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RESUMO
O IMPACTO DO TREINAMENTO VEICULADO PELA TVFIAT NO TRABALHO
DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS FIAT
O mercado automobilístico brasileiro é marcado pela extrema competitividade entre
as montadoras. Para diferenciar e conquistar Market Share expressivo, a estratégia
das empresas passa também pela capacitação dos profissionais da Rede de
Concessionárias. Para qualificar a equipe de vendas e pós-vendas da Rede de
Concessionárias Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), composta de 620
concessionárias e 34.000 profissionais, a Fiat Automóveis investe desde 2001 em
treinamentos através da TVFIAT, um canal de informação e formação à distância.
Para analisar o impacto do treinamento veiculado pela TVFIAT no trabalho dos
profissionais da Rede de Concessionárias Fiat, foi realizado um estudo de caso
descritivo nas concessionárias localizadas em oito regionais Fiat. A coleta de dados
foi feita por meio da aplicação de questionário a 869 profissionais ocupantes dos
cargos de gerente de vendas de veículos novos, gerente de pós-vendas/assistência
técnica, consultor de vendas de veículos novos e consultores técnicos e pesquisa
por telefone com quatro profissionais ocupantes do cargo de gestor de treinamento.
Os dados quantitativos e qualitativos foram analisados à luz do modelo teórico
IMPACT da pesquisadora Abbad (1999) a partir de dois aspectos: suporte à
transferência e impacto do treinamento no trabalho.O resultado do estudo revelou
que cerca de 94% dos profissionais utilizam com frequência o que foi ensinado na
programação da TVFIAT. Na percepção dos profissionais público-alvo dos
programas TVFIAT, os resultados foram significativos à medida que aumentou a
qualidade do trabalho e os erros foram reduzidos com os conhecimentos aprendidos.
Palavras-chave: IMPACT. Treinamento à Distância. Gestão do Conhecimento.
Transferência de treinamento.Aprendizagem. FIAT Automóveis. TVFIAT.

ABSTRACT
The automotive industry was installed in Brazil at the beginning of the last century
and presently the country is the fourth largest market in new vehicles sales. In a
scenario of extreme competitiveness, differentiate to gain greater market share
requires a strategy that involves the empowerment of people throughout the
automotive chain. To qualify the team of Sales and After Sales of Fiat Dealers,
consisting of 620 dealerships and 34,000 professionals, Fiat invests since 2001 in
TVFIAT, an information channel, in training and distance training. The purpose of this
research was to identify and analyze the impact of TVFIAT in the process ofthe work
of professionals in the Fiat Dealers Network.A descriptive case study was conducted
in Fiat dealerships located in eight different Fiat Regionals. Data collection was
performed through a questionnaire given to 869 professionals occupying the
positions of Manager of New Vehicle Sales, After Sales Manager / Technical
Assistance, New Vehicle Sales Consultant and Technical Consultants and four
professionals occupying the position of Training Manager. Quantitative and
qualitative data were analyzed based on the theoretical model of IMPACT from the
researcher Abbad (1999). The result of the study revealed that 93.56 % of the
professionals often use what was taught in the programming of TVFIAT . In the
perception of the target audience of professionals TVFIAT programs , the results
were significant as increased quality of work and errors were reduced with the
knowledge learned.
Keywords: IMPACT. Distance training . Knowledge management. Training transfer.

Learning. FIAT Automobiles. TVFIAT
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1INTRODUÇÃO
A indústria automobilística instalou-se no Brasil no começo do século passado e
desde então se tornou parte integrante do cotidiano e da cultura do brasileiro. O
crescimento econômico e os investimentos no setor consolidaram o Brasil como o
quarto maior mercado do mundo em 2013, no critério comercialização de veículos
e comerciais leves. A indústria automobilística representa 25% do Produto Interno
Bruto (PIB) industrial e 5% do PIB total, com faturamento acima de US$100
bilhões (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea,
2013).
O crescimento do setor pode ser percebido também ao analisar os números de
produção e de fábricas instaladas no Brasil. Em 2013, foram contabilizadas 61
unidades industriais distribuídas em 46 municípios de 10 estados no país e a
produção de veículos comerciais foi de 3.736.629(ANFAVEA, 2013).
Para comercializar os modelos fabricados pela indústria automobilística, em 2012
o país registrava 3.994 concessionárias vendendo e prestando assistência técnica
aos consumidores brasileiros e empregando 153 mil 222 profissionais com
contratos de trabalho firmados com as empresas associadas à ANFAVEA, nas
formas admitidas em lei, com relação de emprego (ANFAVEA, 2013).
Nesse cenário de extrema competitividade, diferenciar para conquistar mais
participação de mercado exige uma estratégia que passa pela capacitação das
pessoas em toda a cadeia automobilística. Ruas (2005) ressalta que, para
enfrentar os desafios do atual contexto, as organizações investem em programas
de treinamento e desenvolvimento, como uma ferramenta para geração de
vantagem competitiva. Na visão do autor, profissionais capacitados e engajados
com o negócio contribuem significativamente para melhoria da vantagem
competitiva.
O crescimento da demanda pela atualização e desenvolvimento de novos
conhecimentos e habilidades exige das empresas altos investimentos em
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programas de treinamento e desenvolvimento dos empregados (Eboli, 2004;
Meister, 1999).
O desenvolvimento de competências pessoais diversificadas transformou-se em
estratégia organizacional. E o treinamento, por sua vez, passou a ser visto pelos
indivíduos como oportunidade de melhorar o desempenho, não só no cargo atual
como também em cargos futuros e em outras organizações (Borges-Andrade,
2002).
Para se diferenciar no cenário automobilístico de extrema competitividade, os
profissionais que atuam nas concessionárias atendendo o cliente passaram a ser
decisivos para o alcance dos objetivos das montadoras em manter-se competitiva.
E a necessidade de capacitar pessoas para o trabalho tornou-se uma estratégia
indispensável e com alto nível de criticidade. Senge (1990) defende que a única
vantagem competitiva sustentável é a capacidade de aprender mais rápido e
melhor do que os concorrentes.
Para qualificar os profissionais da Rede de Concessionárias no exercício das
atividades de vendas e pós-vendas, a Fabbrica Italiana Automobili Torino(FIAT)
Automóveis Ltda. oferece diversos cursos na modalidade presencial, web e
TVFIAT. A modalidade TV constitui-se de um canal de informação e treinamento
que durante 11 anos estava disponível por meio de canal exclusivo na operadora
de TV SKY, e desde 2012 todo o conteúdo foi transferido para a plataforma
webno sitehttp://dpr.fiat.com.br, um portal de desenvolvimento profissional da Fiat
com a Rede de Concessionárias. A grade de programação da TVFIAT é semanal
e conta com programas e cursos com certificação para todos os públicos
presentes na Rede de Concessionárias.
A valorização das ações de treinamento, de acordo com Abbad (1999), tem sido
promovida pelo aumento da demanda por profissionais qualificados, gerada pelo
ambiente competitivo. Essas atividades de treinamento e desenvolvimento
representam hoje peças fundamentais na construção de um novo perfil de
colaborador e ainda se tornam instrumentos eficazes de aprendizagem de novas
habilidades exigidas pelas mudanças tecnológicas, sociais e econômicas.
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1.1Problema e pergunta de pesquisa
Apesar da TVFIAT existir há 14 anos, o impacto dos cursos oferecidos no trabalho
dos profissionais não é mensurado e, portanto, não é conhecido. Assim, diante da
problemática apresentada, surge a seguinte pergunta a ser respondida nesta
pesquisa: qual é o impacto do treinamento veiculado pela TVFIAT no trabalho dos
profissionais da Rede de Concessionárias?
Para responder a esta questão, foram definidos o objetivo geral da pesquisa e os
objetivos específicos.
1.2Objetivogeral
Identificar e analisar o impacto do treinamento veiculado pela TVFIAT no trabalho
dos profissionais da Rede de Concessionárias Fiat.
1.3Objetivos específicos
a) Levantar e analisar alguns modelos de avaliação de treinamento
disponíveis na literatura.
b) Investigar se há, nas concessionárias pesquisadas, infraestrutura e suporte
à transferência de treinamento (psicossocial e material) necessários ao
treinamento.
c) Identificar se ocorre a transferência de habilidades adquiridas através da
TVFIAT.
d) Investigar se as concessionárias pesquisadas podem ser consideradas
organizações de aprendizagem e se apoiam a transferência de treinamento
para o trabalho.
A metodologia de pesquisa foi descritiva,por meio do estudo de caso com a
combinação de pesquisa qualitativa e quantitativa, sendo realizada em
concessionárias Fiat localizadas em oito Regionais Fiat: Belo Horizonte, São
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Brasília e Curitiba.
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1.4Justificativas
Este trabalho se justifica no âmbito acadêmico, por ampliar as pesquisas
referentes ao impacto do treinamento e por promover uma reflexão entre o que os
trabalhadores recebem como qualificação profissional e os indicadores de
performance do negócio.
O estudo ainda se mostra relevante para a sociedade, uma vez que busca
apresentar os resultados do impacto do treinamento, podendo, assim, ser
utilizado por outras empresas a fim de melhorar a qualificação dos funcionários e
os indicadores de desempenho da organização. Segundo Abbad (2006), a
avaliação representa importante papel, uma vez que é o principal responsável
pela retroalimentação do sistema instrucional. O tema avaliação de treinamento
tem no grupo de pesquisadores de Brasília uma referência no assunto.
A motivação da autora pela pesquisa se deu por ser a gestora do canal de
educação à distância e pelo interesse em explicitar para a organização os
benefícios da ferramenta TVFIAT como meio de capacitação dos profissionais da
Rede de Concessionárias Fiat, visando, ainda, à ampliação do espaço
ocupacional.
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro traz a introdução,
que discorre sobre a transição para a sociedade do conhecimento e a importância
do conhecimento nas organizações, seguida do problema e pergunta da pesquisa.
O segundo capítulo trata do referencial teórico, que se constitui de algumas
discussões sobre a importância do conhecimento; a aprendizagem organizacional
e individual; conceito de treinamento; modelos de avaliação de treinamento; e o
impacto do treinamento no trabalho. As características básicas da pesquisa, a
descrição da população e da amostra, os instrumentos de coleta de dados e a
TVFIAT são apresentados no terceiro capítulo. O quarto capítulo discorre sobre
os resultados obtidos com a pesquisa. Concluindo o trabalho, o quinto capítulo
apresenta as considerações finais, limitações, recomendações, além das
contribuições.
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2REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, busca-se apresentar os mais significativos estudos já realizados
sobre o tema “avaliação do impacto do treinamento no trabalho”, com base na
revisão da literatura existente, apresentando os principais conceitos e modelos.
2.1Conhecimento como vantagem competitiva nas organizações
No atual cenário de extrema competitividade, as empresas serão diferenciadas
com base naquilo que sabem. À medida que as organizações buscam novas
formas de alavancar seus recursos para ganhar vantagem competitiva, tem
aumentado a consciência de que o conhecimento existente dentro de uma
empresa é um de seus recursos mais importantes (Nonaka&Takeuchi, 2007).
O conhecimento desenvolve-se ao longo do tempo pela experiência e abrange
aquilo que é aprendido em livros, mentores e também no aprendizado informal
(Davenport&Prusak, 1998). Segundo Drucker (2000), na nova economia, o
conhecimento não é apenas mais um recurso ao lado de fatores de produção trabalho, capital e terra-, mas o recurso mais significativo. Clark e Fujimoto (1991,
p. 4, como citado em Fleury & Fleury, 1995) afirmam que nunca a tecnologia foi
tão importante como nos tempos atuais, mesmo assim, ficou mais difícil
estabelecer vantagem competitiva a partir apenas da tecnologia.
O conhecimento existente dentro das pessoas faz parte da imprevisibilidade
humana e se desenvolve ao longo do tempo a partir da experiência,
proporcionando velocidade ao permitir a quem o detém saber lidar rapidamente
com as diversas situações. Nesse contexto, a empresa baseia-se no capital
humano para alcançar vantagem competitiva sustentável. Para isso, a
organização deve se comprometer com a educação, com o aperfeiçoamento dos
funcionários e com a capacidade do indivíduo em desenvolver novas habilidades.
“Aprender a aprender” passa ser um diferencial (Davenport&Prusak, 1998).
Dessa forma, os produtos e práticas que fizeram sucesso no passado não
fornecem a garantia para a sobrevivência da organização no futuro. Ao contrário
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dos ativos materiais, que diminuem à medida que são usados, os ativos do
conhecimento aumentam com o uso: ideias geram novas ideias e o conhecimento
compartilhado permanece com o funcionário, gerando um ciclo virtuoso.
Davenport e Prusak (1998) destacam que somente os recursos do conhecimento
– as ideias – têm potencial ilimitado de crescimento.
Em um mundo com limites físicos, são as descobertas de grandes ideias [...]
juntamente com a descoberta de milhões de pequenas ideias [...] que
possibilitam o crescimento econômico persistente. Ideias são as instruções
que nos deixam combinar recursos físicos limitados em arranjos cada vez
mais valiosos (Davenport&Prusak, 1998 p.112)
Para compreender como as organizações buscam vantagem competitiva a partir
do conhecimento, é necessário discorrer sobre os conceitos da aprendizagem que
se apresentam no capítulo seguinte.
2.2Aprendizagem organizacional
Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades
para a sua própria produção
ou a sua construção.
Paulo Freire.

A aprendizagem tem ocupado lugar de destaque nas teorias psicológicas e
baseia-se em um processo amplo e complexo. À semelhança das pessoas, as
organizações aprendem e desenvolvem estilos de aprendizagem (Kolb, 1997).
Assim, a aprendizagem organizacional é algo mais complexo e dinâmico do que
estender a aprendizagem individual para a organização (Kim,1998).
As organizações não são simplesmente conjuntos de indivíduos, embora não
haja organizações sem esses conjuntos. De modo similar, a aprendizagem
organizacional não é simplesmente a aprendizagem individual; no entanto,
as organizações aprendem através da experiência e das ações dos
indivíduos (Argyris&Schon, 1978 como citado em Kim, 1998, p.70).
O conceito de aprendizagem organizacional (organizationallearning) emergiu com
grande ênfase a partir dos anos 1980 e os princípios e práticas estão diretamente
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relacionados a diversas perspectivas da administração, tendo relevância quando
associada à mudança, seja intencional ou não.
Kolb (1997) sustenta que a capacidade de aprender, nos níveis individual e
organizacional, é a base de uma estratégia eficaz, pois a organização terá
capacidade para se adaptar às mudanças. Nessa linha de pensamento, Ruas
(2005) enfatiza que os processos de aprendizagem não só valorizam a tendência
à mudança contínua nas organizações, como podem unir níveis diferentes de
análise: individual, grupal e organizacional.
A

aprendizagem

organizacional,

segundoStata(1998),

é

resultante

dos

conhecimentos adquiridos pelas pessoas, implicando novas percepções e novos
comportamentos, ocorrendo somente a partir de percepções, conhecimentos e
modelos mentais compartilhados. As organizações aprendem à medida que todos
que fazem parte do elo da cadeia aprendem. E, ainda, o aprendizado é construído
com base em memória organizacional vinculada às políticas e estratégias que
permitem reter o conhecimento. Mas contar exclusivamente com o conhecimento
de indivíduos significa arriscar a perder lições e experiências adquiridas ao longo
do tempo, uma vez que as pessoas migram de um emprego para outro (Stata,
1997, p. 379).
Para Garvin (2002), 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
conhecimentos e insights”.
Na Figura 1 são registradas as definições dos principais autores sobre
aprendizagem organizacional. A maioria dos pesquisadores trabalha com a linha
de que a aprendizagem organizacional é um processo que ocorre ao longo do
tempo, bem como sua ligação com a aquisição de conhecimento, uma
compreensão mais profunda e melhor desempenho. Mas há discordância em
alguns aspectos:
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Autor

Abordagem

C. Marlene Fiol e Marjorie A. Lyles,
Organizational
learning,Academeyof
Mangement Review 10 (1985): 803

Aprendizagem organizacional significa o processo de
aprimoramento das ações a partir de melhor
conhecimento e compreensão.

Daniel H. Kim, The link between individual
and
organization
learning,
Sloan
Management Review (outono de 1993):43

Aprendizagem organizacional é definida como o
aumento da capacidade de uma organização realizar
ações eficazes.

George P. Huber, Organization learning:
the contributing processes and the
literatures.Organization
Science,
2
(1991):89

Uma entidade aprende se, por meo de seu
processamento de informações, a gama de
comportamentos potenciais é ampliada

Chris Argyris, Double loop learning in
organizations.Havard Business Review 55
(setembro/outubro de 1977): 116

Aprendizagem é um processo de detecção e correção
de erros.

Richard L. Daft e Karl E. Weick. Toward a
model of organizations as interpretation
systems, Academy of Management Review
9 (1984): 286

Aprendizagem organizacional é definida como o
processo pelo qual se desenvolve o conhecimento
das relações ação-resultado entre a organização e o
ambiente.

Barbara Levitt e James G. March,
organizational learning, Annual Review of
Sociology 14 (1991): 319.

Considera-se que as organizações aprendem quando
codificam inferências da história em rotinas que
orientam o comportamento.

Ray Stata, Organizational learning: the key
to
management
innovation.
Sloan
Management Review (primavera de 1989):
64

Aprendizagem organizacional ocorre a partir de
insights compartilhados, conhecimento e modelos
mentais... [e] baseia-se no conhecimento e
experiências passados, - ou seja, na memória.

Figura 1 - Definições e autores de aprendizagem organizacional.
Fonte: Garvin (2002, p. 11).

Apesar de não haver consenso entre os pesquisadores sobre aprendizagem
organizacional, de maneira geral as teorias sustentam que as organizações
dependem da aprendizagem dos colaboradores para consolidarem seus
conhecimentos.
Garvin (2002) sugere características que nomeou como “prova de fogo”. São
questões que podem ser utilizadas para determinar se uma empresa se qualifica
ou não como uma organização que aprende. O autor destaca que essas
características não asseguram a existência de uma organização que aprende,
mas a ausência levanta suspeitas do contrário.
A prova de fogo é constituída por cinco questões:
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a) A empresa possui uma meta definida de aprendizagem? As organizações
que aprendem têm uma visão definida de suas futuras exigências de
aprendizagem. Uma vez identificados, os assuntos e suas múltiplas
abordagens devem ser utilizados, incluindo experiências, simulações,
pesquisas, pós-auditorias e visitas de benchmarking, em vez de apenas
educação e treinamento.
b) A empresa é receptiva a informações discordantes? Se uma empresa filtra,
manipula e dilui as informações consideradas ruins, os conflitos e as
contradições necessários à aprendizagem provavelmente não ocorrerão,
tornando o ambiente hostil à aprendizagem.
c) A empresa evita erros repetidos? As organizações que aprendem refletem
sobre suas experiências passadas obtêm lições úteis, compartilham o
conhecimento internamente e se asseguram de que erros não sejam
repetidos em outras atividades.
d) A empresa perde conhecimentos críticos toda vez que sai uma pessoa?
Tarefas que antes eram rotineiras tornam-se complicadas de serem
realizadas, devido à saída de um funcionário,o que demonstra que o
conhecimento crucial era tácito e não compartilhado. As empresas que
aprendem
essenciais,

evitam

essa

codificando-o

situação,
em

institucionalizando

procedimentos,

conhecimentos

relatórios

e

práticas

operacionais da organização.
e) A empresa age com base naquilo que sabe? As empresas que aprendem
não

são

simples

repositórios

de

conhecimentos;

adaptam

os

comportamentos de acordo com novas situações.
No entendimento deKim (1998), os modelos de aprendizagem organizacional
devem considerar as organizações como sistemas comportamentais e sistemas
interpretativos. Fleury e Fleury (2001) corroboram e afirmam que o processo de
aprendizagem organizacional requer a elaboração de novos mapas cognitivos,
que permitem compreender o que está ocorrendo no ambiente externo e interno,
além de indicar novos comportamentos que culminam em aprendizado.
A aprendizagem organizacional, de acordo com Fleury e Fleury (2001), pode
ocorrer em três níveis sequenciais:
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a) Nível individual: a aprendizagem ocorre primeiramente no indivíduo, que
é carregado de emoções positivas ou negativas, por meio de caminhos
diversos;
b) nível grupal: a aprendizagem pode ocorrer em um processo social e
coletivo. Compreende-se esse processo a partir da observação de como o
grupo aprende, como compartilha os conhecimentos e as crenças
individuais, interpretando-as e integrando-as em esquemas coletivos
partilhados. Esse processo pode-se constituir em orientações para ações.
O sentimento de pertença ao grupo é considerado um fator motivacional
que irá contribuir no processo de aprendizagem;
c) nível da organização: o compartilhamento da aprendizagem individual, da
compreensão e interpretação tornam-se institucionalizados e expressos na
organização como todo. Em sua estrutura, as organizações desenvolvem
memórias que retêm e recuperam informações.
Outra visão a ser avaliada sobre aprendizagem organizacional é a de Kim (1998).
O autor desenvolveu o modelo integrado de aprendizagem organizacional OADI
composto pelos elementos: observar (experiência concreta), avaliar (reflexão
sobre observações), projetar (formar conceitos abstratos) e implementar (testar
conceitos).
O modelo OADI apresenta como as pessoas vivenciam eventos concretos e
observam ativamente o que está acontecendo. Assim, avalia (consciente ou
inconscientemente) sua experiência pela reflexão, projetando ou construindo um
conceito abstrato que pode ser uma resposta adequada à avaliação. E testa o
projeto, implementando-o no mundo concreto, levando o indivíduo a uma nova
experiência concreta, iniciando, assim, um novo ciclo de aprendizagem.
Na visão de Kolb (1998), a aprendizagem organizacional fundamenta-se na
aprendizagem vivencial. A vivência transforma-se em conceitos e em guias para
escolha de novas experiências. Para que a organização utilize a aprendizagem
individual e organizacional, Kolb (1998) ressalta que a aprendizagem deve ser
perseguida tanto como o lucro quanto como a produtividade. E, ainda, que o
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processo de aprendizagem deve abranger diversas perspectivas, sem reduzir
ideias, ação e reflexão que se apresentam de forma oposta à visão atual.
Com

base

nos

conceitos

apresentados,

verifica-se

que

a

análise

da

aprendizagem nas organizações envolve também considerar o processo de
aprendizagem do indivíduo, assim como o contexto organizacional, a cultura, os
sistemas e estruturas e também o ambiente mais amplo de mercado e do setor de
atuação da organização (Ruas, 2005).
A aprendizagem individual é o tema do tópico seguinte.
2.3Aprendizagem Individual
Seres humanos foram feitos para aprender.
Senge (1997).

Fleury e Fleury (2001) discorrem sobre a aprendizagem individual e enfatizam que
o desenvolvimento das competências de uma organização tem início com a
aprendizagem individual. Os autores conceituam a aprendizagem individual como
um processo neural complexo e que leva à construção de memórias, o que se
aprende e depois é esquecido, é como se nunca tivesse acontecido. O indivíduo é
exatamente e só aquilo que lembra, e a aprendizagem pode ocorrer por meio da
leitura, da audição, pelo erro, prática, vivenciando situações e observando os
outros. Enfim, inúmeras podem ser as formas de aprender (Fleury & Fleury, 2000
p. 39).
Alguns autores consideram a aprendizagem um processo de mudança, provocado
por estímulos, pelas emoções e que pode ou não provocar mudança no
comportamento da pessoa. Kim (1998) define aprendizagem a partir de dois
significados: a aquisição de habilidades ou know-how,como sendo a capacidade
física de produzir alguma ação; e a aquisição de know-why,como a capacidade de
articular uma compreensão conceitual de uma experiência. Argyris e Schon (1978
como citado em Klein, 1998) argumentam que só ocorre aprendizagem quando
novos conhecimentos são traduzidos em diferentes comportamentos e estes
sendo replicáveis.
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Apesar da aprendizagem individual não garantir efetivamente a aprendizagem
organizacional, esta só se confirma por meio da aprendizagem individual (Senge,
2006). Duas vertentes teóricas sustentam os principais modelos de aprendizagem:
a) Modelo behaviorista:o foco principal está no comportamento que pode
ser observado e mensurado. Parte do princípio de que a análise do
comportamento implica o estudo das relações entre eventos estimuladores,
respostas, consequências e o planejamento do processo de aprendizagem;
b) modelos cognitivo: é mais abrangente do que o behaviorista, pois busca
utilizar dados objetivos, comportamentais e subjetivos, levando em
consideração as crenças e percepções dos indivíduos que influenciam seu
processo de apreensão da realidade (Fleury & Fleury, 1995, p. 20).
Assim, segundo a corrente de Fleury e Fleury (2001), a aprendizagem nas
organizações relaciona-se mais fortemente com a teoria cognitivista, com ênfase
nas mudanças comportamentais. Para os autores, o somatório de situações de
aprendizagem pode levar à transformação do conhecimento em competências, o
que resulta em valor agregado tanto para o indivíduo como para a organização.
Seguindo a linha de pensamento de Fleury e Fleury (2001), Probst e Buchel (1997)
consideram a aprendizagem individual produto da reflexão de cada pessoa, que
muda suas estruturas cognitivas e seus comportamentos. Para os autores,há
aprendizagem individual em três circunstâncias: quando a mudança acontece em
nível do grupo ou sistema; quando for constatada mudança no conhecimento e
nos valores coletivos; e quando for observada mudanças nos padrões
comportamentais e normativos coletivamente partilhados.
Sobre a aprendizagem individual, é importante destacar o papel da memória
nesse processo. A maior parte do conhecimento de uma organização está nos
modelos mentais. Assim, a aprendizagem organizacional está diretamente
relacionada ao aperfeiçoamento dos modelos mentais de seus indivíduos. Os
modelos mentais apresentam uma visão do mundo de uma pessoa e permitem
dar um sentido aos acontecimentos (Kim, 1998).
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Senge (2006, p.201) define modelos mentais como sendo “imagens internas
profundamente arraigadas de como o mundo funciona, imagens que nos limitam a
maneiras habituais de pensar e agir”. Ele realça que os modelos mentais exercem
influência sobre como somos e agimos.
De acordo comKim (1998), modelos mentais se diferem de memória. Esalienta
que a aprendizagem está mais relacionada à aquisição, enquanto a memória está
vinculada à retenção do que foi adquirido, ou seja, a modelos mentais. Os
modelos mentais revelam a visão de mundo de uma pessoa e funcionam como
um código-fonte da aquisição, retenção, do uso e da eliminação de novas
informações, dando sentido ao que se vê e, ao mesmo tempo, pode restringir a
compreensão do indivíduo. Kim propõe dois tipos de aprendizagem: operacional e
conceitual e ambos estão relacionados aos modelos mentais.
Por aprendizagem operacional Kim (1998) considera a aprendizagem em nível de
procedimentos e a conceitual está relacionada ao processo de refletir sobre o
porquê de as coisas serem feitas.
No modelo de Kolb (1998) a aprendizagem individual é compreendida com base
no modelo vivencial. Esse modelo tem como ponto central a experiência para o
processo de aprendizagem. No modelo citado, a aprendizagem ocorre como um
ciclo quadrifásico baseado em quatro diferentes habilidades do indivíduo:
a) Experiência concreta: a capacidade de se envolver completa e
imparcialmente em novas experiências;
b) observação reflexiva: a capacidade de refletir sobre as experiências e
observá-las a partir de várias perspectivas;
c) conceituação abstrata: a capacidade de criar conceitos que integrem as
observações em teorias sólidas em termos lógicos;
d) experimentação: a capacidade de usar as teorias para tomar decisões e
solucionar problemas.
A aprendizagem é portanto, um processo tanto no nível individual quanto no
organizacional. Para que as pessoas tenham capacidade de adaptação e
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desenvolvimento contínuo,é preciso que elas sejam treinadas, sendo então,
capazes de dar respostas ágeis às mudanças.
A seguir é apresentado um levantamento sobre os conceitos e objetivos dos
treinamentos.
2.4Treinamento: conceitos e objetivos
Na literatura pesquisada, há uma profusão de conceitos de treinamento. Em 1953,
o Congresso Internacional de Ciências Administrativas chegou às primeiras
definições oficiais sobre educação como sendo todos os processos pelos quais a
pessoa adquire compreensão do mundo, bem como a capacidade para lidar com
seus problemas. Treinamento indica a educação específica que, conduzida na
escola ou não, antes do trabalho ou durante o mesmo, ajuda a pessoa a
desempenhar bem suas tarefas profissionais (Bomfin, 2004, p.38).
Hamblin (1978, p.20) define treinamento como sendo “qualquer atividade que
procura, deliberadamente, melhorar a habilidade de uma pessoa no desempenho
de um cargo”.
A importância do treinamento para as organizações está na medida em que cria
atitudes e comportamentos positivos para os objetivos organizacionais e dos
indivíduos. Além da produtividade no trabalho, o treinamento representa fator de
autossatisfação, tornando-se um significativo agente motivador (Bomfin, 2004).
Rodrigues (1992) discorre sobre a importância do treinamento no processo de
mudança nas organizações nos anos 90. As organizações deveriam se ocupar da
realidade e necessidades da empresa, em vez de montar pacotes de ideias ou
cursos baseados em modismos.
Observa-se que treinamento, educação e desenvolvimento têm sido utilizados de
forma indiscriminada como sinônimos. Nadler (1984) propõe a distinção entre
cada um desses termos, sendo:
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a) Treinamento: visa ao desempenho do empregado no cargo; Hamblin
(1978)

define

como

treinamento

qualquer

atividade

que

procura

deliberadamente melhorar a habilidade de uma pessoa no desempenho de
um cargo;
b) educação: compreende as oportunidades oferecidas pela organização
visando à melhoria do potencial, a partir de novas habilidades;
c) desenvolvimento:
aprendizagem

conjunto

de

proporcionadas

experiências

pela

e

organização,

oportunidades
que

possibilita

de
o

crescimento pessoal do empregado, não apresentando relação com um
trabalho específico.
O conceito de desenvolvimento, “D”, é compreendido como sendo mais
abrangente, incluindo ações organizacionais que estimulam o livre crescimento
pessoal e não visam necessariamente à melhoria de desempenho atuais e futuros
(Nadler, 1984).
Nessa linha de pensamento, Borges-Andrade e Abbad (1996) conceituam
treinamento

“T”

como

um

esforço

das

organizações

de

proporcionar

oportunidades de aprendizagem aos seus integrantes. Borges-Andrade (2002)
discorre que devido as transformações no universo do trabalho, as organizações
passaram a investir não só em Treinamento mas em Desenvolvimento (T&D).

2.5Avaliação de treinamento
O homem é um ser que avalia.
Friederich Nietzsche.

Como visto anteriormente, T&D têm crescido em importância. As organizações
têm

investido

grandes

quantias

em

ações

formais

de

treinamento,

desenvolvimento e educação de pessoas com o objetivo de que haja a
transferência de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) para o ambiente
de trabalho (Zerbini &Abbad, 2010).
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O uso do treinamento é uma importante alternativa para a mudança de atitude,
aquisição de conhecimentos ou habilidades necessárias ao desempenho
adequado do capital humano na empresa. As ações de treinamento e
desenvolvimento passaram a ser consideradas ferramentas para desenvolver as
habilidades motoras e/ou intelectuais do indivíduo, tornando-o mais competente
para desempenhar funções no presente e no futuro (Borges-Andrade, 2002).

Assim, “avaliar treinamento é um ato de julgar se valeu ou não a pena em termos
de algum critério de valor” (Hamblin,1987, p. 21). Quando a organização investe
em treinamento o objetivo final está relacionado com os itens abaixo (HAMBLIN,
1978, pg.24).
a) Que o índice de inovação aumentará se os gerentes se comunicarem mais
abertamente;
b) Que os gerentes se comunicarão mais abertamente e se tornarão mais
sensíveis ao comportamento interpessoal;
c) Que os gerentes se tornarão mais sensíveis se aprenderem alguma coisa
a seu próprio respeito num curso de treinamento (Hamblin, 1978, p. 24).
Hamblin (1978) explicita que a avaliação não deve ser o fim, mas o meio pelo qual
será possível melhorar o desempenho de maneira geral. Ao avaliar o treinamento,
a organização tem acesso a uma fonte de informação que permite a
retroalimentação e, portanto, o aperfeiçoamento constante do sistema. A
avaliação pode ser entendida como um processo que inclui algum tipo de coleta
de dados usados para se emitir um juízo de valor a respeito de um treinamento ou
mesmo um conjunto de treinamentos (Borges-Andrade, 2002).
A avaliação de treinamento é definida por Hamblin (1978, p. 21) como “qualquer
tentativa no sentido de obter informações (realimentação) sobre os efeitos de um
programa de treinamento e para determinar o valor do treinamento à luz dessas
informações”.
O controle do treinamento permite administrar o processo de coleta, análise e
avaliação de informações, proporcionando à organização a tomada de decisão e
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a ação (Hamblin, 1978). A avaliação permite a organização, informação de
controle e também de simplificação, ao proporcionar ao treinador e treinandos
vislumbrar oportunidades, aumentando a liberdade de ação (Hamblin, 1978).
A seguir é realizado um levantamento sobre os modelos de avaliação de
treinamento objeto de estudo desta dissertação.
2.6Modelos de avaliação de treinamento
Neste item são apresentados quatro modelos, sendo dois de autores estrangeiros
-Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978) - e dois de autores brasileiros -BorgesAndrade (1982) com o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo(MAIS) e Abadd
(1999) com o modelo IMPACT.
2.6.1Modelo Kirkpatrick (1976)
Kirkpatrick (1976) propôs um modelo em quatro níveis de avaliação: reação,
aprendizagem, comportamento e resultados.
a) Nível da avaliação de reação: é avaliada a reação dos participantes em
relação ao grau de utilidade e dificuldade do curso, bem como a relação
com a satisfação do treinando com o curso;
b) nível da avaliação da aprendizagem: nesse nível são avaliados a
aprendizagem ou aquisição por parte dos treinandos de CHAs;
c) nível da mudança de comportamento: avalia se o que foi aprendido pelo
participante está sendo aplicado. É recomendado observar a performance
anterior e posterior ao treinamento;
d) nível de resultados: contempla os resultados na produção ou nos
serviços prestados pela organização ou outros benefícios sociais e
econômicos
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2.6.2Modelo de Hamblin (1978)
Hamblin (1978) relata que o objetivo primeiro do treinamento é aprender, e
aprender é uma atividade presente em todos os momentos, quer seja imposto
pela organização, quer não.
Treinamento é apenas um dos métodos através dos quais uma firma pode
procurar alcançar seus objetivos finais e de que o treinamento não pode ser
avaliado a estes níveis, a não ser no contexto de um sistema de
realimanetação integrado que procura também avaliar todos os outros
objetivos através dos quais a firma procura alcançar os mesmos
objetivos(Hamblin, 1978, p.43-44).
O autor propôs uma avaliação de treinamento em cinco níveis: reação,
aprendizagem, comportamento no cargo, organização e valor final.
Na Figura 2 são apresentadas as relações entre o modelo de Hamblin (1978) e o
de Kirkpatrick (1976).
TermosusadosporHamblin (1978)
Kirkpatrick (1976)
Nível 1
Reações
Reações
Nível 2
Aprendizado
Aprendizado
Nível 3
Comportamento no cargo
Comportamento no cargo
Nível 4
Organização
Resultado
Nível 5
Valor definitive
Figura 2 - Níveis de avaliação: uma comparação dos modelos Hamblin e Kirkpatrick
Fonte: Hamblin (1978, p. 30).

O modelo de Hamblin (1978) divide o nível 4 de Kirkpatrick em dois (níveis 4 e 5),
por distinguir, de um lado, mudanças na maneira como a organização funciona e,
de outro, mudanças na medida em que a organização alcança seus objetivos
finais.
Hamblin (1978) supõe a existência de uma corrente de causa e efeito que conecta
os quatro níveis de efeitos de treinamento, conforme a Figura 3.
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TREINAMENTO
Provoca
REAÇÕES
queprovocam
APRENDIZADO
queprovoca
MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO NO CARGO
queprovocam
MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO
queprovocam
MUDANÇAS NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS FINAIS
Figura 3– Corrente de causa e efeito.
Fonte: Hamblin (1978, p.310).

Segundo Hamblin (1978), a corrente poderá partir em qualquer de seus elos,
cabendo ao avaliador identificar os elos que permanecem intactos e também ter
condições de dizer qual dos elos se partiu e qual a razão, conforme a Figura 4.

Figura 4 - Modelo de avaliação de treinamento Hamblin, 1978.
Fonte: Hamblin (1978, p.245).
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As características de cada uma das cinco etapas do modelo de avaliação de
Hamblin(1978) são:
a) Reações: neste nível são avaliadas as reações dos treinandos quanto ao
treinador, ao tema proposto, método e também cenário do treinamento. Os
treinandos também poderão reagir entre si e podem ser afetados por seu
estado de espírito. É preciso determinar quais são os objetivos de reações:
quais aspectos das reações são interessantes investigar e de que maneira
os treinandos reagem ao treinamento. Há impeditivos para detectar todos
os fatos acerca de suas reações, pois as pessoas podem ser afetadas por
acontecimentos fora do treinamento. Mesmo no nível das reações, o
Modelo de Hamblin (1978) expõe que nem sempre o treinamento pode ser
avaliado isoladamente;
b) aprendizado:é analisada a capacidade dos treinandosem comportar-se de
maneira nova. Para isso, é preciso ser seletivo, ou seja, determinar os
objetivos de aprendizado para que sejam então estabelecidos os critérios
pelos quais serão avaliados o aprendizado. Porém, o aprendizado depende
das reações dos treinandos e o modelo de Hamblin estabelece três
condições para atender aos objetivos de aprendizado: os treinandos
precisam ter aptidão básica para poder adquirir os CHAs; o estado de
aprendizado existente e a reação favorável dos treinandos ao treinamento.
Apesar de as boas reações serem condições necessárias, elas não são
suficientes para garantir bom aprendizado, uma vez que o aprendizado
pode ser afetado por acontecimentos estranhos ao treinamento. Hamblin
(1978) divide o aprendizado em três categorias: conhecimento, habilidades
e atitudes. Os três campos de aprendizado, segundo o autor do modelo,
estão entrelaçados;
c) comportamento no cargo: tem como objetivo averiguar os efeitos do
comportamento no cargo. Neste nível é preciso ser seletivo e estabelecer
objetivos de comportamento no cargo;
d) mudanças na organização e valor final: podem ser os mesmos em
algumas situações e, em outras, podem ser distintos e conter cada qual
vários níveis diferentes de avaliação. A organização terá que decidir: o
objetivo ou a combinação de objetivos, e o treinamento deverá
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contribuir,sendo atribuídos pesos específicos aos diferentes objetivos. Os
objetivos finais, ou valor final, do treinamento podem ser definidos a partir
de metas pessoais do treinando em vez da organização. Hamblin (1978)
destaca que em muitas ocasiões será impossível avaliar o treinamento nos
níveis 4 e 5, por não haver informações ou controle sobre as atividades da
organização não relacionadas ao treinamento.
2.6.3Modelo de avaliação integrado e somativo(MAIS), de Borges-Andrade (1982)
O desenvolvimento de competências pessoais variadas transformou-se em
estratégia organizacional.
Treinamento passou a ser visto pelos indivíduos
como oportunidade de melhorar o desempenho,
não só no cargo atual como também em cargos futuros.
Borges-Andrade (2002).

O MAIS, desenvolvido por Borges-Andrade (1982), é integrado, pois sugere que
necessidades de desempenho e características individuais dos participantes,
procedimentos e processos de T&D predizem os efeitos imediatos e os de longo
prazo. É somativo,pois busca informações que possam permitir avaliar a
capacidade do treinamento de gerar resultados.
O MAIS tem como base a suposição de que um modelo de avaliação de eventos
e programas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) siga um
método de formulação de questões e levantamento de dados concernentes às
características: a) insumos;b) procedimentos;c) processos;d) resultados, desses
eventos ou programa e no ambiente no qual ocorrem (Figura 5).
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Figura 5 - Modelo de avaliação integrado e somativo(MAIS).
Fonte: Borges-Andrade (1982).

Os quatro primeiros componentes são o ponto central de TD&E. O último
componente representa a inserção do modelo na organização. O ambiente está
dividido

em

quatro

subcomponentes,

que

são:

necessidades,

suporte,

disseminação e efeito a longo prazo.
a) Os insumos são definidos como os fatores físicos e sociais e estados
comportamentais, geralmente associados ao treinando, anterior ao
treinamento e que podem afetar sua realização. O conhecimento a respeito
dos insumos possibilita selecionar eventos de treinamento efetivos e
relevantes para resolver um problema de desempenho ou fornecer
contribuições para o TD&E;
b)

os procedimentos são as operações para gerar resultados instrucionais
ou a aprendizagem. As informações coletadas proporcionam identificar as
características relevantes de ensino, como: clareza e precisão dos
objetivos, utilização de exercícios, similaridade entre as situações de
trabalho e as apresentadas no treinamento;

c)

os processos referem-se ao que acontece com aspectos significantes
do comportamento do aprendiz, à medida que os procedimentos são
implementados.

A

variável

de

comportamento

do

treinando,

processos
sendo

a

está

variável

relacionada

ao

“procedimentos”

relacionada à estratégia instrucional e ao desempenho do instrutor;
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d)

os resultados descrevem o que é produzido nos treinamentos. É um dos
principais focos de interesse de avaliação. Comparando com os modelos
de Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978), os resultados estão relacionados
aos dois primeiros níveis de indicadores de efetividade. Pode ser variável
de resultado a aquisição do CHA, indicado ou não pelos objetivos do
treinamento;

e)

oambiente, últimocomponente do MAIS, está relacionado a todas as
condições, atividades e eventos na sociedade, na comunidade, na
organização

e

na

escola.

Esse

componente

apresenta

quatro

subcomponentes: necessidades, apoio, disseminação e resultados de
longo prazo:
•

O subcomponente necessidades refere-se às lacunas e discrepâncias
entre desempenhos esperados e realizados e a prioridade para diminuílas. Os dados sobre necessidades iniciam e justificam toda a existência
de um programa de treinamento. Exemplos deste subcomponente são
os CHAs que os treinandos não dominam e precisam adquirir;

•

no subcomponente apoio estão as variáveis no lar, na organização
ou na comunidade, que podem influenciar diretamente os insumos,
procedimentos e processos e de forma indireta a aprendizagem e
resultados a longo prazo. Um exemplo são as instalações, a formação e
experiências do instrutor, incentivo dos supervisores à aprendizagem e
à aplicação do conhecimento adquirido, entre outros;

•

o

subcomponente

disseminação,

da

mesma

forma

que

o

subcomponente apoio, tem capacidade para influenciar todos os outros
componentes do MAIS. São exemplos de disseminação a capacidade
de divulgar as informações referentes aos treinamentos, a definição dos
canais de divulgação e a forma como os treinamentos são divulgados
na própria organização;
•

o subitem efeitos de longo prazo está relacionado ao ambiente do
treinamento. A avaliação precisa produzir medidas de desempenho ao
tentar

alcançar

as

metas,

atendendo,

assim,às

necessidades

previamente identificadas. Os efeitos de longo prazo que devem ser
avaliados devem incluir tanto os esperados quanto inesperados, os
desejáveis e indesejáveis;
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•

segundo o autor, o modelo MAIS pode ser usado para a seleção de
indicadores, medidas e fontes de TD&E.

2.6.4Modelo integrado de avaliação do impacto do treinamento no trabalho IMPACT, Abbad (1999)
Treinamento deve melhorar o nível de desempenho da pessoa treinada
em atividades similares e em outras que requerem novas habilidades,
capacidades e/ou atitudes (ABBAD, 1999).

O modelo IMPACT, desenvolvido por Abbad (1999), busca investigar o
relacionamento existente entre variáveis relativas ao indivíduo, ao treinamento, ao
contexto organizacional, aos resultados imediatos do treinamento (reação e
aprendizagem) e à variável critério impacto do treinamento no trabalho.
O IMPACT é composto de sete elementos: a) percepção de suporte
organizacional; b) características do treinamento; c) características da clientela; d)
reação; e) aprendizagem; f) suporte à transferência; g) impacto do treinamento no
trabalho (Figura 6).

Figura 6 - Modelo ImpactAbbad (1999).
Fonte: Abbad (1999).

A descrição de cada uma das etapas é:
a) Suporte organizacional:exprime a opinião da amostra acerca de práticas
organizacionais de gestão de desempenho e valorização do servidor a
partir de metas de trabalho, disponibilização de informações, sistemas de
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recompensas ao desempenho exemplar, investimento em capacitação,
orientação técnica, profissional e pessoal dos recursos humanos, além de
práticas de valorização de ideias, sugestões, esforço e interesses
individuais dos empregados;
b)

características

do

treinamento:

contém

variáveis

relativas

às

características do programa instrucional como a duração do curso, objetivo
principal, entre outros aspectos. Este elemento corresponde aos conceitos
de “procedimento” no MAIS, descrito por Borges-Andrade em 1982;
c)

características da clientela: é definido como o conjunto de informações
demográficas (gênero, idade e escolaridade), funcionais e profissionais
(cargo, lotação, tempo de serviço, número de unidades em que o
participante esteve lotado, ocupação da chefia, nível de conhecimentos
prévios acerca dos conteúdos do curso, medidos em termos de pontos dos
participante

no

pré-teste)

e

motivacionais

dos

participantes

dos

treinamentos;
d)

reação:compreende

uma

variável

concernente

à

satisfação

do

participante com o treinamento e outra relativa à satisfação com o
desempenho do instrutor;
e)

aprendizagem:refere-se ao grau de assimilação e retenção dos
conceitos ensinados no curso, medido em termos dos escores obtidos pelo
participante em testes ou provas de conhecimentos aplicados pelo instrutor
ao final do curso;

f)

suporte à transferência: exprime a opinião do participante do
treinamento a respeito do suporte oferecido pela organização (social,
gerencial e material) à aplicação eficaz, no trabalho, das habilidades
adquiridas em treinamento. Enfoca algumas condições consideradas
necessárias à transferência positiva de aprendizagem, investigando o
quanto estão presentes no ambiente de trabalho.

g)

osuporte à transferência:consta de três subcomponentes - fatores
situacionais de apoio, suporte material e consequências associadas ao uso
de novas habilidades:
•

Os itens que integram o subcomponente denominado fatores
situacionais de apoio permitem que o participante avalie o apoio
gerencial, social e organizacional que recebe para aplicar no trabalho,
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as novas habilidades que foram apreendidas no treinamento. Dessa
forma, o participante poderá avaliar se há oportunidade de praticar as
novas habilidades, se recebe apoio da chefia imediata na remoção de
possíveis obstáculos à transferência de aprendizagem, se tem acesso
às informações necessárias à aplicação dos novos conhecimentos no
trabalho e outros fatores similares;
•

o

segundo subcomponente, suporte

material, permite

que o

participante dê sua opinião quanto à qualidade, quantidade e
disponibilidade de recursos materiais e financeiros disponíveis e ainda
se o ambiente físico do local de trabalho está adequado para a
transferência;
•

o terceiro subcomponente,consequências associadas ao uso de
novas habilidades, está relacionado à opinião do participante sobre a
reação dos colegas, pares ou superiores hierárquicos quanto às suas
tentativas em aplicar, no trabalho, as novas habilidades apreendidas no
treinamento. Essas reações podem ser manifestadas de duas formas:
favoráveis e desfavoráveis. Elas são favoráveis à aplicação de novas
habilidades, quando se fazem elogios, manifesta-se apoio, etc. As
reações são desfavoráveis quando há manifestações de descaso,
indiferença e outras manifestações que inibem o participante quanto às
suas tentativas de aplicação de novas habilidades;

h)

o último componente do IMPACT, impacto do treinamento no
trabalho,é definido como a avaliação feita pelo próprio participante sobre
os efeitos do treinamento em seus níveis de desempenho, motivação,
autoconfiança e abertura à mudança nos processos de trabalho.

Abbad (1999), no modelo IMPACT, propõe duas formas de avaliar o impacto do
treinamento: em profundidade e/ou em amplitude (ou largura):
a)

Avaliação de impacto em profundidade: mede o efeito do treinamento
em tarefas diretamente relacionadas aos conteúdos específicos do curso.

b) avaliação de impacto em amplitude: mede os efeitos gerais do evento
instrucional sobre o desempenho de tarefas relacionadas diretamente ou
não ado conteúdo do curso (Abbadet al., 2003).
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Os componentes 4, 5 e 6 têm semelhança com o modelo de Kirkpatrick (1976) e
Hamblin (1978); e os itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7 estão relacionados aos componentes e
subcomponentes do MAIS, segundo Abbad (2002).
2.6.5Principais contribuições do referencial teórico para a pesquisa de
campo
Nos modelos de Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978), o nível 3, denominado
comportamento no cargo, possui o propósito de medir o efeito do treinamento no
desempenho do indivíduo após o curso. Os dois modelos clássicos sugerem que
as variáveis: reações, aprendizagem, comportamento no cargo e resultados (ou
mudança organizacional e valor final) mantêm entre si um forte relacionamento
positivo e significativo.
Nos modelos MAIS, de Borges-Andrade (1982), e IMPACT, de Abbad (1999), o
componente ambiente (MAIS) e o sétimo item do modelo IMPACT (impacto do
treinamento no trabalho) propõem medir o efeito do treinamento no desempenho
do indivíduo após o curso. Verifica-setambém em diversos estudos (Abbad, 1999;
Britto, 1999; Sallorenzo, 2000) que o ambiente pós-treinamento desempenha
importante papel na determinação de transferência do conhecimento.
Por essa razão, o impacto do treinamento no trabalho é definido como o efeito de
longo prazo exercido pelo treinamento nos níveis de desempenho, motivação e
atitudes do participante (Abbadet al., 2003). Essa definição não se restringe ao
conceito de transferência de treinamento, estando associada também ao conceito
de desempenho, pois abrange os diferentes efeitos de treinamento no repertório
comportamental do treinando.
Em pesquisas estrangeiras, o impacto do treinamento é definido como o grau de
transferência de aprendizagemmedido em termos da aplicação eficaz, no trabalho,
dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos pelos participantes no
treinamento (Abbadet al., 2003).
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No modelo IMPACT de Abbad (1999), o impacto do treinamento em amplitude é
considerado o efeito do treinamento no desempenho produtivo do treinando, após
o treinamento, no ambiente de trabalho. Medir o impacto em amplitude é medir os
efeitos gerais do evento sobre o desempenho de tarefas relacionadas diretamente
ou não ao conteúdo aprendido no treinamento.
Segundo Garvin (2002), para que ocorra o aprendizado é necessário que a
empresa apresente características que o permitam o suporte necessário a
transferência de treinamento. O autor destaca que as características: meta de
aprendizagem, receptividade a informações discordantes, evitar erros repetidos,
perder conhecimentos críticos e agir com base no que se sabe não asseguram a
existência de uma organização que aprende, mas a ausência pode levar ao
contrário.
Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto do treinamento dos cursos
disponibilizados pela TVFIAT. Para a realização desta pesquisa de campo, usouse como marco teórico o modelo IMPACT – impacto do treinamento no trabalho,
de Abbad (1999). Esse modelo foi escolhido por ter sido desenvolvido por uma
autora nacional, por já ter sido aplicado e validado em outras pesquisas. O
questionário que faz parte da tese de doutorado de Abbad, autora do modelo
IMPACT, contempla também aspectos variáveis do ambiente organizacional
como fatores situacionais de apoio, suporte material e consequências associadas
ao uso de novas habilidades, atendendo aos objetivos deste estudo.
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3METODOLOGIA
Este capítulo aborda o detalhamento de métodos e técnicas que foram utilizados
na pesquisa a fim de alcançar os objetivos traçados. Inclui a explicação sobre o
tipo de pesquisa, a definição da unidade de análise, instrumentos para coleta de
dados e as estratégias utilizadas para a análise dos dados.
3.1 Caracterização da pesquisa
Esta dissertação possui como objeto de estudo avaliar o impacto do treinamento
da TVFIAT na aprendizagem dos profissionais da Rede de Concessionárias Fiat .
A pesquisa está classificada, quanto aos fins, como descritiva, pois buscou
identificar e analisar o impacto dos treinamentos da TVFIAT na aprendizagem dos
profissionais da Rede de Concessionárias. Esse tipo de pesquisa consiste na
descrição do comportamento dos fenômenos, de tal forma que sua utilização
busca identificar e obter informações sobre as características de determinado
problema (Collis&Hussey, 2005).
Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso envolvendo pesquisa
quantitativa e qualitativa. O estudo de caso tem por objetivo o amplo exame de
determinado fenômeno focado na compreensão da dinâmica existente, devendo
ser concebido para ser capaz de receber facilmente as sensações do contexto em
que é considerado (Collis&Hussey, 2005).
O estudo de caso foi realizado nas concessionárias Fiat localizadas nas oito
Regionais Fiat, que são: Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Recife, Brasília e Curitiba. A escolha da abordagem de um estudo
de caso pode se restringir a uma única empresa, grupo de trabalhadores,
acontecimento, processo ou até mesmo a um indivíduo, sendo fundamental reunir
informações detalhadas sobre a unidade de análise escolhida (Collis&Hussey,
2005).
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A escolha do estudo caso é a estratégia preferida quando o pesquisador tem
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum âmbito da vida real (Yin, 2003).
A

utilização

da

abordagem

quantitativa

e

qualitativa

tornou-se

viável,

considerando-se o pressuposto de que as duas abordagens são complementares.
A abordagem quantitativa permite quantificar a experiência, em que “os dados
quantitativos tomarão a forma de valores numéricos que representam o número
total de observações ou frequências das variáveis estudadas” (Collis&Hussey,
2005, p. 186). Nessa abordagem utilizam-se ainda dados coletados de uma
amostra para chegar às conclusões sobre uma população completa. Nesta
pesquisa, os dados quantitativos foram coletados por meio de pesquisa enviada
por e-mail (SurveyMonkey) aos profissionais da Rede de Concessionárias.
Na abordagem qualitativa, o atributo (qualidade ou característica), considerado
não numérico, recai sobre um indivíduo, fenômeno ou objeto (Minayo, 2006).
Neste estudo, os dados qualitativos foram coletados a partir de entrevista
estruturada realizada por telefone pela autora devido à localização geográfica dos
respondentes.
A utilização de uma única abordagem – quer qualitativa, quer quantitativa – pode
ser insuficiente para abranger toda a realidade observada. Portanto, as duas
podem e devem ser utilizadas como complementares, sempre que o
planejamento

da

investigação

esteja

em

conformidade

com

o

método

(Collis&Hussey, 2005).
3.2 Unidade de análise e observação / população e amostra
Tendo em vista a escolha pelo estudo de caso, a determinação da unidade de
análise tornou-se necessária. A unidade de análise “é o tipo de caso ao qual as
variáveis ou fenômenos estudados” (Collis&Hussey, 2005, p. 73).
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Para esta pesquisa, a unidade de análise foi a TVFiat. A população estudada foi
constituída por funcionários da Rede de Concessionárias distribuída nos cargos
de gerente de vendas de veículos novos, gerente de assistência técnica/ pósvendas, consultor de vendas de veículos novos e consultor técnico, público-alvo
considerado estratégico para a montadora. O total de funcionários que compõem
a população é de 6.246 indivíduos, valor extraído do Sistema de Gerenciamento
do Treinamento

da Rede (SGTR) em março de 2014, distribuídos em 620

concessionárias da Rede Fiat.
A população foi composta por profissionais distribuídos em concessionárias Fiat,
conforme a Figura 7.

Regional
1- Belo Horizonte

Número de
Profissionais
677

2- São Paulo

601

3- Campinas

831

4- Rio de Janeiro

665

5- Porto Alegre

704

6- Recife

970

7- Brasília

1078

8- Curitiba

720

Total

6.246

Figura 7 - Seleção da População
Fonte: SGTR FIAT 10/03/2014.

A pesquisa quantitativa foi respondida por 869 profissionais público alvo o que
representa 16% da população, distribuídos da seguinte forma nas oito Regionais
Fiat, conforme a Figura 8.

Regional
1- Belo Horizonte

Número de
Profissionais
133

2- São Paulo

67

3- Campinas

105

4- Rio de Janeiro

108
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5- Porto Alegre

89

6- Recife

123

7- Brasília

149

8- Curitiba

95

Total

869

Figura 8 - Amostra
Fonte: Pesquisa SurveyMonkey 15/11/2014.

Para a etapa da pesquisa qualitativa foi realizada uma entrevista gravada por
telefone com quatro gestores de treinamento de cada uma das concessionárias
Fiat pesquisadas, selecionadas aleatoriamente. A entrevista foi feita por telefone
devido à localização geográfica dos profissionais que estão situados em Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Belém.
Antes do envio da pesquisa por e-mail e pesquisa por telefone, foi enviado
comunicado aos gestores informando dos objetivos e prazos para a realização do
trabalho. A autora da pesquisa realizou um pré-teste com grupo similar aos
respondentes, para validação das questões.
3.3 Treinamentos TVFIAT

A TVFIAT disponibiliza uma grade de programas de treinamento que abordam os
conteúdos considerados estratégicos pela Diretoria Comercial da Montadora
através de uma linguagem que reúne dramaturgia, jornalismo e publicidade. Para
cada programa produzido são elencados profissionais que devem realizar o
treinamento. Todos os programas desenvolvidos e exibidos na TV Fiat têm uma
identidade visual própria composta por cenários, apresentador específico e trilha
sonora adequada ao tema, tudo para facilitar a compreensão do conteúdo que
está sendo transmitido.

A programação é composta pelos programas:
Forme e Informe : com formato de telejornal, transmite as notícias do Mundo Fiat
para a Rede de Concessionárias, com duração de aproximadamente 5 minutos.
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Plantão Forme e Informe: Com participação de apresentador, Instrutores do
Treinamento, e Brands do Marketing Fiat, visa reforçar conteúdos de tecnologia
embarcada ou itens de série de relevância nos modelos Fiat para argumentação
de vendas. Duração de aproximadamente 8 minutos.
Plantão Diretoria Fiat: Realizado com a participação de Diretores e Gerentes da
Fiat aborda temas como: campanhas de varejo, campanhas publicitárias,
depoimentos, mensagens específicas para uma determinada necessidade
(mensagem de natal, lançamento de produto, chamados de recall, etc.). Duração
de aproximadamente 5 minutos.
Reforço de Conteúdo: Visa proporcionar à Rede de Concessionárias argumentos
de vendas para modelos/features de produtos já lançados. Duração de
aproximadamente 7 minutos
Informarketing: apresenta ações de marketing, apresenta novas tecnologias,
aborda assuntos comportamentais abrangendo como atitude, aparência e
persistência, ética profissional, técnicas de vendas, além de conteúdos de
gerenciamento de estoque de peças e acessórios, técnicas de exposição de
Peças e Acessórios, Pesquisa de Satisfação dos Consumidores. Duração de
aproximadamente 10 minutos.
Treinamento na TV: Os conteúdos abordados são: apresentação de novas
tecnologias/lançamentos dos produtos Fiat; demonstração de funcionamento,
desmontagem

e

montagem

de

sistemas

e

componentes

mecânicos,

eletroeletrônicos e carroceria; Técnicas gerenciais e administrativas da oficina;
Técnicas de vendas e gerenciamento de estoque de peças e acessórios; TEC –
reciclagem,

conteúdos

sobre

segurança

e

processos.

Duração

de

aproximadamente 05 minutos.
Faturando com Peças: com característica de teledramaturgia e jornalístico,
apresenta informações sobre o departamento de peças e acessórios da Fiat e
das Concessionárias, incluindo: Técnicas de vendas e gerenciamento de estoque
de peças e acessórios; Apresentação de novas tecnologias/lançamentos dos
produtos Fiat; Lançamentos e promoções de Peças e Acessórios; Estoque;
Escrapeamento; Bônus; Manuais de P&A; Novos fornecedores; Tabelas. Duração
de aproximadamente 05 minutos.
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Tech News: aborda informações sobre a Assistência Técnica, incluindo: RECALL;
Técnicas de reparação; Técnicas para instalação de novas peças e acessórios;
Garantia; Novos fornecedores; Escrapeamento; Infotec; EDI; Ferramentas; Top
tem; Tempário. Duração de aproximadamente 05 minutos.
Para cada programa produzido são realizadas as seguintes etapas; pesquisa de
conteúdo, roteirização e validação pedagógica; gravação de imagens em formato
16:9, direção de cena e de imagens; diárias de gravação em estúdio apropriado
para veículos de pequeno e médio porte com iluminação e acústica adequadas;
diárias de gravação externas na FIASA, CTA, fornecedores, Concessionárias Fiat
e em diversos locais na Grande BH; edição digital não linear com utilização de
efeitos digitais, pós-produção incluindo criação e arte, desenhos, tabelas,
legendas, animação em 3D, animação em 2D, cenografia e objetos de cena,
equipe de casting composta por apresentadores, atores e jornalistas, produção
executiva, figurinista, produção de moda e maquiagem, transporte e alimentação
da equipe.

Todos os programas disponibilizados na Grade de programação da TVFIAT
podem ser consultados pelos profissionais da Rede de Concessionárias através
da videoteca virtual presente no Portal DPR.

3.4 Instrumento de coleta de dados
No desenvolvimento de uma pesquisa, a coleta de dados é um fator muito
importante. Para que um pesquisador possa progredir com a verificação de sua
hipótese, é necessário levantar fontes e recolher dados. “Dados referem-se a
fatos ou coisas conhecidas usadas como uma base para inferência ou
consideração” (Collis&Hussey, 2005, p. 153).
Na coleta deste estudo foram utilizados dados primários e secundários. Collis e
Hussey (2005) defendem que os primários são dados originais, formados e
coletados na fonte. A obtenção desse tipo de dados para a pesquisa foi realizada

47

por entrevistas, com o uso de questionários, compostos de perguntas sobre o
assunto abordado, direcionadas à população-alvo.
No processo de coleta de dados, a aplicação de questionários é uma técnica
muito utilizada. O questionário caracteriza-se por uma série de questões
apresentadas para o respondente de forma escrita, podendo ser aberto, pouco ou
não estruturado, fechado e estruturado (Vergara, 2005).
Para este trabalho, foi utilizado o questionário de impacto de treinamento
constante da tese de Abbad (1999), sendo adaptado e reduzido e tendo como
base a escala de mensuração somatória Likert. Ao responderem a um
questionário baseado nessa escala, os investigados especificam seu nível de
concordância com uma afirmação. Essa escala tem seu nome devido à
publicação de um relatório explicando seu uso realizado por seu autor,
RensisLikert.
No

questionário

aplicado

foram

apresentadas

19

questões;

nelas,

os

respondentes puderam escolher a opção entre: discordo totalmente, discordo
parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo
totalmente e nunca, raramente; às vezes, frequentemente e sempre (Apêndices A,
B, C).
Para a coleta das respostas, um link contendo o questionário foi criado através da
ferramenta surveymonkey e enviado por e-mail para os respondentes da Rede de
Concessionárias. Para facilitar a análise as questões aplicados foram associados
a uma escala de concordância do tipo Likert, cuja pontuação corresponde a:
1. discordo totalmente da afirmativa;
2. discordo um pouco da afirmativa;
3. não concordo nem discordo;
4. concordo com a afirmativa;
5. concordo totalmente com a afirmativa.
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Os dados obtidos a partir do questionário aberto, o qual continha 19 questões,
foram analisados quantitativamente, utilizando-se o software Excel.
Para a coleta das respostas abertas foi feita a transcrição das entrevistas
realizadas por telefone.
A pesquisa contou também com o levantamento dos dados secundários extraídos
do banco de dados da Fiat Automóveis, presentes no site do SGTR. Collis e
Hussey (2005) acrescentam que os dados secundários são informações que já
existem, já foram coletadas, tabuladas ou até mesmo analisadas. Em geral,
utilizam-se dados sobre o assunto que já foram organizados e contribuem para
falar sobre o tema a ser pesquisado (SGTR FIAT 10/03/2014).
Determinou-se um corte transversal para a pesquisa, “isto é, em um único
momento do tempo” (Vergara, 2005, p. 54). Após o levantamento dos dados,
foramfeitos análise e tratamento dos mesmos. Analisou-se o impacto do
treinamento pela TVFIAT disponibilizado na grade de programação de janeiro a
abril de 2014.
3.5 Estratégia de análise e tratamento de dados
A Figura 9mostra a estratégia utilizada na análise dos dados e correlaciona os
objetivos específicos propostos nesta investigação com os autores que dão
sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de coleta de
dados correspondentes.
ObjetivosEspecíficos

Autores

Tipo de Pesquisa

Coleta de Dados

Fazer levantamento de alguns
modelos
de
avaliação
de
treinamento
disponíveis
na
literatura

Kirkpatrick (1976)
Hamblin (1978)
Borges-Andrade (1982)
Abbad (1999)

PesquisaBibliográfica

ReferencialTeórico

Investigar
se
há,
nas
concessionárias
pesquisadas,
infra-estrutura e suporte material
necessários à aplicação do
conhecimento adquirido

Abbad (1999)

Pesquisa de Campo

Roteiro de
Entrevista
Questionário de
Pesquisa
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Investigar
se
ocorre
a
transferência dos conhecimentos
adquiridos através da TVFIAT.

Abbad (1999)

Pesquisa de Campo

Investigar se as concessionárias
pesquisadas
podem
ser
consideradas organizações de
aprendizagem

Garvin (2002)

Pesquisa
Bibliográfica e de
Campo

Roteiro de
Entrevista
Questionário de
Pesquisa
Roteiro de
Entrevista
Questionário de
Pesquisa

Figura 9 - Estratégia de análise de dados.
Fonte: elaborado pela autora.

3.6 TVFIAT
Instalada em Betim (MG) desde 1976, a Fiat Automóveis opera em três turnos,
com ritmo de produção diária de 3.000 carros. A montadora emprega cerca de
30.000 profissionais diretos e indiretos. No período de 2010/2014 a montadora
destinou investimentos de R$ 14 bilhões para consolidar a capacidade de
produção de 800 mil veículos por ano na unidade de Betim, o que a tornará uma
das maiores fábricas de automóveis do mundo(Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave, 2010).
A Fiat Automóveis investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos, novas
tecnologias, qualidade e capacitação da engenharia para executar projetos cada
vez mais ousados e inovadores e no desenvolvimento dos profissionais da Rede
de

Concessionárias.

São

34.000

profissionais

distribuídos

em

620

concessionárias localizadas em todo o território nacional.
A gestão do negócio de cada concessionária Fiat é realizada por grupos
econômicos independentes, sendo atribuição da Fiat qualificar os profissionais da
Rede de Concessionárias com informações sobre atendimento, argumentos de
vendas e a correta realização dos serviços em pós-vendas.
As estratégias de desenvolvimento e treinamento dos profissionais da Rede de
Concessionárias

são

definidas

e

executadas

pela

área

denominada

“Desenvolvimento Profissional da Rede (DPR)”, diretoria pertencente à área
comercial da montadora. Entre as atribuições do DPR estão o desenvolvimento
de conteúdos para cursos presenciais, à distância e via TVFIAT, a gestão de
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indicadores de treinamento, a realização de programa motivacional e a gestão de
projetos de padrões de atendimento e World ClassDealer(WCD).
TVFIAT é um canal de treinamento, formação e informação da Fábrica da Fiat
com os profissionais da Rede de Concessionárias. Criado em 2001, o acesso à
TVFIAT era feito até 2010, em canal exclusivo e fechado da SKY. A partir de
setembro de 2012 a programação da TVFIAT foi disponibilizada para os
profissionais da Rede de Concessionárias no portal DPR (http://dpr.fiat.com.br),
de treinamento exclusivo dos profissionais da Rede de Concessionárias
cadastrados no banco de dados da montadora.
O acesso à programação da TVFIAT é feito de forma individual com login e senha
ao portal DPR. A programação da TVFIAT é semanal, conforme grade de
programação (Anexo B). Para cada função presente na Rede de Concessionárias
são desenvolvidos conteúdos de treinamento específicos presentes nos seguintes
canais:
a)

Canal de vendas - neste canal são exibidos conteúdos exclusivos para os
profissionais de vendas como comparativo dos modelos Fiat versus a
concorrência, apresentação de um novo modelo, argumentação de vendas,
programas com foco no comportamento dos profissionais e conteúdos
motivacionais;

b)

canal de pós-vendas - são exibidos conteúdos exclusivos para os
profissionais que atuam na recepção de pós-vendas, na oficina e
profissionais que dão suporte ao trabalho de assistência técnica. Os
conteúdos têm como objetivo demonstrar como devem ser realizados os
procedimentos de reparação, diagnose e revisão em todos os modelos
Fiat, além de informações sobre procedimentos de garantia;

c)

canal gerencial – são exibidos conteúdos exclusivos aos profissionais
cadastrados no banco de dados da montadora na função gerente. Os
conteúdos abordam os assuntos estratégicos e capacitam o gerente a gerir
melhor o negócio.
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A partir da modalidade TVFIAT, em 2013 foram contabilizados 300.000 acessos
aos conteúdos exibidos e 113.000 cursos com certificação (Fiat Automóveis). Os
cursos com certificação são aqueles em que o profissional, após assistir ao vídeo,
responde a um pós-teste. A nota obtida compõe o índice de conhecimento (iC) do
profissional, que tem como objetivo medir a qualidade versus quantidade de
cursos realizados.
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4ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
O presente capítulo objetiva analisar os resultados da pesquisa e está dividido em
três blocos, a saber: a) perfil da amostra; b) análise da infraestrutura, suporte a
transferência; c) concessionárias como organizações de aprendizagem.
4.1 Perfil da amostra
São apresentados, a seguir, os dados demográficos da amostra estudada (869
respondentes), além das variáveis de insumos, tais como: nível de escolaridade,
cargo atual e tempo de experiência na função, como forma de caracterizar os
sujeitos da pesquisa. Os dados apresentados são globais, isto é, consideram-se
conjuntamente os profissionais público-alvo da programação da TVFIAT.
4.1.5 Nível de instrução
Os dados demográficos mostram que a escolaridade da amostra pesquisada varia
de acordo com o cargo ocupado. A análise da escolaridade dos profissionais
ocupantes do cargo de gerente de vendas de veículos novos revelou: 41% (86
profissionais) possuem curso superior completo; 23% (48) têm superior
incompleto; 30% (62), o segundo grau completo; 4% (8 gerentes de vendas de
veículos novos) sãopós-graduados. Os demais (1% da amostra) equivalem a dois
profissionais possuem segundo grau técnico e segundo grau incompleto,
conforme a Figura 10.
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1%
4%

1%
Superior Completo

23%

41%

Segundo Grau
Superior Incompleto

30%

Pós-Graduação
Graduação
Segundo Grau Técnico
Segundo Grau Incompleto

Figura 10 – Escolaridade dos gerentes de vendas de veículos novos.
Fonte: dados da pesquisa (2014).

somando
os profissionais que exercem o cargo de gerente de
Observa-se que, somando-se
vendas de veículos novos com curso superior completo (41%) e incompleto (23%),
(23%)
obtêm-se 64% (134
134 profissionais), o que denota a exigência de melhor
qualificação para o exercício do
d cargo de gestor. Porém, a existência de um
profissional com segundo grau incompleto indica que a escolaridade não é um
pré-requisito
requisito para a contratação.
Analisando os resultados da pesquisa dos profissionais
profissionais que exercem a função de
consultores de vendas de veículos novos,
novos apurou-se que 50% (170
(
profissionais)
possuem segundo grau completo; 23%
2
(78 consultores de vendas) têm superior
incompleto; 20% (68
68 profissionais) afirmam ter superior completo; 3% (10
profissionais) cursaram segundo grau técnico, 2% (7 profissionais) possuem
segundo grau incompleto. Ainda, 1% (3
( profissionais) tem pós-graduação
pós
e 1%
afirma ter primeiro grau (Figura 11).
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3%

1%
2%

1%
Segundo Grau Completo
Superior Incompleto

20%
50%

Superior Completo
Segundo Grau Técnico

23%

Segundo Grau Incompleto
Pós-Graduação
Graduação
Primeira Grau

Figura 11 - Escolaridade dos consultores de vendas de veículos novos.
novos
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).

nes e grupo é segundo grau
Os dados revelam que a escolaridade predominante nesse
completo, com 50%. Chama a atenção o baixo percentual de profissionais com
curso superior completo. Este resultado mostra que o nível
vel de escolaridade não é
uma exigência das concessionárias para a contratação.
Os profissionais na função gerente de pós-vendas/assistência
vendas/assistência técnica constituemse em: 38% (66 profissionais) com curso superior; 27%
% (47gerentes)
(
com
segundo grau; 17%
% (29
(
gestores) com curso superior incompleto; 10% (17
profissionais) com segundo grau técnico; 7% (12 profissionais) com póspós
graduação; e 1% ou dois gestores com segundo grau incompleto (Figura 12).
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Segundo Grau
Incompleto
1%

Pós-Graduação
7%

Pós-Graduação
Segundo Grau
27%

Segundo Grau
Técnico
10%

Superior
Superior
38%

Superior Incompleto
Segundo Grau Técnico
Segundo Grau

Superior
Incompleto
17%

Segundo Grau Incompleto

Figura 12 – Escolaridade gerente de pós-vendas/ assistência técnica.
Fonte: dados da pesquisa (2014).

Comparando a escolaridade dos profissionais na função gerente de vendas de
veículos novos versus gerente de pós-vendas/ assistência técnica, constata-se
que o percentual de profissionais com curso superior é maior entre os gestores de
vendas: 41% versus38% de pós-vendas. Esta observação, referente à
qualificação necessária para cada um dos cargos, representa um ponto para
análise futura.
A análise do grau de escolaridade entre os consultores técnicos indica que 59%,
(53 profissionais) possuem segundo grau; 19% (16 consultores) têm curso
superior incompleto versus 12% (10 profissionais) com superior completo; 3%
possuem segundo grau técnico; e outros 3% segundo grau incompleto. E tem-se
ainda 1%, um profissionais com pós-graduação, mesma quantidade de
profissionais com segundo grau técnico, primeiro grau completo e primeiro grau
incompleto, de acordo com a Figura 13.
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Figura 13 - Escolaridade consultor técnico.
técnico
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).
(2014)

Os dados evidenciam que entre os profissionais pesquisados os consultores
técnicos apresentaram
m o menor índice de escolaridade frente aos demais públicos.
Este é um outro ponto para análise futura.
Analisando o perfil de escolaridade da amostra, verifica-se
se que profissionais que
exercem função gerencial,
erencial, tanto na área de vendas como de pós-vendas/
pós
assistência técnica, são os que exibem o maior percentual de conclusão de curso
superior, sendo 41 e 31%,
31% respectivamente, da amostra. Outro dado relevante é
que significativa parte da amostra possui apenas segundo grau, o que pode ser
considerado uma realidade do mercado automobilístico, uma vez que não há
exigência de mais escolaridade.
4.1.2 Cargo
Ao analisar os cargos ocupados pelos profissionais público-alvo
público
da TVFIAT,
percebe-se
se a seguinte distribuição, demonstrada na Tabela1.
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Tabela 1
Distribuição de profissionais por cargo

PV - Consultortécnico

Nº funcionários
por função
89

PV - Gerente de pós-vendas/ assistência técnica

173

V - Consultor de vendas - veículos novos

399

V – Gerente de vendas - veículos novos

208

Total geral

869

Fonte: dados da pesquisa (2014).

O maior número de profissionais respondentes concentram-se exercendo as
funções de consultor de vendas de veículos novos, seguidos de gerente de
vendas de veículos novos. Este é um outro ponto para análise futura.
4.1.5 Gênero
A população analisada é constituída por 70,7% (614 profissionais) do gênero
masculino e 29,3% (255 profissionais) feminino. As maiores diferenças
encontram-se nos cargos de gestão, sendo 88% (152) e 87% (181),
respectivamente, profissionais do sexo masculino que ocupam os cargos de
gerente de pós-vendas/ assistência técnica e gerente de vendas de veículos
novos. Um dado relevante é que a menor diferença entre os gêneros é
encontrada na função de consultor técnico. A análise de gênero reflete a realidade
do mercado automobilístico de ser predominantemente masculino.
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Figura 14 – Gênero.
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).

Nota-se
se também que os cargos gerenciais apresentam as menores porcentagens
do gênero feminino, sendo essa
es a uma realidade na maioria das empresas
brasileiras.
4.1.5 Faixaetária
Quanto à faixa etária, a análise dos resultados da função consultor técnico
identificou concentração na faixa entre 20 e 29 anos, representada por 42% (37
(
profissionais), como mostrado na
n Figura 15.
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Figura 15 - Faixa etária consultor técnico.
técnico
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).
(2014)

A análise da faixa etária da função consultor de vendas de veículos novos tem
como resultado a concentração de profissionais entre 30 e 39 anos,
anos sendo 41%,
(139 consultores). É possível reconhecer um extremo, composto de 2% (7
profissionais), na faixa etária entre 60 e 75 anos (Figura 16).

Consultor de Vendas de Veículos Novos
60 a 75 anos
2%

0%
50 a 60 anos
11%

20 a 29 anos
23%

VCONSULTOR
DE VENDAS
- VEÍCULOS
NOVOS
0%

40 a 49 anos
23%

20 a 29 anos
30 a 39 anos

30 a 39 anos
41%

40 a 49 anos
50 a 60 anos
60 a 75 anos

Figura 16 – Faixa etária consultor de vendas de veículos novos.
novos
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).

Os profissionais na função gerencial estão na faixa etária mais elevada, sendo 38%
na função de gerente de pós-vendas/
pós
assistência técnica (66
66 profissionais) com
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idades entre 40 e 49 anos.
an
E 8% (14 profissionais) na faixa etária bem jovem,
entre 20 e 29 anos, exercendo função gerencial, como na Figura
Figu 17.

PV
GE
RE
NT
E,
GE
S…

Gerente de Pós Vendas/ Assistência Técnica
60 a 75 anos
4%

20 a 29 anos
8%

50 a 60 anos
18%

20 a 29 anos
30 a 39 anos
32%

40 a 49 anos
38%

30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 60 anos
60 a 75 anos

Figura 17 - Faixa etária gerente de pós-vendas/
pós vendas/ assistência técnica.
técnica
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).
(2014)

Os profissionais no cargo de gerente de vendas de veículos novos concentram-se
concentram
na faixa dos 40 a 49 anos, constituindo 36% (75 profissionais) da amostra. Ao
comparar a faixa etária entre os gerentes de vendas de veículos novos versus os
consultores de vendas de veículos novos,encontram-se
novos
36% (75)
(
dos gerentes e
41% (139)) dos consultores na mesma faixa etária, 30 a 39 anos (Figura 18).
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VGerente de Vendas de Veículos Novos
GERENTE, GEST
OR OU 60 a 75 anos
20 a 29 anos
RESPONSÁVEL
2%
6%
DE VENDAS VEÍCULOS
50 a 60 anos
NOVOS
19%
30 a 39 anos
0%
36%
40 a 49 anos
37%

20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 60 anos
60 a 75 anos

Figura 18 - Faixa etária gerente de vendas de veículos novos.
novos
Fonte: dados
ados da pesquisa (2014).

4.1.5 Tempo naempresa
empresa
A pesquisa apurou que os profissionais nos cargos gerenciais estão há mais
tempo de empresa. Entre os profissionais no cargo de gerente de vendas de
veículos novos, 21% (44
( profissionais) têm entre 10 e 15 anos. Porém, a análise
da pesquisa mostra que 34% (71
( profissionais) no mesmo cargo têm
t
entre zero e
cinco anos na função (Figura 19). Esse é um dado que traduz a alta rotatividade
na função.
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VGerente de Vendas Veículos Novos
GERENTE, GEST
OR OU
RESPONSÁVEL
DE VENDAS 31 VEÍCULOS
a 37 anos
6 a 9 anos
0 a 5 anos
NOVOS
1%
29%
34%
0%

0 a 5 anos
10 a 15 anos
16 a 20 anos

21 a 30 anos
5%

21 a 30 anos

10 a 15 anos
21%

31 a 37 anos
6 a 9 anos

16 a 20 anos
10%

Figura 19 - Tempo do
d gerente de vendas de veículos novos na empresa.
Fonte: dados
ados pesquisa (2014).

Entre os profissionais na função de gerente de pós-vendas/
pós vendas/ assistência técnica,
24% (42 profissionais) estão na empresa entre 10 e 15 anos. Um dado relevante
é o fato de 20% (35 profissionais) estarem na empresa apenas entre zero e cinco
anos exercendo uma função gerencial, como apresentando na
na Figura 20.

Gerente de Pós-Vendas/Assistência Técnica
21 a 30 anos
10%

31 a 37 anos
4%

16 a 20 anos
16%
10 a 15 anos
24%

0 a 5 anos
20%

0 a 5 anos
6 a 9 anos
6 a 9 anos
26%

10 a 15 anos
16 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 37 anos

Figura 20 - Tempo do gerente de pós-vendas/ assistência técnica na empresa.
Fonte: dados
ados pesquisa (2014).
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Comparando o tempo na função entre os gerentes de vendas de veículos novos e
gerente de pós-vendas/
vendas/ assistência técnica,
técnica constatou-se
se mais
mai rotatividade entre
os profissionais de vendas.
Analisando o tempo na função dos profissionais Consultores de vendas de
veículos novos,, detectou-se
detectou
que 84% (285 profissionais) têm
m entre zero e cinco
anos na função, o que destaca a alta rotatividade e a necessidade
cessidade constante de
treinamento para esse
e público (Figura 21).

Consultor de Vendas de Veículos Novos
16 a 20 anos
4%

21 a 30 anos
1%
10 a 15 anos
11%
0 a 5 anos
10 a 15 anos
0 a 5 anos
84%

16 a 20 anos
21 a 30 anos

Figura 21 - Tempo do
d consultor de vendas de veículos novos na empresa.
Fonte: dados
ados pesquisa (2014).

A alta rotatividade também é manifestada na função de consultor técnico, sendo
responsável por 83% (74
(
profissionais) permanecerem na empresa entre zero e
cinco anos (Figura 22
2). Esse dado indica a necessidade constante de treinamento
para os profissionais.
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Consultor Técnico
16 a 20 anos
5%

21 a 30 anos
2%

PV CONSULTOR
TÉCNICO
0%

10 a 15 anos
10%
0 a 5 anos
10 a 15 anos
0 a 5 anos
83%

16 a 20 anos
21 a 30 anos

Figura 22 - Tempo do consultor técnico na empresa.
Fonte: dados
ados pesquisa (2014).

A análise doperfil
erfil dos profissionais da Rede de Concessionárias realça a alta
rotatividade entre as quatro funções pesquisadas e o baixo nível de escolaridade
entre as funções de consultores de vendas de veículos novos e consultores
técnicos.
4.2 Infraestrutura e suporte à transferência e seus sub componentes
necessários à aplicação do conhecimento
O questionário (Apêndice B) avalia os componentes do modelo IMPACT: o sétimo
componente, impacto do treinamento no trabalho,
trabalho e o sexto componente, suporte
à transferência compreendendo os três subcomponentes (fatores
(fato
situacionais de
apoio, suporte material e consequências associadas ao uso de novas habilidades).
O impacto do treinamento no trabalho, sétimo componente do modelo IMPACT,
foi avaliado no bloco I, que contém uma seção, com 12 itens,
itens sendo adaptado
para este trabalho contendo seis itens.
itens. O sexto componente do modelo IMPACT é
avaliado no bloco
co II e III, que contém 22 itens no trabalho de Abbad, sendo
selecionado 13 tópicos.
tópicos Para este trabalho, foi utilizado o questionário constante
da tese de Abbad (1999), sendo adaptado para a realidade da TVFIAT.
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4.2.1 Impacto do treinamento no trabalho
O bloco I, impacto do treinamento no trabalho, contém seis itens. Para possibilitar
a identificação de eventuais tendências nas respostas aos itens estudados, as
frequências de respostas “nunca” e “raramente” (1 e 2) e “sempre e
“frequentemente” (4 e 5) foram somadas entre si”, seguindo a pesquisa da autora
do modelo IMPACT (Abbad, 1999).
Tabela 2

Desvio-Padrão

%D

%
N/N

%C

Q1

Utilizo, com frequência, em meu
trabalho o que foi ensinado na
programação da TVFIAT

866

3

4,32

4,60%

4,03

2,88

93,09

Q2

As habilidades que aprendi na
TVFIAT fizeram com que eu
cometesse menos erros, em meu
trabalho, em atividades relacionadas
ao conteúdo do treinamento

868

1

4,29

4,63%

4,37

2,07

93,56

Q3

Recordo-me bem dos conteúdos
ensinados no treinamento

860

9

4,02

4,23%

6,79

7,94

85,27

Q4

Quando aplico o que aprendi na
TVFIAT, executo meu trabalho com
mais rapidez

858

11

4,15

4,23%

4,72

9,78

85,50

Q5

A qualidade do meu trabalho
melhorou nas atividades diretamente
relacionadas
ao conteúdo
dos
treinamentos TVFIAT

860

9

4,23

4,48%

3,22

6,91

89,87

Q6

Após
minha
participação
no
treinamento, tenho sugerido, com
mais frequência, mudanças nas
rotinas de trabalho

855

14

3,91

3,74%

7,83

17,83

74,34

Nº de
Respostas

Nota Média

Perguntas

Nº
nãoResponder

Bloco I - Impacto do treinamento no trabalho

DP – Desvio-padrão; %D – Discordo totalmente e discordo um pouco da afirmativa; %N/N – Não
concordo nem discordo; %C – Concordo um pouco e concordo totalmente com a afirmativa.
Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo.

O resultado do bloco I, conforme a Tabela 2, demonstrou alto grau de
concordância dos profissionais com o impacto do treinamento da TVFIAT.
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Analisando os resultados, constata-se que o conteúdo exibido gerou efeito
significativo ao diminuir os índices de erros dos profissionais público-alvo da
TVFIAT, tendo sido responsável pelo maior índice de concordância - 93,56% - e
média de 4,29 – Q2: “As habilidades que aprendi na TVFIAT fizeram com que eu
cometesse menos erros, em meu trabalho, em atividades relacionadas ao
conteúdo do treinamento”.
Ao analisar a qualidade do trabalho frente aos conteúdos apresentados na
TVFIAT, o índice foi de 89,87% de respostas, o queexpressa uma avaliação
positiva para a grande maioria da amostra – Q5: “A qualidade do meu trabalho
melhorou nas atividades diretamente relacionadas ao conteúdo dos treinamentos
TVFIAT”.
Outro aspecto relevante demonstrado na pesquisa foi o resultado do Q.1, que
salienta que 93,09% dos respondentes utilizam com frequência o que foi ensinado
na programação da TVFIAT, um resultado significativo para a organização, na
perspectiva de que o profissional coloca em prática o que aprendeu. Na medida
em que as organizações buscam novas formas de alavancar seus recursos para
ganhar vantagem competitiva, tem aumentado a consciência de que o
conhecimento existente dentro de uma empresa é um de seus recursos mais
importantes (Nonaka&Takeuchi, 2007).
Merece também destaque a avaliação feita no item Q.4, cuja média foi de 4,15. O
índice de concordância foi de 85,50% a este item da pesquisa. Esse aspecto
reforça a linha de pesquisa de Drucker (2000), que ressalta que na nova
economia o conhecimento não é apenas mais um recurso ao lado de fatores de
produção-trabalho, capital e terra-, mas o recurso mais significativo.
No questionário do bloco I, que buscou medir o impacto do treinamento no
trabalho, todas as seis questões tiveram itens que não foram respondidos, com
destaque para a questão Q6: “Após minha participação no treinamento, tenho
sugerido, com mais frequência, mudanças nas rotinas de trabalho”.
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Nessa mesma questão a soma das notas N/N e D é de 25,66%, um valor
significativo que pode estar relacionado ao entendimento ou não da questão ou à
ausência de uma resposta que reflita a realidade do profissional respondente.
Esse ponto merece uma análise mais detalhada junto aos profissionais.
Outro aspecto relevante é o alto valor do desvio-padrão apresentado nas
questões Q1 e Q2, que foi de 4,60 e 4,63%, respectivamente. O desvio-padrão
reflete quanto o valor obtido se desvia da média das notas.
Com base nos índices da pesquisa, é possível estabelecer uma associação de
efeitos sequenciais entre os itens que apresentaram médias superiores a quatro.
Em resumo, esses índices revelam que os respondentes:
a) Os erros diminuíram com as habilidades aprendidas;
b) utilizam com frequência o que foi aprendido no treinamento;
c) a qualidade do trabalho aumentou;
d) os profissionais recordam dos conteúdos apresentados;
e) executam o trabalho com mais rapidez.
Os resultados da pesquisa estão em concordância com a descrição de Abbad
(1999) de que um treinamento deve melhorar o nível de desempenho da pessoa
treinada em atividades similares e em outras que requerem novas habilidades,
capacidades e ou atitudes.
Um ponto de melhoria a ser investigado é a efetiva contribuição dos profissionais
após o treinamento, com sugestões frequentes para mudança da rotina de
trabalho, que obteve média de 3,91. Kirkpatrick (1976) descreve que o gestor, ao
incentivar a participação e mudança da rotina dos processos de trabalho,
desencadeia cinco diferentes possibilidades de clima, que podem ser: reativo
(quando o participante é impedido de utilizar o que foi aprendido no treinamento),
desencorajador (o gestor não aplica o que foi ensinado e com seu exemplo
negativo impede ou desestimula a mudança de comportamento entre a equipe),
neutro (ignora o fato de que o participante participe de treinamento - fica a cargo
do profissional o

desejo de mudar, o gestor não impede, mas também não
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encoraja), encorajador (estimula o subordinado a aprender e a aplicar o
aprendizado no trabalho) e requisitante (o chefe reconhece que o profissional
está aprendendo e garante a transferência do aprendizado para o trabalho). O
autor ressalta que a chance de acontecer uma mudança quando o clima é reativo
ou desencorajador é muito pequena. Já se o clima é neutro, a mudança irá
depender das outras três condições: a pessoa quer mudar? Sabe o que e o como
mudar? Ou seja, depende tanto da eficiência do treinamento quanto da cultura.
4.3 Suporte à transferência
A avaliação do suporte à transferência, bloco II, compreende três diferentes
conjuntos de itens que permitem analisar:
a) Fatores situacionais de apoio com seis perguntas;
b) suporte material com três perguntas;
c) consequências da transferência do conhecimento, com quatro perguntas.
4.3.1Avaliação dos fatores situacionais de apoio
Os fatores situacionais de apoio, contendo seis itens, de acordo com Abbad
(1999), permitem que o profissional analise o apoio gerencial, social e
organizacional que recebe para colocar em prática as novas habilidades obtidas
após o treinamento.
Como o treinamento é um dos múltiplos fatores que interferem no desempenho no
trabalho, é a partir da sua medição de transferência e de influência exercida por
ele sobre o desempenho subsequente que se mede o impacto no trabalho. Sendo
assim, Abbad (1999) explica que, ao medir o impacto do treinamento, é preciso,
além de medir o impacto doevento instrucional exerceu sobre o desempenho
subsequente à participação nele, avaliar se há suporte no ambiente de trabalho
para que o profissional aplique o que aprendeu no treinamento.
A Tabela 3 apresenta as médias das respostas da amostra aos itens de fatores
situacionais de apoio, que são parte do suporte à transferência. Para possibilitar
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a identificação de eventuais tendências nas respostas aos itens estudados, as
frequências de respostas “nunca” e “raramente” (1 e 2) e “sempre e
“frequentemente” (4 e 5) foram somadas entre si”, seguindo o modelo IMPACT
(Abbad, 1999).
a) Nunca / raramente – N/R;
b) às vezes – A/V;
c) frequentemente / sempre – F/S.
A percepção dos profissionais público-alvo da TVFIAT em relação ao apoio
gerencial, social (do grupo de trabalho) e organizacional recebido para aplicar as
novas habilidades está retratada na Tabela 3.
Tabela 3

%AV

%F/S

%N/R

Desvio-Padrão

Nº de
Respostas

Perguntas

Nº
nãoResponder
am
Nota Média

Bloco II - 2. Fatores Situacionais de Apoio

Q1

Tenho tido oportunidade de usar no
meu trabalho as habilidades que
aprendi no curso TVFIAT

859

10

4,03

3,89% 1,73

24,51

73,76

Q2

Falta-me tempo para aplicar no trabalho
o que aprendi na TVFIAT

861

8

2,21

3,66% 62,25

31,65

6,10

Q3

Os objetivos de trabalho estabelecidos
pelo meu chefe encorajam-me a aplicar
o que aprendi

853

16

4,07

3,70% 5,06

21,41

73,53

Q4

Tenho tido oportunidade de praticar
habilidades
importantes(recémadquiridas
na
TVFIAT),
mas
comumente pouco usadas no trabalho

848

21

3,09

3,22% 25,43

42,23

32,34

Q5

Tenho sido encorajado pela minha
chefia imediata a aplicar, no trabalho, o
que aprendi no treinamento

848

21

4,06

3,72% 7,94

18,41

73,65

Q6

Eu recebo as informações necessárias
853
16
4,15 4,09% 3,68
15,31 81,01
à correta aplicação das novas
habilidades no meu trabalho
DP – Desvio-padrão; %N/R – Nunca e Raramente; %AV – Algumas Vezes; %F/S –
Frequentemente e Sempre.
Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo.
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Com média de 4,06, a questão Q.5 obteve 73,65% de concordância. Esse
resultado realça a receptividade da chefia em permitir a aplicação de novas
práticas: “Tenho sido encorajado pela minha chefia a aplicar, no trabalho, o que
aprendi no treinamento”. Porém, é preciso investigar em futuras pesquisas o
motivo do alto índice de respondentes para as questões “Nunca e Raramente e
“Algumas vezes”
Outro aspecto que demonstra a receptividade da chefia para que os profissionais
apliquem os conhecimentos na prática estão nos resultados da Q.3, obtendo
aprovação de 73,53% dos respondentes e nota média de 4,07 e da Q.1, com nota
de 73,76%.
Q3: Os objetivos de trabalho estabelecidos pelo meu chefe encorajam-me a
aplicar o que aprendi.
Tenho tido oportunidade de usar no meu trabalho as habilidades que aprendi
no curso TVFIAT.
Q1: Tenho tido oportunidade de usar no meu trabalho as habilidades que
aprendi no curso TVFIAT
Esse resultado corrobora o pensamento de Garvin (2002), que lista questões que
podem ser utilizadas para determinar se uma empresa se qualifica ou não como
uma organização que aprende. Ao permitir que os profissionais apliquem novos
conhecimentos, a empresa estudada demonstra que está alinhada a uma das
cinco questões da “prova de fogo” elaborada por Garvin (2002) para determinar
se uma empresa é uma organização que aprende.
Um ponto relevante que se pode constatar na pesquisa é a Q2, em que 62,25%
dos respondentes disseram que nunca e raramente falta tempo para aplicar no
trabalho o que aprendeu na TVFIAT. Este resultado corrobora o pensamento de
Borges-Andrade (1982), que acentua que o uso do treinamento é uma importante
alternativa para a mudança de atitude, aquisição de conhecimentos ou
habilidades necessárias ao desempenho adequado do capital humano na
empresa.
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A

Q2 apresenta o percentual de 62,25% dos respondentes ao item N/R. A

pergunta cujo sentido é negativo ressalta a atenção dos profissionais ao
responderem o questionário e ao fato de não concordarem com a afirmativa.
Sublinha-se, ainda nessa questão a alta porcentagem de respostas de AV
(31,65%), que pode ser mais bem explorada. O resultado também aponta que há,
possivelmente, aspectos nos cursos que não estão sendo aplicados, o que deve
ser investigado em futuras pesquisas.
A soma das respostas N/R e AV na questão Q4 totalizando 67,66% destaca a
relevância do conteúdo exibido na programação da TVFIAT - Q4: “Tenho tido
oportunidade de praticar habilidades importantes (recém-adquiridas na TVFIAT),
mas comumente pouco usadas no trabalho”.
Os itens da seção de fatores situacionais de apoio, de acordo com a avaliação
feita pelo público-alvo,exibiram resultados satisfatórios quanto ao apoio gerencial,
social e organizacional para aplicar no trabalho as novas habilidades aprendidas
no treinamento. Os profissionais responderam de forma positiva quanto à
oportunidade de praticar as novas habilidades e ao apoio da chefia imediata. Isso
confirma o pensamento de Prahalad e Hamel (1990) de que a capacidade da
organização em sobreviver e crescer está baseada nas vantagens que derivam
das competências essenciais que representam a aprendizagem coletiva.
Nas seis questões aplicadas para analisar os fatores situacionais de apoio os
profissionais deixaram de responder alguma questão, destacando-se as
perguntas Q4 e Q5, com 21 não respondentes cada. A ausência de resposta pode
sugerir o não entendimento da questão ou a ausência de uma resposta que
retratasse a realidade do profissional.
De maneira geral, os resultados apresentados nasTabelas 2 e 3 demonstraram
índices do impacto do treinamento no trabalho. Borges-Andrade e Abbad (1996)
afirmam que os profissionais que recebem apoio dos chefes em relação aos
treinamentos manifestam possuir atitudes favoráveis em relação ao curso.
Segundo os autores, supervisores podem demonstrar apoio a um treinamento por
meio de discussões com o empregado, estabelecimento de metas de trabalho a
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partir do treinamento, liberação de tempo para preparação e o encorajamento do
trabalhador a engajar-se com o treinamento. Senge (1998) reforça esse
pensamento asseverando que o aprendizado organizacional ocorre somente por
intermédio das pessoas que aprendem.

4.3.2Avaliação do suporte material
O suporte material é o segundo subitem do suporte à transferência. Esse subitem,
de acordo com Abbad (1999), permite que o participante dê sua opinião quanto a
qualidade, quantidade e disponibilidade de recursos materiais e financeiros e
ainda se o ambiente físico do local de trabalho está adequado para proceder à
transferência. Neste estudo não foi avaliado o recurso financeiro.O suporte
material é avaliado com base em três itens.
Seguindo os mesmos critérios de análise adotados por Abbad (1999) e visando
concentrar as respostas dos questionários, as frequências das respostas
“raramente” e “nunca” (1 e 2) foram somadas, assim como as frequências de
“sempre” e “frequentemente” (4 e 5), resultando apenas três escalas:
a) Nunca / raramente – N/R;
b) às vezes – A/V;
c) frequentemente / sempre – F/S.
Os resultados dessa análise estão na Tabela4.
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Tabela 4

%F/S

%A/ V

%N/R

Desvio-Padrão

Nº de
Respostas

Perguntas

Nº
nãoResponder
am
Nota Média

Bloco II - 3. suporte material

Q1

Minha concessionária tem fornecido os
recursos
materiais
(equipamentos,
materiais,
mobilário
e
similares)
necessários ao bom uso, no trabalho, das
habilidades que aprendi na TVFIAT?

861

8

4,24

3,96% 5,52 15,31

79,17

Q2

Os equipamentos por mim utilizados
estão em boas condições de uso?

854

15

4,31

4,13% 4,49 11,85

83,66

Q3

As ferramentas para o treinamento
(micros e similares) são de qualidade
compatível para realização do curso?

852

17

4,16

3,75% 7,13 16,46

76,41

DP – Desvio-Padrão; %N/R – Nunca e Raramente; %A/V – Algumas Vezes; %F/S –
Frequentemente e Sempre.
Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo.

Observa-se que a avaliação dos profissionais público-alvo para a qualidade,
quantidade e disponibilidade de recursos materiais presentes no local de trabalho
para o suporte à transferência apresentou respostas F/S acima de 76% .
Outro aspecto relevante é o desvio-padrão, que apresentou valores acima de 4,16
para todas as três questões. Isso mostra a dispersão entre as notas e a média.
Porém, verificou-se, pelas respostas, certa insatisfação com as ferramentas
utilizadas para o treinamento. Mais de 200 respondentes (24%) não concordaram
com a Q3. Esse é um ponto relevante a ser pesquisado, pois sinaliza um ponto do
Suporte Material a ser melhorado.
4.3.3Avaliação da transferência do conhecimento: seção 3
O terceiro subcomponente, denominado consequências associadas ao uso de
novas habilidades, permite ao profissional opinar sobre a reação dos colegas,
pares ou superiores hierárquicos, quando tentam aplicar, no trabalho, as novas
habilidades aprendidas no treinamento.

74

São reações favoráveis: os elogios, as manifestações de apoio, etc. As reações
são desfavoráveis quando há descaso, indiferença e outras, que possam inibir as
tentativas do egresso de aplicação de novas habilidades. O resultado das
consequências associadas ao uso de novas habilidades é mostrado na Tabela 5.
Tabela 5

%F/S

%AV

%N/R

DesvioPadrão

Nº de
Respostas

Perguntas

Nº
nãoResponde
ram
Nota Média

Bloco II - 4. Consequências associadas ao uso das novas habilidades

Q1 Em meu ambiente de trabalho,
minhas sugestões, em relação ao que
foi ensinado na TVFIAT, são levadas
em consideração.
Q2 Meus colegas mais experientes
apoiam as tentativas de aplicar no
trabalho as novas habilidades que
aprendi na TVFIAT.

855

14

3,96 3,67%

5,75

22,32 71,93

854

15

3,95 3,54%

7,94

19,68 72,38

Q3 Aqui passam despercebidas minhas
tentativas de aplicar no trabalho as
novas habilidades que aprendi na
TVFIAT.

862

7

2,19 3,38%

66,86 22,09 11,05

Q4 Tenho recebido elogios quando aplico
corretamente no trabalho as novas
habilidades que aprendi.

864

5

3,57 2,93%

18,3

26,58 55,12

DP – Desvio-Padrão; % N/R – Nunca e Raramente; % A/V – Algumas Vezes; % F/S –
Frequentemente e Sempre.
Fonte: dados obtidos na pesquisa de campo.

Ao serem indagados na Q3, o índice de respondentes nunca/raramente foi de
66,86%, que representa um fator positivo. A pergunta cujo sentido é negativo
ressalta a atenção dos profissionais ao responderem a questão e ao fato de não
concordarem com a afirmativa - Q3: “Aqui passam despercebidas minhas
tentativas de aplicar no trabalho as novas habilidades que aprendi na TVFIAT”.
Já os dois maiores percentuais de concordância estão no Q2 e Q1,
respectivamente,obtendo índices de 72,38 % e 71,93%.
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Q2. Meus colegas mais experientes apoiam as tentativas de aplicar no
trabalho as novas habilidades que aprendi na TVFIAT.
Q1. Em meu ambiente de trabalho, minhas sugestões, em relação ao que foi
ensinado na TVFIAT, são levadas em consideração.
De acordo com os resultados, os índices de mais concordância mencionados
pelos profissionais demonstram satisfação quando:
a) há apoio dado pelos colegas mais experientes;
b) as sugestões propostas são levadas em consideração;
c) recebe elogios ao aplicar corretamente as novas habilidades aprendidas.
.
Esses três itens, ao serem avaliados positivamente, são indicadores de que está
ocorrendo uma transferência positiva.
Pantoja e Borges-Andrade (2002) opinam que se a mudança no indivíduo ocorre
em atividades não equivalentes às anteriores ou é verificada em situações
diferentes daquelas em que houve a aquisição, pode ser dito que ocorreu uma
transferênciade aprendizagem.
4.4. Concessionárias como organizações de aprendizagem
Os dados qualitativos foram coletados por meio de quatro questões abertas
realizadas por telefone com quatro gestores de treinamento.
4.4.1Perfil dos respondentes
O gestor E.1 é da Regional Porto Alegre, tem curso superior completo, 30 anos e
seis anos de trabalho na Rede Fiat. O gestor E.2 é da Regional Rio de Janeiro,
tem curso superior completo, 39 anos e 18 anos de trabalho na Rede Fiat. E.3 é
da Regional Belo Horizonte, tem pós-graduação, 41 anos e 15 anos de trabalho
na Rede Fiat. E.4 é da Regional Brasília, tem curso superior incompleto, 52 anos
e nove anos de trabalho na Rede Fiat.
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Os quatro profissionais são os responsáveis pela gestão de treinamento TVFIAT
das respectivas equipes de vendas e pós-vendas.
4.4.2Impacto da TVFIAT na aprendizagem
De maneira geral, os gestores avaliaram positivamente a contribuição dos
programas exibidos na TVFIAT. Alguns depoimentos dos gestores ratificam os
resultados da pesquisa quantitativa e também conceitos e teorias sobre e tema,
sobre a melhoria dos resultados, quando apresentam seus pontos de vista sobre
a contribuição para a concessionária com a programação da TVFIAT: “Na sua
opinião, qual a contribuição para a Concessionária com a equipe assistindo aos
programas TVFIAT?”
É o conhecimento sendo difundido para todos de forma democrática. Devido
ao grande volume de trabalho, temos apenas uma reunião semanal com o
grupo de vendas e pós-vendas e muitas vezes não temos como passar todas
as informações que precisamos. Com a TVFIAT temos a equipe treinada e
capacitada toda semana (E2).
É a diversidade de assuntos que são passados. Cada dia nossos clientes
estão mais exigentes. Eles já chegam na concessionária, muitas vezes,
sabendo mais que os vendedores. Com a TVFIAT temos toda semana
informações que são relevantes para o negócio, mantendo a equipe bem
informada e treinada e contribuindo para as vendas e o pós-vendas (E3).
É o ganho em saber onde está a informação que precisamos. Hoje temos
que realizar os serviços no menor tempo possível e constatamos que os
produtivos da oficina ficavam 20% do tempo no mês, correndo atrás de uma
informação para realizar um diagnóstico, uma reparação. Com a TVFIAT
eliminamos essa perda (E4).
Os resultados encontram respaldo na literatura de que o treinamento está ligado
ao processo produtivo, na perspectiva de se produzir mais, quando ele reúne
informações e métodos para tornar o processo produtivo mais rápido (Beni,
Lucheti&Poerner, 2002).
Kolb (1997) ressalta que a manutenção do sucesso do negócio num mundo
globalizado exige a capacidade de explorar novas oportunidades e de aprender
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com sucessos e fracassos. Ao ser questionado sobre o impacto dos programas
da TVFIAT, o gestor explanou:
Olha, neste mercado de carros quem não evolui está fora. Tem informação
para tudo que é lugar. Se os nossos profissionais aqui da concessionária não
se qualificam nosso risco de perder clientes é muito grande. Assim, na minha
opinião, a maior contribuição é o aprendizado semanal. Com conhecimento
temos como fechar mais negócios, vender mais serviços, ou seja, não
perdermos clientes por falta de conhecimento (E.4).
A resposta do gestor E4 vai ao encontro do pensamento de Senge (1997), ao
enfatizar que as organizações que aprendem têm mais capacidade de adaptação.
E que os líderes são os responsáveis por construir organizações nas quais as
pessoas possam permanentemente expandir suas capacidade de criar o futuro,
ou seja, os líderes são os responsáveis pelo aprendizado (Senge, 1997).
Ao responderem sobre o impacto do treinamento TVFIAT na aprendizagem, as
respostas estão em sintonia com a literatura, como o modelo IMPACT de Abbad
(1999), o MAIS de Borges-Andrade (1982) e o Modelo Integrado de Avaliação e
Efetividade de Treinamento (IMTEE), de Alvarez, Salas e Garofano (2004). Os
autores definiram impacto a partir de utilização frequente, no trabalho, dos
conhecimentos adquiridos, melhoria da qualidade do desempenho e diminuição
do número de erros cometidos no trabalho.
As entrevistas também identificaram como positivos o apoio da chefia e o suporte
necessários para a transferência do aprendizado.
Essa é a melhor parte. Nós não só valorizamos, como estamos criando uma
universidade corporativa aqui no grupo. Investimos em uma sala com 10
computadores e os treinamentos e os resultados obtidos nos cursos estão
atrelados a metas dos profissionais (E1).
Sim, estamos atrelando as notas obtidas nos cursos a bônus. E temos aqui
na concessionária um quadro de gestão à vista com um cronograma com os
nomes dos profissionais, os cursos que eles devem realizar no mês e o
indicador de TVFIAT. Os profissionais que não assistem à TVFIAT podem
ser punidos com advertência (E3).
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Sim, aqui na concessionária quando vamos promover um profissional
avaliamos o percurso formativo dele, os indicadores de audiência da TVFIAT.
Se ele não faz curso, não assiste à TVFIAT, como pode ser promovido? (E4).
Borges-Andrade (2002) reconhece a tendência a se medir o efeito do
investimento em TD&E, relacionando-o ao valor estratégico da qualificação
constante da mãodeobra de uma organização. As consequências esperadas de
uma ação de TD&E passam pela satisfação com o treinamento, a aprendizagem
de habilidades e pela transferênciado conhecimento no desempenho individual,
das equipes e nas organizações. Para Abbad (1999), os efeitos do treinamento
incluem consequências no comprometimento do indivíduo, na abertura a
mudanças e em outras atividades não relacionadas especificamente ao conteúdo
do treinamento. Esses aspectos de transferência do conhecimento podem ser
observados na resposta dos gestores:
Percebemos que os mais novos têm o hábito de colocar mais em prática os
conhecimentos, as boas práticas apresentadas na TVFIAT. Isso faz com que
os profissionais mais velhos de casa se mexam e queiram se informar e
aprender (E.2).
O impacto é significativo na medida em que a concessionária criou a cultura
de assistir aos programas. Percebo que alguns profissionais mudaram de
atitude, estão colocando em prática os conhecimentos que foram passados
na TVFIAT. E até a chefia muitas vezes é surpreendida com
questionamentos com conteúdos que alguns profissionais assistiram na
programação e outros não estavam sabendo(E.3).
As pesquisas qualitativas e quantitativas apresentam grau de concordância no
que se refere à aprendizagem. As habilidades aprendidas possibilitaram aos
profissionais público-alvo da TVFIATutilizar os conhecimentos adquiridos no
treinamento e a consequente diminuição de erros.
Ao analisar os resultados dos questionários e das questões abertas, é possível
registrar índices de concordância altosno que se refere ao impacto do treinamento
no

trabalho.

As

concessionárias

respondentes

também

se

mostraram

organizações de aprendizagem, segundo Garvin (2002) as empresas que
aprendem não são simples repositórios de conhecimentos; adaptam os
comportamentos de acordo com novas situações.
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As entrevistas com os gestores de treinamento indicam pontos de melhoria a
serem trabalhados nos conteúdos exibidos da TVFIAT, como conteúdos sobre
liderança e a constante atenção à qualidade dos equipamentos disponibilizados
para que os profissionais tenham acesso satisfatório aos conteúdos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho.
O objetivo desta dissertação foi investigar o impacto do treinamento veiculado
pela TVFIAT no trabalho dos profissionais da Rede de Concessionárias Fiat.
Foram realizadas para este estudo pesquisas bibliográficas, documental e de
campo.
A pesquisa embasou-se nos conceitos e modelos de avaliação de treinamento.
Foi utilizado como marco teórico da pesquisa o modelo IMPACT, da pesquisadora
Abbad (1999), que investiga o relacionamento existente entre variáveis relativas
ao indivíduo, ao treinamento, ao contexto organizacional, aos resultados
imediatos do treinamento (reação e aprendizagem) e à variável critério impacto do
treinamento no trabalho. O modelo IMPACT foi utilizado para identificar e analisar
o impacto da TVFIAT na aprendizagem dos profissionais da Rede de
Concessionárias Fiat.
Considerando-se o objetivo específico, que foi investigar se ocorre a transferência
de habilidades adquiridas através da TVFIAT, verifica-se que este foi atingido. Os
resultados mais significativos, de acordo com a percepção dos profissionais
público-alvo da TVFIAT, foram:
a) Utilizam com frequência o que foi aprendido no treinamento;
b) os erros diminuíram com as habilidades aprendidas;
c)

os profissionais recordam-se dos conteúdos apresentados;

d) executam o trabalho com mais rapidez;
e) a qualidade do trabalho aumentou.
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Na percepção dos profissionais público-alvo dos programas TVFIAT, os
resultados foram significativos à medida que aumentou a qualidade do trabalho e
os erros foram reduzidos com os conhecimentos aprendidos. Esses resultados
estão em concordância com o interesse da organização, que é o de melhorar o
desempenho de seus colaboradores quando há investimento em treinamento.
Num cenário de mudanças crescentes é necessária ao profissional uma formação
continuada para estar preparado.
Considerando o objetivo específico de investigar se há, nas concessionárias
pesquisadas, infraestrutura e suporte à transferência de treinamento (psicossocial
e material) necessários ao treinamento, apurou-se que os resultados referentes
ao suporte materialpresente nas concessionárias destacaram-se por obter índices
satisfatórios de concordância. A quantidade, a qualidade e a disponibilidade de
recursos materiais para que os profissionais realizem os cursos TVFIAT foram
avaliadas de maneira positiva. Na visão dos profissionais das concessionárias, as
organizações têm disponibilizado os recursos materiais adequados para o
aprendizado. Entretanto, devido ao tipo de pesquisa, não foi possível identificar
concessionárias com recursos materiais mais limitados.
Percebeu-se que as concessionárias pesquisadas compartilham o conhecimento
internamente, evitando que erros sejam repetidos em outras situações,
enquadrando-se em organizações de aprendizagem, respondendo, assim,a um
dos objetivos específicos, que foi investigar se as concessionárias pesquisadas
podem ser consideradas organizações de aprendizagem.
A análise do uso das novas habilidades por parte dos profissionais revelou que:
a) As sugestões em relação ao que foi ensinado na TVFIAT são levadas em
consideração;
b)

os colegas mais experientes apoiam as tentativas de aplicar no trabalho
as novas habilidades aprendidas na TVFIAT;

c)

os profissionais têm recebido elogios quando aplicam corretamente no
trabalho as novas habilidades aprendidas.
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Esses resultados indicam que a aprendizagem organizacional é resultado não só
das aprendizagens individuais, mas também das dinâmicas estabelecidas entre
os indivíduos nas organizações. O conhecimento movimenta-se nas organizações,
sendo trocado, comparado, criado e aplicado no trabalho. Ao contrário do
conhecimento individual, o conhecimento organizacional é dinâmico.
Baseando-se

nas

análises,

concluiu-se que

o

impacto do

treinamento

veiculadopela TVFIAT no trabalho dos profissionais da Rede de Concessionária,
de acordo com a visão dos profissionais público-alvo e gestores de treinamento,
foi positivo. Percebe-se que houve a conversão dos conhecimentos adquiridos
pelos colaboradores em vantagem competitiva ao permitir que os profissionais
exerçam suas atividades, reduzindo-se o número de erros.
Os resultados da pesquisa confirmaram a crença da autora de que, como gestora
da TVFIAT, sempre acreditou que a programação focada em conteúdos
específicos e nas necessidades dos profissionais público-alvo proporciona
conhecimento que se transforma em vantagem competitiva. Os resultados
sinalizaram também que a utilização da linguagem jornalística, publicitária e
didática, baseada em conteúdos com animações 3 e 2D, dramaturgia e interativa
favorecem o aprendizado.
Como uma ferramenta estratégica para o negócio, os desafios da TVFIAT são
vários entre eles a necessidade de se produzir e exibir conteúdos cada vez mais
atualizados e alinhados às necessidades da Fiat e que tenham representativa
adesão dos profissionais.
Outras constatações importantes sobre o retorno das ações de treinamento são
também confirmadas nesta pesquisa, entre elas a de que profissionais precisam
de apoio para aplicar as novas habilidades e que as contribuições das chefias,
para esse fim, têm sido favoráveis ao processo de aprendizagem. Os efeitos
positivos do treinamento no desempenho global nas organizações dependem de
ações internas que estimulem o profissional a multiplicar os conhecimentos e
habilidades aprendidas nos cursos. Essas ações podem resultar em mais
retenção e disseminação dos conhecimentos no ambiente de trabalho.
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Entre as várias implicações para as empresas, destaca-se a necessidade de os
treinamentos serem percebidos como uma ação estratégica para organização, na
perspectiva de gerar comprometimento e o interesse de todos para com os
resultados do negócio.
5.1 Limitações
Algumas limitações devem ser evidenciadas com os resultados desta pesquisa,
entre elas o fato de que este estudo contemplou apenas quatro funções presentes
na Rede de Concessionárias quanto ao impacto do treinamento via TVFIAT. E
também

por

ser

a

pesquisadora

funcionária

da

Fiat,

podendo

ter,

inconscientemente, influenciado a resposta da pesquisa.
Algumas dificuldades foram encontradas na elaboração deste trabalho, como: a)
poucos trabalhos de pesquisa e pouco conhecimento das pessoas sobre o tema;
b) a dificuldade em relacionar o conteúdo de treinamento com a estratégia da
organização; c) os menos esclarecidos podem ter tido dificuldade de preencher a
escala Likert.
Outra limitação da pesquisa foi o fato de não se ter enviado separadamente o
questionário para os vários públicos pesquisados, o que restringiu a análise dos
resultados.
Com o propósito de enriquecer este trabalho, algumas recomendações são
sugeridas a seguir.
5.2 Recomendações
O motivo que levou a autora a elaborar esta pesquisa foi o desejo de contribuir
para as organizações com estudos que demonstrassem a importância das ações
de treinamento.
Recomendam-se estudos complementares que permitam a avaliação conjunta do
impacto do treinamento no trabalho nos diversos públicos-alvo atendidos pelos
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programas da TVFIAT e a elaboração de estudo que analise os resultados do
treinamento aos indicadores de performance do negócio, como o Balance Score
Card.
5.3 Contribuições
A realização deste trabalho de pesquisa possibilitou algumas contribuições:
a)

Para a academia: reflexão sobre o impacto do treinamento no trabalho no
setor automobilístico e os diversos aspectos que podem afetar a
transferência, além dos efeitos gerais nos resultados organizacionais;

b) para a Fiat Automóveis: os resultados obtidos com esta pesquisa já
possibilitaram a criação de um indicador de audiência, iTVFIAT. O
indicador é mensal e avalia a audiência do público-alvo quanto aos
conteúdos da grade da TVFIAT. Os conteúdos avaliados no iTVFIATsão
treinamentos considerados estratégicos e alinhados à diretriz da diretoria
comercial da Fiat. Os dados do iTVFIAT são mensalmente divulgados e
comparados aos indicadores de performance em vendas, share, venda de
peças e satisfação dos clientes, fazendo parte do painel de indicadores da
comercial da Fiat. O indicador de audiência iTVFIAT também está sendo
utilizado para avaliação das concessionárias no que se refere ao
cumprimento dos padrões de atendimento preconizados pela montadora;
c) a pesquisa permitiu à autora a oportunidade de se aprofundar no tema,
visando a pesquisas futuras sobre a relação entre treinamento versus
vantagem competitiva.
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APÊNDICES E ANEXOS
Apêndice A – Carta de envio de questionário
Caro Profissional,
Para avaliação do impacto da TVFIAT, para a competitividade de sua
concessionária, tema de minha dissertação de mestrado, estamos realizando uma
pesquisa com os profissionais público-alvo da programação, do qual você faz
parte.
Por essa razão, você está recebendo uma pesquisa por e-mail e gostaria
de sua contribuição.respondendo-a.
Você gastará, em média,cinco minutos para responder os 19 itens que
fazem parte destequestionário. Pedimos a gentileza de fazer a devolução, por email, até do dia 15 de novembro.
Ressaltamos que sua contribuição será valiosa para a melhoria contínua
dos programas exibidos na TVFIAT.
Agradecemos pela sua atenção.
Adriana Souza
Responsável TVFIAT –
Desenvolvimento Profissional da Rede – Fiat Automóveis
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Apêndice B - Questionário de pesquisa
1 - Impacto do Treinamento no Trabalho
2
3
4

1
5
Discordo
Concordo
Discordo um Não concordo
totalmente
Concordo com a
totalmente
pouco da
nem discordo
com a
afirmativa
com a
afirmativa
da afirmativa
afirmativa
afirmativa
1. Utilizo, com frequência, em meu trabalho, o que foi ensinado na programação
da TVFIAT
2. As habilidades que aprendi na TVFIAT fizeram com que eu cometesse menos
erros, em meu trabalho, em atividades relacionadas ao conteúdo do treinamento
3. Recordo-me bem dos conteúdos ensinados no treinamento
4. Quando aplico o que aprendi na TVFIAT, executo meu trabalho com mais
rapidez
5. A qualidade do meu trabalho melhorou nas atividades diretamente relacionadas
ao conteúdo dos treinamentos TVFIAT
6. Após minha participação no treinamento, tenho sugerido, com mais frequência,
mudanças nas rotinas de trabalho
Para responder as próximas questões, utilize a escala abaixo:
2 - Fatoressituacionais de apoio
1
2
3
4
5
Nunca
Raramente
AlgumasVezes Frequentemente
Sempre
1. Tenho tido oportunidade de usar no meu trabalho as habilidades que aprendi
no curso TVFIAT.
2. Falta-me tempo para aplicar no trabalho o que aprendi na TVFIAT
3. Os objetivos de trabalho estabelecidos pelo meu chefe encorajam-me a aplicar
o que aprendi
4. Tenho tido oportunidade de praticar habilidades importantes (recém-adquiridas
na TVFIAT), mas comumente pouco usadas no trabalho
5. Tenho sido encorajado pela minha chefia imediata a aplicar, no trabalho, o que
aprendi no treinamento
6. Eu recebo as informações necessárias à correta aplicação das novas
habilidades no meu trabalho
3 - Suporte
2. Os equipamentos por mim utilizados estão em boas condições de uso
3. As ferramentas para o treinamento (micros e similares) são de qualidade
compatível para realização do curso
4 - Consequências associadas ao uso das novas habilidades
1. Em meu ambiente de trabalho, minhas sugestões, em relação ao que foi
ensinado na TVFIAT, são levadas em consideração
2. Meus colegas mais experientes apoiam as tentativas de aplicar no trabalho as
novas habilidades que aprendi na TVFIAT
3. Aqui, passam despercebidas minhas tentativas de aplicar no trabalho as novas
habilidades que aprendi na TVFIAT
4. Tenho recebido elogios quando aplico corretamente no trabalho as novas
habilidades que aprendi

89

Apêndice C - Perguntas abertas - gestores de treinamento
1- Na sua opinião, qual a contribuição para a Concessionária com a equipe
assistindo aos programas TVFIAT?
2- Como você percebe o impacto dos treinamentos TVFIAT no dia a dia das
equipes de vendas e pós-vendas?
3- As chefias valorizam a aplicação dos conhecimentos adquiridos? Qual sua
opinião sobre isso?
4- O suporte como equipamentos, máquinas que a empresa disponibiliza para
que os profissionais assistam à TVFIAT, como você avalia este item?
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Anexo A – Respostas às questões abertas, na íntegra
1 Na sua opinião, qual a contribuição para a Concessionária com a equipe
assistindo aos programas TVFIAT?
E1. Conhecimento semanal. Temos uma grande dificuldade devido a custos
logísticos e equipe reduzida, de retirar o profissional da sua atividade por um, dois
dias para que faça um treinamento presencial. Com os conteúdos exibidos na
TVFIAT conseguimos manter os profissionais atualizados sem custo.
E2. É o conhecimento sendo difundido para todos de forma democrática. Devido
ao grande volume de trabalho temos apenas uma reunião semanal com o grupo
de vendas e pós-vendas e muitas vezes não temos como passar todas as
informações que precisamos. Com a TVFIAT temos a equipe treinada e
capacitada toda semana.
E3. É a diversidade de assuntos que são passados. Cada dia nossos clientes
estão mais exigentes. Eles já chegam na concessionária, muitas vezes, sabendo
mais que os vendedores. Com a TVFIAT temos toda a semana informações que
são relevantes para o negócio, mantendo a equipe bem informada e treinada e
contribuindo para as vendas e o pós-vendas.
E4. É o ganho em saber onde está a informação que precisamos. Hoje temos que
realizar os serviços no menor tempo possível e constatamos que os produtivos da
oficina ficam 20% do tempo no mês, correndo atrás de uma informação para
realizar um diagnóstico, uma reparação. Com a TVFIAT eliminamos essa perda.
5 Como você percebe o impacto dos treinamentos TVFIAT no dia a dia das
equipes de vendas e pós-vendas?
E1. É o conhecimento. Temos um turn over significativo aqui em nossa
concessionária, com os treinamentos da TVFIAT percebemos que temos como
treinar nossos profissionais com rapidez e qualidade.
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E2. Percebemos que os mais novos têm o hábito de colocar mais em prática os
conhecimentos, as boas práticas apresentadas na TVFIAT. Isso faz com que os
profissionais mais velhos de casa se mexam e queiram se informar e aprender.
E3. O impacto é significativo na medida em que a concessionária criou a cultura
de assistir aos programas. Percebo que alguns profissionais mudaram de atitude,
estão colocando em prática os conhecimentos que foram passados na TVFIAT. E
até a chefia muitas vezes é surpreendida com questionamentos com conteúdos
que alguns profissionais assistiram na programação e outros não estavam
sabendo.
E4. Olha, neste mercado de carros quem não evolui está fora. Tem informação
para tudo que é lugar. Se os nossos profissionais aqui da concessionária não se
qualificam nosso risco de perder clientes é muito grande. Assim, na opinião a
maior contribuição é o aprendizado semanal. Com conhecimento temos como
fechar mais negócios, vender mais serviços, ou seja, não perdermos clientes por
falta de conhecimento.
6 As chefias valorizam a aplicação dos conhecimentos adquiridos? Qual sua
opinião sobre isso?
E1. Essa é a melhor parte. Nós não só valorizamos, como estamos criando uma
universidade corporativa aqui no grupo. Investimos em uma sala com 10
computadores e os treinamentos e os resultados obtidos nos cursos estão
atrelados a metas dos profissionais.
E2. Sim, quem não tem conhecimento está fora do mercado.
E3. Sim, estamos atrelando as notas obtidas nos cursos a bônus. E temos aqui na
concessionária um quadro de gestão à vista com um cronograma com os nomes
dos profissionais, os cursos que eles devem realizar no mês e o indicador de
TVFIAT. Os profissionais que não assistem à TVFIAT podem ser punidos com
advertência.
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E4. Sim, aqui na concessionária quando vamos promover um profissional
avaliamos o percurso formativo dele, os indicadores de audiência da TVFIAT. Se
ele não faz curso, não assiste à TVFIAT, como pode ser promovido?
7 O suporte como equipamentos, máquinas que a empresa disponibiliza
para que os profissionais assistam a TVFIAT, como você avalia este item?
E1. Estamos investindo na criação de uma Universidade corporativa e para isso
compramos novas máquinas e investimos em um link de internet de 20 megas.
E2. No início tivemos problemas com internet e computadores antigos. Mas
percebemos que era necessário investir para que nossa equipe ficasse
qualificada. Assim, temos sala de treinamento e os computadores de trabalho
também podem ser usados, em momentos sem atendimento, para assistir aos
programas da TVFIAT.
E3. Todos os computadores dos profissionais têm caixa de som, placa de vídeo e
internet para que possam assistir aos conteúdos. Bloqueamos sites que desviam
a atenção, mas liberamos o acesso de todos aos conteúdos da TVFIAT e temos
uma equipe de suporte de TI para corrigir problemas.
E4. É satisfatório.
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Anexo B – Grade de programação da TVFIAT

GRADE TV FIAT MARÇO 2014 - VENDAS
Programação somente na web: http://dpr.fiat.com.br módulo TVFIAT
DATA
03/03/2014
SegundaFeira

10/03/2014
SegundaFeira

17/03/2014
segundaFeira

CONTEÚDO
PROGRAMA

Público-Alvo Para Pontuação no Indicador de
Audiência

Sistema U Connect:
Media

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede –
Multiplicador/ V - Consultor de Vendas - Veículos
Novos/PV - Consultor Técnico/ 0 - Entregador
Técnico. Este programa pontua no Indicador
TVFIAT.

Fiat na Mídia – Março
2015

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede –
Multiplicador/ V - Perseguidor de Vendas Veículos Novos. Este programa pontua no
Indicador TVFIAT.

CSI 2015:
Funcionalidades do
Site: Hot Alert

0 - Responsável de Atendimento a Cliente/0 Gerente, Gestor ou Responsável de Qualidade –
Processos / V - Gerente de Vendas - Veículos
Novos/ PV - Gerente de Assistência Técnica/ PV
- Gerente Pós – Vendas/ 0 - Instrutor de Rede –
Multiplicador.
Este
programapontua
no
Indicador TVFIAT.
0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede –
Multiplicador/ V - Consultor de Vendas - Veículos
Novos/PV - Consultor Técnico/ 0 - Entregador
Técnico. Este programa pontua no Indicador
TVFIAT.

Sistema U Connect:
Rádio

Forme e Informe –
Março 2015

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede –
Multiplicador/ 0 - Responsável de Atendimento
a Cliente. Este programa pontua no Indicador
TVFIAT.

Conheça a História de
Uma Super Vendedora

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede Multiplicador/0 - Responsável de Atendimento a
Cliente/ V - Consultor de Vendas - Veículos
Novos/
0
Entregador
Técnico.Este
programapontua no Indicador TVFIAT.

Sistema U Connect:
Nav parte01

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede Multiplicador/ V - Consultor de Vendas - Veículos
Novos/PV - Consultor Técnico/ 0 - Entregador
Técnico. Este programa pontua no Indicador
TVFIAT.
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24/03/2014
segundaFeira

31/03/2014
segundaFeira

Sistema U Connect:
Nav parte2

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede Multiplicador/ V - Consultor de Vendas - Veículos
Novos/PV - Consultor Técnico/ 0 - Entregador
Técnico. Este programa pontua no Indicador
TVFIAT.

Fiat Ducato Minibus

V - Consultor De Vendas – Autonomy/ V Consultor de Vendas - Veículos Novos/ V Gerente, Gestor ou Responsável de Vendas Veículos Novos/ V - Gerente, Gestor ou
Responsável de Vendas - Veículos Novos/ V Gerente, Gestor ou Responsável de Vendas Veículos Novos/ V - Secretária de Vendas/ V Supervisor, Coordenador de Vendas de Veículos
Novos/ 0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos/ 0 - Instrutor De Rede –
Multiplicador/0
Líder
de
CRM.Este
programapontua no Indicador TVFIAT.

Compare e Comprove
– Fiat Bravo x Focus

V - Consultor de Vendas - Veículos Novos/0 –
Entregador Técnico/ PV - Consultor Técnico.
Este programa pontua no Indicador TVFIAT.

Sistema U Connect:
Função Phone

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede Multiplicador/ V - Consultor de Vendas - Veículos
Novos/PV - Consultor Técnico/ 0 - Entregador
Técnico. Este programapontua no Indicador
TVFIAT.
V - Consultor de Vendas - Veículos Novos/0 –
Entregador Técnico/ PV - Consultor Técnico.
Este programa pontua no Indicador TVFIAT.

Compare e Comprove
– Fiat Bravo x Cruze
Qualitas Excelência:
Fechamento
20142015

0 - Gerente, Gestor ou Responsável de
Qualidade – Processos / 0 - Instrutor De Rede –
Multiplicador/0 - Responsável de Atendimento a
Cliente/ Gestor do SGTR – Check box. Este
programapontua no Indicador TVFIAT.
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GRADE TV FIAT MARÇO - PÓS-VENDAS
Programação somente na web: http://dpr.fiat.com.br módulo TVFIAT
DATA
05/03/2014
Quarta Feira

CONTEÚDO PROGRAMA
Treinamento na TV Conceitos e Aplicações da
Geração de Eletricidade Mod.01
Boas Práticas Mopar: Fipal
Toledo

Alinhando Expectativas Limpeza dos Veículos em
época Racionamento de
Água

12/03/2014
Quarta Feira

Treinamento na TV Conceitos e Aplicações de
Tensão Elétrica - Mod. 02
CSI 2015: Funcionalidades do
Site: Extrato de Recebimento
de Registro e
Acompanhamento

19/03/2014
Quarta Feira

Público-Alvo Para Pontuação no
Indicador de Audiência

PV - Diagnoser Eletroeletrônico. Este
programa pontua no Indicador TVFIAT.

PV - Gerente de Peças e Acessórios/ PV Gerente de Assistência Técnica/ PV –
Gerente Pós – Vendas/PV - Instalador de
Acessórios/PV - Líder de Peças/PV Supervisor, Coordenador de Pós-Vendas,
Assistência Técnica e Peças. Este
programa pontua no Indicador TVFIAT.
PV - Consultor Técnico/ PV - Diretor De
Pós-Vendas/ PV - Gerente, Gestor ou
Responsável de Assistência Técnica/ PV Gerente, Gestor ou Responsável de Pós Vendas/ PV - Líder de Recepção/ V Gestor ou Responsável de Estoque e
Pátio/ V - Supervisor dos Processos de
Entrega Técnica/ 0 - Gerente, Gestor ou
Responsável de Qualidade - Processos.
Este programapontua no Indicador
TVFIAT.
PV - Diagnoser Eletroeletrônico . Este
programa pontua no Indicador TVFIAT.
0 - Responsável de Atendimento a
Cliente/0 - Gerente, Gestor ou
Responsável de Qualidade – Processos /
V – Gerente de Vendas - Veículos Novos/
PV - Gerente de Assistência Técnica/ PV –
Gerente Pós – Vendas/ 0 - Instrutor de
Rede – Multiplicador/ Este programa
pontua no Indicador TVFIAT.

Treinamento na TV - Conceitos PV - Diagnoser Eletroeletrônico. Este
e Aplicações de Resistência
programa pontua no Indicador TVFIAT.
Elétrica - Mod.03
CSI 2015: Funcionalidades do
Site: Matriz de Priorização

0 - Responsável de Atendimento a
Cliente/0 - Gerente, Gestor ou
Responsável de Qualidade – Processos /
V - Gerente de Vendas - Veículos Novos/
PV - Gerente de Assistência Técnica/ PV Gerente Pós – Vendas/ 0 - Instrutor de
Rede – Multiplicador. Este programa
pontua no Indicador TVFIAT.
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26/03/2014
Quarta Feira

Tech News – Uconnect:
Mapas

PV - Consultor Técnico/ PV- Gerente,
Gestor Ou Responsável De Pós – Vendas/
PV - Gestor / Líder De Oficina Mecânica/
PV - Líder De Recepção/ PV - Mecânico
Revisor/ PV – TEC (Técnico Especialista
Da Concessionária).Este programa pontua
no Indicador TVFIAT.

Treinamento na TV Conceitos e Aplicações de
Corrente Elétrica - Mod.04

PV - Diagnoser Eletroeletrônico. Este
programa pontua no Indicador TVFIAT.

