruturar um programa de T&D

incompatível com a natureza do problema, ou que gere a insatisfação no cliente e

esteja sujeito ao descrédito.

2.2.3.2 Planejamento e programação de T&D

Castro (2002) destaca que após a fase de análise, correlacionada aqui com o LNT,

procede-se a estruturação de um projeto, cujo objetivo é desenvolver um fluxo

estratégico do treinamento incluindo objetivos do aprendizado, esboço do conteúdo,

estrutura do curso, métodos e meios de treinamento. Tão logo esta fase seja

completada passa-se para a fase seguinte, denominada por ele de desenvolvimento,

cujo foco é a construção do material do treinamento, incluindo teste piloto e a

produção da versão final do material.
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Portanto, após a realização do LNT, levando em consideração variáveis de suporte

organizacional9 à aprendizagem, à retenção, à transferência e a disseminação de

novos CHA’s no ambiente de trabalho, procede-se ao planejamento e programação

do T&D.

Segundo Abbad et al.(2006, p.290) “planejamento é a criação ou a escolha de

situações que induzem a aprendizagem dos CHA’s (...) estratégias, métodos,

técnicas, procedimentos, recursos e meios instrucionais”. Portanto, cabe ao

profissional de T&D estruturar ações que atendam efetivamente ao que foi

identificado no LNT, pois segundo Behemer (2002, p.130):

Um planejamento cuidadoso e detalhado é básico para o sucesso do
trabalho. Todas as atividades do treinamento precisam ser identificadas e
planejadas desde o recurso a ser empregado até participantes, local, data,
horário, dentre outros aspectos.

Para tanto, na primeira etapa do planejamento os profissionais da área de T&D

devem transformar o LNT em objetivos instrucionais, ou seja, proceder a definição

dos objetivos do programa de T&D vinculados aos resultados esperados de

aprendizagem, que serão retomados na avaliação de T&D.

Na etapa seguinte, faz-se necessário analisar o perfil dos aprendizes a fim de avaliar

e escolher dentre as opções de modalidade de curso, a alternativa mais apropriada

para o repasse de conhecimento, seja presencial, a distância ou mista.Vale ressaltar

a necessidade, nesta fase de avaliar a viabilidade da modalidade escolhida.

A terceira etapa consiste em estabelecer uma seqüência, vinculando objetivos e

conteúdos. Tal ordem dos conteúdos pode ser definida com base na função da

hierarquia de execução da atividade no ambiente de trabalho ou no contexto do

aprendiz. Outra forma de definição é proceder com a ordenação em função da

cadeia de pré-requisitos vinculados ao interesse da clientela e até mesmo por ordem

cronológica dos eventos e das situações ensinadas.

9 Suporte organizacional refere-se a crenças ou percepções globais dos trabalhadores em relação ao
quanto a  organização valoriza as contribuições e cuida de seu bem estar. São crenças do
trabalhador sobre o comprometimento da organização para com eles.



39

Após a definição da seqüência dos conteúdos é necessário estabelecer os meios e

recursos que facilitem o aprendizado, vinculando a esta ação a preparação do

material instrucional.

Após a definição dos objetivos, a escolha da modalidade de aprendizagem vinculada

a hierarquização dos conteúdos, bem como os meios de repasse de conhecimento,

procede-se à definição dos critérios de avaliação de aprendizagem que devem ser

extraídos dos objetivos instrucionais. Assim faz-se a escolha das metodologias a

serem utilizadas, levando em consideração critérios qualitativos e quantitativos como

medidas de aprendizado.

Por fim, Abbad et al.(2006) propõem como etapa final o teste do desenho

instrucional que tem como objetivo a validação dos materiais e das situações de

aprendizagem, fazendo-se necessário um curso amostral que propiciará os ajustes

necessários.

Assim  planejar e programar nada mais é do que a construção efetiva do curso,

pensada de maneira estratégica e vinculada ao LNT, direcionando para o sucesso

dos resultados finais que serão levantados na avaliação de T&D

2.2.3.3 Avaliação dos programas de T&D

A avaliação dos programas de T&D é o momento onde será analisado o alcance dos

objetivos propostos em função do LNT, acompanhado da verificação da mudança de

realidade nos níveis macro (organização), meso (grupos e equipes) ou micro

(indivíduos). Esta etapa pode ser também responsável pela geração de um novo

ciclo de T&D direcionando os diversos níveis com foco no aprimoramento constante.

Segundo Abbad, Borges-Ferreira e Nogueira (2006) a etapa de avaliação é um

momento significativo para a continuidade dos programas de T&D mas que esbarra

em grandes dificuldades.
Um grande problema na área de avaliação de TD&E tem sido a mensuração
de aprendizagem, seja pela falta de definição clara do constructo e de seus
componentes, seja pela raridade de pesquisas que avaliam
sistematicamente a influência exercida por variáveis relativas ao
treinamento, à clientela e ao ambiente organizacional sobre a
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aprendizagem. Apesar da falta de consenso com relação a medidas de
aprendizagem, alguns estudos tem sido conduzidos para investigar melhor
o fenômeno, utilizando, para tal, diferentes medidas de avaliação. (...) a
avaliação é condição primordial para que ocorra aplicação de novas
aprendizagens no trabalho, um dos objetivos mais importantes de T&D.
(ABBAD; BORGES-FERREIRA;NOGUEIRA, 2006. p. 469)

Reafirmando os entraves da etapa de avaliação pode-se destacar o surgimento de

mitos vinculados ao discurso e a prática da avaliação dos programas de T&D que

corrobora com a ineficiência desta importante etapa do processo, segundo Milioni

(1999, p.292), a saber:

- Mitos do Discurso:

a) é difícil avaliar resultado em T&D;

b) não se avalia resultados de programas comportamentais;

c) treinamento é educação, é um investimento na essência do ser humano.

- Mitos da prática:

a)falta tempo para avaliar os resultados de T&D;

b)os executivos dos treinandos não colaboram na avaliação dos resultados;

c)não existe tecnologia pronta para permitir a avaliação de resultados.

Nesse contexto, para Milioni (1999) muitos profissionais da área de T&D justificam a

não avaliação dos programas ou a ineficiência desta etapa com um discurso mítico,

trazendo impactos significativos para a clareza da colaboração da área para com as

estratégias organizacionais.

Dessa forma, Pilati e Borges-Andrade (2006) destacam a necessidade de se

construir medidas e delineamentos em avaliação de TD&E tomando como base

princípios e procedimentos da psicometria associados aos fatores de validade e

fidedignidade. O primeiro diz respeito à capacidade do instrumento medir

apropriadamente o que propõe a medir, já a fidedignidade está associada a

capacidade de uma medida medir sem erros o seu objeto de mensuração, ou seja é

a confiabilidade ou precisão.
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As medidas devem levar em consideração variáveis as quais estão associadas,

além de estarem vinculadas a estratégias de categorização. Neste sentido, sugerem

os autores Pilati e Borges-Andrade (2006):

- medidas de características de clientela: reações, aprendizagem e comportamento-

impacto no cargo;

- medidas de contexto pós-treinamento: suporte organizacionais a transferência de

treinamento;

- medidas de variáveis relativas ao treinamento: avaliação de reação: apoio/

procedimentos/processos;

- medidas de aprendizagem: aquisição, retenção, generalização, transferência,

impacto no trabalho;

- medidas de impacto de T&D no trabalho e nas organizações;

- medidas de retorno de investimento;

- medidas de comunicação e disseminação de informação em T&D.

Concomitante às medidas, Pilati e Borges-Andrade (2006, p.363) sugerem

estratégias que auxiliam na construção de fatores de avaliação de treinamento,

baseados em Hamblin (1978) e Kirkpatrick (1976), são elas:

- avaliação de Reação: opiniões dos treinandos sobre aspectos relativos a

satisfação;

- avaliação da Aprendizagem: diferenças entre o que os treinandos sabiam antes e o

depois do treinamento associado aos objetivos instrucionais;

- avaliação do Comportamento no cargo: desempenho antes e depois do

treinamento e aplicabilidade efetiva no trabalho;
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- avaliação da Organização: mudanças que nela possam ter ocorrido em decorrência

do treinamento;

- avaliação do Valor final: que foca a produção, o serviço prestado ou o alcance dos

objetivos globais da organização, o que acaba implicando em custos do treinamento

com seus benefícios monetários

Portanto, destaca-se aqui a importância da avaliação de T&D como alicerce para

desvincular a área de uma história caracteristicamente operacional e associá-la às

estratégias organizacionais, ressaltando sua devida importância na contribuição do

crescimento e desenvolvimento organizacional.

Para tanto, vale ressaltar a necessidade do avanço de instrumentos que colaborem

para o aprimoramento da área e conseqüentemente auxiliem na construção de

organizações de aprendizado.

2.3Aprendizagem Organizacional e Organizações de Aprendizagem (Learning
Organization)

Segundo Easterby-Smith, Burgoyne e Araújo (2001) a última década foi um marco

para tornar a idéia de aprendizagem organizacional amplamente reconhecida, a

partir do aumento significativo do interesse de acadêmicos de disciplinas díspares

como: estratégias de negócio, economia, sociologia, enfim, a questão da

aprendizagem torna-se fator essencial para as organizações no que tange a

mantença e aumento do seu poder competitivo como parte da estratégia

organizacional.

Aliado a esta idéia, outro fator impulsionador para o aumento do interesse com

relação a aprendizagem organizacional, ainda segundo os autores, está relacionado

a atuação de consultores organizacionais que impulsionam o desenvolvimento de

ações que colaboram com a organização de aprendizagem.
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2.3.1 Conceito

Conforme Easterby-Smith, Burgoyne e Araújo (2001) existe uma fragmentação

conceitual relacionada a aprendizagem organizacional, bem como uma fragilidade

dos modelos que conduzem a mesma.

Ainda segundo os autores supracitados, tal aspecto se dá em decorrência da

diversidade de atuação de profissionais vinculados a área. De um lado acadêmicos

fundamentam teorias a partir da identificação de modelos ou formas ideais que as

organizações poderiam se basear, e outros se baseiam em princípios teóricos como

sistemas dinâmicos ou teoria psicológica da aprendizagem. Já consultores e

administradores contribuem com intervenções de sucesso, mas que carecem da

objetividade crítica que só o trabalho acadêmico proporciona.

Outro fator que vale ressaltar sobre o aspecto conceitual se dá na distinção do que

vem a ser organizações de aprendizagem e aprendizagem organizacional. Segundo

Finger e Brand (2001) organizações de aprendizagem é um ideal que as empresas

devem buscar como resposta aos aspectos inerentes ao macroambiente tornado um

objetivo estratégico.

Já aprendizagem organizacional é uma forma específica de processo de

transformação organizacional, que envolve aprendizagem individual e coletiva,

impulsionadas por ações concretas e mensuráveis de aprendizagem, que portanto,

pode ser considerada um meio para se alcançar o ideal (organização de

aprendizagem), ou seja, aprendizagem organizacional é um processo de

transformação organizacional e não apenas uma intervenção. (FINGER e BRAND,

2001). É portanto, por meio de ações estruturadas de aprendizagem que se constrói

o alicerce de organizações de aprendizagem.

Garvin (2003) reforça a imprecisão do que vem a ser uma organização que aprende

substanciando sua colocação ao destacar a diversidade de definições que se

referem à aprendizagem organizacional e que foram significativas ao longo dos anos

(QUADRO 2).
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Por outro lado, Garvin (2003) aponta para um aspecto de maior concordância entre

os teóricos, a saber: “a aprendizagem é um processo que ocorre ao longo do tempo,

bem como sua aquisição de conhecimentos, uma compreensão mais profunda e

melhor desempenho” (GARVIN 2003, p.10).

QUADRO 2

Diversidade de conceitos de aprendizagem organizacional
Autoria / ano Conceito

Argyris (1977) Processo de detecção e correção de erros.

Daft e Weick (1984) Processo pelo qual desenvolve o conhecimento das
relações ação-resultado entre a organização e o ambiente

Fiol e Lyles (1985) Processo de aprimoramento das ações através de melhor
conhecimento e compreensão

Stata (1989) Ocorre através de insigths compartilhados, conhecimento e
modelos mentais, baseando no conhecimento e
experiências passadas, ou seja, na memória.

Huber (1991) A gama de comportamentos é ampliada a partir do
processamento de informações.

Levitt e March (1991) Codificam inferências da história em rotinas que orientam o
comportamento.

Kim (1993) Aumento da capacidade de uma organização realizar ações
eficazes.

Fonte: Garvin (2003, p.11)

Para Garvin (2003,p.12) uma organização que aprende é:
Uma organização hábil na criação, aquisição, interpretação, transferência e
retenção de conhecimento, e também na modificação deliberada de seu
comportamento para refletir novos conhecimento e insights.

Portanto, as organizações que aprendem precisam administrar ativamente o

processo de aprendizagem com foco e propósito. (GARVIN, 2003)

2.3.2 O processo

Segundo Fernandes (2005, p 82) “o grande desafio para as organizações é

compreender o que significa aprendizagem, como ela ocorre no indivíduo e como se

processa a transferência dessa aprendizagem individual para organizacional”. Tal

entendimento é a base para gerenciar e alavancar o processo de aprendizagem

organizacional direcionado para as estratégias.
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No que tange a questão do indivíduo, Fernandes (2005) ressalta que aprender é um

processo baseado no entendimento do passado, capacitando o presente e

preparando o futuro. No caso específico do indivíduo, o aprendizado, ainda segundo

a autora, pode ser entendido como um ciclo onde a pessoa assimila um novo dado

que reflete sobre suas experiências e a partir daí procede-se a conclusão que

fundamenta a ação do sujeito.

Para França (2009, p. 97) “aprendizagem é a mudança no comportamento da

pessoa pela incorporação de novos hábitos, atitudes, conhecimentos e habilidades”.

Complementando a definição de França (2009), Garvin (2003) enfatiza que a

aprendizagem é essencial e a mais natural das atividades humanas. Em função

disto seu processo é freqüentemente não reconhecido ou percebido, mas se dá pela

necessidade humana de adequação às mudanças, de realização de desejos e

satisfação de necessidades. Para Senge (2008) o ser humano é naturalmente

motivado a aprender, explorar e experimentar.

Já no que tange ao aspecto organizacional, Fleury e Fleury (2008) e França (2009)

argumentam a existência da aprendizagem organizacional de forma metafórica. Os

autores apontam para a inexistência cerebral das organizações, ou seja, não existe

um processamento autônomo do conhecimento se não pela ação efetiva do homem.

Por outro lado, há a presença clara de sistemas cognitivos e memória organizacional

que são desenvolvidas a partir de rotinas padronizadas, incorporadas de forma

inconsciente ou explícita, que visam sustentar seu crescimento e desenvolvimento,

mediante a diversidade de questões que se apresentam. (FLEURY e FLEURY,

2008; FRANÇA, 2009)

Complementando, Fernandes (2005) entende que a aprendizagem organizacional é

uma continuidade da aprendizagem individual, uma vez que caracteriza-se pela

coletividade e pela captura dos conhecimentos dos membros da organização.

Ainda segundo Fernandes (2005, p. 83) a “aprendizagem organizacional é a

capacidade de criar novas idéias, multiplicada pela capacidade de generalizá-la por

toda empresa”. Corresponde à forma da organização construir, manter, melhorar e



46

organizar o conhecimento vinculado as suas estratégias e as aptidões da força de

trabalho de modo cada vez mais eficiente.

Senge (2008) destaca que no contexto organizacional é fundamental instigar o

potencial criativo e produtivo associado ao processo de aprendizagem que vai além

da adaptabilidade às mudanças aceleradas da atualidade. Para tanto o autor propõe

cinco “disciplinas” fundamentais para alavancar o processo de aprendizagem

organizacional, a seguir:

- domínio pessoal: fundamenta-se no autoconhecimento como base para a

identificação de objetivos particulares que fortalecem a concentração de esforços e o

clareamento da realidade objetiva;

- modelos mentais: idéias enraizadas e generalizadas que norteiam a forma com que

as pessoas vêem o mundo fundamentando assim suas atitudes;

- visão partilhada: compartilhamento de objetivos percebidos como concretos e

legítimos proporcionando a mobilização de energia dos envolvidos por vontade

própria e não por obrigação. Tal aspecto é impulsionado pela atuação dos líderes.

- aprendizagem em grupo: ação coordenada constituída a partir da junção de

habilidades individuais que potencializa as habilidades coletivas. Inicia-se a partir do

diálogo, da proposição de idéias e da elaboração lógica comum;

- pensamento sistêmico: modelo conceitual composto de conhecimentos e

instrumentos que visam melhorar o processo de aprendizagem como um todo e

apontar futuras direções para aperfeiçoamento.

Senge (2008) estrutura um guia de ação que visa desenvolver a aprendizagem

organizacional cujo pensamento sistêmico integra aspectos individuais e grupais que

focam a construção de projetos coletivos.

Neste sentido, a quinta disciplina, segundo Senge (2008) é considerada a pedra

fundamental da organização que aprende, mas que precede de observância quanto

a alguns aspectos:
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- atenção a forma com que as empresas solucionam os problemas e registram os

mesmos: é necessário chegar à raiz do problema e ter em mente que as pessoas

nem sempre são as mesmas e, portanto o registro faz-se fundamental;

- feedback de compensação: destaca a necessidade de dar atenção a forma de

solucionar os problemas pensando nos efeitos sistêmicos da solução pois, uma

solução pode gerar novos problemas;

- vinculado ao feedback de compensação, outro aspecto a que ser destacado: uma

solução de rápido efeito pode indicar que apenas foi trabalhado o sintoma e

desviando a atenção da necessidade de identificar e entender o problema de forma

sistêmica;

- as soluções familiares podem impedir o desenvolvimento do pensamento

sistêmico, pois podem contribuir para que os problemas básicos persistam ou

acentuem;

- atenção a transferência de responsabilidade quanto a solução dos problemas: é

necessário o desenvolvimento do pensamento sistêmico como forma de impulsionar

uma nova forma de pensar e ampliar o conhecimento, extinguindo a dependência

dos aspectos solucionadores anteriores;

- causa e efeito não estão próximos no tempo e no espaço;

- pequenas mudanças podem produzir grandes resultados mas, freqüentemente as

áreas de maior alavancagem são menos óbvias;

- o pensamento deve ser baseado no processo e não a partir de um “raciocínio

instantâneo” que não propicia a análise consciente das mudanças ao longo do

tempo;

- necessidade da consciência da integridade dos sistemas vivos, como as

organizações: para compreender as questões gerenciais mais complexas é preciso

ver o sistema inteiro responsável pelo problema;
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- o sujeito e o problema fazem parte de um sistema único e portanto, não existe

culpado, faz-se necessário a interrelação das partes para buscar a causa e

promover a mudança efetiva.

A concepção de Senge (2008) destaca a importância de se desenvolver uma nova

forma de pensar os problemas a partir do pensamento sistêmico (quinta disciplina)

em função de um cenário destacado pelo próprio autor:
A humanidade tem a capacidade de criar muito mais informações do que o
homem pode absorver, de gerar uma interdependência muito maior do que
o homem pode administrar e de acelerar as mudanças com uma velocidade
muito maior do que o homem pode acompanhar. Certamente a escala de
complexidade é sem precedentes. Tudo a nossa volta é exemplo de um
“colapso sistêmico (...) problemas que não possuem uma simples causa
local. Da mesma forma, as organizações também entram em colapso,
apesar da inteligência individual e dos produtos inovadores, pois elas são
capazes de reunir suas diversas funções e talentos para criar um todo
produtivo. A complexidade pode facilmente minar a confiança e a
responsabilidade – como no freqüente refrão: é tudo muito complexo para
mim ou não posso fazer nada. É o sistema (SENGE, 2008. p 99-100)

O pensamento sistêmico é um antídoto que aniquila a impotência das pessoas,

gerada pelo alto grau de interdependência dos componentes do sistema. Para tanto

faz-se fundamental uma mudança da forma de pensar; a que se proceder a uma

mudança de mentalidade, deve-se focar o todo ao invés das partes, atuar com foco

no futuro e não mais reagindo ao presente e fundamentalmente considerar as

pessoas como participantes ativas na formação da realidade.

Já para os autores Nonaka e Takeuchi (1997) a aprendizagem organizacional se dá

com base no aprendizado construído a partir da aprendizagem dos indivíduos

ocasionada pela interação efetiva. As ações de interação dão ênfase à

externalização do conhecimento via metáforas, analogias, conceitos, modelos e de

ações que combinam conhecimentos através de meios como documentos, reuniões

e por fim incorporam o explícito em conhecimento mobilizado em função da

necessidade, iniciando assim um novo ciclo que remete ao aprendizado

organizacional.

Com um enfoque mais funcional, Garvin (2003) destaca a fragilidade das teorias de

Senge (2008) e Nonaka e Takeuchi (1997), em função da inconsistência destas para
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a ação, refletindo na insegurança da aplicabilidade por parte do corpo gerencial, que

é caracterizado, pelo autor, por uma mentalidade significativamente prática.

Para Garvin (2003) a aprendizagem corporativa é prática, aplicável e fundamental

para o resultado organizacional, com isto ha que se fazer necessário uma teoria que

seja sustentada pela prática e vice-versa, pois segundo Fernandes (2005, p.86)

“todas as organizações aprendem, mas nem todas fundamentam-se no aprendizado;

muitas baseiam-se no desempenho ou priorizam resultados imediatos”

Fernandes (2005) afirma que, ainda hoje, muitas organizações preconizam

aprendizagem como sinônimo de treinamento instrucional sob o prisma apenas

informativo e não construtivista e formativo como deveria ser, para alavancar o

conhecimento.

Ainda segundo Fernandes (2005, p.86) “a aprendizagem organizacional surge como

forma de proporcionar às pessoas e a organização maneiras de aprender e de

reaprender, de acordo com o caos e a estabilidade que se forma no ambiente”. Para

a autora diversas motivações têm impulsionado profissionais das empresas que

aprendem a alavancar o conhecimento, a saber:

- aprendizagem como resposta ao ambiente competitivo;

- capacidade de aprender em resposta ao ambiente em permanente mudança;

- aprendizagem como forma de entender o presente e influenciar o futuro, focado no

entendimento do negócio;

- aprendizagem como meio de construir um ambiente com ênfase no gerenciamento,

impulsionando a disseminação da informação e do conhecimento;

- a aprendizagem como resposta as transformações relacionadas as novas formas

de organizar as tarefas (trabalho em equipe, foco nos resultados, avaliação dos

processos de operação e gestão).



50

Assim, a aprendizagem organizacional surge como um processo que foca a

preparação das pessoas, de forma contínua, para que elas propiciem estratégias e

moldem uma gestão capaz de lidar com as transformações impostas pelo meio em

que as organizações estão inseridas

2.4 Aprendizagem em Ação: um modelo proposto por Garvin

Para Garvin (2003, p.XI) “o cerne da aprendizagem organizacional reside em um

conjunto de processos que podem ser planejados, desenvolvidos e conduzidos”,

devendo ser gerenciados, sem deixar de lado o aprimoramento constante.

Para tanto, Garvin (2003) propõe inicialmente a identificação de cinco fatores

fundamentais que caracterizam uma organização que aprende, destacando que é

também relevante a identificação de aspectos referentes a processos e práticas,

mas a ausência de tais fatores podem ser indícios significativos da

descaracterização de uma organização de aprendizagem.

A fim de identificar os cinco fatores fundamentais, Garvin (2003) estrutura uma

“prova de fogo” que levanta questões que nortearão a identificação de uma

organização que aprende, são elas:

- a empresa possui uma meta definida de aprendizagem?

- a empresa é receptiva a informações discordantes?

- a empresa evita erros repetidos?

- a empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa?

- a empresa age com base naquilo que sabe?

As questões acima levantadas auxiliam a identificação de uma organização que

aprende pelo fato que, para as empresas que podem ser caracterizadas como OA

uma das características relevantes está associada a clareza com relação às
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exigências futuras de aprendizagem, fato este que colabora para o mapeamento

quase que preciso do levantamento das necessidades de aprendizagem analisado

por múltiplas abordagens (simulações, pesquisas, benchmarking) além do viés único

de educação e treinamento.

Outros fatores que são relevantes e estão associados às perguntas da “prova de

fogo” estão relacionados à facilidade das organizações em identificar e aceitar

conflitos e contrastes essenciais à aprendizagem; que reconhecem o erro como fator

importante para insights a partir do compartilhamento do conhecimento. As ações de

compartilhamento asseguram a disseminação do conhecimento entre as pessoas, a

partir da estruturação de políticas e práticas que minimizam o risco de escoamento

de conhecimentos críticos, e por fim, agem com base em conhecimentos extraídos

das informações que são relevantes e que fundamentam estratégias significativas.

Para Garvin (2003) a raiz das organizações que aprendem está na realidade

vinculada à prática, tornando fundamental o corpo gerencial reconhecer que a

aprendizagem pode ser administrada, neste caso, o autor levanta três questões que

auxiliarão nos primeiros passos do processo, são elas:

- Quais são nossos desafios e oportunidades de negócios mais prementes?

Esta questão é usualmente trabalhada ao ser realizada a análise de SWOT10

mediante o planejamento anual das empresas.

- O que precisamos aprender para superar os desafios e tirar proveito das

oportunidades?

Tem-se pois a necessidade de identificar, de acordo com as estratégias

organizacionais aquilo que é fundamental para o alcance dos objetivos

organizacionais e que garanta a perenidade da organização.

- Como os conhecimentos e habilidades necessários podem ser adquiridos?

10 SWOT: sigla inglesa para forças (strengths); fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities)
e ameaças (threats)
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Após serem explicitadas as necessidades de aprendizagem, esta conduz a

identificação da melhor forma ou metodologia para aquisição de conhecimentos e

habilidades fundamentais para a organização.

Colocadas estas questões, o processo de aprendizagem segundo Garvin (2003) vai

ao encontro do proposto por Taylor, dentre outros atores da história do pensamento

da administração. Para ele a aprendizagem exige formas inovadoras de pensar, um

contraponto para a rotina.

Neste sentido, a proposta de Garvin (2003) relativa aos estágios de aprendizagem

toma como base etapas que envolvem aquisição, interpretação e utilização ou

aplicação da informação. Cada uma das etapas possui atividades próprias e

desafios específicos.

No que se refere à aquisição de informações, o grande desafio passa pela filtragem

das mesmas, uma vez que o acesso a dados e informações é facilmente conseguido

em função da própria evolução da tecnologia na atualidade. Distinguir o que é

relevante do irrelevante é que está o exercício fundamental, portanto o corpo

gerencial deve, neste momento, estar aberto e receptivo a aquisição de informações

para assim proceder a segunda etapa: interpretação de informação.

Segundo Garvin (2003, p. 27) “a interpretação é um processo de traduzir eventos, de

desenvolver modelos para compreensão, de extrair significado e de montar

esquemas conceituais”. Assim, não basta ter acesso a uma série de dados e

informações de qualidade e quantidades significativas, é necessário proceder a

interpretação eficaz e eficiente destas.

Em um terceiro momento, destaca-se a utilização ou aplicação das informações

anteriormente capturadas e analisadas a exaustão, a fim de fundamentar a tomada

de decisão.

A aplicação de informação para Garvin (2003), propicia a atuação consciente e

reflexiva, o que colabora significativamente para novos conhecimentos e insights e

que é fator essencial para qualificar uma organização que aprende.
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Aparentemente de fácil aplicabilidade, a execução dos três estágios de

aprendizagem organizacional esbarram em deficiências de aprendizagem que

podem estancar o processo.

Os problemas de aquisição derivam de descuidos, omissões e erros no
modo pelo qual as informações são coletadas, resultando em dados
tendenciosos ou incompletos. Os problemas de interpretação surgem de
distorções na forma pela qual as informações são processadas através de
estruturas preexistentes (...) os problemas de aplicação e utilização nascem
da aversão de toda empresa aos riscos e da dificuldade que as pessoas
têm em reconhecer que seu comportamento real freqüentemente é muito
diferente de seu comportamento ideal.” (GARVIN, 2003, p. 31)

Outro aspecto que segundo Garvin (2003) é relevante, se refere a atuação gerencial

que muitas vezes está envolta em momentos tipicamente estressantes e ansiosos,

podendo levar a restrições na quantidade e no tipo de informações processadas,

além de tendenciar a buscar dados que apenas confirmem visões preconcebidas,

fato este que pode restringir a criticidade.

Também relacionada à deficiência de aprendizagem está a dificuldade de

compartilhar informações, uma vez que o acúmulo de dados por poucos, ou por

grupos específicos é uma constante na vida organizacional.

Há que se destacar ainda, segundo Garvin (2003) a interpretação falha. Este fator

acontece em função da dificuldade da maioria dos profissionais em lidar com a

lógica e a razão baseadas em análises interpretativas estatísticas, fato este que gera

interpretações, conexões de causa e efeito e estimativas de probabilidade

gravemente distorcidas.

A última deficiência de aprendizagem citada por Garvin (2003) é relativa a inação, tal

aspecto está diretamente vinculado à passividade, a capacidade das pessoas em

agir sobre as novas interpretações, que segundo Garvin (2003) possui uma estreita

relação com a aversão ao risco, tanto por parte das empresas quanto das pessoas

que as compõem, assim o convencimento com relação a necessidade da mudança é

burlado.

Para Garvin (2003), em contraposição às deficiências de aprendizagem estão

aspectos vinculados ao ambiente propicio a OA, a saber:
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- ambientes encorajadores e estimulantes, que reconhecem e aceitam as diferenças:

um ambiente propício a aproximação de pontos de vistas divergentes instiga a

tensão positiva que encoraja a aprendizagem e combate a complacência;

- que proporciona feedback oportuno e imparcial: ter consciência do desempenho é

um dos aspectos que impedem o desenvolvimento auxiliam na tomada de decisão

quanto ao ciclo de aprendizagem e proporcionam a aproximação do ideal com o

real;

- que busca novas formas de pensar e novas fontes de informação: a oxigenação

organizacional é fundamental para impulsionar a aprendizagem, aspecto este que

pode ser encontrado tanto no ambiente externo quanto interno;

- que aceita os erros, enganos e ocasionalmente fracassos como preço de melhoria:

a liberdade para falhar com base em atuações conscientes e que não reincidentes

são impulsionadoras para o aprendizado, uma vez que são celeiros para análises

com foco em melhorias e mudanças.

Portanto, a atuação gerencial diante de tais informações, pode auxiliar no

desenvolvimento de organizações que aprendem, minimizando deficiências e

estimulando uma aprendizagem mais precisa e envolvente.

Neste sentido e com foco prático, Garvin (2003, p 46) associa os estágios de

aprendizagem às barreiras e facilitadores de aprendizagem vinculados às

ferramentas que auxiliam na melhoria do contexto (QUADRO 3)
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QUADRO 3

Barreiras e facilitadores de aprendizagem
Estágio de

Aprendizagem
Barreiras à

aprendizagem
Facilitadores de
aprendizagem

Ferramentas e
Técnicas

Aquisição

-Dependência em
umas poucas fontes

de dados tradicionais;

-Dificuldade em
separar sinais e

ruídos;

-Coleta de dados
tendenciosa e filtrada;

-Compartilhamento
limitado de

informações
disponíveis

-Uma ampla base de
contribuidores e
fontes de dados;

-Um processo para
compartilhamento de
perspectivas e pontos

de vista diversos;

-Disposição para
abraçar verificações

inesperadas e
contraditórias

-Fóruns para
brainstorming, geração

de novas idéias e
estimulação de

pensamento criativo;

-Benchmarking regular e
comparações entre

pares;

-Feedback rápido e
inteligência de mercado

Interpretação

-Estimativas
tendenciosas e

incorretas;

-Atribuição incorreta
de causa e efeito

-Excesso de confiança
em julgamentos

-Um processo de
conflito e debate que

presta opiniões
prevalecentes

-A provisão de
feedback preciso e

oportuno

-Sessões de avaliação
instigadoras e
desafiadoras;

-Inquirição dialética,
processos de advocacia

do diabo;

- Equipes de auditoria

Aplicação

-Má vontade em
mudar

comportamento;

-Falta de tempo para
praticar novas

habilidades

-Medo de fracasso

-Incentivos que
encorajam novas

abordagens

-Criação de espaço
para aprendizagem

-Sentimento de
segurança psicológica

-Ligar promoção,
remuneração e status ao

desenvolvimento de
novas idéias e
habilidades;

-Eliminação de trabalho
desnecessário e

obsoleto quando novas
tarefas forem
adicionadas;

-Aceitação de erros
devido a problemas de

sistema. Eventos
imprevistos ou
inexperiência

-Imunidade parcial ao
relatar erros.

Fonte: Garvin (2003, p.46)

Conforme explicitado, para todos os estágios de aprendizagem existem barreiras

que impedem o surgimento de AO, mas a atuação gerencial é fundamental no

processo de transformação e esta deve focar na utilização de ferramentas e na

construção de estratégias que além de estruturar o surgimento de tecnologias que
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visam dar suporte a aprendizagem, devem focar também em práticas de gestão de

pessoas que primam pelo aprendizado constante.

Segundo Garvin (2003), existem três processos que representam um grupo

fundamental para se criar uma organização que aprende, tais processos se

complementam, mas possuem orientação diferenciada, são eles: inteligência,

aprendizagem pela experiência e experimentação.

- Inteligência:

Focada no presente: visa assegurar que as organizações atentem para as

informações atualmente disponíveis: Neste sentido, a atuação gerencial precisa

selecionar o celeiro de informações para a partir daí coletar, interpretar e distribuir

informações de importância estratégica. “A meta principal da inteligência é a de

assegurar informações significativas e atuais sobre o ambiente; na maioria dos

casos, os dados necessários já estão prontamente disponíveis”. (GARVIN 2003,

p.53). Tais dados podem ser colhidos através da inquirição – entrevistas e/ou

pesquisas, da busca em fontes secundárias ou pela observação. Vale ressaltar que

a técnica deve ser bem selecionada e previamente pensada.

- Aprendizagem pela experiência:

Visa o passado, assegurando que as organizações aprendam lições com aquilo que

já fora desempenhado: “todos sugerem que certos tipos de conhecimento vêm

apenas da participação e do envolvimento pessoal – de fazer as coisas em vez de

estudá-las ou falar a respeito” (GARVIN, 2003, p.101), para tanto é fundamental a

atenção a diversificação das experiências, uma vez que a repetição raramente

produz resultados superiores, o que não significa ignorar a repetição como forma de

aprendizagem, pois cabe a ela o aperfeiçoamento de determinadas habilidades, mas

é necessário também aprender pela exposição, cujo foco é assegurar que um novo

conjunto de talentos seja desenvolvido, portanto a união da aprendizagem pela

repetição, somando à exposição, contribuem para as AO.

- Experimentação:

Foco no futuro, atentando para que as organizações testem e validem novos planos

e teorias. “A experimentação é surpreendentemente rara na maioria dos cenários
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corporativos – as exceções óbvias são os laboratórios de P&D e departamentos de

pesquisa de mercado”. (GARVIN, 2003, p.154). Há que se atentar para aquilo que é

realmente experiência, uma vez que nem toda mudança implica em experiência, ou

seja, a experimentação é relativa a assuntos de intenção quanto de projetos

adequados e inevitavelmente envolvem certo risco, neste contexto o fracasso é

sempre uma possibilidade.

Paralelo aos processos destacados, Garvin (2003) ressalta a importância do

indivíduo no contexto das AO. Assim vale ressaltar o quão é significativo a atuação

da liderança e da gerência na propulsão de organizações de aprendizagem, tanto no

que tange a criação de ambientes propícios, como na utilização de ferramentas

adequadas, além acender a necessidade dos próprios líderes11 e gerentes12

desenvolverem uma postura de “aprendizes”.

Segundo Garvin (2003) CEOs13 de grandes organizações têm destinado tempo

significativo para reuniões com subordinados diretos e gerentes de alto potencial

visando à disseminação de conhecimento com relação ao negócio, aumentando

assim a compreensão e firmando propósitos e significados que direcionam a

empresa para seus objetivos e metas propostos.

Tais ações ainda são insuficientes se não ampliados para o ensino da liderança da

aprendizagem, fato este que reflete uma mudança fundamental de perspectiva e de

abordagem.

Com uma nova perspectiva, as OA devem estruturar seus processos de ensino e

aprendizagem na construção de projetos que instiguem novas formas de pensar,

este deve ser o objetivo maior, ao contrário de se focar nos fatos ou estruturas.

CEOs, gerentes e líderes devem criar ambientes apoiadores que visam a busca de

insigths, e pensamentos mais profundos, auxiliando na construção de cenários onde

os funcionários possam coletar, interpretar e aplicar informações.

11 Líderes entendido aqui como profissionais contratados para  orientar uma equipe de colaboradores
12Gerentes entendido aqui como profissionais contratados para administrar setores e/ou áreas e
coordenar o grupo de pessoas envolvidas.
13 CEO’s : Chief Executive Office = dirigentes de organizações
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Primeiro líderes e gerentes devem criar oportunidades para a aprendizagem
projetando cenários e eventos que induzem às atividades necessárias.
Segundo, devem cultivar o tom correto nutrindo normas, comportamentos e
regras de engajamento desejáveis. Terceiro, devem liderar o processo de
discussão pessoalmente, enquadrando o debate, fazendo perguntas,
ouvindo atentamente e oferecendo feedback e fechamento. Feitas de forma
correta, essas tarefas dão um grande passo em direção à construção da
capacidade duradoura de aprendizagem de uma organização. (GARVIN
2003, p.209)

Para tanto é fundamental a atenção a três fatores que devem ser instigados a partir

de metodologias direcionadas e pensadas estrategicamente, a saber: criar

oportunidade, estabelecer o tom e liderar a discussão (QUADRO 4).

QUADRO 4

Metodologias que fomentam novas formas de pensar
FATORES AÇÕES E/OU ASPECTOS QUE

MERECEM DESTAQUE
ATIVIDADES VINCULADAS

Criando
Oportunidades

Fóruns de Aprendizagem: reunião de
discussão que giram em torno de

questões significativas para a
organização. Participantes analisam

dados brutos, filtram, interpretam para
definir ações e planos.

Atribuições Exploratórias: fomentar o
conhecimento a partir de inquirição

eficiente

Experiências compartilhadas:

- auditoria de sistemas;
- projetos de benchmarking;
- missões de estudos
- reuniões;
- encontros rotineiros;
- reuniões fora do local de
trabalho
- reuniões com brainstorming sem
formalidades

Estabelecendo o Tom

Desafio e Dissensão:
a atmosfera deve ser criada envolvendo
um clima de desafio, ceticismo e dúvida
a fim de instigar o exame minucioso e

exploratório das soluções.

Segurança e suporte:
Ambiente acolhedor para descartar as

formas antigas de pensar e agir.
Sentimento de segurança que propicia o

questionamento

Comunicação Aberta:
Acesso livre a informação. O

conhecimento deve ser compartilhado.

- exposição de desafios que
fomentem a inquirição e
aprendizagem;
-mudança de
processo/procedimento que
apresentam opiniões novas e
dissidentes.
- processos de autoexame  e
discussões da estrutura corrente
- desenvolvimento de ações que
criem identidade e
compartilhamento de metas
- metodologia dos seis chapéus
de “Edward de Bono14”
- assumir novas
responsabilidades
temporariamente com apoio do
superior (delegar)
- alteração de incentivos;
- recompensas
- políticas que visam a atuação
gerencial participativa;
-construção de equipes
multidisciplinares.

14 Edward de Bono: um dos principais especialistas em criatividade. Metodologia dos seis chapéus
visa categorizar os tipos de comentários que as pessoas fazem e os papéis e posicionamentos que
adotam em discussões. (localizado na segunda linha das atividades vinculadas – quadro 4 )
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Liderando a discussão Seja focando a coleta de inteligência, a
aprendizagem com experiência ou em
experimentação, geralmente envolve

algum grau de discussão.

- Perguntar visando enquadrar
questões; oferecer instruções;
solicitar informações; sondar em
busca de análise; inferir
conexões; buscar opiniões e
ratificar decisões.
- Ouvir com atenção ao que está
sendo dito e como foi dito;
- Responder considerando o
significado de tudo que é dito e
com muita habilidade para não
esvaziar o comentário.

Fonte: adaptado de Garvin (2003)

Para garantir o sucesso das atividades é fundamental que sejam adequadamente

projetadas e lideradas, além de estarem claras as metas de aprendizagem

direcionadas para o desempenho.

2.5 O processo de T&D e o Modelo de Garvin: Contribuição do referencial teórico
para a pesquisa

Para a realização da pesquisa de campo faz-se necessário vincular aspectos

relativos à estruturação dos processos de T&D em consonância com as diretrizes

operacionais do modelo proposto por Garvin, conforme apresentado no Quadro 5.

QUADRO 5

Relação: T&D X diretrizes de Garvin

Processo de T&D Diretrizes Operacionais
Garvin

Contribuição

Aspectos Gerais:

- contexto de GP ênfase no
T&D;

- objetivos/Estratégia Soft/
Hard

- linha prospectiva ou
defensiva;

- Aprendizagem deve ser
fundamental para os resultados
organizacionais;
- Fundamentar ações no
aprendizado e não no
desempenho ou priorizar
resultados imediatos;

- Identificar desafios e
oportunidades de negócios
visando planejamento anual do
que é necessário aprender;
- Prova de Fogo: meta de
aprendizagem; perde
conhecimentos críticos com
saída de colaboradores; age
com base no que sabe;
- Políticas e práticas que
minimizam risco de escoamento
de conhecimentos críticos;

A maneira com que a
organização define e estrutura
suas estratégias direciona as

ações de GP que
conseqüentemente impacta

nos processos de TD&E, bem
como define o papel e a

atuação dos gestores
(considerados os responsáveis
pela disseminação de políticas

e práticas organizacionais).
Posto isto, tais questões
impactam diretamente na

forma com que a organização é
motivada a impulsionar a

aprendizagem e alavancar o
conhecimento.
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- papel da atuação gerencial.

- Cerne da aprendizagem
organizacional: conjunto de
processos que podem ser
planejados, desenvolvidos e
conduzidos e que devem ser
gerenciados para
aprimoramento constante;

- Atuação gerencial (aquisição,
interpretação, utilização e
aplicação da informação)

Diagnóstico – LNT:

- processo diagnóstico;
- Indicadores: relação com a
estratégia;
- Variáveis do contexto (
políticas e práticas de
incentivo; valorização;
atuação gerencial, dentre
outros)

- Prova de fogo: meta de
aprendizagem vinculada ao que
é necessário aprender;
- levantamento das
necessidades de aprendizagem
(simulação,
pesquisa,benchmarking e T&D)

O diagnóstico e o LNT é a
primeira etapa a ser

desenvolvida na estruturação
do processo de TD&E, tais

ações devem ser realizadas
em concordância com as

estratégias organizacionais que
direcionarão todo o

planejamento e programação
dando consistência e sentido a
tudo que será realizado no que

tange a organização de
aprendizagem.

Planejamento e
Programação:

- Definição relacionada ao
LNT

- Linha de aprendizagem:
cognitivista e behaviorista
- Metodologia propicia:
Aprender a conhecer;
aprender a fazer; aprender a
viver juntos; aprender a ser;
- Métodos para reter;
transferir e disseminar
conhecimento;
- Método vinculado ao perfil
do aprendiz;

- Cerne da aprendizagem
organizacional: planejamento;
condução e gerenciamento

-Identificar como se dá o
processo e a prática relativos a
aprendizagem;
Prova de Fogo: receptividade a
informações discordantes; evita
erros repetitivos;
- Definir como os
conhecimentos e habilidades
podem ser adquiridos;
- Atuação gerencial
(compartilhar e interpretar
informação/ capacidade de agir
sobre novas interpretações;
ambiente encorajador e
estimulante; feedback; busca
novas formas de pensar e
fontes de informação)
- A aprendizagem deve ser
prática e aplicável.

A etapa do planejamento e
programação de TD&E é

fundamental para que as ações
estejam coerentes aos
objetivos e estratégias

organizacionais dando forma à
organização de aprendizagem
propiciando a construção de
ações coerentes, bem como
estruturando um ambiente

facilitador para a
aprendizagem.

Avaliação:

- Instrumentos psicométricos;
- Método de avaliação
propicia validar mudança nos
níveis macro
(organizacional); meso
(grupos e equipes) e micro (
individual)

- Cerne da aprendizagem:
gerenciamento;
- Aprendizagem deve ser
prática, aplicável e fundamental
para os resultados
organizacionais;

A avaliação dos processos de
TD&E é fundamental para

validar os resultados
alcançados em relação ao que

se definiu como meta e
necessidade de aprendizagem,
além de auxiliar na validação
da aplicabilidade do que foi

aprendido, bem como
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direcionar novas ações que se
fizerem necessárias.

Fonte: Desenvolvido pela autora – adaptado de Mascarenhas (2010); França (2009); Lima e Borges
Andrade (2006); Abbad Freitas e Pilati (2006); Garvin (2003)

Tomando como base que o cerne da aprendizagem organizacional está em um

conjunto de processos que são planejados, desenvolvidos, conduzidos e

gerenciados, a área de T&D está intrinsecamente ligada ao sucesso da forma com

que a organização é motivada a impulsionar a aprendizagem e alavancar o

conhecimento. Tal questão torna relevante a análise de preceitos que sustentam a

gestão de pessoas, bem como a forma com que as organizações estruturam seus

processos de TD&E.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para análise e coleta de dados

norteadoras do trabalho. Caracteriza a pesquisa, define a população, bem como

apresenta a forma de coleta de dados e estratégias de análises destes.

3.1 Caracterização da pesquisa

O presente trabalho tem como objetivo analisar como o processo de treinamento e

desenvolvimento contribui para a estruturação de uma organização de

aprendizagem Para tanto a pesquisa pode ser caracterizada quanto aos fins como

descritiva, uma vez que busca levantar o ponto de vista dos envolvidos com relação

a forma com que a organização estudada desenvolve a área de T&D e sua

contribuição para a aprendizagem organizacional, fazendo uma relação entre teoria

e prática.

Segundo Andrade (2007); Cervo, Bervian e Silva (2007) a pesquisa descritiva

possibilita a observação, registro, análise, classificação e interpretação de dados,

sem a interferência do pesquisador.

Em função dos objetivos da pesquisa, define-se, portanto quanto aos meios uma

pesquisa de campo a partir de um estudo de caso, visando a análise específica

entre o caso real face a teoria estudada, ou seja os dados foram coletados onde

ocorrem espontaneamente os fenômenos (ANDRADE, 2007; CERVO, BERVIAN ,

SILVA, 2007).

Os dados coletados foram submetidos à análise qualitativa e quantitativa, pois foi

utilizado como técnica de coleta entrevistas e questionários baseados na escala de

Likert.
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3.2 Unidade de análise e observação / População e Amostra

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa de grande porte, vinculada

especificamente ao setor de recursos humanos associada à área de T&D da

organização. Inicialmente foram envolvidos dois profissionais representantes do

nível estratégico (gerência de desenvolvimento organizacional e gerência do centro

de formação e aperfeiçoamento profissional/universidade corporativa) da unidade de

análise. Em um segundo momento foram envolvidos os clientes diretos da área de

T&D, ou seja o corpo gerencial representante das diversas áreas organizacionais

que demandam estruturação e realização de programas de T&D. Neste caso

específico uma população de 194 gerentes, cujo retorno obtido foi de 43

respondentes, representando um percentual de 22% de participantes.

3.3Técnicas de coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados, com os representantes do nível estratégico

da unidade de análise, foi utilizada a técnica de entrevista presencial (Apêndice A),

visando a fundamentação da análise qualitativa, pois segundo Marconi e Lakatos

(2007) a entrevista propicia conhecer o significado que o entrevistado dá aos

fenômenos e eventos cotidianos, utilizando de seus próprios termos, propiciando a

compreensão da perspectiva e experiências dos entrevistados. Portanto esta etapa

envolveu dois gestores, sendo um responsável pela gerência do centro de formação

e aperfeiçoamento profissional/universidade corporativa, aqui denominado como

(E1) entrevistado 1 e o outro (E2) entrevistado 2, responsável pela gerência de

desenvolvimento organizacional. Cada entrevista teve duração aproximada de 1

hora e 30 minutos e foi gravada para posterior análise das informações.

Complementando a coleta de dados e visando uma análise comparativa do que é

definido estrategicamente com a percepção dos clientes da área, foi estruturado um

questionário (Apêndice B) direcionado aos gerentes clientes da área de T&D,

focando todos os fatores que foram abordados nas entrevistas.
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O questionário foi construído levando em consideração as orientações propostas por

Santos (2005) cuja observação relativa quanto à clareza das questões, tamanho,

conteúdo e organização lógica foram considerados de forma significativa,

objetivando a qualidade da coleta de dados. Tal ferramenta foi elaborada contendo

43 questões fechadas dispostas em 3 blocos distintos abordando:

- Estratégias de Gestão de Pessoas e T&D (aspectos gerais): cuja ênfase foi dada

na identificação da maneira como a organização estrutura suas estratégias e

direciona as ações de GP que conseqüentemente impacta nos processos de T&D,

bem como define o papel e atuação dos gestores. Tais fatores levam a identificação

da forma com que a organização é motivada a impulsionar a aprendizagem e

alavancar o conhecimento;

- Práticas de T&D envolvendo LNT/diagnóstico, planejamento e programação e

avaliação: visa identificar a forma com que os processos de T&D são estruturados

visando a coerência entre necessidades e resultados, além de propiciar a avaliação

de fatores convergentes à aprendizagem organizacional;

- Atuação Gerencial: visa identificar a contribuição da atuação gerencial no que se

refere ao desenvolvimento de ações que contribuem para o alcance da

aprendizagem organizacional.

Com vistas a confirmar a clareza das questões, a ordenação lógica bem como o

tempo aproximado para responder o questionário, foi realizado um pré-teste com 7

gestores de empresas diferenciadas. Após a análise do pré-teste, cujo resultado não

apontou nenhuma necessidade de alteração do modelo inicial, o questionário foi

então enviado, via e-mail, para todos os gestores clientes da área de T&D, somando

um total de 194. No período aproximado de 1 mês o retorno somou um total de 43

participantes respondentes, ou seja um percentual de 22%. Tal amostra torna-se

significativa mediante as características da população, uma vez que não existe uma

variância sistemática da mesma, podendo ser caracterizada como uma amostra

acurada (COOPER , SCHINDLER, 2003).
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Vale ressaltar que a pesquisadora contou com a significativa participação do

Superintendente de Recursos Humanos e da Gerência de Desenvolvimento

Corporativo e Gestão de Talentos, contribuindo com o êxito do número de

participantes da pesquisa.

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados

A análise dos dados levou em consideração a comparação dos aspectos

norteadores do processo de T&D em relação às diretrizes propostas por Garvin para

aprendizagem organizacional, conforme QUADRO 5 do referencial teórico.

Os dados coletados via questionário foram tratados em excell 2007 utilizando a

análise da escala de Likert de 5 pontos. Os itens 1 e 2 foram agrupados e

classificados no fator de discordância e os itens 4 e 5 agrupados e classificados no

fator de concordância, já o item 3 foi definido como neutro.

Complementando as análises estatísticas, foi realizada a análise qualitativa dos

dados coletados nas entrevistas compondo o grupo de informações coletadas,

propiciando a correlação entre o que é definido estrategicamente e a percepção dos

clientes, conforme o QUADRO 6.

QUADRO 6

Fatores norteadores da análise da pesquisa

Fatores de análise Autores de referência Objetivos da pesquisa

Estratégias de GP
e T&D
(questões de 1 a 8)

- Mascarenhas (2009)
- França (2009)

- Analisar o alinhamento
das estratégias de gestão
de pessoas com o setor de
treinamento e
desenvolvimento na
organização pesquisada.

Práticas de T&D:

- LNT/Diagnóstico
- Planejamento e
programação
- Avaliação
(questões de 9 a
30)

- Milkovich e Boudrau (2000)
- Boog (2002)
- Dutra (2006)
- Gil (2001)
- Delors (2003)
- Lima e Borges-Andrade
(2006)
- Abbad, Freitas e Pilati
(2006)

- Identificar as políticas e
práticas de treinamento e
desenvolvimento na
organização estudada;
- Analisar ações vinculadas
à área de treinamento e
desenvolvimento que
contribuem para
organizações de
aprendizagem com base no
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modelo proposto por Garvin
Atuação Gerencial
(questões de 31 a
44)

- Garvin (2003) - Analisar a contribuição da
atuação gerencial para a
aprendizagem
organizacional.

Aprendizagem
Organizacional

- Easterby-Smith, Burgoyone
e Araújo (2001)
- Garvin (2003)
- Fernandes (2005)

- Analisar ações vinculadas
à área de treinamento e
desenvolvimento que
contribuem para
organizações de
aprendizagem com base no
modelo proposto por Garvin

Fonte: elaborado pela autora
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4 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

A empresa foco do trabalho é uma companhia energética do Brasil, de capital misto

e aberto, cujo negócio envolve a geração, transmissão e distribuição de energia

elétrica, além de viabilizar também soluções energéticas. Por ser uma empresa de

grande representatividade no mercado foi acordado não revelar a identidade da

instituição.

Atualmente, a empresa atende cerca de 18 milhões de pessoas distribuídas em

torno de 774 municípios do estado onde atua, abrangendo também a gestão de uma

rede de distribuição com mais de 400 mil quilômetros de extensão. Para colocar em

funcionamento tamanha estrutura, a empresa conta com um quadro de pessoal

direto de aproximadamente 10.000 colaboradores.

Visando ao desenvolvimento organizacional contínuo, o atendimento de alta

qualidade e precisão, a empresa conta com uma estrutura de gestão de pessoas

cujos processos são desenvolvidos de forma sistemática e em consonância com as

estratégias organizacionais.

Neste sentido, treinar e desenvolver seus colaboradores não é uma prática recente

na organização. Há mais de 43 anos a empresa conta com uma estrutura robusta

que acolhe e estrutura as ações de T&D com vistas a aperfeiçoar tecnicamente seu

quadro de funcionários. Em 2008 a antiga escola de formação e aperfeiçoamento

profissional (EFAP) foi reestruturada passando a ser caracterizada como a

universidade corporativa da organização, cujo objetivo principal é gerar o

alinhamento das estratégias de desenvolvimento com as estratégias

organizacionais.

A atual universidade corporativa conta hoje com uma estrutura de três escolas

divididas em: escola de cultura e sustentabilidade; escola de tecnologia e energia e

escola de negócios, abrangendo cinco eixos temáticos, a saber:
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- EC&S: eixo energia e cultura e sustentabilidade;

- ETE: eixo energia e excelência técnica;

- EN: eixo energia e suporte estratégico e liderança.

Cada eixo é responsável por uma série de ações de desenvolvimento de

competências técnicas, comportamentais e de liderança.

Desta maneira a universidade corporativa ampliou a atuação de T&D e aumentou a

importância deste para o desenvolvimento organizacional.



69

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa quantitativa e qualitativa na

empresa em questão. Para tanto foi estruturado em 4 seções, sendo que a primeira

aborda aspectos vinculados a forma com que são pensadas e estruturadas as

estratégias e ações de GP e T&D visando analisar o alinhamento da gestão de

pessoas com o setor de treinamento e desenvolvimento na organização pesquisada.

A segunda parte analisa a percepção dos participantes quanto a estruturação dos

programas de T&D, contribuindo para a relação do que se propõem como

organizações de aprendizagem.

Já a terceira seção foca a identificação da contribuição da atuação gerencial para a

aprendizagem organizacional, uma vez que segundo Garvin estes têm papel

fundamental na propulsão da aprendizagem organizacional.

E por fim, a quarta seção apresenta a análise geral das ações vinculadas à área de

treinamento e desenvolvimento que contribuem para organizações de aprendizagem

com base no modelo proposto por Garvin(2003).

5.1 Estratégias de Gestão de Pessoas e Treinamento e Desenvolvimento

Esta seção foi estruturada com base nas respostas de 8 questões do questionário

visando a análise do alinhamento das estratégias organizacionais com a gestão de

pessoas, especificamente a área de T&D e a relevância desta para a organização.

5.1.1 Análise quantitativa

O GRAF 1 corresponde ao alinhamento das diretrizes de gestão de pessoas com as

estratégias organizacionais. A grande maioria da população participante da

pesquisa, ou seja 68% (29 participantes) dos gestores respondentes, concordam
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que as diretrizes de GP estão alinhadas às estratégias organizacionais, tal aspecto

reflete a busca da organização em alinhar os padrões de comportamento com o

cenário atual da organização, trazendo coerência entre o discurso e a prática, que

segundo Mascarenhas (2009) é o alicerce das ações que sustentam a GP.

Gráfico 1 - Alinhamento de Diretrizes
Fonte: dados da pesquisa - 2010

O GRAF 2 apresenta dados sobre a clareza das diretrizes de treinamento e

desenvolvimento com foco no alcance das estratégias organizacionais. Para os

gestores participantes da pesquisa 49% (21 participantes) concordam que as

diretrizes de T&D são claras e contribuem com o alcance das estratégias

organizacionais, mas 39%(17 participantes) indica neutralidade perceptual, ou seja

não tem uma posição clara sobre o tema, apenas 12%(5 participantes) discordam

de tal contribuição. Os dados aqui apresentados indicam uma fragilidade da área

uma vez que para ocorrer o alcance dos objetivos organizacionais as estratégias e

ações da área de T&D devem convergir para o desenvolvimento das pessoas em

relação às necessidades organizacionais. Segundo Garvin (2003) um dos aspectos

relevantes para caracterizar uma organização que aprende está vinculado à clareza

das exigências futuras de aprendizagem, sendo estas, relacionadas às estratégias

organizacionais e visão de futuro, assim é possível mapear as necessidades de

aprendizagem e atuar sobre elas.
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Gráfico 2- Clareza e contribuição das diretrizes de T&D
Fonte: dados da pesquisa - 2010

O GRAF 3 apresenta a percepção dos gestores participantes da pesquisa quanto ao

crescimento de investimento15 na área de T&D. A grande maioria dos gestores

(77%) (33 participantes) percebe o aumento significativo dos investimentos na área

de T&D, tal aspecto converge com as colocações de Vargas e Abbad (2006) onde,

mediante a cultura do conhecimento torna necessário para as organizações se

aprimorarem constantemente na busca para suprir suas necessidades básicas e

estratégicas.

Gráfico 3- Investimento em T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

15 Investimento: empregar recurso financeiro ampliando o número de treinamentos, cursos, etc..
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O GRAF 4 apresenta os dados quanto ao aspecto do que se prioriza nos programas

de T&D. Para 45% (24 participantes) dos gestores a organização prioriza o

aprendizado contínuo, mas da população pesquisada, 25% (13 participantes) não

tem uma posição clara sobre o tema e 30% (16 participantes) consideram que o

aprendizado contínuo não é priorizado. Os dados aqui apresentados indicam uma

necessidade organizacional, que mesmo diante do aumento de investimento na área

de T&D, torna necessário a estruturação de estratégias que propiciem o alcance de

uma cultura mais voltada para o conhecimento, onde os programas educacionais

são desenhados para cultivar a aprendizagem individual e organizacional a curto,

médio e longo prazos, priorizando o conhecimento em detrimento a cultura de

habilidades, conforme sugerem Vargas e Abbad (2006).

Gráfico 4- Prioridade do aprendizado contínuo em detrimento de resultados imediatos
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 5 apresenta a percepção dos gestores participantes da pesquisa no que se

refere às práticas de GP. Segundo Mascarenhas (2009) as estratégias de GP devem

ser vinculadas aos aspectos culturais da organização, uma vez que estas

direcionam a ação e são internalizadas pelos indivíduos, trazendo coerência do

discurso e da prática. Neste sentido há que ressaltar o esforço da organização

estudada em fomentar ações de GP que propiciem o desenvolvimento de uma

cultura voltada para a aprendizagem. Mesmo que 61% (26 participantes) dos

gestores participantes da pesquisa entendam que as políticas de GP auxiliam no

fomento à busca de novos conhecimentos pelos colaboradores, 18%(8 participantes)

não possuem uma percepção clara sobre o tema e 21%(9 participantes) acreditam
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que as políticas de GP não contribuem com o comportamento proativo em relação à

busca de conhecimento.

Gráfico 5- Políticas de GP como suporte para busca de novos conhecimentos
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 6 apresenta dados com relação às estratégias de T&D com vistas à

disseminação e retenção do conhecimento. No caso da organização estudada,

apenas 23% (10 participantes) concorda que existe um trabalho da área de T&D

propiciando tal segurança. Já 42% (18 participantes) aponta uma neutralidade

perceptual e 35% (15 participantes) indicam uma relativa fraqueza das estratégias

de T&D no que se refere à disseminação e retenção do conhecimento. Estes

resultados da pesquisa estão relacionados com um dos fatores da “prova de fogo”

proposto por Garvin (2003), aspecto que aponta para um contexto organizacional

fragilizado no sentido de perda de conhecimento crítico. Há que se ressaltar a

necessidade da área de T&D, ao estruturar os programas de treinamento, propor

métodos, técnicas e procedimentos que propiciem no processo de aprendizagem a

retenção, transferência e disseminação do conhecimento, bem como a garantia de

uma atuação convergente às necessidades apontadas pelo LNT.
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Gráfico 6- Clareza das estratégias de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 7 aponta a contribuição das áreas para o LNT. Dentre os gestores

participantes da pesquisa, 52% (22 participantes) conseguem identificar, nas áreas

que atuam, necessidades de aprendizado, direcionando-as a área de T&D, em

função de novas oportunidades de negócio e redefinição de processos e atividades,

divergindo da percepção de 18%(8 participantes) dos participantes. Já 30% (13

participantes) possuem neutralidade perceptiva. Tais dados apontam para um

aspecto que requer atenção, pois segundo Garvin (2003) uma organização de

aprendizagem possui como fator primordial a clareza com relação as exigências

futuras de aprendizagem, tornando relevante a análise de cenário prospectivo no

que se refere as ações de LNT.

Gráfico 7- LNT vinculado a novas oportunidades de negócios
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 8 apresenta a percepção dos gestores participantes da pesquisa com

relação a estruturação dos programas de T&D na contribuição dos fundamentos da

aprendizagem organizacional, segundo Garvin (2003). Para os participantes da

pesquisa, 70% (30 participantes) acreditam que a área de T&D busca formar o corpo

gerencial contribuindo com a criação, aquisição, interpretação, transferência e

retenção de conhecimento. Já 28% (12 participantes) possuem uma perceptividade

neutra com relação ao tema. Tais dados são de extrema relevância, pois segundo

Garvin (2003) a atuação de gerentes e líderes é fundamental para a construção da

capacidade duradoura de aprendizagem de uma organização, aspecto este

apontado como positivo para a organização estudada.

Gráfico 8- Formação de gestores
Fonte: dados da pesquisa - 2010

O GRAF 9 apresenta a percepção geral dos gestores com relação ao alinhamento

das estratégias de GP com o setor de T&D na organização estudada. Segundo

Mascarenhas (2009) e França (2009) as estratégias de GP devem ser claras e

coerentes com a realidade organizacional. Como a área de T&D é responsável por

desenvolver estratégias que contribuem com a criação, aquisição, interpretação,

transferência e retenção de conhecimento, sua relação com as práticas de GP deve

ter uma relação clara, que propicie o alcance dos resultados organizacionais.

Portanto, segundo os dados apresentados neste grupo de questões, percebe-se que

a maioria dos participantes da pesquisa 61% (26 participantes) possui uma

percepção positiva quanto ao alinhamento das práticas de GP com as estratégias de
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T&D, mas cabe ressaltar que um percentual significativo possui neutralidade

perceptiva alcançando 25% (11 participantes) da população, já 14% (6 participantes)

dos participantes percebem de forma negativa o alinhamento das práticas de GP

com as estratégias de T&D, cabendo a organização uma atenção maior voltada a

estruturação das estratégias em prol das necessidades organizacionais.

Gráfico 9- Relação entre as estratégias de GP e T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.1.2 Análise qualitativa

A análise qualitativa aqui apresentada é fruto da entrevista realizada com dois

gestores, sendo um gerente do centro de formação e aperfeiçoamento

profissional/universidade corporativa e o outro gerente de desenvolvimento

organizacional. Tais entrevistas foram realizadas visando a comparação do

alinhamento entre o que se estabelece pelas áreas envolvidas com T&D e a

percepção dos gerentes das diversas áreas que demandam T&D.

Segundo os entrevistados o RH trabalha com o conceito de RH estratégico, para

tanto tem como base de sustentação a gestão por competências além de se guiar

pelo BSC(Balanced Scorecard) cuja dimensão aprendizagem e crescimento são a

base do mapa corporativo, tais informações podem ser reforçadas com as citações a

seguir:
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(...) No BSC a dimensão aprendizagem e crescimento é base do mapa
corporativo e um dos objetivos dessa dimensão é desenvolver
competências estratégicas de forma sustentável. (E1)

(...)As ações e políticas são construídas paralelamente ou em conjunto ao
planejamento estratégico, usamos o BSC. Normalmente a partir da visão é
disparada uma série de procedimentos que vamos adotando nas práticas.
(E2)

As práticas de T&D são definidas a partir da análise de competências técnicas,

comportamentais e de liderança, identificadas pelo programa de avaliação de

desempenho, pesquisa de clima, mapeamento de competências/gap, dentre outras

ações que apontam as necessidades de T&D além de estar vinculadas às

estratégias organizacionais e respectivamente de GP.

Segundo os entrevistados a empresa possui uma cultura muito forte de T&D que

tem como função fomentar o desenvolvimento dos colaboradores para possibilitar o

alcance das estratégias organizacionais. A empresa possui uma visão estratégica

ousada e se não houver o fomento ao desenvolvimento é difícil alcançar os objetivos

predefinidos. A percepção dos entrevistados é reforçada pelas citações que seguem:

(...) a empresa tem uma cultura de T&D muito forte que vem desde 1943.
(E1)

(...)Quem treina e regularmente se desenvolve vê a importância. O
conhecimento hoje está igual celular, cada dia a quantidade de
informação/conhecimento...é vital se não fica para trás (E2)

Dentre as práticas de GP estão ações que visam a aplicação de conhecimentos

adquiridos tais como: seleção interna; bolsa para graduação e pós graduação, CCQ,

seminários de melhores práticas, projetos de P&D, programa de remuneração.

No que se refere à disseminação e retenção do conhecimento a empresa não possui

estruturada uma estratégia que atenda tal objetivo, mas com o desenvolvimento da

universidade corporativa a empresa está trabalhando para suprir este gap.

Atualmente o conhecimento fica registrado em manuais, projetos, enfim em ações

pontuais, mas que não tem como objetivo final a disseminação e retenção do

conhecimento. Uma das ações a ser desenvolvida pela universidade corporativa,

cujo foco é a retenção de conhecimento, está vinculada ao aproveitamento de ex
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empregados, pois sabe-se que existem casos cujo conhecimento está centralizado

em uma pessoa e quando esta sai a empresa perde muito. Tal fato vai ao encontro

do que propõem Garvin (2003) com a prova de fogo cujo objetivo é identificar se a

empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa.

Quanto a formação dos gestores com foco na criação, aquisição, interpretação,

transferência e retenção de conhecimento, a empresa possui um programa de

desenvolvimento de liderança robusto, cujo objetivo é preparar os gestores para

exercerem a liderança de forma efetiva. Além desta ação a empresa possui também

o programa de gestão sucessória que identifica os líderes potenciais e prepara-os

para assumirem o cargo posteriormente. Nestes programas não existe um módulo

específico de GP, nem de gestão do conhecimento, mas com a criação da

universidade corporativa há uma proposta para a inclusão do módulo de gestão do

conhecimento.

Segundo os dados até aqui apresentados existe uma coerência entre os

participantes da pesquisa, gestores e representantes do nível estratégico da

organização.

5.2 Políticas e práticas de T&D

Segundo Garvin (2003) o cerne da aprendizagem organizacional reside em um

conjunto de processos que podem ser planejados, desenvolvidos e conduzidos,

devendo ser gerenciados e aprimorados constantemente. Portanto, esta seção foi

estruturada com base nas respostas de 22 questões do questionário que foram

estruturadas com o objetivo de coletar dados para análise da forma com que os

processos de T&D são estruturados e contribuem para a construção de uma

organização de aprendizagem, uma vez que tal fator vai ao encontro do cerne da

aprendizagem organizacional.
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5.2.1 Análise quantitativa

O GRAF 10 apresenta os dados relacionados a ação de LNT e a ênfase dada nesta

etapa do processo de T&D. Para 63%(27 participantes) dos gestores ao ser

realizado o LNT a área se preocupa especificamente com o gap de desempenho dos

colaboradores, vale destacar que os demais participantes da pesquisa 25% (11

participantes) não definem claramente sua opinião e os demais 12%(5 participantes)

discordam com tal aspecto. Os dados aqui apresentados apontam a necessidade

organizacional em ampliar os fatores que subsidiam o LNT, pois segundo Abbad,

Freitas e Pilati (2006) as necessidades de treinamento e desenvolvimento devem

advir de diversas fontes que não somente análise de desempenho e produtividade.

Gráfico 10- LNT relacionado aos gap de desempenho
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 11 apresenta dados com relação a clareza das metas de aprendizagem

propiciadas pelas ações de LNT. Para 42% (18 participantes) dos gestores o LNT

norteia as ações de T&D auxiliando na definição das metas de aprendizagem, mas

37%(16 participantes) não possuem uma definição clara e 21%(9 participantes)

apontam para a não definição das estratégias de T&D a partir do LNT. Os dados

apresentados estão vinculados a uma das questões da “prova de fogo” (a empresa

possui uma meta definida de aprendizagem?) proposto por Garvin (2003) e indicam

a necessidade organizacional em dar uma atenção maior no processo de levantar



80

necessidade de treinamento para que este seja uma fonte significativa de

informações para nortear com mais precisão às necessidades de aprendizagem

organizacional.

Gráfico 11- LNT como norteador das estratégias de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 12 aborda aspectos vinculados ao LNT relacionados a fatores

extraorganziacional. Segundo 51% (22 participantes) dos gestores as ações de LNT

levam em consideração a análise do cenário extraorganizacional, mas 30%(13

participantes) dos participantes da pesquisa não possuem uma percepção clara

desta ação e 19% (8 participantes) apontam para a desconsideração das ações de

LNT para fatores como inovações tecnológicas, economia, dentre outras questões.

Mesmo tendo um número significativo de gestores que levam em consideração o

cenário extraorganizacional ao realizar o LNT, os demais percentuais levantados

merecem atenção uma vez que segundo Garvin (2003) um dos fatores fundamentais

para identificação de uma OA é a receptividade a informações discordantes (“prova

de fogo”), ou seja os conflitos e contrastes são essenciais para o processo de

aprendizagem e podem ser identificados em ações de LNT para direcionar melhor o

planejamento e a programação da área de T&D.
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Gráfico 12- LNT vinculado a fatores extraorganizacionais
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 13 aponta os dados com relação a coerência do LNT para com a

estruturação dos programas de T&D. Para Garvin (2003) o cerne da aprendizagem

organizacional está vinculado a um conjunto de processos que podem ser

planejados, desenvolvidos, conduzidos e gerenciados, mas para tanto é necessário

identificar e definir claramente as metas de aprendizagem. Na organização

pesquisada, os dados apontam para um cenário onde 47% (19 participantes) dos

gestores percebem que as ações de T&D são coerentes com o que é levantado no

LNT, mas 44% (18 participantes) não possuem uma percepção clara desta

correlação e 9% (4 participantes) apontam para a dissonância entre o LNT e as

ações de T&D. Os dados aqui apresentados merecem atenção uma vez que a partir

do que é detectado de necessidade de aprendizagem só será sanado se o que é

abordado e trabalhado nos programas de T&D forem convergentes.
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Gráfico 13 - Desenho dos programas de T&D em consonância com o LNT
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 14 aponta os dados relativos a percepção dos gestores participantes

quanto ao que se leva em consideração na estruturação dos programas de T&D.

Para 40% (17 participantes) dos gestores a área de T&D leva em consideração, ao

montar os programas de T&D, a estrutura organizacional e a gestão do trabalho. Já

46% (19 participantes) não opinaram claramente e 14% (6 participantes) apontam

para desconsideração do contexto organizacional e da gestão na estruturação dos

programas. Os dados aqui apresentados apontam para a necessidade da

organização estudada, levar em consideração o contexto organizacional a fim de

propiciar programas compatíveis com as necessidades reais e que podem ser

aplicáveis.

Gráfico 14 – Estruturação dos programas de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 15 aponta a percepção dos gestores participantes no que se refere a

consideração da área de T&D para aspectos tanto técnicos quando sociais na

estruturação dos programas. Para 65% (27 participantes) dos gestores a área de

T&D leva em consideração aspectos técnicos e comportamentais na estruturação do

processo de aprendizagem, tal fator é de grande relevância na organização

estudada, uma vez que segundo Garvin (2003) uma organização de aprendizagem

deve criar, adquirir, interpretar, transferir e reter conhecimento, para tanto é

fundamental que trabalhe com a modificação do seu comportamento para refletir

novos conhecimentos e insights. Neste sentido, ao ser estruturado um programa de

T&D há que se trabalhar aspectos culturais que só podem ser fomentados a partir de

trabalhos que envolvem aspectos comportamentais/sociais.

Gráfico 15 – Fatores técnicos e sociais como fatores importantes na estruturação de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 16 apresenta dados com relação a abertura das áreas em aplicar o que é

aprendido nos programas de T&D, aspecto este fomentado pelos gestores. Um dos

preceitos de uma organização que aprende está vinculado ao indivíduo transferir o

aprendizado individual para a organização (FERNANDES, 2005), mas para tanto as

estratégias de gestão precisam fomentar tal comportamento. Segundo Garvin (2003)

a atuação gerencial tem como função minimizar as deficiências e estimular a

aprendizagem, que no caso específico da empresa estudada pode-se perceber que

existe uma necessidade de se trabalhar tal aspecto uma vez que 51% (22

participantes) dos gestores participantes da pesquisa acreditam que a gestão
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dificulta a aplicação do aprendizado, 21% (9 participantes) não tem uma percepção

clara sobre o tema e somente 28% (11 participantes) acreditam que existe um

ambiente propício para a aplicação do que é aprendido

Gráfico 16 – Aplicabilidade do que é aprendido
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 17 apresenta dados com relação ao desenvolvimento de colaboradores

flexíveis fomentados pela área de T&D. Segundo Garvin (2003) a aprendizagem

exige formas inovadoras de pensar, aspecto este que contrapõe a rotina. Para tanto

há que se ressaltar a necessidade de desenvolver, a partir dos programas de T&D,

uma postura flexível dos colaboradores, possibilitando atitudes proativas e que se

adeqüem facilmente às mudanças. Neste caso, a partir dos dados coletados

percebe-se uma relativa fragilidade da organização estudada, pois 37% (16

participantes) dos gestores não possuem uma percepção clara sobre o tema e 16%

(7 participantes) acreditam que os programas de T&D não proporcionam uma

postura flexível dos colaboradores, mas 47% (20 participantes) acreditam que tal

característica é fomentada pelos programas de T&D.

.
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Gráfico 17 – Flexibilidade dos colaboradores promovidas pelos programas de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF18 aponta a percepção dos gestores participantes da pesquisa no que se

refere ao trabalho desenvolvido pela área de T&D com ênfase em questões pontuais

e/ou de desenvolvimento. Para 72% (31 participantes) a área de T&D, além de

trabalhar aspectos pontuais do cargo, visa desenvolver os colaboradores de forma

mais ampla. Portanto uma formação de cunho mais abrangente, que engloba

fenômenos mais complexos como aprendizagem de conceitos e soluções de

problemas está alinhada às necessidades de uma OA, segundo Garvin (2003),

sendo este um fator positivo na organização estudada.

Gráfico 18 – T&D como fomento para o desenvolvimento e a capacitação pontual
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 19 apresenta dados coletados a partir da seguinte questão: Os programas

de treinamento são estruturados levando em consideração, além da capacitação

pontual, também o desenvolvimento dos colaboradores? Para 38% (16

participantes) dos gestores os programas de T&D focam no desenvolvimento de

respostas programadas e controladas em função da necessidade organizacional,

vale destacar que 38% (16 participantes) não possuem opinião clara sobre o tema e

24% (10 participantes) acreditam que os programas de T&D trabalham estímulos

que vão além de respostas programadas e controladas. Os dados apresentados

apontam para uma relativa divergência do que foi apresentado no gráfico 18,

sugerindo que para os gestores a área de T&D trabalha com o desenvolvimento do

colaborador, porém o enfoque behaviorista é significativamente presente na

formatação dos programas de T&D, estando portanto vinculado ao modelo

tradicional de capacitação aplicado no período de 1890 a 1930 conforme explicita

França (2003).

Gráfico 19 – Estímulos propiciados pelos programas de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 20 apresenta a percepção dos gestores em relação ao fomento do

aprender a conhecer propiciado pelas ações de T&D. Para Garvin (2003) a

aprendizagem é um processo que ocorre ao longo do tempo, é uma compreensão

mais profunda da realidade com vistas a um melhor desempenho, para tanto a

criação, aquisição, interpretação do conhecimento é fundamental, o que leva à

necessidade de ao se estruturar e definir as metodologias vinculadas aos programas

de T&D, o aprender a conhecer seja fomentado, uma vez que segundo Delors
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(2003) aprender a conhecer está vinculado a manipulação de instrumentos que

auxiliam na compreensão do ambiente que cerca o homem, ressaltando aspectos

vinculados à interdisciplinaridade. No caso da organização estudada para 58% (25

participantes) dos gestores a forma com que são trabalhados os programas de T&D

proporciona aos funcionários aprender a conhecer. Já 40% (17 participantes) não

possuem opinião clara sobre o tema, apenas 2% (1 participante) acreditam que tal

aspecto não é fomentado pelos programas de T&D, apontando a necessidade de

reforçar tal aspecto na estruturação dos programas.

Gráfico 20 – T&D propicia o aprender a conhecer
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 21 apresenta a percepção dos gestores em relação ao fomento do

aprender a fazer propiciado pelas ações de T&D. Para 69% (29 participantes) dos

gestores a forma com que a área de T&D estrutura os programas propicia o

aprender a fazer, aspecto este que converge para uma necessidade apontada na

“prova de fogo” proposto por Garvin (2003), ou seja a organização caracterizada

como OA age com base naquilo que sabe, portanto atua fundamentada em

conhecimentos extraídos das informações que são relevantes e que fundamentam

estratégias significativas.
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Gráfico 21 – T&D propicia o aprender a fazer
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 22 apresenta a percepção dos gestores em relação ao fomento do

aprender viver juntos propiciado pelas ações de T&D Para 49% (21 participantes)

dos gestores a forma com que são estruturados os programas de T&D auxilia o

aprendizado voltado para as relações interpessoais. Vale destacar que 30% (13

participantes) não possuem uma percepção clara sobre o tema e 21% (9

participantes) aponta para o não fomento das relações interpessoais propiciados

pelos programas de T&D. Há que se pensar que uma das características de uma

organização que aprende é a sua capacidade de transferir conhecimento (GARVIN,

2003), aspecto este que muitas vezes é fomentado pela capacidade dos

colaboradores em trabalhar em grupos e equipes fazendo-se fundamental os

aspectos vinculados a qualidade das relações interpessoais, portanto com relação a

organização estudada faz-se necessário reforçar este fator.
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Gráfico 22 – T&D propicia o aprender a viver juntos
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 23 apresenta a percepção dos gestores em relação ao fomento do

autoconhecimento propiciado pelas ações de T&D. Para 49% (21 participantes) dos

gestores a forma com que são trabalhados os programas de T&D auxilia o

autoconhecimento impactando diretamente no desenvolvimento da autonomia do

colaborador, já 28% (12 participantes) dos gestores não definem com clareza sua

percepção e 23%(10 participantes) apontam que as ações de T&D não

proporcionam o autoconhecimento. Tal fator deve ser fortalecido pelas ações de

T&D na empresa estudada.

Gráfico 23 – T&D propicia o autoconhecimento
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 24 apresenta os dados vinculados as ações de T&D para  a contribuição da

aquisição e criação de novos conhecimentos. Para Garvin (2003) é fundamental

para uma organização de aprendizagem ter como foco a criação e aquisição de

novos conhecimentos, percebe-se que tal fator é positivo na organização estudada,

pois para a grande maioria dos gestores participantes da pesquisa 74% (31

participantes) acreditam que os programas de T&D propiciam a criação e aquisição

de novos conhecimentos.

Gráfico 24 – T&D propicia a criação e aquisição de novos conhecimentos
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 25 apresenta dados com relação a contribuição dos programas de T&D

para a transferência e retenção de conhecimento. Para 44% (19 participantes) dos

gestores os programas de T&D contribuem para a transferência e retenção de

conhecimento, mas 33% (14 participantes) não possuem percepção clara sobre o

tema e 23% (10 participantes) definem que os programas de T&D não contribuem

para a transferência e retenção do conhecimento. Os dados aqui apresentados

indicam a necessidade de se reestruturar ações estratégicas da área de treinamento

e desenvolvimento a fim de proporcionar a organização uma maior tranqüilidade no

que se refere a perda de conhecimento, aspecto este ressaltado como de extrema

relevância para uma organização de aprendizagem, conforme Garvin (2003).
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Gráfico 25 – T&D propicia transferência e retenção de conhecimento
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 26 apresenta os dados com relação à contribuição dos programas de T&D

para o surgimento de “insights” na empresa. Segundo Garvin (2003) um dos

aspectos que qualificam uma organização que aprende é a forma com que seus

colaboradores lidam com as informações, sendo capazes de interpretá-las para

atuar de forma consciente e reflexiva, gerando assim novos conhecimentos e

insights. No caso da organização estudada, para 58% (25 participantes) dos

gestores a forma com que são estruturados os programas de T&D propiciam o

surgimento de insights na empresa, mas 26%(11 participantes) não possuem uma

percepção definida sobre o tema e 16%(7 participantes) acreditam que os

programas de T&D não propiciam insights, indicando portanto a necessidade de se

reforçar nas metodologias escolhidas para os programas de T&D o fomento a

transformação das informações em conhecimento propiciando assim insights que

colaboram com o alcance das estratégias e necessidades organizacionais.
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Gráfico 26 – T&D propicia surgimento de insights
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 27 indica a participação de experts e novas metodologias utilizadas na área

de T&D. Para 42% (18 participantes) dos gestores a área de T&D utiliza de novas

metodologias e experts internos para replicar o conhecimento, mas 30%(13

participantes) não possuem uma percepção clara sobre o tema e 28% (12

participantes) não percebem a utilização de novas metodologias e o aproveitamento

de experts internos como recursos para replicar o conhecimento. Os dados

apresentados indicam a necessidade de reforçar tal prática nos programas de T&D

da organização estudada.

Gráfico 27 – Utilização de recursos próprios e novas metodologias
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 28 apresenta dados com relação a utilização de cases de sucesso e

fracasso nos programas de T&D. Para 33% (14 participantes) dos gestores a área

de T&D propicia novas perspectivas organizacionais a partir da análise de cases de

sucesso e fracasso da empresa, mas 36%(15 participantes) não tem opinião clara

sobre o tema e 31%(13 participantes) apontam para a não utilização de tais

recursos como forma de instigar um novo olhar sobre as questões organizacionais.

Um dos processos fundamentais para se caracterizar uma organização que aprende

está vinculado a aprendizagem pela experiência, podendo este ser também

associado à “prova de fogo” (GARVIN, 2003) cuja questão envolve o

reconhecimento do erro como fator importante para o insight a partir do

compartilhamento do conhecimento, portanto na organização em questão há que se

fomentar o trabalho de melhoria também a partir da análise consciente das

experiências.

Gráfico 28 – Desenvolvimento de novas perspectivas com base em análises da realidade
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 29 apresenta os dados com relação a seguinte questão: os programas de

T&D propiciam aos colaboradores um olhar do todo organizacional no que se refere

às estratégias, bem como os processos da organização? Para 47% (20

participantes) dos gestores os programas de T&D propiciam aos colaboradores um

olhar do todo organizacional no que se refere às estratégias, bem como os

processos da organização. Já 25% (11 participantes) não possuem uma percepção

definida sobre o tema e 28% (12 participantes) não percebem a contribuição dos

programas de T&D neste aspecto. Neste caso, para que os colaboradores possam
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interpretar as informações e distinguir o que é relevante, é necessário que a

organização estudada proporcione, a partir dos programas de T&D, um olhar mais

abrangente da organização vinculado às estratégias.

Gráfico 29 – T&D propicia um olhar holístico das estratégias organizacionais
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 30 aponta dados com relação ao estímulo dos programas de T&D que vão

além da sala de aula. Para 37% (16 participantes) dos gestores os programas de

T&D estimulam o desenvolvimento de ações que propiciam o aprendizado fora da

sala de aula, ao contrário do que 44% (19 participantes) dos participantes da

pesquisa percebem, já 19% (8 participantes) não possuem uma opinião definida

sobre a questão. Para Garvin (2003) estruturar processos de ensino que instigue

novas formas de pensar deve ser uma meta significativa para as organizações de

aprendizagem, aspecto este que precisa ser reforçado na organização estudada.

Gráfico 30 – T&D estimula ações que vão além da sala de aula
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 31 apresenta dados com relação a medição de aprendizagem e a

aplicabilidade do que foi aprendido nos programas de T&D. Para 28%(12

participantes) dos gestores a área de T&D possui estratégias eficientes de medição

de aprendizagem, bem como a aplicabilidade daquilo que foi aprendido, mas

35%(15 participantes) não possuem uma visão clara sobre tal fator e 37%(16

participantes) acreditam que a medição do aprendizado não é eficiente. Os dados

apresentados no GRAF 31 estão vinculados à “prova de fogo” Garvin (2003),

indicando uma relativa fragilidade da organização estudada com relação ao que foi

definido como meta de aprendizagem e o real aprendizado que deve ser mobilizado

para ser aplicado na organização, assim a eficiência e eficácia das ações

estruturadas pela área de T&D não podem ser confirmadas com precisão.

Gráfico 31 – Estratégias de medição de aprendizagem
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 32 apresenta a percepção geral dos gestores participantes da pesquisa em

relação ao processo de T&D desenvolvido pela empresa estudada. No que diz

respeito ao processo de T&D envolvendo LNT/diagnóstico, planejamento e

programação e avaliação dos programas percebe-se que grande parte dos gestores

54% (23 participantes) tem um olhar positivo sobre a efetividade do processo, mas

34% (15 participantes) não possuem uma avaliação bem definida do que é

desenvolvido, já 12%(5 participantes) apontam para uma relativa discordância da

eficiência e eficácia do processo. Portanto cabe um aprimoramento de todo o

processo de T&D visando criar e reforçar aspectos que propiciem a qualificação de

uma organização que aprende.
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Gráfico 32 – Análise geral da percepção do processo de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.2.2 Análise qualitativa

No que se refere a estruturação dos programas de T&D, segundo os entrevistados

as metas de aprendizagem são claras. De acordo com o entrevistado A o LNT é

realizado anualmente, a partir daí são estipuladas as metas em um acordo de nível

de serviço, sendo este assinado pelo RH e pelas principais áreas da empresa,

pactuando metas para a universidade corporativa e para as áreas operacionais.

Atualmente, com a universidade corporativa está sendo criado as trilhas de

desenvolvimento, tal ação facilitará o LNT bem como a definição das metas, além de

ser criado também outras metas a partir do trabalho do comitê estratégico de

educação corporativa, cujo objetivo é o alinhamento das competências

organizacionais com as ações de aprendizagem. As informações podem ser

reforçadas com as citações a seguir:

(...) anualmente é realizado um LNT de T&D envolvendo todas as áreas da
empresa. Com base neste LNT são estipuladas as metas em um acordo de
nível de serviço e assinado pelo Rh e pelas principais áreas da empresa
onde são pactuadas várias metas a universidade corporativa e para as
áreas operacionais. (E1)

(...)Como agora com a universidade corporativa está se estruturando
melhor com as trilhas, as escolas de negócio, etc. Então estamos tendo um
trabalho de transferência destas expertises dos trabalhos dos técnicos, com
a contratação dos analistas. Informática, administrativo, demandas
específicas. (E2)
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Segundo os entrevistados os programas de T&D são estruturados com base nas

técnicas de desenho instrucional associado às legislações vigentes. Muitos

programas são elaborados pela própria área de T&D, posteriormente os analistas

revisam para adequação e aprovação. Existem também pacotes fechados de

treinamento que são melhorados a partir da análise da avaliação de reação e

programas que são comprados e alinhados às necessidades.

Apenas um programa de T&D que formalmente visa o compartilhamento e a

transferência de conhecimento entre os níveis individuais, de equipe e

organizacionais, a saber: rodeio nacional e internacional.

Na elaboração dos programas de T&D os aspectos técnicos e sociais são

considerados, outro fator que é levado em consideração é o objetivo de levar o

aprendiz a pensar de forma diferente do comumente utilizado, ou seja instigar a

quebra do modelo mental. Segundo o entrevistado uma das questões que dificulta a

aplicação do que é aprendido é a rotina e a resistência à mudança, além de

aspectos que acontecem na área que atrapalham os resultados do treinamento

como: troca de profissional a ser treinado, a fala do gestor onde é dito para esquecer

tudo que foi aprendido, enfim comportamentos que impedem o alcance pleno dos

resultados, mas que já está sendo minimizado pela cultura de aprendizado

desenvolvida ao longo do tempo na organização. Atualmente a empresa avalia os

resultados do treinamento apenas em 2 níveis: a avaliação de reação e de

aprendizado atualmente está implantando a avaliação de aplicação e de impacto,

com suporte de um sistema específico irá contribuir significativamente.

Segundo o entrevistado existe a necessidade de trabalhar de forma sistematizada

questões que propiciem o desenvolvimento dos pilares da educação (aprender a

conhecer, a fazer, a viver juntos e autoconhecimento), segundo ele os programas

fomentam tais fatores, mas merece um pouco mais de atenção. Existem redes que

poderiam auxiliar nesta questão, mas falta suporte e incentivo.

(...) criar forma não é só dentro do programa mas fora, isto no programa
está dentro sim, mas não existe nada sistematizado, não tem nada
intencional. É um ponto que a gente ainda precisa trabalhar. (E1)
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Para os entrevistados a forma com que são estruturados os treinamentos propicia o

surgimento de “insights”, aspecto este que pode ser comprovado informalmente nos

feedbacks dos gestores. Porém segundo um dos entrevistados não existe nada

formalizado cujo objetivo é a potencialização dos “insights”, para ele, com a criação

de redes sociais e incentivo ao compartilhamento de informação tal aspecto poderá

ser potencializado.

(...) mas não há nada estruturado ainda com vistas a potencializar esses
insights. O objetivo principal dos programas de T&D é a resolução de
problemas específicos. (E1)

(...)a gente teve idéias..tem muita coisa nos projetos que veio deste
insight...porque o programa de T&D fomenta? Porque você nunca faz o
T&D sozinho.......mas normalmente no programa de T&D você tem o
formalzão mas tem também network. (E2)

Dentre as práticas de T&D é comum utilizar dos experts da empresa para viabilizar

treinamentos com vistas a fazer repasse de conhecimento. Outro aspecto que vale

ressaltar é a utilização de cases de sucesso como forma de instigar a análise de

processos, mas a utilização de cases de fracasso da própria organização é pouco

utilizada, segundo os entrevistados este fato pode estar vinculado à cultura

organizacional. É também prática da organização o fomento a reuniões de

brainstorming, sessões de interpretações de processos, lições aprendidas, mas sem

estar vinculada a área de T&D especificamente.

Segundo os entrevistados os programas são avaliados basicamente utilizando de

avaliação de reação e de aprendizado, as demais formas de avaliação estão ainda

em processo de estruturação.

Especificamente com relação a estruturação dos programas de T&D, pode se

perceber pouca divergência entre as informações coletadas via questionário e

entrevista, as diferenças de percepção estão mais concentradas no que se refere ao

LNT, pois para os profissionais do nível estratégico as metas de aprendizagem são

claras e bem identificadas, porém para os gestores participantes da pesquisa ainda

há o que ser feito para aprimorar o processo.
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5.3 Atuação gerencial

Esta seção foi estruturada com base na resposta a 15 questões que visaram coletar

dados para análise da atuação gerencial no que se refere ao comportamento que

auxilia no desenvolvimento de OA, minimizando deficiências e estimulando uma

aprendizagem mais precisa e envolvente. Para Garvin (2003) os gestores possuem

papel fundamental no processo de transformação, devendo utilizar de ferramentas e

estratégias que além de estruturar o desenvolvimento de tecnologias, dão suporte

ao aprendizado constante.

5.3.1 Análise quantitativa

O GRAF 33 aponta o direcionamento dos programas de T&D. Para 75% (32

participantes) dos gestores as ações de desenvolvimento não focam apenas o corpo

gerencial, mas 16% (7 participantes) divergem desta opinião. Mesmo com um

percentual positivo significativo, os dados apontam ainda para a necessidade de se

ampliar os programas de desenvolvimento para todos os níveis da organização, o

que colabora para o surgimento de ações que contribuem para a qualificação de

uma organização de aprendizagem.

Gráfico 33 – Foco das ações de desenvolvimento
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 34 apresenta os dados relacionados ao direcionamento dos programas

desenvolvidos para o corpo gerencial. Para 70% (30 participantes) dos gestores as

questões comportamentais e de gestão são prioridade nos programas de T&D para

o corpo gerencial. Tal aspecto corrobora, na organização estudada, com a criação

de um ambiente propício para o desenvolvimento de ações e estratégias vinculadas

a caracterização de organizações de aprendizagem.

Gráfico 34 – Prioridade dos programas de T&D para o corpo gerencial
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 35 apresenta os dados com relação a ênfase dos programas de T&D para

os gestores. Para 95% (41 participantes) dos participantes da pesquisa os

programas de T&D para gerentes e supervisores vão além da ênfase técnica,

diferindo da percepção de 5% (2 participantes) da população participante. Tais

dados reforçam a preocupação da área de T&D em trabalhar o corpo gerencial

propiciando ações que impactam na criação de um ambiente favorável para a

aprendizagem.
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Gráfico 35 – Ênfase da formação dos gerentes e supervisores
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 36 aponta a contribuição dos programas de T&D na preparação dos

gestores visando a abertura destes para a aplicação do conhecimento na

organização. Para 65% (28 participantes) dos gestores, os programas de T&D têm

contribuído para abrir espaço para aplicação do conhecimento dos demais

colaboradores no ambiente organizacional, sendo este um aspecto positivo na

organização estudada.

Gráfico 36 – Contribuição dos programas de T&D com relação a abertura de espaço
para aplicação do conhecimento

Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 37 apresenta dados com relação a aplicação pelos gestores do que é

focado em T&D sobre gestão de pessoas. Para 53% (23 participantes) dos gestores

o que é trabalhado nos programas de T&D que contribui para aquisição de

conhecimentos e práticas de GP são aplicados no dia-a-dia, mas 33% (14

participantes) não possuem opinião definida sobre tal fator e 14%(6 participantes)

apontam para não aplicabilidade dos aspectos de GP. Percebe-se, portanto um

movimento da organização para trabalhar o desenvolvimento dos gestores no que

tange a orientação e condução das pessoas, mas pela inaplicabilidade pode

dificultar práticas que viabilizem o aprendizado constante. (GARVIN, 2003)

Gráfico 37 – Aplicabilidade do aprendizado sobre GP pelos gestores
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 38 indica a contribuição dos gestores no LNT da organização. Para 65%

(28 participantes) dos gestores sua participação é efetiva no desenvolvimento do

LNT contribuindo com o diagnóstico para a construção dos programas de T&D,

auxiliando assim na identificação do que é fundamental aprender para que a

organização alcance seus objetivos estratégicos. Tal aspecto pode ser considerado

como positivo na organização estudada.
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Gráfico 38 – Contribuição dos gestores no LNT
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 39 apresenta dados relacionados a seguinte questão: os gestores pensam

estrategicamente identificando fraquezas e oportunidades do negócio e conseguem

relacionar tais fatores com as ações de T&D gerando novos programas de

aquisição, retenção e disseminação de conhecimento? Para 44% (19 participantes)

dos participantes da pesquisa existe um movimento dos gestores para a contribuição

da definição de novos programas de T&D que visam a aquisição, retenção e

disseminação de conhecimento, a partir da identificação de fraquezas e

oportunidades de negócio, mas 23%(10 participantes) da população pesquisada

aponta para uma realidade inversa e 33%(14 participantes) não possuem uma

percepção clara sobre o tema. Os dados aqui apresentados indicam uma

necessidade da organização estudada em impulsionar a análise estratégica dos

gestores contribuindo com o direcionamento dos programas de T&D.
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Gráfico 39 – Contribuição dos gestores com a área de T&D a partir da identificação de
fraquezas e oportunidades do negócio

Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 40 aponta a contribuição dos gestores com a avaliação dos programas de

T&D. Para 42% (18 participantes) dos participantes da pesquisa os gestores

contribuem com a etapa de avaliação dos programas de T&D, já 28%(12

participantes) não contribuem e 30% (13 participantes) não tem opinião definida

sobre tal fator. Aspecto este que precisa ser reforçado na organização estudada

visando à melhoria contínua do processo.

Gráfico 40 – Contribuição dos gestores na avaliação dos programas de T&D
Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 41 apresenta dados com relação ao fomento da visão crítica e analítica

propiciado pela atuação dos gestores. Para 51% (22 participantes) dos gestores sua

atuação contribui com a análise de informações e está aberta a implementação de

programas de T&D que instigam a visão crítica e analítica, tanto de seus processos

quanto da organização como um todo, percepção esta que difere de 16% (7

participantes)dos participantes da pesquisa. Vale destacar que 33% (14

participantes) dos gestores não possuem uma percepção definida sobre o tema, o

que ressalta a necessidade de se desenvolver tal aspecto na organização estudada,

pois a capacidade crítica e analítica são fatores fundamentais para as organizações

de aprendizagem, uma vez que impulsionam um novo olhar sobre os fatos e gera

melhorias constantes possibilitando o aprendizado pela experiência (GARVIN,

2003).

Gráfico 41 – Análise de informação e abertura para o desenvolvimento de visão crítica e
analítica.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 42 apresenta dados relacionados ao desenvolvimento do perfil dos

gestores propiciados pelas ações de T&D. Para 84% (36 participantes) dos gestores

os programas de T&D propiciam o desenvolvimento de gestores críticos, analíticos e

abertos à mudança, um aspecto positivo para a organização estudada, uma vez que

tal postura eleva o nível de aprendizado. (GARVIN, 2003)
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Gráfico 42 – Contribuição dos programas de T&D para o desenvolvimento de gestores
críticos, analíticos e abertos a mudança.

Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 43 apresenta dados vinculados a seguinte questão: os programas de T&D

voltados para o corpo gerencial propiciam uma atuação gerencial que encoraja e

estimula as diferenças, bem como instigam a inovação e revisão de erros como meio

para o aprendizado? Segundo 70% (30 participantes) dos gestores os programas de

T&D propiciam uma atuação que encoraja, estimula a diferença, a inovação e a

revisão dos erros como meio para o aprendizado, sendo este um fator positivo na

organização estudada por ser impulsionador da aprendizagem.

Gráfico 43– Contribuição dos programas de T&D para a atuação que propicia o
aprendizado.

Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 44 apresenta dados da seguinte questão: A área de T&D auxilia o corpo

gerencial no desenvolvimento de pessoas para a implementação de novos projetos

e experiências? 54% (23 participantes) dos participantes da pesquisa acreditam que

a área de T&D contribui com o corpo gerencial no desenvolvimento de pessoas para

a implementação de novos projetos e experiências, mas 18% (8 participantes)

discordam desta percepção e 28%(12 participantes) não têm percepção definida

com relação a tal fator.

Gráfico 44- Contribuição dos programas de T&D para o desenvolvimento de pessoas
vinculado a novos projetos e experiências

Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 45 aponta dados sobre o desenvolvimento de ambientes apoiadores para a

aprendizagem organizacional. Para 60% (25 participantes) dos gestores

participantes da pesquisa sua atuação propicia um ambiente apoiador que favorece

a coleta, interpretação e aplicação de informações, diferente da percepção de 12%(5

participantes), vale destacar que 28% (12 participantes) não tem percepção definida

com relação a questão. Os dados aqui apresentados apontam para um aspecto

positivo da organização estudada, pois gestores são impulsionadores da

aprendizagem organizacional (GARVIN, 2003).
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Gráfico 45- Ambiente apoiador
Fonte: dados da pesquisa – 2010

O GRAF 46 apresenta dados com relação aos objetivos da área de T&D com

relação a atuação dos gestores como facilitadores do processo de aprendizagem.

Para 70% (30 participantes) dos gestores participantes da pesquisa é estratégia da

área de T&D o desenvolvimento destes como facilitadores do processo de

aprendizagem de seus subordinados nas respectivas áreas. Aspecto este

considerado positivo na organização estudada.

Gráfico 46- Desenvolvimento dos gestores como facilitadores do processo de
aprendizagem

Fonte: dados da pesquisa – 2010
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O GRAF 47 aponta dados relacionados a disseminação do conhecimento promovida

pelos gestores a partir de ações extra T&D. Dos gestores participantes da pesquisa,

49%(21 participantes) desenvolvem ações de disseminação do conhecimento sem o

suporte ou orientação da área de T&D, já 21% (9 participantes) discorda de tal

cenário e 30%(13 participantes) não possuem opinião clara com relação a tal

aspecto. Os dados aqui apresentados apontam para a existência de um movimento

positivo que auxilia e dá propulsão ao desenvolvimento de uma organização de

aprendizagem.

Gráfico 47- Ações de disseminação do conhecimento
Fonte: dados da pesquisa – 2010

5.3.2 Análise qualitativa

Segundo os entrevistados a capacitação e desenvolvimento do corpo gerencial são

fundamentais para a organização e têm contribuído significativamente para abrir

espaço para aplicação do conhecimento nas áreas.

(...) O objetivo deste programa é preparar os Gestores para exercer a
liderança de forma efetiva na organização. Há também o programa de
Gestão Sucessória, que visa identificar e preparar os potenciais líderes da
organização, antes que estes assumam os cargos de liderança. (E1)

(...)Principalmente o desenvolvimento de liderança que já é um programa
grande. (E2)
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Para um dos entrevistados os gestores ainda têm certa dificuldade em pensar

estrategicamente, identificando fraquezas e oportunidades de negócios, propiciando

assim a geração de programas que visem aquisição, retenção e disseminação de

conhecimento. Este fator é um objetivo a ser alcançado pela área de T&D, mais

especificamente pelas ações da universidade corporativa. Para ele uma das grandes

dificuldades é a presença marcante da geração X16 cujo processo de adaptação com

as novas formas de atuar e pensar está em evolução. A adesão dos gestores em

programas desenvolvidos pela própria organização está aumentando, mas ainda é

pequena comparando com a participação em cursos e eventos estruturados pelos

parceiros da área de T&D. Outro fator que vale ser destacado é com relação a

participação dos CEO’s junto aos subordinados na disseminação de conhecimento

com relação ao negócio, que segundo um dos entrevistados não é ainda uma

estratégia e acontece esporadicamente segundo a visão do gestor.

5.4 Aprendizagem em Ação: ações de treinamento e desenvolvimento que
contribuem para organizações de aprendizagem

Segundo Garvin (2003) o cerne da aprendizagem organizacional está vinculado a

um conjunto de processos que podem ser planejados, desenvolvidos e conduzidos.

Neste sentido, as etapas do processo de T&D são convergentes com tal

pressuposto, uma vez que para se criar um programa de capacitação faz-se

necessário levantar as necessidades de treinamento que, posteriormente

contribuirão para a composição do planejamento e da programação para após a

execução ser avaliado os resultados obtidos conforme as necessidades levantadas.

Perpassando as etapas de T&D pode-se relacionar os cinco fatores fundamentais

propostos por Garvin (2003), para se identificar uma organização de aprendizagem.

No caso específico da organização estudada, os dados analisados apontam para

uma relativa fragilidade nos fatores vinculados a:

16 Profissionais nascidos entre 1960 e 1970.
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- a empresa possui uma meta definida de aprendizagem? 21% (9 pessoas) dos

gestores participantes da pesquisa apontam que o LNT não norteia as ações de

T&D auxiliando na definição de metas de aprendizagem. Associado a estes

participantes, 37% (16 pessoas) não possuem uma definição clara sobre tal aspecto.

- a empresa é receptiva a informações discordantes? 19% (8 pessoas) dos gestores

participantes apontam que a empresa desconsidera nas ações de LNT fatores

extraorganizacionais, e 30% (13 pessoas) não tem possuem uma definição clara

sobre tal fator.

- a empresa evita erros repetitivos? 31% (13 pessoas) dos participantes apontam

que a empresa desconsidera a análise dos erros como fator de aprendizagem e

36%(15 pessoas) não tem opinião clara sobre tal questão.

- a empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa? 35% (15

pessoas) dos participantes da pesquisa indicam que as estratégias de T&D não

contribuem com a disseminação e retenção do conhecimento e 42% (18 pessoas)

não possuem percepção clara sobre o tema.

Dos cinco fatores propostos por Garvin (2003) apenas a questão que envolve o agir

com base naquilo que se sabe é positivo, pois 69% dos gestores participantes da

pesquisa indicam que os programas de T&D propiciam o aprender a fazer,

direcionando a ação das pessoas a partir do processo de aprendizagem.

Associado a “prova de fogo”, Garvin (2003) aponta a análise de três passos

fundamentais para se iniciar a administração da aprendizagem. O primeiro deles

está vinculado a identificação dos desafios e oportunidades de negócios mais

prementes, no caso da organização estudada é conduzido a partir das ações

vinculadas ao BSC que tem como base do mapa corporativo a dimensão

“aprendizagem e crescimento”. O segundo passo está associado a ações de LNT e

diagnóstico de T&D que respondem a questão da identificação do que se precisa

aprender para superar os desafios e tirar proveito das oportunidades. Neste caso, a

organização estudada apresenta relativa fragilidade, pois ainda não consegue

desenvolver ações de diagnóstico que sustentem com precisão os programas de

T&D. Tal aspecto impacta diretamente o sucesso da realização do terceiro passo
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que corresponde a identificação de como os conhecimentos e habilidades podem

ser adquiridos. Uma vez que existe uma fragilidade na identificação das

necessidades, por maior que seja a competência da organização em planejar e

programar os treinamentos e programas de desenvolvimento, estes não atenderão

com efetividade as reais necessidades organizacionais.

Outro fator a ser destacado é com relação ao perfil dos profissionais da empresa,

que segundo (E1) a empresa ainda está na fase reativa, pois possui muitas pessoas

com característica da geração X, aspecto este que dificulta formas inovadoras de

pensar e para Garvin (2003) este é um quesito fundamental para a aprendizagem.

Complementando as análises, outro quesito importante para as organizações de

aprendizagem diz respeito a atuação de líderes e gestores. Segundo Garvin (2003)

estes devem criar oportunidades para a aprendizagem, devem cultivar normas,

comportamentos e regras de engajamento, além de lidar pessoalmente com o

processo de aprendizagem. Neste sentido, a empresa estudada possui força, pois

pode-se perceber que existe um investimento forte na preparação e capacitação dos

gestores para que estes contribuam com a criação, aquisição, interpretação,

transferência e retenção de conhecimento, fator este apontado por 70% (30

pessoas) dos participantes da pesquisa e reforçado pelos entrevistados.

Assim, no que se refere as etapas relativas aos estágios de aprendizagem, proposto

por Garvin (2003): aquisição, interpretação e utilização ou aplicação da informação,

observa-se que na organização estudada requer ainda um investimento maior nas

duas primeiras etapas, contribuindo para que a organização possa ser caracterizada

como uma organização de aprendizagem, fomentada principalmente pelas ações da

área de T&D.
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6.CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar como o processo de treinamento

e desenvolvimento contribui para a estruturação de uma organização de

aprendizagem Foram estruturados cinco objetivos específicos que serviram de

norteadores para o alcance do objetivo principal proposto.

O primeiro objetivo específico visou identificar as características das organizações

de aprendizagem, para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica cujos autores

agregam conceitos e fundamentos importantes para a proposta em questão. Foi feita

uma breve descrição do cenário de T&D nas organizações atuais, seguido da

exposição das características da estruturação dos programas de T&D para

posteriormente ser apresentado o conceito e os fundamentos da aprendizagem

organizacional. Por fim foi apresentado o modelo de aprendizagem em ação

proposto por Garvin (2003) que serviu de norteador das análises da organização em

questão.

O cerne da aprendizagem organizacional está vinculado a um conjunto de processos

que devem ser planejados, desenvolvidos e conduzidos visando o aprimoramento

constante. Seguindo este preceito o segundo e terceiro objetivos específicos

propuseram analisar o alinhamento das estratégias de GP com o setor de T&D, bem

como identificar as práticas de T&D na organização estudada. Para tanto partiu-se

da estruturação das etapas fundamentais dos programas de T&D. O alcance dos

objetivos foi possível mediante a coleta de dados realizada a partir da aplicação e

análise de um questionário aplicado ao corpo gerencial cliente da área de T&D  e a

realização de entrevistas com os representantes da área em estudo. Os dados

apontaram para a realização efetiva das etapas de LNT-diagnóstico, planejamento e

programação e avaliação, porém para que estes contribuam com a caracterização

de uma organização de aprendizagem é importante que as etapas sejam

trabalhadas de forma sistêmica.
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Pode-se perceber que, no caso da organização estudada, existe um investimento

significativo na área de T&D ressaltando a importância do conhecimento, mas o

processo de aprendizagem que é planejado, conduzido e estruturado pela área de

T&D está passando por um processo de reestruturação pois, há que se destacar a

nova estrutura que surgiu a partir da inserção da universidade corporativa. Tal

aspecto é um fator importante e positivo, que aponta um movimento da organização

na busca de uma organização de aprendizagem.

Neste processo de transição de uma estrutura tradicional de T&D para o fomento da

aprendizagem organizacional estratégica, a organização estudada apresenta uma

necessidade de ampliar seus esforços, direcionando ações mais pontuais no que se

refere a aquisição, interpretação, transferência e retenção de conhecimento, pois

mostraram-se frágeis nos dados analisados na pesquisa, cabendo a área de T&D

aliar de maneira mais consistente as suas estratégias às estratégias de GP e da

própria organização.

Outro fator que vale ser ressaltado é com relação a necessidade de se fortalecer as

ações de LNT e diagnóstico para que as diretrizes de T&D sejam claras e

convergentes com as reais necessidades organizacionais advindas das estratégias.

No que se refere ao planejamento e programação dos treinamentos faz-se

necessário fortalecer a cultura do aprendizado contínuo, bem como reforçar o

trabalho voltado para questões comportamentais que propiciem a mudança de

postura dos colaboradores mediante o conhecimento. Neste sentido é positivo o

investimento que a organização faz no trabalho do desenvolvimento do corpo

gerencial que já está refletindo de forma positiva para o desenvolvimento de uma

organização de aprendizagem.

O quarto objetivo específico visou analisar a contribuição da atuação gerencial para

a aprendizagem organizacional, aspecto este que se mostrou positivo na

organização estudada, uma vez que se percebe um alto investimento no
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desenvolvimento de líderes e gestores refletindo de forma positiva na atuação

cotidiana.

O quinto objetivo específico analisou as ações vinculadas à área de T&D que

contribuem para organizações de aprendizagem com base no modelo proposto por

Garvin, para tanto foi feita uma relação entre os aspectos norteadores da

estruturação dos programas de T&D, dando destaque às etapas do processo com os

aspectos que caracterizam a aprendizagem em ação. A empresa estudada serviu de

base para ilustrar as relações aqui estabelecidas, reafirmando o caráter

transformacional das organizações de aprendizagem e não apenas um processo

intervencionista, ou seja é um processo que ocorre ao longo do tempo que contribui

para uma compreensão mais profunda do contexto organizacional e colabora para o

alcance do melhor desempenho.

Dando destaque a análise dos cinco fatores fundamentais que norteiam a

identificação de uma organização que aprende, percebe-se na organização

estudada:

- existem ações estratégicas que definem as metas de aprendizagem (mapa

corporativo), porém o LNT não contribui de forma precisa com as ações de T&D no

que tange ao melhor direcionamento do que é necessário aprender;

- a empresa é receptiva a informações discordantes; mas pode aprimorar sua

atuação dando ênfase maior na análise dos fatores extraorganizacionais ao ser

estruturado o LNT;

- não existem ações estratégicas direcionadas para evitar a repetição de erros. A

utilização nos programas de T&D de cases de fracasso da organização, que

poderiam fomentar análises e insights de melhoria, é pouco frequente;

- existe um esforço significativo da área de GP com vistas à retenção de talentos,

mas a área de T&D ainda precisa aprimorar suas ações no que se refere a perda de

conhecimentos críticos;

- existe um ambiente propício para os colaboradores aplicarem o que sabem,

auxiliando a empresa agir com base naquilo que sabe.
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O estudo em questão constatou que a organização estudada requer o

desenvolvimento de ações significativas para que possa ser caracterizada como

uma organização de aprendizagem tendo como base os preceitos propostos por

Garvin (2003), porém existe um movimento propício e já iniciado mediante as novas

estratégias advindas da proposta da universidade corporativa. Percebe-se também

que a área de T&D é de grande relevância para o alcance de uma organização de

aprendizagem uma vez que é a partir de suas estratégias que o processo de

aprendizagem na organização pode ser planejado, desenvolvido, conduzido e

gerenciado, fortalecendo e dando significado ao aprendizado organizacional.

Com base no que foi exposto conclui-se que os objetivos principal e secundários

foram alcançados mediante o caráter descritivo do presente estudo, propiciando

assim contribuições significativas para a organização em estudo, para a comunidade

acadêmica e para a autora.

Para a organização estudada o diagnóstico traz informações relevantes que podem

auxiliar nas tomadas de decisões vinculadas aos processos de T&D da nova

estrutura de universidade corporativa. Há que se destacar que a organização já se

solicitou do material de coleta de dados (formulário do questionário e roteiro de

entrevista) com vistas a direcionar questionamentos que antes não haviam sido

feitos. Após a defesa da dissertação, o material completo será entregue para a

empresa estudada propiciando análises futuras e possíveis desdobramentos do

trabalho. Para a comunidade acadêmica, além de proporcionar uma discussão dos

principais conceitos de uma organização de aprendizagem vinculados ao processo

de treinamento e desenvolvimento, instiga novas pesquisas a cerca do tema, uma

vez que a relação dos temas não foi encontrada nas diversas fontes de pesquisa

realizada pela autora desta dissertação. Para a autora proporcionou um novo olhar

sobre a área de T&D, além de ter possibilitado aprofundar no tema de aprendizagem

organizacional e fortalecer a idéia da importância da área de T&D para as

organizações de uma forma geral.

Mesmo mediante algumas limitações como: ser um estudo de caso único e em

função deste fator suas conclusões não podem ser generalizadas; por trabalhar

apenas com a população do nível estratégico da organização, não analisando a
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percepção dos demais níveis, o estudo em questão aponta ricas possibilidades de

novas pesquisas, a saber:

- Como a educação corporativa contribui para a organização de aprendizagem?

- Toda estrutura avançada e madura de educação corporativa leva a organização a

ser caracterizada como uma organização de aprendizagem?

- Como a cultura de aprendizagem individual dos colaboradores impacta no sucesso

da aprendizagem organizacional?

E por fim sugere-se aplicar a mesma pesquisa em outras organizações de grande

porte visando às possíveis comparações entre os resultados, fator que relativizará

argumentativamente em futuros programas de treinamento e desenvolvimento para

a construção de organizações de aprendizagem.
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APÊNDICES

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Apêndice A

Aspectos Gerais

1- Como são pensadas/ definidas as estratégias de GP?
2- Vinculadas as estratégias de GP como são definidas as políticas e práticas de

T&D?
3- Qual a importância e a função da área de T&D para a empresa?
4- Existem políticas e práticas de GP que contribuem para que os funcionários

apliquem aquilo que sabem e aprendem na organização? (seleção interna,
remuneração, etc)

5- A área de T&D desenvolve estratégias claras que visam à disseminação e
retenção do conhecimento, dando a empresa maior tranqüilidade no que se
refere à saída de profissionais.

6- Como a área de T&D trabalha a formação/desenvolvimento dos gestores para
que estes instiguem a criação, aquisição, interpretação, transferência e
retenção de conhecimento?

Diagnóstico – LNT

7- São claras as metas de aprendizagem organizacional? Como elas surgem?

Planejamento e programação

8- Como são desenhados os programas de T&D?
9- Dentre as estratégias de T&D pode-se incluir ações que visam o

compartilhamento e transferência de conhecimento entre os níveis individuais,
equipes e organizacionais.

10-Dentre os programas da área de T&D existem projetos que instigam novas
formas de pensar que saem do comumente utilizado (fatos e estruturas)

11-As ações de T&D levam em consideração tanto o aspecto técnico (tarefas,
equipamentos, ferramentas) quanto o social (relacionamento interpessoal) na
estruturação do processo de aprendizagem? Como isto é feito?

12-A aplicação do que é aprendido nos programas de T&D são dificultados pela
gestão (abertura para participar, dificuldade de desenvolver trabalho em
equipe, sistemas ineficientes de recompensa, etc).

13- A forma com que são trabalhados os treinamentos e programas de
desenvolvimento propicia os funcionários aprender a conhecer, a fazer, a
viver juntos e a se auto conhecer? Qual aspecto tem maior ênfase?

14- A forma com que são trabalhados e estruturados os programas de T&D
contribui para o surgimento de “insigths” na empresa.

15- A área de T&D lança mão dos profissionais “ experts” e novas metodologias
que são sucesso na empresa como meio para estruturar programas?
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16- Os programas de T&D valorizam e utilizam de cases de sucesso e fracasso
organizacional como forma de instigar análise de processos e problemas sob
novas perspectivas.

17- A área de T&D estimula ações que vão além da sala de aula como: reuniões
de brainstorming, benchmarck, sessões de avaliação e interpretação de
processos e ações, lições aprendidas, dentre outras.

Avaliação:

18-Como são avaliados e mensurados os resultados de T&D?
19-Como são utilizados os resultados das avaliações para a estruturação de

novos programas de T&D?

Atuação Gerencial:
20-Como é pensado os programas de T&D do corpo gerencial? Quais os

objetivos vinculados a eles?
21-Os programas de T&D focados para o corpo gerencial têm contribuído

significativamente para abrir espaço da aplicação do conhecimento dos
funcionários nas diversas áreas da empresa.

22-Os gestores pensam estrategicamente identificando fraquezas e
oportunidades do negócio e conseguem relacionar tais fatores com as ações
de T&D gerando novos programas de aquisição, retenção e disseminação de
conhecimento.

23-É também estratégia da área de T&D envolver os CEO’s junto aos
subordinados diretos e gerentes na disseminação de conhecimento com
relação ao negócio. Os CEO’s são implicados no desenvolvimento dos
demais funcionários.
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Apêndice B
Pesquisa Sobre a Relação da área de T&D

Com Aprendizagem Organizacional

Caro (a) Participante,

Este questionário tem como objetivo contribuir com os estudos diagnósticos de uma
pesquisa de mestrado que tem como tema: Programas de Treinamento e
Desenvolvimento: contribuição para a construção de uma organização de
aprendizagem.

As informações obtidas a partir dele são sigilosas e serão apenas trabalhadas pela
mestranda no desenvolvimento de sua dissertação.

Desde já agradecemos pela participação e valiosa contribuição.

QUESTIONÁRIO
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO:

Abaixo seguem afirmativas subdivididas em três blocos: estratégias de gestão de
pessoas e T&D; práticas de T&D e atuação gerencial, todas elas visam a coleta de
informações sobre sua percepção com relação ao processo de T&D e sua relação
com a aprendizagem organizacional.

Portanto, analise as afirmativas levando em consideração seu contexto
organizacional e marque com um X apenas a opção que melhor caracteriza sua
percepção com relação à questão apresentada.

Atribua apenas uma nota na escala de 1 a 5
Caso você não possua elementos que norteiam sua percepção com relação a algum
quesito, marque o item “Não se aplica” – NA.

Estratégias de Gestão de Pessoas e T&D (aspectos gerais)
Discordo

Totalmente
Concordo

Totalmente
1 2 3 4 5

1.As diretrizes de gestão de pessoas estão
alinhadas às estratégias organizacionais
2.As diretrizes de T&D são claras e
contribuem para o alcance das estratégias
organizacionais
3.Investimentos na área de T&D tende a
crescer em função da importância que a
organização dá ao aprendizado como fator
estratégico.
4.A área de T&D prioriza em suas ações o
aprendizado contínuo em detrimento dos
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resultados imediatos.
5.A área de gestão de pessoas (possui
políticas vinculadas a remuneração, seleção,
avaliação de desempenho, entre outras) que
contribuem para que os funcionários
busquem novos conhecimentos e aplique no
dia-a-dia
6.A área de T&D desenvolve estratégias
claras que visam a disseminação e retenção
do conhecimento, dando a empresa maior
tranqüilidade no que se refere à saída de
profissionais.
7.A sua área identifica novas oportunidades
de negócio ou redefine processos/atividades
que direciona o que é necessário aprender
transformando em demanda para a área de
T&D.
8.A área de T&D trabalha a
formação/desenvolvimento dos gestores
para que estes propiciem a criação,
aquisição, interpretação, transferência e
retenção de conhecimento.

Práticas de T&D (diagnóstico – planejamento e programação e avaliação)
Discordo

Totalmente
Concordo

Totalmente
1 2 3 4 5

9.Ao ser realizada as ações de LNT
(levantamento de necessidade de
treinamento) a área se preocupa
especificamente com ao gueps de
desempenho dos colaboradores
10.As ações de LNT definem claramente as
metas de aprendizagem organizacional e
este fator norteia todas as estratégias da
área de T&D.
11.Ao ser realizada as ações de LNT
(levantamento de necessidade de
treinamento) a área se preocupa com fatores
extraorganizacionais – inovações
tecnológicas, políticas, economia, dentre
outras.
12.Os programas de T&D são desenhados e
coerentes conforme as necessidades
levantadas nos diagnósticos de necessidade
de treinamento.
13.Na estruturação dos programas de T&D a
área responsável leva em consideração a
estrutura organizacional (horizontal, vertical,
rede, etc) e a gestão do trabalho (trabalho
em equipe, comprometimento, delegação,
etc..)
14.As ações de T&D levam em consideração
tanto o aspecto técnico (tarefas,
equipamentos, ferramentas) quanto o social
(relacionamento interpessoal) na
estruturação do processo de aprendizagem.
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15.A aplicação do que é aprendido nos
programas de T&D são dificultados pela
gestão (abertura para participar, dificuldade
de desenvolver trabalho em equipe, sistemas
ineficientes de recompensa, etc).
16.Para a organização é fundamental
funcionários flexíveis. Portanto as ações de
T&D buscam desenvolver tal aspecto de
forma efetiva, ampliando os programas e
políticas de T&D.
17.Os programas de treinamento são
estruturados levando em consideração, além
da capacitação pontual, também o
desenvolvimento dos funcionários.
18.Os programas de T&D têm ênfase no
desenvolvimento de estímulos específicos
que visam obter respostas programadas e
controladas em função da necessidade
organizacional.
19.A forma com que são trabalhados os
treinamentos e programas de
desenvolvimento propiciam aos funcionários
aprender a conhecer
20.A forma com que são trabalhados os
treinamentos e programas de
desenvolvimento propiciam aos funcionários
aprender a fazer
21.A forma com que são trabalhados os
treinamentos e programas de
desenvolvimento propiciam aos funcionários
aprender a viver juntos
22.A forma com que são trabalhados os
treinamentos e programas de
desenvolvimento propiciam aos funcionários
a se autoconhecerem, colaborando para uma
atuação mais autônoma.
23.A forma com que são trabalhados e
estruturados os programas de T&D
contribuem para a criação e aquisição de
novos conhecimentos.
24.A forma com que são trabalhados e
estruturados os programas de T&D
contribuem para a transferência e retenção
de conhecimento.
25.A forma com que são trabalhados e
estruturados os programas de T&D
contribuem para o surgimento de “insigths”
na empresa.
26.A área de T&D lança mão de profissionais
internos “experts” e novas metodologias que
são sucesso na empresa, como meio para
estruturar programas e replicar o
conhecimento organizacional.
27.Os programas de T&D valorizam e
utilizam de cases de sucesso e fracasso
organizacional como forma de instigar
análises de processos e problemas sob
novas perspectivas.
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28.Os programas de T&D propiciam aos
colaboradores um olhar do todo
organizacional no que se refere às
estratégias, bem como os processos da
organização.
29.A área de T&D estimula ações que vão
além da sala de aula como: reuniões de
brainstorming, benchmarck, sessões de
avaliação e interpretação de processos e
ações, lições aprendidas, dentre outras.
30.As ações de T&D possuem estratégias
eficientes que contribuem para a medição da
aprendizagem bem como a aplicabilidade
daquilo que foi aprendido.

Atuação Gerencial
Discordo

Totalmente
Concordo

Totalmente
1 2 3 4

31.Ações de desenvolvimento são focadas
apenas para o corpo gerencial da
organização.
32.Para a área de T&D, o corpo gerencial
tem papel estratégico para a organização,
em função disto programas de cunho
comportamental com ênfase em gestão são
prioritários.
33.A formação de gerentes e supervisores
tem ênfase técnica.
34.Os programas de T&D focados para o
corpo gerencial tem contribuído
significativamente para abrir espaço para a
aplicação do conhecimento dos funcionários
nas diversas áreas da empresa.
35.O que é trabalhado nos programas de
T&D é posto em prática, no que tange a
gestão de pessoas, desenvolvida pelo corpo
gerencial.
36.Os gestores contribuem para o LNT
(levantamento de necessidade de
treinamento) e diagnóstico de treinamento,
de forma efetiva.
37.Os gestores pensam estrategicamente
identificando fraquezas e oportunidades do
negócio e conseguem relacionar tais fatores
com as ações de T&D gerando novos
programas de aquisição, retenção e
disseminação de conhecimento.
38.Os gestores contribuem com a área de
T&D na avaliação dos programas como meio
para filtrar aquilo que é importante e
necessário a ser trabalhado.
39.A atuação gerencial colabora com a
análise de informações e está aberta a
implementação de programas de T&D que
instiga a visão crítica e analítica, tanto de
seus processos quanto da organização como
um todo.
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40.Os programas de T&D voltados para o
corpo gerencial visam o desenvolvimento de
gestores analíticos, críticos e abertos a
mudança.
41.Os programas de T&D voltados para o
corpo gerencial propiciam uma atuação
gerencial que encoraja e estimula as
diferenças, bem como instigam a inovação e
revisão de erros como meio de para o
aprendizado.
42.A área de T&D auxilia o corpo gerencial
no desenvolvimento de pessoas para a
implementação de novos projetos e
experiências.
43.Gerentes e líderes criam ambientes
apoiadores propícios para os funcionários
coletar, interpretar e aplicar informações.
44.É também estratégia da área de T&D
desenvolver líderes e gerentes para que
estes sejam facilitadores do processo de
aprendizagem nas áreas.
45- Você como gestor desenvolve ações
como: grupo de estudos e discussão –
benchmarcking de produtos e atuação –
programas de desafios – fóruns de
aprendizagem / e estas ações são iniciativas
da sua atuação sem o suporte e/ou
orientação da área de T&D, visando à
disseminação do conhecimento na área que
atua.


