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RESUMO 
 
 

O principal objetivo deste estudo foi identificar as principais necessidades de 

treinamento e desenvolvimento dos funcionários do Setor de Contabilidade e 

Patrimônio da TRENSURB. O método utilizado foi o exploratório, com base em 

estudo de caso qualitativo. Foram entrevistados 10 sujeitos, sendo estes 

funcionários do setor. Também foram realizadas observações não-participantes nos 

locais do estudo. A partir da pesquisa foi possível a identificação das principais 

atividades realizadas por estes profissionais, bem como mapear as competências 

requeridas aos mesmos. Os resultados poderão contribuir com subsídios para que a 

empresa estabeleça ações de desenvolvimento dos profissionais que atuam neste 

setor. Além disso, este trabalho poderá servir como base para estudos futuros 

relacionados ao setor público, recursos humanos e mapeamento de competências.  

 

Palavras-chave: Levantamento de Necessidade de Treinamento e Desenvolvimento. 

Competências. Mapeamento de Competências. Recursos Humanos. Setor Público. 
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RESUMÉ 
 
 

Le but principal de cette étude a été d'identifier les principaux besoins de formation et 

de perfectionnement des employés du Service de Comptabilité et Patrimoine de 

l'entreprise TRENSURB. On a utilisé la méthode  exploratoire, basée sur l'étude de 

cas qualitative et on a interrogé 10 employés du secteur. On a également fait des 

observations non-participantes dans les sites d'étude. Par le biais de la recherche, il 

a été possible d' identifier les principales activités exercées par ces professionnels, 

ainsi que de vérifier les compétences requises. Les résultats peuvent aider 

l'entreprise à mettre en place des actions de développement des professionnels qui 

travaillent dans ce service. En outre, ce travail pourrait servir de base à d'autres 

études sur le secteur public, les ressources humaines et la cartographie des 

compétences. 

  
Mots-clés: Enquête sur les Besoins de Formation et de Perfectionnement. 

Compétences. Cartographie des Compétences. Ressources Humaines. Secteur 

Public. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Nos dias de hoje, as mudanças advindas de progressos tecnológicos e 

científicos vêm alterando o cenário mundial e, consequentemente, as organizações, 

que, pressionadas a acompanhar tais mudanças, ou até mesmo se antecipar a elas, 

buscam a diferenciação dos concorrentes visando vantagens competitivas. Dentro 

desse contexto, a área de recursos humanos vem sendo cada vez mais integrada à 

estratégia da organização, sendo-lhe exigidos resultados e ações. 

Essa evolução exige uma transformação no conceito de treinamento e 

desenvolvimento, principalmente no setor público, de ações específicas para 

desempenho de determinada função ou atividade para um recurso que possibilite o 

aumento de conhecimento voltado para a realização de metas e objetivos da 

empresa. 

É necessário, portanto, que a educação dos empregados seja de forma 

continuada, não apenas no seu ingresso na organização, mas em toda a sua 

permanência na empresa. Valorizar o indivíduo em virtude da sua colaboração, não 

apenas para a organização, mas também para o seu avanço pessoal e profissional. 

Com o mercado aquecido com grandes oportunidades de trabalho e salários 

atrativos, fica cada vez mais difícil para as organizações reter pessoas, 

principalmente se a organização em questão for do setor público.  Uma maior 

atenção e valorização das pessoas possibilitam que estas oportunidades do 

mercado não sejam tão atraentes, e, consequentemente, parem de perder 

profissionais qualificados para o mercado.  

O treinamento e o desenvolvimento de pessoas aparecem como uma 

alternativa para essa valorização, pois demonstram a preocupação da empresa para 

com o empregado. Sua finalidade é ensinar novas habilidades ou melhorar as 

existentes, possibilitando uma mudança de postura dos empregados. Vale ressaltar 

que essa alternativa não afeta apenas o empregado, mas sim a organização como 

um todo.  

Baseada nestas premissas iniciais, a pesquisadora resolveu empreender na 

realização de estudo junto ao seu local de trabalho: Empresa de Trens Urbanos de 

Porto Alegre (TRENSURB). Também porque o princípio básico que esta organização 

vem procurando colocar em prática é a introdução de um novo paradigma gerencial 
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na TRENSURB, voltado para resultados e focado no cliente/cidadão. A visão de 

futuro orientadora desse princípio é a formação de um serviço público eficaz, 

eficiente, flexível, transparente e altamente capacitado e profissionalizado. 

Com a elaboração do Plano de Negócios da TRENSURB, a Gerência de 

Recursos Humanos – GEREH e os setores a ela subordinados têm atribuído uma 

maior importância à percepção de que é a partir das pessoas que se alcançam os 

resultados e os objetivos buscados pela empresa. 

Tal importância apresenta-se em uma série de mudanças de estrutura que 

estão sendo executadas pela empresa como forma de aproveitar melhor os recursos 

humanos disponíveis, gerando, assim, um maior resultado para a organização. 

Dentro desse contexto de mudanças na estrutura, uma série de fatores que 

afetam a empresa foram identificados. Um deles é a rotatividade ou turnover de 

pessoas, que se faz presente na empresa nos dias atuais e vem sendo alvo de 

atenção por parte da organização.  

O modelo de gestão da TRENSURB está orientado para novas práticas 

gerenciais, com foco em resultados e atendimento aos usuários, qualidade de 

serviços e eficiência de processos, sem abandonar os parâmetros burocráticos, 

como o processo seletivo público, a impessoalidade e a prestação de contas aos 

órgãos de controle. Nesse contexto, o Planejamento Estratégico associado à 

metodologia do balanced scorecard (BSC) constitui um plano de trabalho para o 

alcance dos objetivos e metas aos quais a TRENSURB se propõe. 

A empresa, desde sua origem, percebeu a importância de planejar suas 

ações de curto, médio e longo prazo. Essa percepção, porém, tomou proporções 

maiores a partir do final da década de noventa, principalmente devido às novas 

exigências que a sociedade impunha às empresas estatais. Em 2003 implantou-se 

um novo modelo de gestão, tendo como principal ferramenta o Planejamento 

Estratégico Participativo. Esse processo vem sendo utilizado com muita ênfase, 

tornando-o principal instrumento de gestão. Em 2005 iniciou-se a utilização do BSC. 

No ano de 2008 foi realizada uma revisão das estratégias. O processo iniciou-se 

com as análises do ambiente interno e externo. Após, foram estabelecidas as novas 

declarações estratégicas (visão, missão, valores) e o novo Mapa Estratégico. Em 

2009, deu-se o prosseguimento ao Planejamento Estratégico quando foi 

intensificado com a realização de Fóruns de Gestores com o objetivo de apoiar e 

qualificar o processo de tomada de decisão. Em 2010 a empresa iniciou o processo 
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de aperfeiçoamento do seu sistema de indicadores, buscando com que o BSC se 

consolidasse como um sistema de gerenciamento estratégico e não fosse apenas 

uma ferramenta de medição. 

Neste cenário está o setor de contabilidade e patrimônio, onde são 

executadas algumas das atividades mais complexas da organização e que necessita 

de treinamento e de atualização constantes, principalmente no que tange à 

legislação, atualização dos sistemas utilizados, bem como seu uso por novos 

empregados, entre outros.  

Para se gerenciar pessoas em uma empresa pública de serviço de transporte 

de passageiros com mais de 1900 empregados, não se pode pensar em uma 

estrutura rígida, padronizada, tampouco em um modelo único. As estruturas de 

recursos humanos atuais consistem em várias ações que, coordenadas, facilitam a 

gestão e o planejamento de pessoas. 

No que tange a treinamento e desenvolvimento, a área de recursos humanos 

deve ter a preocupação de desenvolver seus projetos de capacitação de acordo com 

os objetivos estratégicos e perspectivas definidas no BSC; ocorrendo este 

alinhamento, os programas de capacitação podem ser melhor aproveitados e trazer 

melhores resultados para a organização, tanto no aspecto individual como no 

organizacional, além de possibilitar um melhor gerenciamento do turnover. 

Na empresa estudada, a pesquisadora percebeu em seu cotidiano que as 

pessoas estão desmotivadas com o seu trabalho, os treinamentos são difíceis de 

conseguir, e, muitas vezes, os empregados recorrem a cursos de capacitação 

externos e pagos por eles próprios, sem reembolso por parte da empresa. Dar 

longevidade ao conhecimento possibilita estabelecer um diferencial competitivo 

através da gestão de pessoas, da geração e compartilhamento de conhecimentos 

alinhados aos objetivos estratégicos da organização. 

A busca por melhores condições de trabalho e salário faz com que muitas 

pessoas troquem de emprego com uma maior frequência. Estratégias a fim de dar 

uma maior segurança e conforto aos colaboradores estão ligadas à capacidade da 

empresa de satisfazer da melhor forma as necessidades destes, procurando 

oferecer-lhes um ambiente agradável e com a qualidade esperada. 

Através da vivência dentro da empresa TRENSURB, pode-se identificar 

turnover significativo do quadro funcional. Tal rotatividade deve-se principalmente a 

três fatores: remuneração abaixo do mercado, falta de treinamento nas áreas 
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ocupadas pelos colaboradores, principalmente da área administrativa, e plano de 

carreira que não oferece visão de futuro dentro da empresa.  Pomi (2007) define 

rotatividade ou turnover, como o “movimento de entradas e saídas, admissões e 

desligamentos, de profissionais empregados de uma empresa em um determinado 

período”. 

Segundo dados fornecidos pela própria empresa, a fim de facilitar o 

entendimento deste estudo, a seguinte tabela traz os índices de rotatividade dos 

últimos três anos: 
Tabela 1 – Rotatividade anual. 

Ano 2010 2011 2012 
Rotatividade (%) 12,55 10,03 9,60 

Fonte: SISAC. 
Podemos perceber que no decorrer dos anos o índice de rotatividade vem 

diminuindo. 
Tabela 2 – Admissões e desligamentos. 

Ano 2010 2011 2012 
Admissões 213 106 80 

Desligamentos   61 173 97 
Fonte: SISAC. 

Pelos dados das tabelas 1 e 2 acima, podemos notar que em 2010 ocorreram 

mais admissões do que desligamentos, porém, em 2011 essa situação mudou, 

passando a ocorrer mais desligamentos do que admissões. O mesmo ocorreu em 

2012. 

A tendência nos dias atuais é que esse número de desligamentos maior que 

admissões continuem a ocorrer; apesar do índice de rotatividade estar diminuindo, 

ainda não está satisfatório. Um dos principais problemas que a rotatividade traz para 

a empresa é a deficiência do repasse de conhecimento dos mais antigos para os 

mais novos, e dos que estão deixando a empresa para quem está entrando no lugar, 

pois a maioria das contratações são efetuadas após o empregado ter saído da 

empresa. Um bom sistema de treinamento poderia ajudar nessas questões. 

A administração pública, em geral, precisa de políticas de treinamento e 

desenvolvimento, deixando de existir o treinamento “por encosto”, onde a pessoa 

que está entrando na organização aprende com quem já está nela, 

descaracterizando uma aprendizagem formal, mesmo tendo transmissão de 

conhecimento e vícios de procedimentos. 



 15

Enfim, fica a pergunta: quais são as necessidades de ações de Treinamentos, 

Desenvolvimento e Educação (TD&E) que podem oportunizar o desenvolvimento de 

competências dos empregados do setor de contabilidade do TRENSURB alinhadas 

ao planejamento estratégico da empresa (BSC)?  

Para responder este questionamento, a pesquisadora estabeleceu objetivos, 

apresentados no capítulo seguinte. 

 
1.1 OBJETIVO GERAL 

 
Identificar as necessidades de treinamento, desenvolvimento e educação 

(TD&E) dos funcionários do setor da Contabilidade e Patrimônio da TRENSURB com 

vistas ao desenvolvimento de competências requeridas para o seu desempenho na 

função de acordo com o modelo estratégico BSC adotado pela organização. 

Este trabalho está baseado em um estudo de levantamento de necessidades 

de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores do setor de contabilidade da 

TRENSURB, visando um alinhamento com os objetivos estratégicos da organização, 

definidos através da metodologia do Balanced Scorecard, possibilitando, assim, uma 

maior capacitação e possibilidade de desenvolvimento das pessoas do setor e 

gerando resultados positivos para a organização. Tal levantamento se deu a partir 

do mapeamento das competências organizacionais e individuais requeridas aos 

funcionários do setor. Sendo assim, foram estabelecidos: 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

a) identificar e descrever as competências requeridas aos pesquisados para 

seu desempenho na função; 

b) identificar e analisar as atuais ações e contribuições do TD&E para o 

desenvolvimento dos pesquisados; 

c) identificar e analisar facilitadores e obstáculos ao desenvolvimento das 

competências dos pesquisados; 

d) sugerir ações de treinamento e desenvolvimento a partir das 

necessidades identificadas, alinhando-as ao Planejamento Estratégico da 

TRENSURB (BSC). 
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Este trabalho visa contribuir para aumentar o conhecimento sobre essas 

ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) fundamentais para o 

desenvolvimento do setor. Desta maneira, este trabalho fornece subsídios acerca da 

gestão das pessoas que atuam no setor público, bem como o mapeamento das 

competências requeridas e o levantamento das necessidades de treinamento para 

os empregados, impactando no desempenho da organização. 

A pesquisadora acredita que o aumento do conhecimento sobre este tema 

poderá fornecer informações relevantes para a empresa, tanto no sentido de auxiliar 

um melhor entendimento no que tange a treinamento e desenvolvimento, bem como 

para o aumento de sua eficácia e da qualificação dos profissionais da contabilidade. 

Os gastos com programas de treinamento devem deixar de ser encarados 

pelas empresas como custo, e sim, como investimentos, pois são os recursos 

humanos presentes na organização que possibilitam o funcionamento da mesma, e, 

sem eles, a organização perderia sua essência de ser. 

Esta pesquisa poderá ser fonte para futuros trabalhos acadêmicos ou 

profissionais. Refletindo sobre as ideias aqui propostas, poderemos aumentar nossa 

capacidade de avaliar, encontrar ou solucionar problemas e propor melhorias, visto 

que se trata de um trabalho com embasamento teórico referente ao estudo de 

competências e desenvolvimento dos colaboradores. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma, além desta 

introdução: capítulo 2 - referencial teórico onde são abordados conceitos e 

definições relevantes para o estudo. No capítulo 3, está apresentada a metodologia 

que foi utilizada para o estudo, as estratégias para coleta e análise dos dados. A 

apresentação e análise dos dados se encontram no capítulo 4 e, finalmente, no 

capítulo 5, as considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a fundamentação teórica que foi 

utilizada como base para a realização deste estudo. Visto que este trabalho do 

estudo do levantamento das Necessidades de Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação, será tratado, primeiramente, nas seguintes seções, a compreensão 

desses conceitos se faz necessária. 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BSC E TD&E NA ADM PUBLICA 
 
 

Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado 

que objetivam satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, 

cultura, segurança, saúde etc. Em outras palavras, administração pública é o 

gerenciamento dos interesses públicos por meio da prestação de serviços, sendo 

dividida em administração direta e indireta. 

Medauar (2010) define administração pública como representante de órgão e 

entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a população. 

Segundo Di Pietro (2010, p. 49), a administração pública é utilizada em dois 

sentidos: subjetivo ou objetivo. 

Em sentido subjetivo, compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes 

públicos incumbidos de exercer a função administrativa a qual inclui traçar planos de 

ação, dirigir, comandar, como também executar planos governamentais. Já em 

sentido objetivo, designa a natureza da atividade exercida; nesse sentido, a 

administração pública é a própria função administrativa que inclui o poder executivo, 

função política, traçando diretrizes governamentais e função administrativa que as 

executa. 

Bergue (2010, p. 198), define estratégia do setor público como “um conjunto 

de ações gerenciais orientadas para o posicionamento desejado de uma 

organização”. Ainda segundo o autor, planejamento estratégico de recursos 

humanos é desenvolvido a longo prazo, contendo os macro-objetivos da 
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organização relacionados à gestão de pessoas, seus reflexos nessa área e com 

vistas a sua inserção nos modelos de produção de bens e serviços públicos. 

O planejamento estratégico de recursos humanos deve integrar o 

planejamento estratégico da organização. Nesse aspecto do planejamento 

estratégico devem constar, segundo Bergue (2010, p. 199): 

a) valores institucionais relativos à gestão de pessoas;  

b) cenário atual e futuro de atuação do órgão ou ente público; 

c) diretrizes gerais das políticas de: dimensionamento das necessidades de 

pessoas; treinamento e desenvolvimento de pessoas; remuneração e 

incentivos; atuação e integração social. 

O Balanced Scorecard consiste em um método de monitoramento das 

atividades da empresa, por meio de indicadores quantitativos. Tal método, proposto 

inicialmente por Kaplan e Norton (1996), e posteriormente adaptado à área de 

recursos humanos por Becker, Huselid e Ulrich (2001). 

Dentro dessas estratégias de recursos humanos, estão presentes ações de 

capacitação, que, segundo Marconi (2005): 
As ações de treinamento e desenvolvimento devem ser estruturadas em um 
plano com periodicidade certa – por exemplo, um ano – e balizadas, em 
primeiro lugar, pelas diretrizes emanadas do planejamento estratégico da 
organização, as quais serão fundamentais para a definição do perfil 
necessário de servidores; em segundo lugar, sua definição levará em conta 
as informações advindas das avaliações de desempenho dos servidores, 
contemplando as necessidades e deficiências apontadas no processo de 
avaliação; e, em terceiro lugar, as ações devem levar em consideração as 
alterações na tecnologia e nos processos de trabalho, que acontecem em 
uma velocidade cada vez maior, exigindo uma capacitação constante dos 
funcionários. 

De acordo com Amaral (2006), o governo nem sempre tem a consciência do 

papel dos saberes e conhecimentos dos seus servidores para o sucesso de suas 

políticas. 

Em 23 de fevereiro de 2006 foi instituído o Decreto nº 5.707, onde foram 

formuladas políticas e diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O presente decreto 

em seu artigo primeiro apresenta suas finalidades: 
Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a 
ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: 
       I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão; 
       II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
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       III - adequação das competências requeridas dos servidores aos 

objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual;  

       IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 

       V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
O artigo segundo traz conceitos que fundamentam o decreto: 

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, entende-se por: 
        I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, 
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 
institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais; 
       II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao 
alcance dos objetivos da instituição; e 
       III - eventos de capacitação: cursos presenciais e a distância, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 
estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento 
do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 

Marconi (2005) cita que o papel tradicional do departamento de recursos 

humanos, do governo, enfatiza duas funções: “o processamento de tarefas 

administrativas rotineiras, relacionadas ao pagamento, aos benefícios da 

aposentadoria e afins” e “a proposição de leis, regras e outros regulamentos 

relativos ao tema”. Em sua grande maioria, os órgãos públicos ainda carregam essa 

limitação, ficando conhecido apenas por departamento de pessoal. 

 

 

2.2 COMPETÊNCIAS 
 

 

O conceito de competência possui diferentes perspectivas e modos de 

definição ou interpretação. Dentro dessas perspectivas, conforme Borges-Andrade, 

Abbad, Mourão (2006), podemos definir competência como: 

a) competências cognitivas gerais: habilidades e atitudes que independem 

de conteúdo e contexto e que favorecem a “ação, raciocínio, aprendizagem e 

interação com o ambiente” (BORGES-ANDRADE, ABBAD, MOURÃO 2006, 

P. 200); 

b) competências cognitivas específicas: “conjuntos de requisitos cognitivos 

que devem estar disponíveis para que o indivíduo apresente bom 

desempenho em uma área específica” (BORGES-ANDRADE, ABBAD, 

MOURÃO 2006, P. 200); 
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c) modelo competência-desempenho: desenvolvido para explicar o 

desenvolvimento da linguagem, estabelecendo que ela seja uma habilidade 

universal; 

d) competência cognitiva e tendências motivacionais para a ação: 

“competência baseada em critérios objetivos de desempenho com dimensões 

baseadas na experiência subjetiva e atitudes sobre aprendizagem e 

desempenho” (BORGES-ANDRADE, ABBAD, MOURÃO 2006, p. 200); 

e) competência objetiva e subjetiva: competência objetiva é a disposição 

para o desempenho que pode ser medida com testes padronizados, já a 

competência subjetiva é a avaliação das habilidades relevantes ao 

desempenho (BORGES-ANDRADE, ABBAD, MOURÃO 2006, p. 200); 

f) competência para a ação: “todos os pré-requisitos cognitivos, 

motivacionais e sociais necessários ou disponíveis para a aprendizagem e 

ação bem sucedidas” (BORGES-ANDRADE, ABBAD, MOURÃO 2006, p. 

200). 

Para Brophy e Kiely (2006 p. 167), competência é definida como “habilidades, 

conhecimentos comportamentos e atitudes requeridas para desempenhar um papel 

de forma efetiva”. 

Meneses e Zerbini (2009, p. 54), apresentam a competência como a 

associação à capacidade de um indivíduo mobilizar seus conhecimento e 

habilidades de acordo com a situação exigida. 

Borges-Andrade, Abbad, Mourão (2006 p. 201) defendem que a competência 

“é definida pelas saídas de um sistema (nem sempre tornado explícito) de trabalho. 

O resultado pretendido é o treinamento de pessoas nos aspectos relevantes de um 

cargo”.  

Segundo Scott B. Parry apud Rogério Leme (2010 p. 14): 
Competência é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de alguém, que 
se relaciona com seu desempenho, que pode ser medido segundo padrões 
preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio de treinamento e 
desenvolvimento. 

Por meio da definição acima, podemos perceber alguns pilares das 

competências os quais chamamos de CHA. 

Brandão (2012, p. 1), define competente como alguém capaz de “agir 

adequadamente frente a uma situação”, utilizando medidas que estão de acordo 

com as circunstâncias. O mesmo autor traz a definição de competência como a 
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“capacidade da pessoa de realizar apropriadamente determinado trabalho ou a 

própria atuação do indivíduo em um dado contexto profissional”. Também 

complementa que “uma competência deve descrever uma ação que se deseja que o 

indivíduo execute, uma atuação que possa ser diretamente observada e avaliada no 

trabalho”. Brandão (2012, p. 15). 

A competência no trabalho pode ser considerada uma combinação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes nas quais agregam tanto para o indivíduo 

quanto para a empresa onde atua. Essa concepção está ilustrada na figura 1: 
Figura 1 – Componentes da competência no trabalho. 

 
Fonte: Carbone et al. e Fleury e Fleury com adaptações, 2013. 

A Figura 5 sugere que deter conhecimentos, habilidades e atitudes faz com 

que os indivíduos possam lidar adequadamente com os desafios dentro de seu 

ambiente organizacional, social ou econômico. A partir da mobilização desses 

elementos, se torna possível a geração de um desempenho profissional, sendo este, 

expresso pelos comportamentos demonstrados no ambiente de trabalho no que 

tange a resultados ou realizações. O desempenho competente possui valor 

econômico ou social tanto para a pessoa, quanto para a organização. 

Le Bortef (1995 apud Dutra e colaboradores, 2000) defende que: 
Competência não é estado ou conhecimento que se tem nem é resultado de 
treinamento. Competência é na verdade colocar em prática o que se sabe 
em um determinado contexto, marcado geralmente pelas relações de 
trabalho, cultura da empresa, imprevistos, limitações de tempo e de 
recursos etc. 

Segundo Brandão (2012, p. 4), o setor público concebe a competência no 

trabalho de forma semelhante à figura 5. O decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 

2006, traz o conceito de competência como um “conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores, 

visando ao alcance dos objetivos da instituição”. 

O conceito de competência não está apenas associado à pessoas, mas 

também a outros níveis organizacionais. Equipes de trabalho podem desenvolver 
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competências coletivas resultantes da integração das competências individuais dos 

seus membros.  

No nível organizacional, traz a competência como atributo da organização, 

onde ela se torna eficaz e permite a realização de objetivos estratégicos. Por fim, 

aparece o nível de competência individual, já tratado anteriormente. 

A competência no trabalho é desenvolvida, segundo Brandão (2012, p. 75), 

“por meio de processos de aprendizagem”, que podem ser naturais (implícitos ou 

incidentais), ou seja, ocorrem casualmente sem que haja uma programação e, 

muitas vezes, sem a consciência de que se está aprendendo ou induzidos 

(explícitos), quando decorrem de intervenções sociais, realizadas intencionalmente 

para promover a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

É um desafio para as organizações promover o desenvolvimento das 

competências dos seus funcionários por meio da indução da aprendizagem, pois 

quanto mais complexo o ambiente, maiores as diversidades das demandas e a 

distância entre o que as pessoas sabem e o que precisam aprender. 

Para Brandão (2012, p. 75), “as necessidades de capacitação, portanto, estão 

relacionas à carência de competências que se pressupõe que sejam relevantes a 

determinado contexto organizacional”. 

O diagnóstico das necessidades de capacitação fornece informações sobre a 

existência de lacunas de competências, buscando facilitar o planejamento de ações 

que promovam o desenvolvimento de competências. 

 

 

2.3 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO (TD&E) 
 
 

Aprendizagem é um processo pelo qual são adquiridos conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes através do estudo, do ensino ou da experiência. 

Kannane e Ortigoso (2007) citam que as organizações sentem cada vez mais a 

necessidade de propiciar ambientes que favoreçam o processo de aprendizagem 

coletiva. 

Argyris (1999, apud Antonello, 2009) define aprendizagem organizacional 

como um mecanismo de superação de obstáculos de mudança organizacional. 

Desta forma, abordar o tema sobre aprendizagem organizacional implica em 
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procurar-se compreender como as pessoas, individual e coletivamente, decidem e 

agem ao se defrontarem com os desafios cotidianos que se impõem em suas 

atividades de trabalho (ANTONELLO, 2009). 

Antonello (2005) defende que a compreensão dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento gerencial envolvem diferentes áreas de 

conhecimento. Ainda segundo a autora, identificam-se duas problemáticas ou gaps 

que se formam entre as expectativas com relação às iniciativas de formação e o 

desenvolvido no que se refere a competências. São eles: 

 Os impactos que os programas de treinamento e formação 

convencionais têm sobre o desenvolvimento de competências; 

 As dificuldades que os participantes enfrentam em repassar esses 

conhecimentos que foram adquiridos em cursos para os grupos de 

trabalho. 

 

 

2.3.1 Aprendizagem Formal, Experiencial e Informal 
 
 

Segundo Antonello (2007), a aprendizagem experiencial baseia-se 

fundamentalmente nos estudos de Dewey, Lewin e Piaget, que segundo esses 

autores, se constitui em um processo de tensão e conflito através da interação entre 

ambiente e indivíduo, englobando experiências concretas, observação e reflexão, 

onde constantemente ocorrem revisões dos conceitos aprendidos, ou seja, a 

aprendizagem é um ciclo. 

Kolb (apud STARKEY, 1997) desenvolveu o Modelo de Aprendizagem 

Vivencial, que tem ênfase na experiência como consolidador da aprendizagem. 

Concebe-se a aprendizagem como um ciclo quadrifásico: experiência concreta 

(capacidade de se envolver completa, aberta e imparcialmente em novas 

experiências), observação reflexiva (refletir sobre essas experiências e observá-las a 

partir de diversas perspectivas), conceituação abstrata (criar conceitos que integrem 

suas observações em teorias sólidas em termos de lógica) e experimentação ativa 

(usar essas teorias para tomar decisões e resolver problemas). É o que demonstra a 

Figura 2. 
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Figura 2 – Modelo de aprendizagem vivencial. 

 
Fonte: Starkey, 1997 

A aprendizagem formal ocorre em situações planejadas dentro de um 

estabelecimento de ensino ou salas destinadas para este fim. 

Segundo Antonello (2005), a aprendizagem formal, apesar de recorrer a 

atividades de aprendizagem construídas intencionalmente, em algumas situações 

apresenta caráter experiencial. As ações desse tipo de aprendizagem são 

constituídas de cursos, seminários, palestras etc. 

Na aprendizagem informal o conhecimento ou habilidade acontece sem que 

hajam programas de ensino estruturados para este fim, ou seja, fora dos currículos 

de cursos ou programas educacionais. 

Antonello (2005) afirma que a “aprendizagem informal pode ser planejada ou 

não planejada, mas normalmente envolve algum grau de consciência que a pessoa 

está aprendendo”. 

Para Hinrichs (1976), “treinamento pode ser definido como quaisquer 

procedimentos, de iniciativa organizacional, cujo objetivo é ampliar a aprendizagem 

entre os membros da organização”. 

França (2007, p.87), define treinamento e desenvolvimento como: 
Processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, 
conceitos e atitudes que busquem a melhoria da adequação entre as 
características dos empregados e as exigências dos papeis funcionais, e 
desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as 
capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-los futuros 
membros valiosos da organização. 

Milkovich (2006, p. 338) define treinamento como um processo para 

“promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em 
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uma melhoria da adequação entre as características dos empregados e as 

exigências dos papeis funcionais”. 

Dentro da definição acima, três conceitos são fundamentais: conhecimentos - 

elementos conceituais ou técnicos que uma pessoa precisa ou possui para exercício 

de determinado cargo ou função; habilidades - conversão do conhecimento em 

ação, e, por último, atitudes – personalidade e postura profissional e pessoal. 

O treinamento deve ser visto pela empresa como uma forma de contribuir 

para a capacitação dos empregados, e, se alinhado aos seus objetivos, pode ter um 

aumento de produtividade, melhorias do ambiente de trabalho, aumento da 

eficiência e eficácia. França (2007, p.88). 

Amaral (2006) enfatiza que treinamento e desenvolvimento são instrumentos 

que estimulam competências, desempenhos e resultados, devendo ressaltar “a 

necessidade de o processo de treinamento e desenvolvimento como algo contínuo, 

baseado em ações conexas e complementares, não podendo jamais ser vistos como 

fatores isolados”. 

No âmbito da administração pública, o treinamento é definido, segundo 

Bergue (2010), como uma atividade de curto prazo, orientada para a preparação do 

agente, podendo atuar de forma mais intensa, de acordo com suas necessidades, 

nas áreas de T&D. 

Milkovich (2006, p. 338), traz como conceito de desenvolvimento o “processo 

de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim 

de torná-los futuros membros valiosos da organização”. 

Para Nadler (1984 apud Borges-Andrade, Abbad, Mourão, 2006 p. 141), o 

desenvolvimento de recursos humanos “refere-se à promoção de aprendizagem 

para empregados (ou não), visando a ajudar a organização no alcance dos seus 

objetivos”. 

Vargas (1996 apud Borges-Andrade, Abbad, Mourão, 2006 p. 142), agrupa os 

conceitos de treinamento e desenvolvimento em um só. Segundo a autora: 
 Treinamento e desenvolvimento representam a aquisição sistemática de 
conhecimentos capazes de provocar, a curto ou longo prazo, uma mudança 
de ser e de pensar do indivíduo, por meio da internalização de novos 
conceitos, valores ou normas e da aprendizagem de novas habilidades. 

 
A educação é definida por Nadler (1984 apud Borges-Andrade, Abbad, 

Mourão, 2006 p. 142) como um “processo de aprendizagem para preparar o 

indivíduo para um trabalho diferente, porém identificado, em um futuro próximo”. 
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2.3.2 Objetivos do Treinamento 
 
 

Marras (2000, p. 147) define dois tipos de objetivos para a área de 

treinamento e desenvolvimento: específicos e genéricos. 

Os objetivos específicos referem-se à formação profissional (cuja meta é 

alcançar um grau de capacidade laboral, repassando conhecimentos e práticas 

necessárias ao bom desempenho de determinada função), especialização 

(conhecimento específico dentro de uma área) ou reciclagem (revisão de conceitos, 

práticas de acordo com as necessidades). 

Os objetivos genéricos dizem respeito aos resultados esperados do 

treinamento, por exemplo, aumento da produtividade, da qualidade, otimização 

pessoal e organizacional. 

 

 

2.3.3 Processo de Treinamento 
 
 

Marras (2000, p. 145), trata o treinamento como um processo de curto prazo, 

que tem por objetivo o repasse ou a reciclagem de conhecimentos, habilidades e 

atitudes relacionadas à realização de tarefas ou otimização do trabalho. 

Os processos dos programas de treinamento seguem o seguinte fluxo: 
Figura 3 – Fluxo do processo de treinamento. 

 
Fonte: Marras, 2000, com adaptações, 2013 
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Na primeira etapa do fluxo, são diagnosticadas as necessidades de 

treinamento, fazendo uma comparação entre o perfil atual do trabalhador e as 

exigências organizacionais.   

A segunda etapa do processo de treinamento consiste no planejamento e na 

programação do mesmo. O planejamento, conforme Marras (2000, p. 156), organiza 

“as prioridades entre o necessário e o possível, enfocando os recursos disponíveis e 

as necessidades gerais”. Já a programação analisa e coordena as ações 

consideradas no planejamento. 

Conforme Freire e Pena (1998) apud França (2007, p.87), alguns aspectos 

logísticos devem ser programados: 

a) espaço físico: matérias, equipamentos, salas; 

b) metodologia: se existe trabalho prévio ou haverá atividades especiais; 

c) participantes; 

d) instrutores: nomes, hospedagens; 

e) cronograma das atividades. 

Na terceira etapa, a de execução do treinamento, se coloca em prática o que 

foi planejado e programado nas etapas anteriores. 

E, por último, na quarta etapa é feita a avaliação do treinamento, tendo por 

finalidade a verificação dos resultados auferidos com o que foi planejado e esperado 

do treinamento pela organização. 

Estas etapas do processo de treinamento serão tratadas nas próximas 

seções. 

2.3.4 Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) 
 
 

Para Meneses e Zerbini (2009, p. 52), “o processo de LNT consiste em uma 

tentativa sistematizada de identificação de problemas de desempenho que podem 

ser solucionados por ações educacionais, e somente por estas”. 

Segundo Marras (2000, p. 152), o Levantamento das necessidades de 

treinamento (LNT): 
Engloba a pesquisa e a respectiva análise pela qual se detecta o conjunto 
de carências cognitivas e inexperiências relativas ao trabalho existentes 
entre o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo e as 
exigências do perfil do cargo. 

Necessidades de T&D são definidas por Abbad, Freitas e Pilati (2006, p. 232) 

como lacunas de competências no trabalho, ou ainda, discrepâncias ou desvios de 
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desempenho quanto à necessidades atuais e futuras da organização. Dessa forma, 

a falta de uma competência ou seu pouco desenvolvimento pode gerar uma 

necessidade de T&D. Porém, nem todos esses desvios de desempenho podem ser 

vistos como necessidades. Eles podem ser decorrentes de restrições situacionais ou 

de falta de suporte e apoio organizacional, e não da falta de competências. Portanto, 

problemas decorrentes de condições de trabalho, por exemplo, não constituem 

necessidades de treinamento (Meneses; Zerbini, 2009).  

De acordo com Borges-Andrade, Abbad, Mourão (2006 p. 165), esta etapa do 

TD&E é compreendido como um componente do sistema organizacional cujo 

“objetivo é identificar e prescrever sobre o alinhamento entre ações de TD&E e 

objetivos organizacionais que competências devem ser treinadas e quais são as 

pessoas que devem ser capacitadas”. 

O reconhecimento dessas discrepâncias é feito por meio de três conjuntos de 

análises: organizacional, de tarefas e individual.  

Como o LNT é um programa de pesquisa a partir da coleta de dados, a área 

de T&D toma conhecimento das necessidades através da aplicação de 

questionários, entrevistas com trabalhadores e supervisores, observação no local de 

trabalho, pesquisa de clima organizacional, análise de índices como absenteísmo e 

giro de pessoal, solicitação direta do interessado, seja o trabalhador ou supervisor. 

A identificação da melhor técnica ou combinação das mesmas para o LNT 

deve-se sempre levar em consideração o objetivo que a organização está buscando, 

bem como o tempo e os recursos disponíveis para sua consecução.  

O levantamento das necessidades de treinamento é uma etapa fundamental 

no processo de TD&E, pois é a partir dela que decorrem as demais etapas do 

processo de treinamento. A realização incorreta pode causar problemas e 

desperdícios nas etapas subsequentes. Cabe, por fim, ratificar a importância de 

realizar esta etapa de maneira precisa a fim de elencar as reais necessidades da 

organização e das pessoas que dela fazem parte. 

Para Abbad, Freitas e Pilati (2006, p. 234), a verificação se uma necessidade 

é solucionável através de uma ação de TD&E, deve considerar três perspectivas, 

conforme mostra a figura 4 a seguir: 
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Figura 4 – Aplicação de perspectivas de análise de contexto. 

 
Fonte: Abbad, Freitas e Pilati, 2006 

Como citado anteriormente, antes de se iniciar um treinamento, deve-se 

proceder a um conjunto de três análises: organizacional, de tarefas e individual. 

A análise organizacional consiste em considerar aspectos do ambiente que 

permitem ou possibilitam a aplicação dos conhecimentos obtidos no treinamento. 

Um componente crítico para a eficácia de um treinamento, segundo Abbad (1999), é 

a pesquisa de clima, pois um ambiente que reconhece os interesses e objetivos 

individuais garante o sucesso de um treinamento no ambiente organizacional. 

A segunda análise é a de tarefas que é executada para “determinar os 

objetivos instrucionais que serão relacionados aos desempenhos de determinadas 

atividades ou trabalhos essenciais ao alcance de objetivos e metas organizacionais” 

(Meneses; Zerbini, 2009, p. 54). Em síntese, trata-se de uma descrição de tarefas e 

das competências necessárias para sua execução. 

Goldstein (1991) apud Meneses; Zerbini (2009, p. 54), define passos para a 

realização da análise de tarefas. São eles: detalhamento das tarefas, formação de 

grupos funcionais de tarefas, elaboração de CHAs, elaboração das tarefas e CHAs 

relevantes e o relacionamento entre eles, planejamento do ambiente de treinamento 

a partir do relacionamento citado anteriormente e a validação dos CHAs elaborados. 

A última análise corresponde à análise individual, que parte de duas 

perguntas: “quem precisa ser treinado dentro da empresa?” e “que tipo de 

treinamento é indicado?”. Cabe ressaltar que uma análise individual feita de forma 
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incorreta pode resultar em treinamentos direcionados para pessoas que não 

necessitam ou não estão aptas a receber o treinamento. 

As figuras 5 e 6 exemplificam os níveis de avaliação de necessidades de 

treinamento no nível individual e de grupos: 
Figura 5 – Nível individual de necessidades de TD&E. 

 
Fonte: Abbad, Freitas e Pilati, 2006 

 
 

Figura 6 – Necessidades de TD&E no nível de grupos. 

 
Fonte: Abbad, Freitas e Pilati, 2006 
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2.3.5 Planejamento do Treinamento 
 
 

Entende-se que planejar o treinamento é definir o seu objetivo e a abordagem 

necessária para a sua realização. O planejamento deve ser realizado seguindo os 

princípios da organização. Segundo Marras (2001, p. 155), “o planejamento de 

treinamento é o elo de ligação entre políticas, diretrizes e ações formais e informais 

que regem as relações organizacionais”. 

O planejamento de forma global, ainda contempla os seguintes pontos: 

 Identificação — Neste ponto busca-se debater o problema a ser 

resolvido com o intuito de gerar ideias de como atender a necessidade 

levantada. 

 Objetivos — Todo treinamento deve estar alinhado com os objetivos 

estratégicos da empresa, por esse motivo o planejamento deve 

solucionar problemas que de fato estejam atuando contra o alcance 

destes objetivos. 

 Justificativa — A justificativa é a formalização para que o planejamento 

do treinamento seja iniciado. 

 Público-alvo — Dependendo do problema e das pessoas envolvidas, a 

condução de uma linha de raciocínio deverá ser escolhida para o 

treinamento. Salienta-se a importância da homogeneidade entre os 

participantes. 

 Conteúdo — O conteúdo deve estar diretamente ligado ao propósito do 

treinamento e adequadamente elaborado ao público alvo. 

 Carga-horária — A carga-horária é estipulada de acordo com o tipo de 

curso e o conteúdo oferecido. 

 Local — O local é entendido como as instalações físicas ou 

tecnológicas onde os programas são ministrados. É conveniente que o 

local seja o próprio ambiente de trabalho, mas com os meios de 

comunicação atual o acesso ao conteúdo pode ser feito de outros 

lugares. 

 Número de turmas — O número de turmas é um ponto de grande 

relevância, pois está diretamente relacionado a custos. 
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 Instrutores — Os instrutores, além de possuírem conhecimento teórico 

do assunto, também precisam possuir experiência prática, facilidade de 

comunicação e estarem motivados. 

 Materiais e equipamentos — Os materiais devem servir de fonte de 

consulta permanente e os equipamentos devem, no caso da 

elaboração de materiais, exigirem custos, atuar no sentido de 

minimizá-los. 

 Estratégias de ensino — O treinamento pode abordar diferentes 

maneiras de ensino para atender suas necessidades. 

 Custos — São divididos em três categorias: despesa com pessoal, 

despesa com material e despesas diversas.  

 Avaliação — A avaliação é o processo que certifica se os objetivos do 

treinamento foram atingidos. 

Um planejamento bem definido facilita a execução dos treinamentos, que é a 

próxima etapa do processo de treinamento. 

 

 

2.3.6 Execução do Treinamento 
 
 

A etapa da execução do treinamento se resume a aplicação, com qualidade, 

daquilo que foi planejado na etapa anterior e com a eficiência dos resultados, sendo 

assim, seu sucesso se encontra diretamente ligado à qualidade com que a etapa do 

planejamento do treinamento foi elaborada (LARA, 2007, p. 42). 

Marras (apud LARA, 2002, p. 157-158) seleciona os seguintes pontos como 

importantes para a boa execução de um treinamento: 

a) didática dos instrutores — o nível de comunicação e a didática desses 

agentes são de suma importância para uma fácil e rápida assimilação das 

informações por parte dos treinandos; 

b) preparo Técnico — é de fundamental importância que o instrutor tenha 

convivência constante e prática com a função ou com as responsabilidades de que 

trata o tema do aprendizado; 

c) lógica do módulo — os treinandos devem captar de forma transparente e 

logo nas primeiras sessões de treinamento a praticidade da proposta; 
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d) qualidade dos recursos — todo módulo de treinamento está sustentado por 

um planejamento prévio dos recursos a serem aplicados como subsídios às sessões 

de aprendizado; e 

e) técnicas utilizadas — as técnicas usadas pelos instrutores variam conforme 

a situação, o objetivo do treinamento, o grupo em treinamento etc. 

É relevante que as etapas anteriores influenciam muito a execução do 

treinamento, e delas depende a qualidade do treinamento, que poderá ser medida 

através da avaliação. 

 

 

2.3.7 Avaliação do Treinamento 
 

 

A avaliação de TD&E pode ser definida como um processo que inclui sempre 

algum tipo de coleta de dados e que usa esses dados para emitir algum juízo de 

valor (BORGES – ANDRADE, ABBAD, MOURÃO 2006, p. 344). 

A avaliação pode ser definida, segundo Borges-Andrade, Abbad, Mourão 

(2006, p. 344) em duas categorias: formativa e somativa. 
A avaliação formativa é caracterizada pela contínua coleta de dados durante 
o processo de desenvolvimento do sistema instrucional, a fim de obter 
informações que o validem e/ou indiquem as correções a serem efetuadas 
nele. Na avaliação somativa, o objetivo é obter informações para avaliar um 
programa já desenvolvido, visando verificar a capacidade deste de produzir 
resultados. 

Os principais modelos teóricos utilizados para avaliação de TD&E são os 

seguintes:  

Modelo de Kirkpatrick, que continua sendo o mais popular e trabalhos 

recentes têm sido feitos para melhorá-lo. Kirkpatrick (1976) defende que a avaliação 

de treinamento deve contemplar as medidas de reação, de aprendizagem, de 

comportamento no cargo e de resultados, que segundo o autor mantêm forte 

relacionamento positivo entre si.  

A avaliação de reação, segundo Marras (2000, p. 161), busca “a reação dos 

treinados com relação ao módulo aplicado e seu conteúdo, ao instrutor e às 

condições em que o módulo foi apresentado (local, ambiente, suporte logístico etc.)”. 

Conforme Borges-Andrade, Abbad, Mourão (2006, p. 363), a reação “levanta 

atitudes e opiniões dos treinados sobre os diversos aspectos do treinamento, ou sua 

satisfação com o mesmo”. 
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Conforme Marras (2000), a avaliação de aprendizagem é a verificação prática 

do que foi assimilado durante o treinamento em comparação ao resultado que se 

tinha antes do treinamento. 

Segundo Borges-Andrade, Abbad, Mourão (2006, p. 363), nessa medida são 

verificadas as mudanças que ocorreram entre o que era sabido antes do treinamento 

e depois do mesmo, ou se os seus objetivos foram alcançados. 

O Comportamento no cargo é o mais complicado de se aplicar, pois o 

resultado não é imediato, devido à subjetividade em estimar os resultados. Muitas 

vezes “gostar” de um treinamento, não significa uma mudança de comportamento 

em seu local de trabalho. Avalia se houve mudança efetiva ou transferência do 

aprendido no treinamento para o seu cargo de ocupação. 

Na medida de organização, ao contrário do nível anterior, não existe 

sistematização similar para a tomada de decisões. O que se deseja medir são as 

mudanças que o treinamento pode ter provocado na organização, focando no 

comportamento da organização ou de suas unidades, nunca de seus resultados, 

pois isso significaria estar próximo ao nível de valor final. 

Em princípio, as mudanças de comportamento a serem verificadas na 

organização deveriam ser derivadas dos desempenhos esperados do conjunto dos 

indivíduos treinados, que, por sua vez, deveriam ser deduzidos dos objetivos do 

treinamento. 

Na medida de valor final, para identificar seus parâmetros de avaliação, é 

preciso se perguntar sobre as mudanças organizacionais e de comportamento 

individual esperadas do treinamento e, além disso, conhecer os seus objetivos 

instrucionais. 

O ato de avaliar ações de T&D implica realizar pesquisa por meio da 

aplicação do método científico para o levantamento sistemático de informações 

relevantes para a formação de juízo e tomada de decisões no ambiente 

organizacional. 

O Modelo MAIS (Modelo de Avaliação Integrado e Somativo), criado por 

Borges-Andrade (1982), identificou novas variáveis consideradas relevantes para a 

avaliação dos programas de treinamento. O modelo baseia-se em cinco variáveis, 

que são: insumos, procedimentos, processos, disseminação e ambiente.  
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3 METODOLOGIA 
 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar quais procedimentos metodológicos 

foram utilizados para a realização deste trabalho, explicitando o delineamento da 

pesquisa, os sujeitos pesquisados, a técnica para coleta e análise de dados e as 

limitações metodológicas. 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

 

O estudo se desenvolverá sob a forma de um estudo de caso qualitativo 

definido por Merriam (1988) apud Godoy (2006, p. 119) como “uma descrição 

(holística e intensiva) de um fenômeno bem delimitado (um programa, uma 

instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas, um processo ou uma unidade 

social)”. 

O estudo de caso consiste em um método cujo interesse é a realidade social, 

onde são utilizadas técnicas de pesquisa, como por exemplo, entrevistas, 

observação, documentos, etc. 

Para Godoy (2006, p. 121), o estudo de caso deve estar centrado em “uma 

situação ou evento particular”, e 
 Embora o estudo de caso se concentre na maneira como uma pessoa ou 
grupo de pessoas trata determinados problemas, é importante ter um olhar 
holístico sobre a situação, pois não é possível interpretar o comportamento 
humano sem a compreensão do quadro referencial dentro do qual os 
indivíduos desenvolvem seus sentimentos, pensamentos e ações. 

No campo das ciências sociais, a pesquisa qualitativa engloba um conjunto de 

técnicas interpretativas distintas com o objetivo de descrever e decodificar 

componentes de um sistema de significados. Os estudos qualitativos, em sua 

maioria, são realizados no local de origem dos dados, no caso deste estudo, no 

Setor de Contabilidade e Patrimônio da TRENSURB. 

Flick (2009, p. 20) afirma que a pesquisa qualitativa tem relevância particular 

para o estudo das relações sociais “devido a pluralização das esferas de vida”. Seu 

campo de estudo não está em situações fictícias, mas sim na vida cotidiana, com os 

indivíduos atuando nela, com o objetivo, segundo Flick (2009, p. 24), de “descobrir o 

novo e desenvolver teorias empiricamente fundamentadas”. 
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Ainda segundo Flick (209, p. 24), a pesquisa qualitativa leva em consideração 

a diferença nos pontos de vista e as práticas que decorrem das diversas 

perspectivas e dos contextos sociais relacionados. 

Num primeiro momento, será realizado um mapeamento de competências dos 

funcionários do Setor de Contabilidade e Patrimônio da TRENSURB, que, segundo 

Brandão (2012, p. 22), também é denominado “diagnóstico de competências”, cujo 

propósito é a identificação de gaps ou lacunas de competências, ou seja, “a 

discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia 

corporativa e as competências internas existentes na organização”. 

Para que o mapeamento seja realizado de forma adequada, Brandão (2012, 

p. 23), ressalta a importância de “recorrer à aplicação de métodos e técnicas de 

pesquisa social, que permitam identificar, com razoável precisão, as competências 

relevantes para a estratégia e o contexto da organização”. 

Em um segundo momento, as necessidades de treinamento e 

desenvolvimento dos funcionários do setor serão levantadas, a partir de um roteiro 

semi-estruturado de entrevistas.  

Tal método foi escolhido pela sua relação com o tema pesquisado, pois, ao 

entrevistar pessoas, estamos trabalhando com concepções diferentes de realidades, 

valores, opiniões. A pesquisa qualitativa leva em consideração essas diferenças, 

oportunizando sua análise. 

 

 

3.2 SUJEITOS PESQUISADOS  
 
 

O acesso aos indivíduos, sua disponibilidade de tempo bem como o acesso à 

organização são fatores que influenciam na definição dos sujeitos pesquisados.  

Segundo Flick (2009, p. 116), a amostragem em um estudo de entrevistas 

está associada à decisão de quais pessoas serão entrevistadas, implicando também 

na escolha de quais entrevistas serão transcritas e analisadas. Diferentemente das 

técnicas quantitativas, onde é fixada primeiramente a amostra da pesquisa, na 

pesquisa qualitativa, segundo Valles (1997, p. 93) apud Godoy (2006, p. 308), “as 

amostras [...] não estão geralmente pré-especificadas”, pois as mesmas podem 

evoluir no decorrer do trabalho. 
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Foram 10 entrevistados, sendo o chefe e nove (9) funcionários do Setor de 

Contabilidade e Patrimônio. Na tabela 3 encontram-se dados dos perfis 

pesquisados. 
Tabela 3 – Perfis dos pesquisados. 

Entrevistados Sexo Tempo na 
Empresa Formação Idade 

T1 Masculino 3 anos e 3 
meses 

Formação 
Técnica 23 

T2 Masculino 6 anos Formação 
Técnica 40 

T3 Masculino 16 meses Formação 
Técnica 42 

T4 Masculino 1 ano e 6 
meses 

Formação 
Técnica 28 

T5 Feminino 5 anos e 6 
meses 

Formação 
Técnica 48 

S1 Feminino 3 anos Ensino 
Superior 45 

S2 Feminino 5 anos Ensino 
Superior 48 

S3 Feminino 1 ano e 5 
meses 

Ensino 
Superior 33 

A1 Feminino 29 anos Ensino 
Médio 54 

A2 Masculino 29 anos Ensino 
Médio 54 

Fonte: Autoria Própria, 2013. 
 

 

3.3 TÉCNICA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

 

A estratégia que será utilizada neste estudo para coleta de dados será a 

utilização de entrevistas em profundidade a partir de um roteiro semi-estruturado (em 

anexo). 

Para Flick (2009, p. 148), este método representa “uma forma especial de 

desenvolver o método de entrevista um tanto além e pode ser interessante para o 

planejamento de outras formas de entrevistas”. 

A entrevista, segundo Brandão (2012, p. 30) é uma “técnica de pesquisa 

comumente aplicada ao mapeamento de competências”, onde se verifica a 

percepção dos entrevistados com relação ao apurado na análise documental, com 

vistas à confirmação das competências relevantes aos objetivos da organização. 



 38

Lakatos (1990, p. 190) define entrevista como sendo o encontro entre duas 

pessoas, onde de uma delas se obtém informações relativas a determinado assunto, 

em uma conversação de natureza profissional. 

O roteiro de entrevista semi-estruturado foi elaborado a partir da literatura e 

dos objetivos deste estudo conforme Anexo B deste estudo. 

Após a obtenção das informações necessárias, o método que será utilizado 

para análise dos dados será por meio da análise de conteúdo que, segundo Vergara 

(2008, p. 15), “é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. 

Bardin (1197, p. 42 apud Vergara, 2006, p. 15) define a análise de conteúdo 

como um: 
 Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  

Para confrontar os resultados obtidos com as entrevistas, foi feita observação 

do dia a dia de trabalho dos funcionários do setor, visto que a pesquisadora trabalha 

no mesmo. 

As coletas se deram no período compreendido entre 02 de setembro a 09 de 

setembro de 2013, e tiveram duração de aproximadamente 40 minutos. Todas as 

entrevistas foram gravadas e transcritas para que fosse possível a obtenção máxima 

de informações. No próximo capítulo apresentaremos os dados e sua respectiva 

análise. 

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DO SETOR PESQUISADO 
 
 

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB - é uma 

sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Cidades, Governo 

Federal, que tem por acionistas a União (99,21%), o Estado do Rio Grande do Sul 

(0,61%) e o município de Porto Alegre (0,17%).  

A TRENSURB. foi criada em abril de 1980 e iniciou sua operação comercial 

em 1985, através do Decreto nº 84.640, para implantar e operar uma linha de trens 

urbanos no Eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, atendendo 
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diretamente às populações dos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, 

Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. 

Começou a ser idealizada a partir de 1976, através de estudos desenvolvidos 

pelo GEIPOT (Grupo Executivo de Integração das Políticas de Transportes da 

Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes), que justificou o projeto pela 

redução do fluxo de veículos na BR-116, já saturada à época, e pela oferta à 

população dos municípios mencionados de uma alternativa de transporte com baixo 

custo e com maior rapidez, segurança, conforto e capaz de absorver uma demanda 

inicialmente prevista na casa dos 300 mil passageiros por dia. 

Entre 1980 e 1985, foram realizadas as obras de implantação do sistema. Em 

1984, desembarcaram, em Porto Alegre, os 25 trens, adquiridos do Japão. Em 

março de 1985, foi inaugurado o primeiro trecho, com 27 quilômetros de extensão e 

15 estações, ligando Porto Alegre a Sapucaia do Sul e cruzando os municípios de 

Canoas e Esteio. 

Em 1997, a TRENSURB chegou à cidade de São Leopoldo, com a 

inauguração da Estação Unisinos, e, em 2000, foi aberta a Estação São Leopoldo. 

Em julho de 2012, começaram a operar comercialmente mais duas estações: Rio 

dos Sinos, também em São Leopoldo, e Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Assim, 

a linha alcançou uma extensão de 39 quilômetros. 

A conclusão do projeto original, com a expansão a área central do município 

de Novo Hamburgo, já está em implantação e prevê a construção de mais 4,4 

quilômetros em via elevada e três estações. 

Em janeiro de 2011, o metrô gaúcho ultrapassou a marca de um bilhão de 

passageiros transportados, representando uma economia de mais de R$ 2,2 bilhões 

para a sociedade. Atualmente, transporta uma média diária de 175 mil usuários por 

dia útil. 

Até 2002, a TRENSURB vinculava-se ao Ministério dos Transportes, 

passando, em 2003, a atender as orientações do Ministério das Cidades. 
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3.4.1 Posicionamento Estratégico 
 
 

Em razão do novo contexto, a estratégia adotada para embasar o Plano de 

Negócios da TRENSURB é a busca do alinhamento da empresa aos objetivos de 

Governo (acionista) e, perante o setor metroferroviário, buscar se posicionar entre as 

melhores empresas do país em termos de qualidade dos serviços e eficiência 

econômica, sem, entretanto, abdicar do papel institucional da empresa. O objetivo 

maior é a valorização da empresa, frente às expectativas do Governo e perante as 

demais empresas operadoras metroferroviárias do país.   

Com base no posicionamento estratégico adotado, a perspectiva geral da 

Empresa, para o horizonte de 2015, é estar entre as três melhores empresas do 

setor metroferroviário do país, quanto à qualidade de serviços e desempenho 

econômico, buscando atingir 80% (oitenta por cento) de cobertura operacional com 

receitas próprias.  

 

 

3.4.2 Planejamento Estratégico 
 
 

O Planejamento Estratégico da TRENSURB utiliza da metodologia do 

Balanced Scorecard (BSC), a qual foi a base para a planificação das ações e 

projetos e para o alcance dos objetivos e metas que a TRENSURB se propôs. Neste 

contexto, os eixos estratégicos são os pilares norteadores para a modelagem do 

plano, pois servem para direcionar as políticas da Empresa, promovendo a alocação 

dos recursos segundo a priorização das ações e projetos.  

Os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas foram elaborados de 

forma a permitir a gestão equilibrada em cada uma das perspectivas. Além do 

vínculo dos indicadores com as estratégias (objetivos e metas) institucionais, eles 

estão associados à gestão institucional que viabilize a sua governabilidade e 

acompanhamento, promovendo, assim, a comunicação e o desenvolvimento 

organizacional. 

Tendo como base os conceitos do BSC, de Robert S. Kaplan e David P. 

Norton, a Visão da empresa foi desdobrada em quatro perspectivas (financeira, de 
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clientes, mercado e sociedade, de processos internos e de aprendizado e 

conhecimento), em que foram estabelecidos objetivos, metas, indicadores e planos 

de ação alinhados a estratégia da empresa, que serão implementados, analisados e 

acompanhados pela organização, buscando melhorar o seu desempenho. 

A figura 8 apresenta o mapa estratégico desenvolvido pela empresa: 
Figura 7 – Mapa estratégico - TRENSURB. 

 
Fonte: TRENSURB, 2012. 
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Seguindo a metodologia do BSC, os objetivos estratégicos são representados 

na figura abaixo: 
Figura 8 – Matriz Balanced Scorecard - TRENSURB 

 
Fonte: Autoria própria, 2013. 
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3.4.3 Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 
 
 

Segundo Furlan, “Os fatores Chaves de Sucesso (também conhecidos por 

FCS), representam aquelas poucas coisas que devem ocorrer de modo correto, 

mesmo em detrimento de outras que não estejam indo a contento, para alcançar os 

objetivos executivos, estratégicos ou táticos e garantir o sucesso”. 

O FCS, ao contrário dos objetivos, não inicia por um verbo. Ele é uma 

palavra-chave ou expressão chave.  

Foram identificados os seguintes fatores na TRENSURB: 
Figura 9 – Fatores críticos. 

 
Fonte: Autoria própria, 2013. 

 

 

3.4.4 Setor de Contabilidade e Patrimônio (SECOP) 
 

 

O Setor de Contabilidade e Patrimônio (SECOP) da TRENSURB atualmente 

está composto por 2 auxiliares administrativos, 6 contadores e 5 técnicos de 

contabilidade. Sendo suas atribuições, segundo o edital do último concurso público 

realizado pela empresa, em março de 2013: 

Técnico de Contabilidade - Principais Atribuições: 
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a) executar lançamentos, escriturações, conciliações e fechamentos em 

contas, verificando a exatidão de documentos, controlando saldos e 

apropriando despesas; 

b) elaborar balancetes e demonstrativos para análise gerencial; 

c) executar, controlar, coletar e/ou analisar documentação, dados e 

informações de natureza administrativa e contábil em processos de gestão 

empresarial; 

d) efetuar operações e controles especializados, realizando cálculos e 

elaborando alternativas de solução de problemas de conteúdo analítico de 

média complexidade. 

Contador - Principais Atribuições: 

e) executar lançamentos, escriturações, conciliações e fechamentos em 

contas, verificando a exatidão de documentos, controlando saldos e 

apropriando despesas; 

f) elaborar balancetes e demonstrativos para análise gerencial; 

g) executar, controlar, coletar e/ou analisar documentação, dados e 

informações de natureza administrativa e contábil em processos de gestão 

empresarial; 

h) efetuar operações e controles especializados, realizando cálculos e 

elaborando alternativas de solução de problemas de conteúdo analítico de 

média complexidade. 

Como podemos perceber as atribuições não diferem em seu conteúdo, mas 

sim, em seu grau de complexidade. 

Conforme o regimento interno, disponibilizado para todos os empregados, são 

algumas atribuições do setor de contabilidade: 

a) preparar balancetes e balanços aplicáveis à legislação; 

b) coordenar e controlar a aplicação do plano contábil da empresa; 

c) orientar, coordenar e controlar a elaboração de relatórios, balanço geral e 

demonstrações de resultado econômico-financeiro relativos aos exercícios 

sociais; 

d) orientar, coordenar, controlar o cumprimento das leis tributárias; 

e) proceder escrituração contábil e fiscal; 

f) processar documentação para pagamento e recolhimento de tributos e 

demais despesas; 
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g) conciliar e analisar mensalmente os custos, despesas e provisões; 

h) elaborar relatórios e demonstrativos mensais; 

i) orientar e coordenar o controle físico dos bens patrimoniais da empresa; 

j) indicar bens a penhora. 

Além das atribuições acima, o setor ainda é responsável por dar suporte às 

Unidades Organizacionais (UO’s) nos casos de irregularidades relacionadas a 

extravio ou dano a bem público, auxiliando na investigação preliminar e 

apresentando a diretoria ao qual está subordinado, relatório dos fatos. O setor deve 

ainda supervisionar e analisar relatórios das atividades de segurança executadas 

por terceiros, propondo ações junto aos empregados do local onde ocorreu o fato, 

apresentando relatório sucinto da ocorrência. 

O setor atualmente está dividido em quatro áreas que se complementam 

entre si: a área fiscal, de contabilidade pública, societária e patrimônio. 

A área fiscal é responsável pelo cálculo de impostos sobre notas de 

fornecedores e demais impostos concernentes à organização, além da apuração de 

irregularidades nos mesmos. 

A contabilidade societária é responsável pelos principais fechamentos de 

contas apurando erros de contabilização e de pagamento. Também é responsável 

pelo atendimento às auditorias, tanto externa quanto interna. 

A contabilidade pública é responsável pelos lançamentos no sistema 

financeiro do governo federal (SIAFI), empenhos e liquidações de despesas, bem 

como a prestação de contas ao governo federal. 

A área de controle patrimonial, como o próprio nome já sugere, é responsável 

por controlar a entrada e saída de bens da empresa, bem como o seu registro dentro 

da mesma. 

Na figura abaixo, está representado o organograma da diretoria a qual o setor 

de contabilidade está subordinado: 
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Figura 10 – Organograma da Diretoria Financeira. 

 
Fonte: TRENSURB, 2012. 

 

 

3.4.5 Pessoas 
 
 

A TRENSURB tem como uma de suas prioridades a valorização do quadro 

funcional, através da transparência administrativa, democracia participativa, 

incentivo à criatividade, atualização profissional e desenvolvimento da força de 

trabalho enquanto profissionais e seres humanos, em consonância com as diretrizes 

estratégicas. 

A força de trabalho da TRENSURB é composta por pessoas que possuem 

contrato de trabalho firmado diretamente e os que trabalham sob supervisão direta 

da empresa, ou seja, os denominados empregados, ocupantes dos cargos de 

comissão, estagiários e aprendizes. A empresa também conta com serviços 

contratados de terceiros, no que tange àquelas atividades não relacionadas 

diretamente com sua atividade fim, porém, estes não compõem a força de trabalho, 

pois aspectos legais restringem a influência da TRENSURB sobre o empregado da 

empresa terceirizada. 

Uma das formas da organização do trabalho é implementada através do 

Treinamento de Desenvolvimento Gerencial. A necessidade desse treinamento foi 

identificada através da pesquisa de clima e teve seu inicio em junho de 2010, com o 

objetivo principal de desenvolvimento dos supervisores, chefias e gerências. 

A integração dos novos empregados da empresa é realizada através do 

“Programa de Integração” – para os empregados efetivos e cargo em comissão. 
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O Programa de Integração tem como objetivo promover o entendimento da 

cultura da empresa para os novos empregados, bem como proporcionar um melhor 

conhecimento sobre as normas, políticas e programas coorporativos. Nessa 

integração também se faz necessário apresentar a empresa e desenvolver o 

treinamento e capacitação dos empregados que foram admitidos. A integração ainda 

aborda conteúdos obrigatórios ligados à segurança do trabalho e prevenção e 

combate a incêndio. Após o Programa de Integração os empregados são 

conduzidos às unidades organizacionais e apresentados às equipes de trabalho, que 

recebem informações específicas para execução de suas funções. 

O programa possui carga horária de 32 horas e ainda têm os seguintes 

objetivos específicos: 

a) recepcionar os novos empregados, dando-lhes as boas vindas, 

apresentando a TRENSURB, sua história e sua identidade organizacional; 

b) facilitar a integração ao quadro funcional através da apresentação da 

organização como um todo (presidente, diretores, gerentes, chefes e 

colegas), bem como as UO’s (Unidades Organizacionais); 

c) orientar quanto aos direitos e deveres, conforme norma específica; 

d) orientar os novos empregados para o início de suas atividades. 

A verificação da eficácia é realizada para todos os treinamentos. A finalidade 

é verificar a contribuição do treinamento para com o objetivo estratégico ao qual 

estava ligado. Essa análise é realizada através dos resultados dos indicadores.  

O sistema de avaliação da eficácia dos programas de capacitação está 

vinculado à melhoria da execução dos processos existentes, sendo realizado através 

dos gerentes, chefes e supervisores. O sistema é atualizado anualmente buscando 

maior objetividade.  

 

 

3.4.6 Capacitação e Desenvolvimento 
 

 

Compete à Gerência de Recursos Humanos (GEREH) identificar as 

necessidades de capacitação e desenvolvimento que direcionam os esforços para o 

alcance das diretrizes estratégicas e, em conjunto com as chefias, a identificação 

das necessidades para cada unidade organizacional. O Setor de Treinamento 
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(SETRE) tem a responsabilidade de aprovar as propostas de treinamentos que são 

sugeridas pelos funcionários e gerentes através de um canal direto de comunicação. 

Esse modelo representa uma evolução, pois no passado não havia a participação 

dos empregados no processo de identificação das necessidades de capacitação e 

desenvolvimento. 

Os programas de capacitação e de desenvolvimento são concebidos e 

implementados com a participação das lideranças e demais empregados na 

elaboração e aplicação de treinamentos. A participação das lideranças ocorre 

através do Comitê de Gestão de Pessoas, o qual tem como finalidade aprovar as 

propostas de treinamentos que são sugeridos pelos empregados através de um 

canal direto de comunicação. Nesse processo constam as sugestões de todos os 

empregados, que depois de analisadas pelo comitê serão validadas pela diretoria. O 

levantamento das necessidades de treinamento é feito observando as demandas 

estratégicas, legais e individuais dos empregados. 

Com as necessidades identificadas através desse processo, é desenvolvida 

uma Matriz de Treinamento, que, correlacionada com os cargos, define os 

treinamentos básicos e suficientes para capacitação do empregado em operar um 

processo de acordo com os procedimentos, regulamentos e normas aplicadas. Além 

disso, prevê o desenvolvimento para garantir a qualificação desejada. Finalizando o 

processo, as lideranças verificam a aprendizagem através do desempenho e dos 

resultados apresentados. 

Os programas de capacitação e desenvolvimento são realizados com base na 

matriz de treinamento visando à cultura da excelência através da melhoria contínua, 

pois o Modelo de Excelência da Gestão tem como objetivo a satisfação das partes 

interessadas.   

Dessa forma, a Matriz de Treinamento é capaz de identificar as principais 

capacitações que os empregados necessitam realizar a fim de aprimorar a 

realização do seu trabalho. 

Todos esses treinamentos estão alinhados com as estratégias da organização 

e servem para sustentar a evolução da cultura da excelência da empresa.  O 

programa é desenvolvido nas seguintes frentes de trabalho: Desenvolvimento 

Gerencial, Cursos Obrigatórios, Atualização de Normas e Procedimentos, 

Multiplicação de Conhecimento, Reciclagem, Integração, Preparação para a Copa 

do Mundo. 
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A fim de consolidar o aprendizado organizacional, a empresa, desde 2008, 

conta com o Programa de Repasse de Conhecimento (PRC), que visa propiciar aos 

novos empregados o conhecimento acumulado por outros com mais experiência.  

Uma inovação em 2010 foi a consolidação do Programa de atualização Pós 

Afastamento (PAPA), que tem como objetivo aproximar os empregados que 

retornam das suas férias e outros afastamentos das ações e diretrizes gerenciais. 

Trata-se de uma integração contínua para que os empregados, ao retornarem às 

suas funções, sintam-se novamente parte da organização. 

A verificação da eficácia é realizada para todos os treinamentos através da 

avaliação dos empregados. A finalidade é verificar a contribuição do treinamento 

para com o objetivo estratégico ao qual estava ligado.  

A avaliação dos treinamentos é feita a partir de uma avaliação de reação e 

mensura a satisfação e a percepção dos empregados em relação ao treinamento 

realizado. A avaliação de impacto tem como objetivo averiguar a melhoria do 

desempenho e a contribuição do treinamento para o trabalho, os conhecimentos e 

habilidades adquiridos na capacitação, sendo esta realizada pelo gestor. 

O sistema de avaliação da eficácia dos programas de capacitação está 

vinculado à melhoria da execução dos processos existentes, sendo realizado através 

dos gerentes, chefes e supervisores.  

Através de uma consultoria está sendo desenvolvido um Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Humanos, onde os programas de capacitação, 

desenvolvimento e educação serão dimensionados para alinhar os esforços de 

capacitação aos objetivos estratégicos, visando suprir lacunas das competências 

essenciais identificadas aos processos de trabalho. 

A distribuição da verba que a empresa recebe do governo federal é realizada 

seguindo diversos critérios, como por exemplo, obrigação legal, orçamentária, 

estratégica e outros. Porém, os empregados da área operacional têm certa 

prioridade, pois demandam cursos de reciclagem e aperfeiçoamento constantes, 

além dos exigidos por lei. 
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3.4.7 Avaliação de desempenho 
 
 

Segundo arquivos internos da empresa, disponível na intranet, o sistema de 

avaliação por mérito é um instrumento que deve ter por objetivo a valoração de um 

conjunto de habilidades e condutas que mensurem a qualificação do empregado no 

desempenho de suas atividades específicas, bem como a repercussão dessa 

qualificação em relação à missão, visão e valores de Recursos Humanos 

estabelecidos pela empresa, para ao final, obtermos um quadro de pessoal alinhado 

aos princípios básicos da TRENSURB, no desempenho de sua atividade-fim, 

envolvendo uma gestão pública sustentável, em constante expansão, observados os 

princípios da ética nas relações, responsabilidade socioambiental, transparência 

administrativa, ágil e comprometida. 

O processo de avaliação para promoções por mérito será norteado pelos 

princípios que compõem os conceitos inerentes à missão, visão e valores da 

empresa e da Gerência de Recursos Humanos - GEREH, a saber: 

 
 

“TRENSURB" 
 

MISSÃO: Oferecer soluções em mobilidade urbana com segurança, 
pontualidade e responsabilidade socioambiental. 

 
VISÃO: Empresa sob gestão pública, sustentável, estruturadora da 

mobilidade urbana, referência no transporte de passageiros, 
atuando com responsabilidade socioambiental, em permanente 
expansão e atualização tecnológica. 

 
VALORES: “Ética nas relações; Responsabilidade socioambiental; 

Transparência administrativa; Agilidade na solução de problemas; 
Comprometimento das pessoas com os objetivos da Empresa". 

 
 
“GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - GEREH" 
 

MISSÃO: Um sistema de gestão de pessoas que respeite as diferenças e 
valorize o potencial humano, gerando um ambiente favorável à 
motivação, aprendizagem e ao comprometimento com a prestação 
de um serviço de excelência com responsabilidade 
socioambiental. 

 
VISÃO: Ser referência setorial na gestão de pessoas, tornando-a dinâmica 

e sensível aos aspectos mutáveis do meio, visando a 
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concretização do planejamento estratégico da empresa, 
garantindo aos colaboradores oportunidades para o 
desenvolvimento profissional e máxima satisfação. 

 
VALORES: Valorização das pessoas, respeito a vida, qualidade, lealdade, 

confiança, integração e comprometimento socioambiental". 
 

A avaliação de desempenho da empresa é feita em seis (6) etapas. São elas: 

a) resultados da empresa: Os resultados da empresa tem o objetivo de 

avaliar o desempenho das Gerências e Chefias e as demais áreas em suas 

respectivas unidades, com base nos resultados obtidos na implantação do 

Sistema de Gestão de Acompanhamento e Controle a partir da efetividade 

nos serviços, nos resultados econômicos (receitas e despesas) e nos Planos 

de Ações/Projetos que estejam vinculados aos Objetivos Estratégicos, 

doravante denominado “Metas Organizacionais”. A avaliação das Metas 

Organizacionais será realizada a partir da efetividade nos serviços, nos 

resultados econômicos e nos Planos de Ações/Projetos selecionados pela 

GEREH e GEPLA em conjunto com a Gerência e Chefia que desenvolveram 

o Plano, levando em consideração o atendimento de um determinado objetivo 

que traga um resultado inovador e positivo à TRENSURB; 

b) avaliações objetivas: Serão avaliados critérios como: treinamento, nível de 

instrução, ideias de melhoria, segurança do trabalho, exames periódico feitos 

no prazo, uso de crachá, assiduidade, abonos da chefia e pontualidade; 

c) auto-avaliação dos empregados: É a avaliação do próprio empregado, 

seguindo critérios como: relacionamento, atendimento ao público, 

comprometimento e conhecimento técnico; 

d) avaliação entre os membros da equipe: É avaliação do empregado por 

todos colegas de trabalho. Segue os mesmos critérios do item acima; 

e) avaliação da chefia: Esta etapa da avaliação traduz a percepção da 

chefia, baseada no desempenho do empregado quanto aos fatores citados no 

item c; 

f) responsabilidade social: Valorização de atitudes pessoais inovadoras, 

participativas e, acima de tudo, cooperativas, favorecendo o crescimento do 

grupo e o bem-estar da coletividade. 
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3.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 
 
 

Para a realização das entrevistas procurou-se locais isolados, sendo a 

maioria delas realizadas no pátio da própria empresa ou em salas desocupadas para 

que o entrevistado pudesse ficar à vontade e a entrevista ocorrer sem interrupções. 

Como o tempo era limitado, não foi possível a realização de entrevistas com 

todos os funcionários do setor, não sendo alcançado o número de quatorze (14) 

entrevistas conforme planejado. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Neste capítulo apresentaremos a análise dos dados coletados, que será 

organizada em categorias, a partir do trabalho de interpretação das entrevistas e das 

observações realizadas no setor em estudo. Para tal fim, utilizaremos o referencial 

teórico apresentado no capítulo dois deste trabalho como embasamento. 

Para melhor exemplificar as categorias, as falas dos sujeitos pesquisados 

foram utilizadas, sendo de fundamental importância salientar que os nomes serão 

omitidos para que os entrevistados não sejam identificados. 

Os dados foram analisados a partir de categorias pré-definidas, considerando 

a literatura e os objetivos propostos neste estudo conforme quadro 1 a seguir: 
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Quadro 11 – Categorias de análise. 
Objetivos do Estudo Categorias de Análise Definição 

Identificar e descrever as 
competências requeridas aos 

pesquisados para seu 
desempenho na função. 

a) Perfil e Principais Atividades 
 
 
 

O principal objetivo nessa 
categoria é identificar o perfil dos 
funcionários do setor bem como 
as atividades presentes em suas 
rotinas de trabalho. Para explorar 
esta categoria, as perguntas 1, 2, 

5, 8, 11, 19, 24 e 25 foram 
utilizadas como base. 

*Identificar e descrever as 
competências requeridas aos 

pesquisados para seu 
desempenho na função. 

b) Competências 
Organizacionais Percebidas 

pelos Funcionários de 
Contabilidade 

 
c) Competências Requeridas 

aos Funcionários de 
Contabilidade 

Nessa categoria, o objetivo e 
verificar quais são os CHA’s 

essenciais para se exercer uma 
função no Setor de Contabilidade 

e Patrimônio. Para atender tal 
objetivo, foram utilizadas como 

base as perguntas: 3, 4, 6, 9, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, e 

35. 

Identificar e analisar as atuais 
ações e contribuições do TD&E 

para o desenvolvimento dos 
pesquisados; 

 

d) TD&E Aplicados na Atividade 
Exercida 

Nessa categoria foram analisadas 
as atuais ações de treinamento, 

desenvolvimento e educação 
oportunizados pela empresa ao 

setor em estudo. Para tanto, 
foram empregadas as perguntas: 

27, 28, e 29. 

Identificar e analisar facilitadores e 
obstáculos ao desenvolvimento 

das competências dos 
pesquisados 

e) Aspectos que facilitam o 
Desenvolvimento de 

Competências 
 

f) Aspectos que dificultam o 
Desenvolvimento de 

Competências 

Aqui, foram analisados os 
facilitadores e obstáculos do 

desenvolvimento de 
competências no setor, com base 
nas perguntas 7, 10, 12, 13, e 23 

presentes no roteiro de 
entrevistas aplicado. 

Sugerir ações de treinamento e 
desenvolvimento a partir das 
necessidades identificadas, 

alinhando-as ao Planejamento 
Estratégico da TRENSURB (BSC) 

g) Necessidades de 
treinamento e desenvolvimento 

dos pesquisados 

Esta categoria diz respeito as 
necessidades de treinamento de 

desenvolvimento apontadas 
pelos entrevistados que 
permitiram sugerir ações 

alinhadas ao Planejamento 
Estratégico do TRENSURB. 

Foram baseadas nas perguntas 
29, 31, 32, 33 e 34 para tal fim. 

Fonte: Autoria Própria, 2013. 
Nas próximas seções serão apresentadas e discutidas cada uma destas 

categorias de análise. 
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4.1 PERFIL E PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 
 

Conforme descrito no capítulo 3, seção 3.4.1 deste estudo, a força de trabalho 

da TRENSURB é composta por pessoas que possuem contrato de trabalho firmado 

diretamente e os que trabalham sob supervisão direta da empresa, ou seja, os 

denominados empregados, ocupantes dos cargos de comissão, estagiários e 

aprendizes. 

A partir das entrevistas aplicadas aos funcionários do Setor de Contabilidade 

e Patrimônio da TRENSURB, foi possível a identificação de algumas características 

em comum aos mesmos. 

Por se tratar de uma empresa pública, a única forma de ingresso se dá por 

meio de concurso público: 

Entrevista S1: “Primeiro eu prestei concurso público. Em 2010 eu fui 
chamada, a empresa entrou em contato e me pediu toda a documentação. 
Depois de trazer toda a documentação, eu fiz entrevista com a psicóloga”. 

Entrevista T4: “O processo de admissão? Bom, o processo de admissão a 
gente faz através dum processo seletivo (concurso público), depois tu é 
chamado, convocado, faz os exames admissionais, entrega dos exames 
admissionais”. 

Exceto funcionários mais antigos tiveram sua forma de ingresso por meio de 

indicações para testes, pois a empresa estava no início de suas atividades. 

Entrevistado A1: “Entrei no Trem em 1984, como serviço temporário e com 
dois meses de trabalho me convidaram para fazer as provas e entrar no 
TRENSURB e passei e fui admitida em 31 de jan/1985”. 

Entrevistado A2: “Em 84 não tinha concurso como vocês fizeram agora, 
eram indicações e fomos admitidos através de um teste de redação, 
matemática, entre outros, e foi assim porque ela iniciou em 80 e em 84 ela 
ainda estava engatinhando quando eu entrei, então não tinha processo 
seletivo, eram mais indicações do pessoal que já estava ali”. 

O Programa de Integração, conforme citado anteriormente em outro capítulo, 

tem como objetivo promover o entendimento da cultura da empresa para os novos 

empregados, bem como proporcionar um melhor conhecimento sobre as normas, 

políticas e programas coorporativos. Faz-se necessário apresentar a empresa e 

desenvolver o treinamento e capacitação dos empregados que foram admitidos. 

Após o Programa de Integração os empregados são conduzidos às unidades 

organizacionais e apresentados às equipes de trabalho, que recebem informações 

específicas para execução de suas funções. 
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Segundo relatos dos funcionários do setor, seu treinamento inicial para as 

suas atividades se deu por meio de integração e aprendizado com outros colegas 

que desempenhavam a função ou sabiam a atividade: 

Entrevista A1: “Na realidade não foi bem um treinamento comecei a 
trabalhar junto com os outros e muitas coisas tive que me virar sozinha, 
aprender na marra, mas é claro que muitas coisas foram repassadas pelos 
colegas que estavam no setor”. 

Entrevista S1: “O treinamento, não seria treinamento, tivemos uma semana 
de integração. Eles deram um monte de palestras sobre índices, mas eu 
não achei interessante, não chamou muito a atenção”. 

Entrevista T3: “Eu tive uma semana de treinamento na empresa, mas não 
era referente às atividades que eu ia exercer só referente a conhecimento 
da empresa, uma visão geral da empresa. Nas minhas atividades, uma 
parte dela eu tive apoio de um colega, foi bem explicado, mas foi uma 
pontinha daquilo que eu ia fazer e as demais atividades a gente está 
aprendendo a fazer”. 

A partir das falas citadas acima, pode-se perceber que para a iniciação de 

suas atividades, os funcionários não têm treinamento específico e padrão. Outro 

ponto a ser mencionado, são os passos da admissão na empresa, onde todos 

tiveram que apresentar suas documentações, passar por entrevista com a psicóloga 

da empresa e exames admissionais. Esse processo deve ser o mesmo para todos, 

pois, como já citado anteriormente, se trata de uma empresa pública. 

Perguntados sobre mudanças no seu trabalho, as respostas mais freqüentes 

foram com relação a trocas de setor, aumento de suas atividades e constantes 

trocas de chefias: 

Entrevista A2: “A função na empresa não, porque sempre fui 
administrativo, mas eu trabalhei no setor de transporte administrativo que 
tinha aqui, nos serviços gerais também trabalhei, fui chefe, depois passei 
pro setor de patrimônio, onde estou até agora”. 

Entrevista S1: “A gente teve muitas mudanças de 2010 pra cá. Trocas de 
gerência, troca de chefias, isso agitou bastante o dia a dia. Agora está mais 
organizado, dá pra dizer assim né”. 

Entrevista T5: “É, sim. Troca de chefia. Nunca vi, nunca tive tanta troca de 
chefia em toda a minha vida, assim, profissional. Claro que eu nunca fiquei 
muito tempo numa empresa assim como eu to na TRENSURB já há cinco 
anos e pouco. Mas tive várias troca de chefia”. 

Com relação ao perfil dos funcionários, este é muito variado, de acordo com 

os dados coletados, entretanto, algumas semelhanças puderam ser identificadas a 

partir do que foi exposto: 

 A maioria dos funcionários é concursada; 
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 Não passaram por treinamento inicial para suas atividades; 

 Aprenderam com os colegas e na prática; 

 Seu trabalho apresentou mudanças desde que assumiram o cargo; 

 Utilizam-se de experiências anteriores para atuar na função e; 

 São capazes de identificar as características que possuem e que 

gostariam de possuir para o desempenho das suas atividades. 

A rotina de trabalho dos funcionários do setor é bem definida, as atividades 

são divididas, sendo que ninguém as repete.  

Entrevista S1: “Eu trabalho na área fiscal, e eu faço uma parte das 
atividades. A gente não tem uma coisa muito bem, digamos assim, cada um 
faz aquele processo do início ao fim”. 

Conforme o regimento interno, abordado anteriormente na descrição do setor 

estudado, são algumas atribuições do setor de contabilidade: 

a) preparar balancetes e balanços aplicáveis à legislação; 

b) coordenar e controlar a aplicação do plano contábil da empresa; 

c) orientar, coordenar e controlar a elaboração de relatórios, balanço geral e 

demonstrações de resultado econômico-financeiro relativos aos exercícios 

sociais; 

d) orientar, coordenar, controlar o cumprimento das leis tributárias; 

e) proceder escrituração contábil e fiscal; 

f) processar documentação para pagamento e recolhimento de tributos e 

demais despesas; 

g) conciliar e analisar mensalmente os custos, despesas e provisões; 

h) elaborar relatórios e demonstrativos mensais; 

i) orientar e coordenar o controle físico dos bens patrimoniais da empresa; e 

j) indicar bens a penhora. 

As atividades desenvolvidas pelos funcionários e identificadas por meio das 

entrevistas com os mesmos são: 

 Registro de bens adquiridos; 

 Controle dos bens móveis e imóveis; 

 Apuração de PIS e COFINS e planilhas de custos; 

 Penhoras e normas do setor; 

 Cálculo de impostos; 

 Apuração de impostos (ISQN, IN 1234 e INSS); 
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 Entrada de notas de serviço; 

 Análise tributária; 

 Contabilização de notas fiscais; 

 Conciliações de contas contábeis e tributos. 

Dessa forma pode-se concluir que as atividades desempenhadas pelos 

funcionários e as esperadas por parte da empresa tendem a um mesmo fim. A 

diferença está na forma em como essas atividades são descritas pelos funcionários, 

pois os mesmos as detalharam. 

 

 

4.2 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS PERCEBIDAS PELOS 
FUNCIONÁRIOS DE CONTABILIDADE 

 
 

Segundo Dutra (2008, p. 24), percebe-se um processo de contínua troca de 

competências ao colocarmos organizações e pessoas lado a lado. As organizações 

transferem seu patrimônio para as pessoas, preparando-as para enfrentar novas 

situações profissionais e pessoais, dentro ou fora da organização. Assim, são as 

pessoas que concretizam as competências organizacionais, fazendo sua adequação 

ao contexto, ou seja, “a agregação de valor das pessoas é, portanto, sua 

contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, permitindo-lhe 

manter suas vantagens competitivas no tempo” Dutra (2008, p. 24). 

Para Mills et al. Apud Dutra (2008, p. 25), as competências da organização 

são organizadas em categorias: competências essenciais, distintivas, de unidades 

de negócio, de suporte e dinâmica. 

Através das entrevistas realizadas, foi possível identificarmos as seguintes 

competências descritas nas próximas seções. 

 

 

4.2.1 Competência Humana  
 
 

São competências requeridas e comuns a todos os funcionários que ocupam 

cargo de liderança na empresa. 
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Competências humanas podem ser consideradas como a soma de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e resultados de um indivíduo, diretamente 

ligada ao contexto de trabalho e às necessidades por ele impostas. 

Entrevista S1: “Liderança é fundamental, saber delegar as funções e ter 
conhecimento né”. 

Entrevista S2: “Habilidade humana, a técnica qualquer um pode aprender e 
dominar, a conceitual tu também pode aprender, mas a habilidade humana 
é fundamental pra ti ser um chefe”. 

Entrevista A1: “Saber liderar, saber delegar, ser flexível, saber ouvir e 
orientar”. 

Entrevista T3: “Tem que ser uma pessoa agregadora, tem que ter 
conhecimento firme da área onde está atuando, principalmente quando for 
chefe de uma área técnica né”.  

Entrevista T4: “A pessoa, ela tem que ser calma, porque ela vai lidar com 
outras pessoas”. 

Entrevista T5: “Saber lidar com o grupo, porque todos são diferentes, tem 
problemas diferentes, tem dificuldades, tem facilidades e tem que pensar 
em cada um no grupo e fazer disso um único grupo. Tem que ser muito 
flexível”. 

Por meio das entrevistas, foi possível a identificação de algumas 

características que os funcionários acreditam ser fundamentais num cargo de 

chefia. A partir destas informações, e analisando as falas dos agentes, construiu-

se a seguinte figura: 

 
Figura 12 – Competência humana. 

COMPETÊNCIA:
Competência 

Humana

Descrição: 
Capacidade para 
liderar pessoas.

COMPETÊNCIA:
Competência 

Humana

Descrição: 
Capacidade para 
liderar pessoas.

SABER 
Conhecimentos gerais e teóricos:

Contabilidade pública, gestão de 
pessoas e de conflitos, liderança.

SABER 
Conhecimentos gerais e teóricos:

Contabilidade pública, gestão de 
pessoas e de conflitos, liderança.

SABER  FAZER
Habilidades e experiência profissional:

Conceitual, humana, trabalhar com as 
diferenças.

SABER  FAZER
Habilidades e experiência profissional:

Conceitual, humana, trabalhar com as 
diferenças.

SABER  SER/AGIR
Delegar, flexibilidade, liderar, calma

SABER  SER/AGIR
Delegar, flexibilidade, liderar, calma

 
Fonte: Autoria Própria, 2013. 
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4.2.2 Capacidade de Comunicação 
 

 

Com vistas a uma melhoria no processo de comunicação no meio 

organizacional, o uso de tecnologias disponíveis representa uma grande 

oportunidade para o uso desses dados no processo de tomada de decisões. 

Através de uma comunicação interna eficiente, se torna possível a troca de 

informações. 

 Tornar os funcionários influentes, integrados e informados do que acontece 

na empresa, fazendo-os sentir parte dela, fez surgir a comunicação interna se faz 

necessária e é considerada hoje como algo imprescindível às organizações. Por 

meio da Comunicação Interna, se faz possível estabelecer canais que favoreçam 

um relacionamento mais rápido e transparente por parte da direção da 

organização com o seu público interno e entre os próprios elementos que 

integram este público. 

Nesse sentido, a compreensão da importância da Comunicação Interna em 

todos os níveis hierárquicos, como um instrumento de administração estratégica 

é uma exigência para se atingir os objetivos da organização.  

Com relação a comunicação dentro da empresa, foi possível a identificação 

desta competência através de algumas respostas dadas pelos funcionários do 

setor a algumas questões como conhecimento do planejamento estratégico da 

empresa: 

Entrevista S2: “Já ouvi falar muito, ouvi falar que se tem planos para cinco 
anos, mas o que exatamente está nesse planejamento estratégico não é 
passado para nós, só chefias, nunca tive detalhes desse planejamento. 
Existe até uma área aqui na empresa, a Gerência de Planejamento, mas os 
detalhes pra nós não foi passado”. 

Entrevista T1: “Eu acho que a empresa peca bastante nesse aspecto. Os 
setores não vêem o planejamento estratégico da empresa. Parece que o 
Planejamento Estratégico da empresa tá todo no 6º andar, não desce pros 
outros andares. Eu praticamente nunca vi o Planejamento Estratégico da 
empresa. Vi na integração e depois disso nunca mais”. 

Entrevista T2: “Já ouvi falar. Eu acho que de dois anos pra cá eles 
andaram reformulando toda essa parte de planejamento estratégico, teve 
uma nova gerente que assumiu o setor e aí a empresa em si tem uma visão 
diferente hoje de planejar, que o objetivo é até 2015 atingir algumas metas. 
Não sei se vão conseguir atingir algumas metas. As ferramentas que eles 
têm são boas, mas no meu modo de ver, como eu fiz um curso de técnico 
em qualidade eu vejo que eles não usam da melhor maneira, vamos dizer 
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assim, as ferramentas que tem. Eles estão com um novo programa de BI 
que está para ser implantado aí agora na empresa, essa ferramenta mesmo 
de gestão das gerências que está tendo uma premiação agora que eu não 
lembro o nome do programa. Tu nem sabe que existe né? È uma coisa que 
a empresa peca muito que daí eu digo que divulgam errado as ferramentas, 
porque isso é uma coisa que tem que envolver toda a empresa, não só o 
gerente, e aqui só o gerente fica sabendo ou só o assessor fica sabendo e 
aonde que eles podem conseguir melhor resultado é com quem tá lá na 
ponta, fazendo, executando, que pode dizer a gente precisa melhorar aqui 
ou ali, e aí a pessoa não sabe que tem. Eu tô sabendo porque ele me 
colocaram no comitê desse programa, então por isso que eu sei porque se 
não eu também não saberia. É uma ferramenta boa, mas o jeito que está 
sendo usado eu acho que não está sendo eficaz, poderia ser melhor 
aproveitada”. 

Entrevista T3: “Tem muita coisa aqui na empresa que eu já ouvi falar, muita 
política de mercado que falam em implantar e gestão social né, essas 
práticas de gestão que se aplicam no mercado. Há uma propaganda que a 
empresa não se utiliza dessas ferramentas. Eu vejo que existem reuniões, 
vai representantes das áreas, mas isso fica pra consumo interno, nunca vi 
um chefe de área ou um representante e chefia repassar essas informações 
a respeito dessas políticas de gestão pra funcionários, a mim pelo menos 
nunca foi repassado. ‘Estamos implantando tal política na empresa’ nunca 
foi passado, nunca foi pedido opinião e nem em que pé estão andando os 
projetos, pra mim nunca chegou essas informações”. 

Conforme citado no capítulo anterior, compete à Gerência de Recursos 

Humanos (GEREH) identificar as necessidades de capacitação e desenvolvimento 

que direcionam os esforços para o alcance das diretrizes estratégicas e, em conjunto 

com as chefias, a identificação das necessidades para cada unidade organizacional. 

O Setor de Treinamento (SETRE) tem a responsabilidade de aprovar as propostas 

de treinamentos que são sugeridas pelos funcionários e gerentes através de um 

canal direto de comunicação. Esse modelo representa uma evolução, pois no 

passado não havia a participação dos empregados no processo de identificação das 

necessidades de capacitação e desenvolvimento. 

Outro ponto importante a destacar é com relação ao entendimento dos 

funcionários sobre como acontece a definição das ações de treinamento e 

desenvolvimento dentro da empresa, ou seja, se é de conhecimentos dos mesmos o 

processo para conseguir tais ações. As seguintes falas dos entrevistados foram 

usadas para tal observação: 

Entrevista A1: “Atualmente ela encaminha para chefia definir quais os 
cursos necessários a serem desenvolvidos pelos funcionários no decorrer 
do ano, acho que assim”. 

Entrevista S1: “Essa parte eu nem tenho conhecimento porque a gente 
solicita aí às vezes tu consegue às vezes não. Tu faz a solicitação e manda 
pra área de treinamento e eles é que fazem esse planejamento, mas é 
sempre assim, não tem verba pra isso, não tem verba praquilo e nunca tem 
verba”. 
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Entrevista T1: “Olha, não sei. Eu faço uma solicitação pra chefia quando eu 
preciso de um treinamento, e normalmente ela não consegue. O normal é 
não conseguir porque não tem verba pra isso. Isso é o que é alegado”. 

Entrevista T2: “Não sei se o que eu vou te dizer é realmente como 
acontece, eu penso que é através da chefia imediata que solicita pro setor 
de treinamento um treinamento específico, e aí o setor de treinamento vai 
ver a possibilidade de recursos pra poder oferecer o curso e aí eles vão ver 
a que área especificamente vai pegar o tema do curso que estão 
escolhendo, em cima disso eles vão escolher as pessoas adequadas para 
fazer, no nosso caso, os últimos cursos que aconteceram ali foram mais 
adequados para contadores e eu como técnico não tive a oportunidade”. 

Pode-se perceber que os funcionários não possuem o correto conhecimento 

de como as ações de T&D ocorrem dentro da empresa. 

 

 
4.2.3 Gestão de Pessoas e Ambiente Interno 
 

 

No capítulo anterior, foi abordado que a TRENSURB tem como uma de suas 

prioridades a valorização do quadro funcional, através da transparência 

administrativa, democracia participativa, incentivo à criatividade, atualização 

profissional e desenvolvimento da força de trabalho enquanto profissionais e seres 

humanos, em consonância com as diretrizes estratégicas. 

Para análise dessa competência, é importante verificarmos qual a percepção 

dos funcionários do setor com relação a empresa, ou seja, qual a imagem que a 

empresa passa para os mesmos: 

Entrevista A2: “Pro tempo que a gente entrou pro que está agora tá 
complicado, está deficitária, não lá fora. Para o usuário ela está bem, mas 
para o funcionário está deixando a desejar. Está colocando a carreta na 
frente dos bois e voltando atrás, então uma hora isso vai refletir para o 
usuário”. 

Entrevista S2: “Eu tenho uma imagem boa da TRENSURB. Assim como 
todas as empresas, tem suas dificuldades, tem uns pontos a melhorar, mas 
eu vejo ela como uma empresa boa”. 

Entrevista T1: “O momento da empresa hoje é bom, vamos dizer assim, 
porque o Governo Federal investiu na empresa (aeromóvel, ampliação). O 
momento da empresa é bom! Alguns, dentro da empresa alguns 
funcionários antigos assim, têm uma visão mais, vamos dizer assim, não se 
é por causa de a empresa não ter fins lucrativos, essa falta de ambição, de 
crescimento da empresa, mas o momento é bom. Pros funcionários, o 
momento melhorou, a diretoria que assumiu nova é um pouco melhor do 
que a anterior, tem uma visão, pros funcionários melhor, então, o momento 
é bom”. 
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Entrevista T4: “Uma empresa política. Essa é a imagem que eu tenho da 
empresa. Ela é uma empresa política. Porque o processo burocrático é 
muito grande aqui dentro e porque ela é diretamente ligada ao Governo 
Federal, então, normalmente quem comanda a empresa, por ser ligado ao 
Governo, são sempre partidários, ou seja, um Diretor de Administração e 
Financeiro, ele é partidarista, ele é político. O próprio Diretor Geral, que seja 
o executivo lá de cima, da DIREC, o Diretor da Operação... e por ter tanto 
cargo comissionado também, eu acho que também isso carrega a política”. 

Em suma, as competências organizacionais identificadas com base nas 

entrevistas realizadas com funcionários do setor de Contabilidade e Patrimônio são 

as apresentadas no quadro 2: 

 
Quadro 13 – Competências organizacionais. 

Nome Das Competências Descrições Das Competências 
Capacidade humana Capacidade para liderar pessoas, conduzindo-as 

em prol da realização de objetivos específicos da 
organização. 

Capacidade de comunicação Capacidade para transmitir e receber informações 
do ambiente profissional de forma clara, utilizando 

meios adequados para alcance dos objetivos e 
estratégias da organização. 

Gestão de pessoas e ambiente interno Capacidade de facilitar o desenvolvimento dos 
indivíduos e equipes, promovendo um clima 

positivo no ambiente de trabalho. 
   Fonte: Autoria própria, 2013. 

 

 

4.3 COMPETÊNCIAS REQUERIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DE CONTABILIDADE 
 

 

Para a identificação das competências requeridas aos funcionários de 

contabilidade da TRENSURB, analisaram-se os conhecimentos, habilidades e 

atitudes mais importantes para o bom desempenho das atividades, relatados nas 

entrevistas dos funcionários do setor. 

Como citado anteriormente neste estudo, a definição de competência é dada 

pelo conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o 

desempenho efetivo de um papel (BROPHY e KIELY 2006 p. 167). 

Torna-se importante ressaltar que para cada competência identificada, 

buscou-se também o conjunto dos CHA’s pertencentes a cada uma delas, descritos 

pelos entrevistados em momentos diferentes das entrevistas. 

Na opinião dos entrevistados, a competência é entendida como a capacidade 

de resolver e ajudar o outro, ter e saber aplicar o conhecimento: 
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Entrevista A2: “É uma pessoa competente, uma pessoa que se tu pedir 
uma ajuda ela vai te ajudar, que assimile bem o serviço pra te ajudar”. 

Entrevista S1: “Saber aplicar o conhecimento”. 

Entrevista T1: “Tu saber usar o teu conhecimento pra resolver uma 
situação prática do teu serviço. Acho que competência é isso aí”. 

Entrevista T3: “É saber fazer e fazer bem aquilo que lhe é atribuído”. 

Competente, para Brandão (2012, p. 1), é alguém capaz de “agir 

adequadamente frente a uma situação”, utilizando-se de medidas que estão de 

acordo com as circunstâncias. 

Para os entrevistados, competente é quem possui as seguintes 

características descritas pelos mesmos: 

Entrevista A1: “Quando tem responsabilidade e comprometimento, quando 
conhece o assunto, sua profissão, sabe com que esta lidando para poder 
então resolver os problemas, quando tem atitude”. 

Entrevista S1: “Quando ela detém o conhecimento e ela sabe aplicar”. 

Entrevista T1: “Acho que ela pode ser considerada competente quando ela 
tem a capacidade de resolver as suas tarefas, quando ela tem 
conhecimento pra resolver o seu serviço, o seu trabalho. Acho que é isso”. 

 

 

4.3.1 Resolução de Problemas 
 
 

Nas entrevistas realizadas, todos os entrevistados relataram que tem que 

resolver algum tipo de problema, seja ele eventual ou diário, correndo atrás da 

solução de maneira independente na maioria das vezes, sendo que em alguns 

casos, busca-se a solução juntamente com a chefia. 

Entrevista T1: “Como o nosso... a logística do serviço passa por muitos 
setores diferentes, então tem muito erro, um erro atrás do outro. De um 
setor passa pro outro. A coisa vai sempre seguindo sempre errado, e tudo 
acaba na contabilidade, então, tudo que eles erram, acaba sendo visto só 
na contabilidade, então, uma das, a principal função nossa é de que não 
passe erros dos outros, desde a licitação até... até não saber fazer uma 
folha de rosto com CNPJ certo”. “A gente só devolve, a pessoa já corrige e 
ta feito. Alguns erros sim, que são maiores, que geram prejuízo financeiro, 
daí tem que consultar a chefia, tem que, a gente passa pra chefia, pra que a 
chefia decida o que tem que ser feito por irresponsabilidade”. 

Entrevista T2: “A maioria dos problemas que surgem durante o meu 
processo de trabalho são problemas de não cumprimento de datas, por 
exemplo, o setor de pagamentos não cumpre os pagamentos na data 
prevista, ou eles antecipam ou eles deixam passar da data, o que me 
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ocasiona problema de imposto, então todos aqueles impostos que eu 
previam cair num vencimento acabam caindo em outro, então eu tenho que 
ir lá e me dá retrabalho”. 

Entrevista T4: “A gente aprende todos os dias, porque cada vez, cada 
problema que aparece na tua frente é uma forma de tu conseguir aprender 
com ele, ou seja, de tu depois tu rever aquilo ali e tu poder prevenir 
futuramente pra que ele não venha a acontecer”. 

Entrevista S1: “Bem, a gente corre atrás (risos), atrás de informação, atrás 
de alguém que possa dar uma luz no fim do túnel né, porque a gente 
trabalha com um sistema muito deficiente e isso que dificulta a atividade”. 

Em momentos distintos da entrevista, foram descritas alguns conhecimentos, 

habilidades e atitudes que seriam importantes para que fosse possível a resolução 

dos problemas de forma a atender as exigências dos mesmos: 

Entrevista A2: “Paciência, calma, tem muita demanda então tu tem que 
saber ver as prioridades e fazer com calma, responder a demanda com o 
tempo disponível de horário”. 

Entrevista S1: “Discernimento para analisar todas as situações e tomar a 
decisão certa né”. 

Entrevista A2: “Solucionar algum problema que seja fora da rotina”. 

Entrevista S1: “Paciência e tomar decisões rápidas. Às vezes não tem 
como estar consultando a chefia a cada vez que aparecem os problemas, a 
gente tem que ter aquela habilidade de tomar a decisão certa na hora certa 
né, e se tu não conseguir fazer isso, se tu não conseguir resolver este 
assunto, aí sim tu passa pra tua chefia e pede auxílio, mas a gente procura 
sempre não fazer isso”. 

Entrevista T4: “A atitude principal, principal que tu tem que manter, é muita 
calma. A calma ela é a solução de tudo, eu sempre digo, porque tu estando 
com calma, tu consegue parar, tu consegue pensar, tu consegue resolver o 
problema”. 

A figura 12 apresenta a competência Resolução de Problemas, mapeada 

conforme as entrevistas realizadas com os funcionários, e, foi estruturada de acordo 

com suas falas.  
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Figura 14 – Resolução de problemas. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2013. 

 

 

4.3.2 Relacionamento Interpessoal 
 

 

Ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho é fundamental para 

se ter um ambiente agradável para todos. Segundo os entrevistados, o 

relacionamento com os colegas exige principalmente respeito conforme alguns 

relatos exemplificam a seguir. 
Entrevista T4: “O meu ambiente de trabalho dependendo do dia, ele pode 
ser um ambiente pesado, ele pode ser um ambiente leve. Tudo depende do 
que decorrer do dia, mas em si, assim, no âmbito geral, é um ambiente bom 
de trabalho, os colegas são participativos, a gente argumenta muito um com 
o outro, um troca idéia com o outro, um aprende com o outro, então, é uma 
coisa boa”. 

Entrevista A1: “Tenho um bom relacionamento com todos, não tenho 
nenhum inimigo. O importante é não deixar os problemas pessoais modificar 
seu comportamento a ponto de descarregar no outro e procurar ajudar o 
outro se for preciso. Interagindo assim se faz amizades até mesmo com 
aquelas pessoas mais difíceis”. 

Entrevista S1: “É importante saber respeitar e ter um limite né, que a tua 
liberdade termina quando inicia a do outro”. 

Entrevista T1: “É, eu acho que eu nunca tive problemas com os colegas, 
acho que o relacionamento é bom. Eu procuro, quando o assunto é 
profissional, ser o mais sério possível, tratar com seriedade, e quando o 
assunto não é profissional, eu tento levar tudo na brincadeira, pra evitar 
qualquer tipo de situação, tentar levar tudo na esportiva”. 
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Tendo em vista o que foi dito pelos entrevistados, a capacidade de 

relacionamento interpessoal, dada sua importância para os mesmos, foi identificada, 

possibilitando a execução da seguinte figura: 

 
Figura 15 – Relacionamento interpessoal. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2013. 

 

 

4.3.3 Gestão do Conhecimento 
 
 

Procedendo a análise das entrevistas, percebeu-se que a gestão do 

conhecimento se torna uma capacidade de estudo importante para o setor, já que os 

entrevistados relataram que aprendem com os colegas e com experiências diárias. 

Entrevista A2: “Eu acredito que seja assim, uma pessoa vai repassar o 
serviço pra outra que está entrando hoje, e essa que está repassando tem 
que ter conhecimento do está passando”. 

Entrevista T1: “Eu acho que, no nosso setor principalmente, as pessoas tão 
aprendendo na prática. Um colega ajudando o outro porque não tem outra 
forma”. 

Entrevista T2: “Eu posso dizer que eu até tive sorte nesse ponto, porque 
quando eu vim pra contabilidade eu ainda peguei acho que um mês do que 
rapaz que estava fazendo a mesma função, ele conseguiu me passar 
bastante coisa. O pessoal do fiscal já tinha bastante conhecimento da área, 
sabia bem como funcionava eu me sentia mais seguro ali, um sabia a 
função do outro e sabia bem”. 
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Entrevista T1: “O que facilita... Olha, o que mais me facilitou pra buscar 
aprendizagem aqui foi os colegas. Os colegas que sabiam me passaram e 
me ajudaram e tão sempre ajudando. Acho que o grupo da área fiscal ali 
dentro da contabilidade é muito bom nesse ponto assim, é uma ajuda... 
quem sabe ajuda muito, tem colegas que sabem bastante e nenhum deles 
nunca se negou a ajudar, graças a Deus. Então, isso facilita muito”. 

Entrevista A1: “Escolheria a aquela pessoa que tivesse o melhor 
conhecimento do todo para poder resolver os problemas, que fosse 
responsável, comprometido, interessado, disposto, flexível.” 

Entrevista T4: “Eu parto do pressuposto que todo mundo tem o direito de 
aprender, tem o direito de assumir uma posição melhor. Então, eu não teria 
problema nenhum. Poderia escolher qualquer pessoa, mas principalmente, 
a gente sempre escolhe as que mais se destacam, as que mais têm força 
de vontade, e é isso que tu precisa. As que realmente querem aprender. 
São essas pessoas que eu iria escolher, uma pessoa que realmente ta 
disposta a aprender algo novo.” 

 

A figura 14 apresenta a competência Gestão do Conhecimento, mapeada de 

acordo com as entrevistas realizadas com os funcionários, e conforme as falas 

supracitadas. 

 
Figura 16 – Gestão do Conhecimento. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2013. 
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4.4 TD&E APLICADOS NA ATIVIDADE EXERCIDA 
 
 

Aprendizagem, citada em capítulo anterior, é um processo pelo qual 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes são adquiridos através do estudo, do 

ensino ou da experiência.  

Milkovich (2006, p. 338) define treinamento como um processo com a 

finalidade de se promover a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes ou 

regras, cujo resultado se evidencie em uma melhoria das características dos 

empregados e as exigidas por sua função. 

Para um adequado levantamento de necessidades de treinamento e 

desenvolvimento, é importante o conhecimento da empresa no que dia respeito a 

esses aspectos e sua carência dentro da empresa, por isso essa categoria foi 

identificada. A partir da análise do que foi dito pelos entrevistados, procurou-se fazer 

uma comparação com o que é divulgado pela empresa para seus funcionários e 

sociedade. 

Os funcionários entrevistados, em sua grande maioria, afirmaram que 

participaram de poucos cursos e treinamentos oferecidos pela organização em 

estudo, citando os nomes dos mesmos: 

Entrevista A1: “Vários, desde cursos de informática, português, Gestão da 
Qualidade, Administração, controle e Avaliação Patrimonial (ativo fixo) 
Organização e controle do Ativo Imobilizado, curso de processo disciplinar e 
sindicância”.  

Entrevista S1: “Sim, dois cursos de substituição tributária e de nota fiscal 
eletrônica”. 

Entrevista T1: “Já participei de três cursos. Foram cursos de notas fiscais 
eletrônicas e um de SPED”. 

Entrevista T4: “Pra não dizer que eu não participei de nenhum, eu participei 
do curso de treinamento de brigada de incêndio. É o único”. 

Quando questionados da importância que esses cursos tiveram no 

desempenho das atividades por eles executadas, as repostas foram diferentes. Para 

uns, os cursos foram de fundamental importância para a realização de suas 

atividades, para outros, apenas deram conhecimento na área, mas não foram 

direcionados a atividade: 

Entrevista S1: “Sim porque como é uma matéria de substituição ela não é 
nova, mas está em constante mudança e a parte de nota fiscal eletrônica 
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que foi uma coisa nova e que a gente tinha que implantar aqui na empresa, 
então foi muito importante e a gente pode aplicar”. 

Entrevista T1: “Olha, os cursos foram realizados numa atividade que não é 
realizada por mim, eles ajudaram, me deram conhecimentos na área, 
aprendi com os cursos, mas eu não uso os cursos pra realizar as 
atividades”. 

Entrevista T3: “Fiz treinamentos que na prática se mostraram 
decepcionantes, preferia não tê-los feito, foram dados por pessoas que não 
eram preparadas para tal e tu passa por incompetente quando recebe um 
mal treinamento, porque você não consegue apreender conhecimento, você 
sai do mesmo jeito que entrou talvez com mais dúvidas”. 

Entrevista T4: “Nada na minha função”. 

Entrevista A1: “Principalmente os 02 cursos de Ativo fixo que fiz São Paulo 
que serviram inclusive para minimizar dúvidas no trabalho”. 

A empresa, em seu relatório de gestão sócio-ambiental, informa que no ano 

de 2012 foram treinados 713 empregados. Destes, 316 são da Operação, 177 da 

Manutenção e 220 do Administrativo. Tais números representam em torno de 38% 

de funcionários treinados com relação ao número atual de empregados, 

aproximadamente 1900. Não podemos considerar este número elevado, pois se 

analisarmos que o setor operacional possui aproximadamente 800 empregados e 

que os mesmos devem receber treinamentos previstos em lei e atualizações de 

segurança constantes pode-se perceber que nem todos são atingidos pelos 

treinamentos.  

O mesmo ocorre para a área administrativa da empresa, onde se percebe 

que, mais especificamente o setor de contabilidade, é deficiente em treinamentos. 

Para fazer uma conexão com essa informação, buscaram-se as falas dos 

entrevistados no que diz respeito ao oferecimento de cursos por parte da empresa. 

Os seguintes trechos da entrevista foram considerados relevantes: 

Entrevista A1: “No meu caso não posso me queixar fiz bastante cursos 
pela empresa, mas acho que ela deixa muito a desejar neste sentido muitas 
vezes ela não analisa pela capacidade de cada um e sim pelos privilégios 
que cada um tem no momento”. 

Entrevista S1: “É feito um planejamento só que na realidade, como na 
administração pública tudo depende de verba, então isso 90% não se 
efetiva né, ou tu busca conhecimento fora daqui e financia ou tu não 
consegue, na minha área, desenvolver a atividade”. 

Entrevista T1: “‘Olha, eu acho que não. Aqui na empresa, a gente repete 
todos os dias a mesma coisa. É difícil tu colocar algo novo. E ela não dá 
muita oportunidade pra quem é técnico. Não tem muito aonde crescer ou de 
procurar uma melhora”. 
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Entrevista T3: “Nesse tempo que estou aqui não vi os colegas para fazer 
curso, a não ser se for uma obrigatoriedade legal da empresa. Aí eu 
entendo que se é obrigatório não conta como investimento, a empresa só 
faz porque é obrigatório, por exemplo, o curso de NR10 que a empresa 
seria multada se não oferecesse”. 

Entrevista T4: “Não. Eu acredito que não. Pelo menos pra nossa área não. 
Inclusive no final do ano passado, eu solicitei um curso e eu acabei não 
ganhando”. 

Conforme informações da empresa, os programas de capacitação e de 

desenvolvimento são concebidos e implementados com a participação das 

lideranças e demais empregados na elaboração e aplicação de treinamentos. Nesse 

processo constam as sugestões de todos os empregados, que depois de analisadas 

pelo comitê serão validadas pela diretoria.  

Com relação a esse processo de ações de TD&E, as seguintes falas foram 

consideradas relevantes: 

Entrevista S1: “Essa parte eu nem tenho conhecimento porque a gente 
solicita aí às vezes tu consegue às vezes não. Tu faz a solicitação e manda 
pra área de treinamento e eles é que fazem esse planejamento, mas é 
sempre assim, não tem verba pra isso, não tem verba praquilo e nunca tem 
verba”. 

Entrevista T1: “Olha, não sei. Eu faço uma solicitação pra chefia quando eu 
preciso de um treinamento, e normalmente ela não consegue. O normal é 
não conseguir porque não tem verba pra isso. Isso é o que é alegado”. 

Entrevista T2: “Não sei se o que eu vou te dizer é realmente como 
acontece, eu penso que é através da chefia imediata que solicita pro setor 
de treinamento um treinamento específico, e aí o setor de treinamento vai 
ver a possibilidade de recursos pra poder oferecer o curso e aí eles vão ver 
a que área especificamente vai pegar o tema do curso que estão 
escolhendo, em cima disso eles vão escolher as pessoas adequadas para 
fazer, no nosso caso, os últimos cursos que aconteceram ali foram mais 
adequados para contadores e eu como técnico não tive a oportunidade”. 

Podemos identificar uma falha nesse processo de solicitação de treinamento, 

pois o mesmo não é de conhecimento dos funcionários do setor, e, provavelmente 

isso se estenda a outros setores. 

Podemos destacar que, de uma forma geral, a organização tem elevada 

carga de treinamento, contudo os funcionários participaram de pouquíssimos cursos 

e nem sempre estes estavam relacionados diretamente à atividade desempenhada. 
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4.5 ASPECTOS QUE FACILITAM O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 
 

Conforme citado no referencial teórico deste estudo, para Antonello (2007), a 

aprendizagem experiencial baseia-se fundamentalmente nos estudos de Dewey, 

Lewin e Piaget, que segundo esses autores, se constitui em um processo de tensão 

e conflito através da interação entre ambiente e indivíduo, englobando experiências 

concretas, observação e reflexão, onde constantemente ocorrem revisões dos 

conceitos aprendidos, ou seja, a aprendizagem é um ciclo. 

Os funcionários do setor, em sua maioria, descrevem que o seu processo de 

aprendizagem dessa forma, ou seja, pelas experiências do dia a dia e com os 

colegas do setor: 

 Entrevista S1: “Não tem um responsável, a gente aprende com o dia a dia, 
com o que vai surgindo e a gente vai atrás”. 

Entrevista T2: “Eu posso dizer que eu até tive sorte nesse ponto, porque 
quando eu vim pra contabilidade eu ainda peguei acho que um mês do que 
rapaz que estava fazendo a mesma função, ele conseguiu me passar 
bastante coisa. O pessoal do fiscal já tinha bastante conhecimento da área, 
sabia bem como funcionava eu me sentia mais seguro ali, um sabia a 
função do outro e sabia bem”.  

Outro ponto importante citado pelos entrevistados foi com relação as suas 

experiências anteriores, se elas foram importantes ou não para seus desempenhos 

nas atividades que executam atualmente no setor. As respostas foram bem 

divididas, porém a maioria dos entrevistados que deu resposta afirmativa relata que 

as experiências anteriores impactaram mais na forma de relacionamento com 

colegas de trabalho, do que nas suas atividades em si: 

Entrevista S1: “Não, até porque essa atividade do trem ela é prestação de 
serviços e eu não tive experiência nessa área, então não posso dizer que 
impactou, tudo que eu aprendi foi aqui dentro da empresa mesmo”. 

Entrevista S3: “Demais! Tudo o que eu sei eu aprendi antes daqui. 
Agreguei coisas, mas a minha base toda veio de antes”. 

Entrevista T1: “Minhas experiência anteriores me ajudaram, assim, mais no 
convívio com pessoas, eu acho, porque, antes da TRENSURB, eu nunca 
trabalhei numa empresa que, que fizesse esse mesmo... que eu 
desempenhasse esse mesmo tipo de serviço que eu desempenho aqui, 
então, eu aprendi muito nas outras empresas, mas, de convívio com outras 
pessoas, de outras situações e até formação de caráter, foram em outras 
empresas, mas, com relação ao serviço não porque eu nunca tinha 
trabalhado. Aprendi tudo aqui”. 
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Podemos caracterizar essa forma de aprendizagem como informal, onde o 

conhecimento acontece sem que haja uma programação estruturada para este fim. 

Perguntados sobre as características que possuem para o desempenho de 

suas atividades, as mais citadas foram: 

 Bom relacionamento com os colegas; 

 Iniciativa/participação; 

 Responsabilidade; 

 Comprometimento; 

 Atenção; 

 Rapidez/agilidade. 

Entre as características que gostariam de ter, as que mais apareceram foram: 

 Aperfeiçoar o conhecimento; 

 Liderança; 

 Autonomia; 

 Pró-atividade. 

 
É importante destacar que todos os funcionários do setor relataram que 

aprenderam desde a sua admissão até os dias de hoje, o que mostra que o 

ambiente de trabalho, como descrito anteriormente na competência Gestão do 

Conhecimento é propício para o desenvolvimento de competências: 

Entrevista T3: “Acredito bastante, quando eu cheguei aqui eu não sabia 
nada do que se fazia né, então eu tive um colega que me ajudou e a partir 
daquele momento o meu método de trabalho, que eu uso pra aprender 
serviço novo que me é repassado, tendo em vista a dificuldade dos colegas 
prestarem informações, eu faço um serviço reverso, por exemplo, eu pego 
alguma coisa que já foi feita anteriormente e procuro dissecar, ver como é 
que foi feito e a partir daquilo ali começar a exercer o serviço que me foi 
delegado”. 

Entrevista T4: “Sim, pude aprender bastante coisa sim. A gente aprende 
todos os dias, porque cada vez, cada problema que aparece na tua frente é 
uma forma de tu conseguir aprender com ele, ou seja, de tu depois tu rever 
aquilo ali e tu poder prevenir futuramente pra que ele não venha a 
acontecer”. 

A forma de aprendizagem descrita nas entrevistas e citada anteriormente 

como aprendizagem experiencial, ou seja, na interação do indivíduo com o 

ambiente, se torna presente quando os entrevistados foram perguntados sobre 

como eles acreditam que as pessoas aprendem. Pode-se perceber que a forma de 
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aprendizagem dos mesmos vem de encontro com a forma como acreditam que se 

aprende: 

Entrevista A2: “Eu acredito que seja assim, uma pessoa vai repassar o 
serviço pra outra que está entrando hoje, e essa que está repassando tem 
que ter conhecimento do está passando”. 

Entrevista S2: “Tem várias formas de aprendizagem, eu, por exemplo, 
aprendo olhando, ouvindo e fazendo”.  

Entrevista T1: “Eu acho que, no nosso setor principalmente, as pessoas tão 
aprendendo na prática”. 

Entrevista T5: “Exercendo. Tem pessoas que são muito teóricas e quando 
vão pra prática não sabem nada. Tem pessoas que vão fazer a prática e 
fazem, mas precisam sempre dum respaldo de alguém que tenha teoria, de 
uma lei, de um conhecimento, então tem que ser bem dividida as coisas”. 

Em outro extremo, a troca de informações com os colegas de trabalho facilita 

a aprendizagem, mesmo que muitas vezes o colega não tenha conhecimento do 

todo, se mostra prestativo para ajudar: 

Entrevista S3: “A troca de informações com as pessoas, principalmente de 
quem já está aqui há mais tempo, que já viveu, já sabe as histórias, eu 
brinco né ‘cada conta tem a sua história’. O que facilita o trabalho é 
compartilhar com quem já está aqui a mais tempo”. 

Entrevista T1: “O que facilita... Olha, o que mais me facilitou pra buscar 
aprendizagem aqui foi os colegas. Os colegas que sabiam me passaram e 
me ajudaram e tão sempre ajudando. Acho que o grupo da área fiscal ali 
dentro da contabilidade é muito bom nesse ponto assim, é uma ajuda... 
quem sabe ajuda muito, tem colegas que sabem bastante e nenhum deles 
nunca se negou a ajudar, graças a Deus. Então, isso facilita muito”. 

Entrevista T2: “Talvez as pessoas ali, o entrosamento que o setor tem ali, é 
um entrosamento bem bacana aonde um procura ajudar o outro. Se eu 
estou com muita nota para dar entrada eu nem preciso pedir, eles vão ali e 
oferecem ajuda, em alguns casos ajudam a alertar dos vencimentos, então 
a gente tem esse entrosamento bacana ali do setor que a gente sabe que 
pode contar com o colega. Então o aprendizado se dá mais nisso ai mesmo, 
com a interação entre o grupo”. 

Entrevista T4: “O que facilita é a informação. É o melhor relacionamento 
entre os colegas intersetoriais, os colegas da mesma gerência”.  

Em síntese, a troca de informações e experiências entre os colegas 

acompanhados do bom relacionamento entre eles, é de fundamental importância 

para que a aprendizagem dentro do setor ocorra. 
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4.6 ASPECTOS QUE DIFICULTAM O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
 

 

Com relação as dificuldades enfrentadas na aprendizagem do trabalho, as 

seguintes falas foram utilizadas para sintetizar as respostas mais frequentes: 

Entrevista S1: “O que dificulta é que na minha área fiscal a gente tem que 
ter muita interpretação de lei então às vezes se torna bem complicado, 
porque a minha interpretação pode ser diferente do que o FISCO ‘tá’ 
pensando (risos). Então isso dificulta né, e as ferramentas que a gente tem 
são precárias. A empresa está tentando só que no setor público se arrasta e 
o Fisco não”. 

Entrevista S2: “É não ter uma pessoa que possa me dizer como fazer, 
porque as pessoas que estão ali são novas também, elas não têm domínio 
de tudo. Então às vezes eu olho, às vezes eu tento, mas não tenho muito 
recurso”. 

Entrevista S3: “A falta de tempo que eu tenho pra me dedicar a aprender 
coisas que eu queria aprender na própria contabilidade pública, de me 
interar melhor com o setor fiscal, eu tenho vontade, mas não consigo, até o 
momento, fazer isso pela falta de tempo”. 

Entrevista T1: “O que dificulta... Eu acho que o que dificulta hoje um pouco 
é a quantidade de trabalho manual que eu tenho que fazer e que não sobra 
tempo pra fazer uma pesquisa, consultar uma legislação, que eu queria ter 
mais tempo pra poder fazer e não tenho. Eu acho que isso é o que tem 
dificultado muito”. 

Por essas respostas pode-se perceber que o que mais dificulta a 

aprendizagem dos funcionários, apesar dos mesmos contarem com a ajuda de 

colegas, é a falta de uma pessoa que diga como fazer, a falta de tempo devido à 

sobrecarga de atividades o que não permite consulta de alguma informação, quando 

esta é demandada de forma rápida. Estas questões apontadas pelos pesquisados 

revelam a falta de suporte da organização, definido por Borges-Andrade, Abbad, 

Mourão (2006 p. 243) como a percepção dos empregados a cerca das “práticas de 

gestão de desempenho, às exigências, à carga de trabalho, ao suporte material e às 

práticas de promoção”. 
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4.7 NECESSIDADE DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS 
PESQUISADOS 

 

 

Amaral (2006) enfatiza que treinamento e desenvolvimento são instrumentos 

que estimulam competências, desempenhos e resultados, ressaltando a 

necessidade do processo de T&D como algo contínuo, baseado em ações 

interligadas e que se complementam.  

França (2007, p.87), define treinamento como ações para adquirir habilidades, 

regras, conceitos e atitudes que levem a uma melhoria das características dos 

empregados e as exigências dos seus papeis, e desenvolvimento como o processo 

de longo prazo onde se torna possível o aperfeiçoamento das capacidades e 

motivações dos empregados a fim de torná-los valiosos para a organização. 

Necessidade de T&D, conforme citado anteriormente no referencial teórico 

deste estudo, lacunas de competências no trabalho, ou ainda, discrepâncias ou 

desvios de desempenho quanto à necessidades atuais e futuras da organização. 

Como o LNT é um programa de pesquisa a partir da coleta de dados, a área de T&D 

toma conhecimento dessas necessidades através da aplicação de questionários, 

entrevistas, observações, entre outros.  

Para entender tais discrepâncias, os funcionários da SECOP foram 

questionados se a empresa lhes favorecia momentos de desenvolvimento. Este 

mesmo questionamento foi utilizado na seção de competências organizacionais e 

retomados aqui para melhor compreensão dos aspectos que envolvem o 

levantamento de necessidades de treinamento. 

Entrevista T1: “‘Olha, eu acho que não. Aqui na empresa, a gente repete 
todos os dias a mesma coisa. É difícil tu colocar algo novo. E ela não dá 
muita oportunidade pra quem é técnico. Não tem muito aonde crescer ou de 
procurar uma melhora.” 

Entrevista T3: “Nesse tempo que estou aqui não vi os colegas para fazer 
curso, a não ser se for uma obrigatoriedade legal da empresa. Aí eu 
entendo que se é obrigatório não conta como investimento, a empresa só 
faz porque é obrigatório, por exemplo, o curso de NR10 que a empresa 
seria multada se não oferecesse.” 

A partir das falas dos entrevistados, pode-se observar que, segundo Meneses 

e Zerbini (2009, p. 52), o processo de identificação das necessidades de T&D 

consiste em uma tentativa de identificar problemas de desempenho que podem ser 

solucionados por ações educacionais, e somente por elas. 
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Com a dificuldade de conseguir treinamentos e outras ações de 

desenvolvimento, os funcionários buscam atualizar-se por outros meios que não 

sejam através da empresa. A maioria dos entrevistados relatou que a internet é uma 

fonte fundamental de consulta: 

Entrevista A1: “Com o advento da Internet em nossas vidas, leio muito 
procuro me manter atualizada através da leitura.” 

Entrevista S1: “Internet, a gente busca as leis que estão sempre sendo 
atualizadas e às vezes faz curso por conta própria”. 

Entrevista T1: “Olha, nós temos a consultoria on-line, que é a que nós 
usamos mais, ficar consultando alterações de legislação.” 

Entrevista T2: “A gente procura no diário oficial e no site da receita federal, 
se houver uma alteração lá no site da receita federal pelo menos a gente vai 
ver o tema da alteração.” 

Segundo os entrevistados, a melhor forma de desenvolvimento de suas 

competências é por meio de treinamentos, principalmente cursos de atualização, 

onde lhes seriam permitidos o melhor desenvolvimento de suas atividades diárias: 

Entrevista S1: “Todos os cursos de atualização que tem na área fiscal 
seriam importantes até porque é uma área muito ampla. Nesses cursos a 
gente aprende com a troca de informação, tipo que nem agora tem o SPED 
que é uma coisa nova implantada e aqui na empresa a gente faz as coisas 
meio assim, não tem um sistema que te ajuda e tu tem que fazer as coisas 
sozinho, aí complica né.” 

Entrevista T4: “Primeiramente, treinamento. Todos os funcionários da 
empresa necessitam de treinamento. Eles precisam de atualização. Eu não 
vi até hoje uma empresa ficar tanto tempo, por exemplo, já faz dois anos, 
vai fazer dois anos que eu estou aqui e eu não recebi nenhum treinamento 
da empresa pra área que é fundamental, inclusive com as inovações 
tecnológicas que tem vindo. E quando se trata de fiscal, isso se trata de 
órgãos públicos e a gente sabe que a burocracia é grande quando dá algum 
problema. Então esses treinamentos são fundamentais, tanto pra área que 
participa das licitações, quanto pra área de contabilidade. O pessoal tem 
que estar atualizado. E não é só limitar a uma pessoal, todos da área têm 
que estar atualizados.” 

Para que seja possível realizarmos um adequado levantamento das 

necessidades de treinamento da SECOP, questionaram-se os tipos de treinamentos 

que os mesmos gostariam de realizar se lhes fosse dado oportunidade. Como cada 

funcionário é responsável por determinada atividade, as respostas foram distintas, 

pois cada entrevistados relatou uma carência para a mesma: 

Entrevista S1: “Todos da área fiscal seriam importantes”. 

Entrevista S2: “Eu gostaria de fazer de patrimônio e na área de licitações.” 
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Entrevista T1: “Um curso de retenções, eu acho que seria muito 
importante, porque o meu serviço é retenções. Acho que alguns cursos de 
uso de softwares de contabilidade, do nosso sistema próprio.” 

Entrevista T2: “Cursos de atualização de legislação, de ISQN, INSS, 
porque são coisas que mudam bastante, toda hora tem uma novidade.” 

Entrevista T4: “Seriam importantes cursos de SPED, que é uma inovação 
tecnológica das fiscalizações, curso de GIA, da própria legislação dos 
impostos retidos, que são pra empresas públicas, que tem raramente. Esse 
curso tem, existe curso pra área pública, mas é raro encontrar. Mas quando 
tem, a gente pede e não ganha.” 

Todos os conhecimentos que seriam importantes obter através dos cursos 

mencionados pelos entrevistados vem de encontro com as competências mapeadas 

em seção anterior deste capítulo, com exceção a competência relacionamento 

interpessoal, que não necessita de conhecimentos técnicos na área para ser 

adquirida e envolve primordialmente aspectos comportamentais, mais do que 

técnicos. 

Todos os funcionários entrevistados acreditam que a empresa deve 

considerar os treinamentos e cursos como um investimento: 

Entrevista A1: “Acho que é um grande investimento, pois é através deles 
que somado ao conhecimento de cada um que te da chance de crescer, 
poder desenvolver melhor seu trabalho e é bom tanto para o profissional 
quanto para a empresa.” 

Entrevista S3: “Um investimento com certeza, ainda mais na nossa área 
né, porque o produto da contabilidade se chama conhecimento, esse é o 
produto, e é isso que faz a gente andar pra frente ou pra trás ou ficar no 
mesmo lugar.” 

Entrevista T2: “Com certeza é um investimento pra empresa, quanto 
melhor treinado um funcionário tiver melhor vai ser a resposta dele no 
trabalho, a empresa vai saber que aquele funcionário está bem treinado e 
vai poder dar uma resposta correta na hora que precisar.” 

Ou seja, o treinamento deve ser visto pela empresa como uma forma de 

contribuir para a capacitação dos empregados, e, se alinhado aos seus objetivos, 

pode ter um aumento de produtividade, melhorias do ambiente de trabalho, aumento 

da eficiência e eficácia. França (2007, p.88). 

Para sintetizar o capítulo apresentado utilizou-se a quadro 3, onde se 

encontram as competências organizacionais e individuais mapeadas através do 

roteiro semi-estuturado de entrevistas feito com os funcionários do Setor de 

Contabilidade e Patrimônio da TRENSURB. 
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Quadro 17 – Resumo das competências e seu nível de entrega. 
Competência Descrição Nível de Entrega 

Competência 
Humana 

Capacidade para liderar 
pessoas. 

Utiliza-se de empatia e conhecimentos 
sobre as pessoas para guiá-las em busca 
dos objetivos da organização e do setor. 

Capacidade de 
Comunicação 

Capacidade para transmitir e 
receber informações do 

ambiente profissional de forma 
clara, utilizando meios 

adequados para alcance dos 
objetivos e estratégias. 

Escuta e comunica suas idéias com 
clareza, respeitando e valorizando os 

funcionários. 
Sabe ouvir o funcionários sempre que se 
fizer necessário, respeitando e mantendo 

seu compromisso com o mesmo e lhe 
proporcionado satisfação. 

Gestão de Pessoas 
e Ambiente Interno 

Capacidade de facilitar o 
desenvolvimento dos indivíduos 

e equipes, promovendo um 
clima positivo no ambiente de 

trabalho. 

Age de forma respeitosa com os colegas de 
trabalho e pessoas com quem mantêm 
relacionamento, criando um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de boas 

relações, transmitindo confiança no que faz. 

Resolução de 
Problemas 

Capacidade para resolver 
problemas em processos de 

trabalho, agindo rapidamente e 
resolvendo imprevistos, 

assumindo seus erros e os 
corrigindo. 

Age com responsabilidade, 
comprometimento e agilidade para resolver 

o problema da melhor maneira possível. 

Relacionamento 
Interpessoal 

Capacidade para interagir de 
forma adequada, com pessoas 
diferentes dentro do ambiente 

profissional. 

Participa ativamente na equipe, passando 
confiança para os membros de seu convívio 

e estimulando um bom relacionamento e 
cooperação entre a equipe. Sabe trabalhar 
em equipe, coopera e participa do grupo 

pensando coletivamente. 

Gestão do 
Conhecimento 

Capacidade para produzir e 
repassar conhecimento dentro 

da organização. 

Usa o conhecimento obtido através de 
experiências profissionais, cursos e 

treinamentos, como oportunidades de 
aprendizagem e sabe aplicá-los na 

organização. Aprende com seus colegas e 
seu gestor, utilizando o conhecimento na 
prática profissional. Sabe transmitir seus 

conhecimentos para os demais de forma a 
garantir que os objetivos do setor e da 

organização sejam cumpridos. 
Fonte: Autoria própria, 2013. 

 

 

4.8 NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: UMA 
PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO 

 
 

Um levantamento de necessidades de treinamento que, segundo Leme (2010, 

p. 18) tem sua origem em um processo de avaliação, pode ser mais preciso e 

estruturado que os métodos tradicionais. Para a TRENSURB, ter um sistema de 

avaliação de competências é fundamental, tanto para a empresa, quanto para os 
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funcionários do setor, que relataram desconhecer o processo de avaliação nas 

entrevistas realizadas. Tal avaliação pode mensurar as competências técnicas e 

comportamentais relacionadas ao desempenho do colaborador. 

Alinhado ao planejamento estratégico da empresa, uma avaliação de 

desempenho com foco em competências pode mensurar a entrega do colaborador, 

ou seja, o quanto de valor ele agrega para a organização. Tal entrega abordada por 

Leme (2010, p. 17), pode ser mensurada por quatro perspectivas: competência 

técnica, comportamental, resultados e complexidade. 

A perspectiva resultados traz as metas que o colaborador deve atingir, 

podendo vir do planejamento estratégico ou orientado pelo Balanced Scorecard – 

BSC, pois não adianta um colaborador ter uma competência se ele não a entrega 

para a organização. Se isso não acontece, a empresa identificará por meio da 

avaliação de desempenho o que faltou ser entregue e poderá promover ações que 

possibilitem ao colaborador desenvolver ainda mais suas competências e pontos a 

ser melhorados. 

Analisando o BSC da TRENSURB no que tange à perspectiva Aprendizado e 

Conhecimento, o mesmo apresenta os seguintes objetivos: 

a) objetivo principal: Desenvolver Ambiente e Estrutura Adequados; 

b) objetivos específicos:  

 Aumentar a Satisfação dos Empregados: Através do 

monitoramento do clima organizacional, identificar os fatores de 

satisfação e insatisfação e elaborar planos que melhorem o 

clima interno, proporcionando condições para que os 

empregados contribuam de forma efetiva para o crescimento da 

TRENSURB. 

 Ajustar a Estrutura Organizacional e Funcional: O conceito 

geral é adequar a estrutura organizacional à estratégia da 

empresa, tornando a empresa flexível, para que possa dar 

respostas rápidas às necessidades de todas as partes 

interessadas, qualificando-se para atingir seus objetivos. Para 

tornar efetivo este conceito é necessário: Mapear e racionalizar 

sistemas e processos, adequar a força de trabalho às reais 

necessidades e desenvolver as competências pessoais e 
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organizacionais, reavaliar a estrutura organizacional, reavaliar 

cargos e funções, implantar política de contratação de serviços 

de terceiros, revisar normas e procedimentos. 

 Desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas: Elaborar e 

implementar uma Política de Gestão de Pessoas que defina 

como a TRENSURB contrata, prepara, mantém e estimula as 

pessoas a desenvolver e utilizar seu pleno potencial, em 

alinhamento às estratégias da organização. Estimular atitudes a 

serem praticadas pelos gestores para criar e manter um 

ambiente que possibilite a melhoria contínua do desempenho, 

da qualidade de vida, da gestão participativa e do crescimento 

individual e institucional. 

 Desenvolver e Implantar a Gestão do Conhecimento: A 

gestão do conhecimento parte da premissa de que todo o 

conhecimento existente na empresa, nas pessoas, nos 

processos e nos departamentos, pertence também à 

organização. Em contrapartida, todos os funcionários que 

contribuem para esse sistema podem usufruir todo o 

conhecimento presente na organização. Gestão do 

Conhecimento para a TRENSURB seria a estruturação e 

documentação das atividades organizacionais encadeadas 

interna e externamente, com base em parâmetros gerados pelo 

mapeamento dos processos e documentação dos 

procedimentos sistêmicos, procedimentos gerais e instruções de 

trabalho. “É uma disciplina que promove, com visão integrada, o 

gerenciamento e o compartilhamento de todo o ativo de 

informação possuído pela empresa. Esta informação pode estar 

em um banco de dados, documentos, procedimentos, bem como 

em pessoas, através de suas experiências e habilidades”. 

(Fonte: Gartner Group) 

Partindo desses objetivos, podemos afirmar que as competências que foram 

mapeadas no decorrer deste estudo, estão alinhadas ao planejamento estratégico 

da empresa, cabe a mesma definir a melhor forma para desenvolvê-las. Após a 
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análise das entrevistas com os funcionários do Setor de Contabilidade e Patrimônio 

da TRENSURB (SECOP), serão propostas algumas ações de treinamento e 

desenvolvimento para os colaboradores do setor, também com vistas ao 

planejamento estratégico orientado pelo BSC. 

Abaixo, segue quadro 4, onde são apresentados alguns treinamentos 

conforme o descrito pelos funcionários nas entrevistas e por meio de observações 

da pesquisadora acerca do ambiente de trabalho dos mesmos. 
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Quadro 18 – Rol de treinamentos SECOP. 

Curso Carga 
Horária Justificativa 

Competência a 
ser 

desenvolvida 
Repactuação, Planilhas de 

Custos e Formação de 
Preços da IN nº 2/2008 

30hs 

Atualizar e melhor qualificar o 
colaborador para elaboração  das 

planilhas necessárias as licitações e 
repactuações. 

Resolução de 
Problemas 

Elaboração de editais 
projetos básicos e Termos 

de Referência 
30hs 

Qualificar o colaborador na elaboração 
de projetos básicos e propiciar uma 

análise mais critica das necessidades 
mínimas contidas nos Projetos para se 

fazer uma melhor análise tributária. 

Resolução de 
Problemas 

XIV Convenção de 
Contabilidade do RS  

Atualizar, aperfeiçoar e gerar melhor 
conhecimentos das  práticas contábeis e 
tributárias, a fim de aplicá-las com maior 

eficácia e segurança. 

Gestão do 
Conhecimento 

SPED Fiscal 8hs 

SPED contribuições 8hs 

Atualização e troca de experiência com 
outros profissionais a fim de utilizar a 

melhor prática na geração do SPED para 
evitar ônus a empresa 

Resolução de 
Problemas 

Curso prático de retenção 
na fonte de impostos e 

contribuições 
8hs 

Atualizar e aperfeiçoar o conhecimento 
quanto a matéria a fim de evitar geração 
de passivos para a empresa e propiciar a 

realização do trabalho com maior 
segurança. 

Resolução de 
Problemas 

Relações Interpessoais no 
Trabalho 40hs 

Desenvolver uma reflexão sobre as 
pessoas e seu comportamento nas 

organizações. Ampliar o conhecimento 
sobre grupo e equipe, bem como 

conflitos e habilidades de lidar com 
pessoas. 

Relacionamento 
Interpessoal 

Gestão de Pessoas e 
Relacionamento 

Interpessoal 
40hs 

Capacitar para o desenvolvimento das 
capacidades de Gestão de Pessoas e 

Relacionamento interpessoal. 

Relacionamento 
Interpessoal 

Nota Fiscal Eletrônica e 
suas operações 8hs Atualizar e melhor qualificar o 

colaborador. 
Resolução de 

Problemas 

NOVO CPR 12hs Conhecimento e auxilio quanto a 
aplicabilidade do NOVO SISTEMA 

Gestão do 
Conhecimento 

X  Semana de 
Administração 

Orçamentária, Financeira e 
de Contratações Públicas 

 

Atualizar, aperfeiçoar e gerar 
conhecimentos relativos aos 

instrumentos de planejamento, 
orçamento, administração financeira e 
compras no âmbito da Administração 

Pública Federal. 

Resolução de 
Problemas e 
Gestão do 

Conhecimento 

Organização e Controle - 
Ativo Imobilizado 16hs 

Necessidade de atualização da equipe 
quanto às práticas de controle interno, 

contábeis e fiscais no tratamento do ativo 
imobilizado 

Resolução de 
Problemas e 
Gestão do 

Conhecimento 

Fonte: Autoria própria, 2013. 
Os treinamentos propostos buscam a qualificação e atualização dos 

funcionários de contabilidade, possibilitando o seu desenvolvimento na atividade 
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exercida e o desenvolvimento das competências mapeadas e apresentadas no 

capítulo anterior. A necessidade de atualização se fez presente em todas as 

entrevistas realizadas, sendo importante salientar que os treinamentos devem ser 

bem planejados e direcionados as atividades dos colaboradores, pois muitos 

relataram nas entrevistas que os treinamentos que fizeram pela empresa não 

colaboraram diretamente com a atividade exercida. 

Uma revisão no processo de integração de novos funcionários na empresa 

também é fundamental, pois conforme vimos anteriormente, para os empregados 

esta atividade não foi muito significativa. Proporcionar um programa de integração 

mais atraente, que não apenas se baseie em indicadores, mas que mostre o que o 

funcionário pode agregar para si trabalhando na empresa e contribuir para os 

resultados da mesma, pode contribuir para que outra visão sobre o que é trabalhar 

na TRENSURB seja auferida e que não seja apenas uma integração. 

Avaliamos que o curso é muito extenso e com um programa que não 

corresponde às necessidades dos mesmos. Por isso, propusemos algumas 

alterações, que podem ser percebidas no programa que segue: 

 Objetivos: Apresentar a empresa aos novos funcionários, ou seja, qual 

a sua estrutura, missão, visão, valores, normas e cultura. Bem como os 

setores mais importantes e as funções desempenhadas. E, além disso, 

informá-los sobre seus direitos e deveres. 

 Justificativa: Buscar integrar o novo funcionário ao ambiente de 

trabalho deixando-o mais à vontade e disponibilizar o conhecimento 

necessário para iniciar o desempenho de suas atividades. 

 Público-alvo: Funcionários ingressantes e estagiários. 

 Conteúdo: Apresentação da empresa e direitos e deveres. 

 Carga horária: Dois dias ou mais, dependendo da necessidade. 

Considerarmos apenas o treinamento para resolvermos os problemas das 

organizações seria um equivoco. O treinamento por si só não é solução, os gestores 

também precisam estar preparados para gerenciar as questões de desenvolvimento 

de sua equipe e na elaboração dos treinamentos, bem como estar cientes que sua 

participação também é fundamental para o desenvolvimento dos seus liderados, e 

que, seu feedback é muito valioso para as pessoas. Tal treinamento para os 

gestores possibilita, conforme citado anteriormente neste estudo, participem do 
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processo de treinamento e possam identificar quais os treinamentos que sua equipe 

necessita. 

Como vimos na análise dos dados das entrevistas realizadas, a 

aprendizagem dentro da organização se dá através da experiência e na troca de 

informações com os colegas. Para oportunizar o aprendizado e o desenvolvimento 

de competências, são propostas as seguintes ações: 

a) multiplicadores de conhecimento: essa ação possibilita que um ou mais 

de um integrante da equipe participe de um treinamento e que após a 

realização do mesmo, o conhecimento adquirido seja repassado aos 

demais. Dessa forma a empresa se utiliza de uma forma de 

aprendizagem já existente na organização, a aprendizagem informal. 

Esta ação proporciona o desenvolvimento das competências Gestão 

do Conhecimento e Resolução de Problemas; 

b) seminários: A participação em seminários proporciona uma visão geral 

sobre algum tema específico e possibilita a atualização dos 

funcionários, além de promover uma maior integração de pessoas de 

setores diferente. Com essa ação, todas as competências individuais 

mapeadas podem ser desenvolvidas; 

c) jobrotation: Seguindo uma ideia proposta em uma das entrevistas 

realizadas, sugere-se que haja uma rotatividade das atividades de 

forma que seja possível aos funcionários o conhecimento de todo 

universo que engloba o setor, pois na ausência de uma pessoa que 

detenha o conhecimento, outra estará apta para realizar suas 

atividades. Está ação desenvolve as competências Gestão do 

Conhecimento e Resolução de Problemas, além de contribuir com a 

Competência Relacionamento Interpessoal, pois favorece a 

aproximação dos colegas na hora de trocar conhecimento. 

O treinamento, segundo Leme (2010, p.6) é uma ação de educação que 

proporciona ao participante do mesmo, conhecimentos sobre determinados 

assuntos. Tais conhecimentos devem ser postos em prática na execução da função, 

fazendo com que o funcionário adquira habilidade. Nem todos os integrantes do 

treinamento terão suas competências desenvolvidas, pois isso dependerá da sua 

atitude na prática profissional. Além disso, os funcionários devem contar com o 

suporte organizacional, ou seja, o apoio à sua participação em atividades de 
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treinamento e desenvolvimento e seu uso no trabalho, bem como contar com o 

comprometimento da empresa em oferecer condições adequadas para o 

desenvolvimento do treinamento.  

A organização deve considerar aspectos do ambiente que permitem ou 

possibilitam a aplicação dos conhecimentos obtidos no treinamento. Um componente 

crítico para a eficácia de um treinamento, segundo Abbad (1999), é a pesquisa de 

clima, pois um ambiente que reconhece os interesses e objetivos individuais garante 

o sucesso de um treinamento no ambiente organizacional. 

Por fim cabe destacar que todo processo de TD&E deve apresentar um bom 

sistema de avaliação. Propõe-se que seja utilizado para avaliação o Modelo de 

Kirkpatrick, citado anteriormente no referencial teórico deste estudo, que defende 

que a avaliação de treinamento deve contemplar as medidas de reação, de 

aprendizagem, de comportamento no cargo e de resultados, que segundo o autor 

mantêm forte relacionamento positivo entre si.  

A avaliação de reação, mais comum de ser encontrada, busca a reação dos 

treinados com relação ao treinamento aplicado e seu conteúdo, ao instrutor e às 

condições em que o treinamento foi aplicado (local, ambiente, etc.). Este tipo de 

avaliação já é aplicado atualmente na empresa. 

A avaliação de aprendizagem, que conforme Marras (2000), é a verificação 

prática do que foi assimilado durante o treinamento em comparação ao resultado 

que se tinha antes do treinamento. Essa forma de avaliação pode ser fundamental 

para identificar se a competência alvo do treinamento foi desenvolvida, para aplicá-

la, a empresa pode contar com o apoio dos gestores, ou ainda estabelecer 

indicadores que meçam o aprendizado e o desempenho na função, como por 

exemplo: 

a) número de ideias e soluções para problemas – Uma vez que os 

colaboradores passem a ser pro ativos e colaborar para o bom 

desempenho do setor, sugerindo soluções para problemas e 

contribuindo com ideias para o setor e suas atividades, está mostrando 

que aprendeu e está aplicando o conhecimento adquirido para o 

melhor andamento do setor. 

b)  número de erros nas atividades – Com o treinamento o colaborador 

terá as informações sobre como executar uma determinada atividade e 

que tipos de problemas ele está apto a resolver. Com esse 
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conhecimento entende-se que o número de erros na execução das 

atividades diminua. 

c) tempo para conclusão do fechamento mensal – Á medida que o 

número de erros diminui e o colaborador consegue gerir melhor seus 

processos e atividades, a tendência é que o fechamento mensal ocorra 

dentro do prazo previsto, com tempo hábil para conferências mais 

elaboradas, produzindo assim informações mais confiáveis. 

O Comportamento no cargo é o mais complicado de se aplicar, pois avalia se 

houve mudança efetiva ou transferência do que foi aprendido no treinamento para o 

seu cargo de ocupação. Essa avaliação é importante para verificar se a competência 

gestão do conhecimento está sendo desenvolvida de forma efetiva e os indicadores 

mencionados acima também podem ser utilizados nessa avaliação. 

Na medida de organização não existe sistematização para a tomada de 

decisões. O que se deseja medir são as mudanças que o treinamento pode ter 

provocado na organização, focando no comportamento da organização ou de suas 

unidades, nunca de seus resultados, pois isso significaria estar próximo ao nível de 

valor final. 

Na medida de valor final, é preciso se perguntar sobre as mudanças 

organizacionais e de comportamento individual esperadas do treinamento e, além 

disso, conhecer os seus objetivos instrucionais. Essa avaliação pode ajudar a medir 

resultados definidos para o treinamento no planejamento estratégico da empresa. 

Enfim, uma avaliação adequada do treinamento realizado, pode mostrar para 

a empresa o quão importante o mesmo é, podendo ser realizado outras vezes. Da 

mesma forma, a empresa pode se convencer de que o treinamento é um 

investimento, e nunca um custo, pois é através do capital humano existente na 

organização que a empresa vai atingir seus resultados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Neste capítulo iremos retomar os resultados que atenderam aos objetivos 

propostos por este estudo. Além disso, serão apresentadas as principais 

contribuições do trabalho para a organização, bem como sugestões para futuros 

estudos. 

Podemos considerar que o principal objetivo deste trabalho foi fazer um 

levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento que 

possibilitasse o desenvolvimento das competências identificadas como requeridas 

aos profissionais do Setor de Contabilidade e Patrimônio da TRENSURB e que ao 

mesmo tempo, estivessem alinhadas aos objetivos estratégicos da organização 

(BSC). Conseguimos identificar as competências requeridas por meio de um roteiro 

semi-estruturado de entrevistas e por meio de observações da pesquisadora a cerca 

do ambiente de trabalho do setor. 

Foram identificadas e discutidas três competências organizacionais e três 

competências individuais, apresentadas na tabela 6, que sintetizam o papel destes 

profissionais para o setor e organização. Além disso, conseguimos identificar em 

cada uma das competências individuais, quais os conhecimentos, habilidades e 

atitudes têm relevância para os profissionais do setor. 

No decorrer deste trabalho, identificamos que para que o profissional 

conseguisse exercer bem suas funções, além de ser responsável, ele deveria 

receber ações de atualização. Assim sendo, retomaremos os objetivos específicos 

apresentados na página 12, sintetizando os resultados obtidos para cada um deles. 

Foi possível Identificar e descrever as competências requeridas aos 

pesquisados para seu desempenho na função. Este objetivo foi concluído com 

sucesso, pois conseguimos mapear as competências dos profissionais bem como 

descrevê-las e identificar seu nível de entrega. 

Além da identificação das competências, propusemos também, a descrição 

de um perfil para estes profissionais. Não conseguimos identificar um perfil padrão, 

pois cada um executa suas atividades de forma independente no setor, cada um 

possui suas experiências, formas de ser e agir. Pudemos, entretanto, identificar 

semelhanças entre eles, como por exemplo, a forma que foram admitidos na 

empresa e a forma de integração, a forma como aprenderam a desenvolver suas 
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atividades, as características que consideram importantes para si próprio e para os 

colegas. 

Também foi atingido o segundo objetivo específico uma vez que Identificamos 

e analisamos as atuais ações e contribuições do TD&E para o desenvolvimento dos 

pesquisados.  

A partir dos dados coletados foi possível identificar como as ações de 

treinamento e desenvolvimento acontecem dentro da empresa e constatamos que a 

maioria dos entrevistados do setor participou de poucos cursos oferecidos pela 

empresa e daqueles que participaram não eram direcionados às suas atividades. 

Além disso, os funcionários, em sua maioria, não têm conhecimento do processo de 

solicitação de treinamento quando este se faz necessário. 

A identificação e análise dos facilitadores e obstáculos ao desenvolvimento 

das competências dos pesquisados foi o terceiro objetivo a ser cumprido. Através 

das entrevistas foi possível constatar que o principal fator que possibilita a 

aprendizagem no setor é a interação com a equipe de trabalho e a disseminação de 

conhecimento entre eles. Da mesma forma, constatamos que o principal obstáculo à 

aprendizagem é a falta de tempo para consultas, leituras e outras formas de 

aprendizagem devido à quantidade de trabalho que cada um realiza em sua rotina 

diária. 

Além de receber cursos os funcionários devem contar com o suporte 

organizacional, ou seja, o apoio à sua participação em atividades de treinamento e 

desenvolvimento e seu uso no trabalho, bem como contar com o comprometimento 

da empresa. A opinião dos colaboradores a cerca das práticas de desenvolvimento 

que a empresa oportuniza podem gerar problemas de desempenho, não devido à 

falta de CHA’s, mas sim a falta de condições propícias ao desempenho competente, 

pois se não contarem com um clima de apoio ao uso dos comportamentos 

aprendidos no treinamento, não aplicarão os mesmo em suas atividades.  

Sugerir ações de treinamento e desenvolvimento a partir das necessidades 

identificadas, alinhando-as ao Planejamento Estratégico da TRENSURB foi o quarto 

e último objetivo especifico a ser cumprido. A partir do mapeamento das 

competências requeridas aos funcionários do setor de contabilidade e patrimônio e 

das analises do que os mesmos relataram ser importantes como treinamentos, foi 

proposta a tabela 7, que se encontra no capítulo 5 deste trabalho. Propusemos 

também uma readequação do programa de integração, pois os funcionários se 
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mostraram insatisfeitos com o mesmo além de uma avaliação dos treinamentos 

baseado em indicadores. 

Ao dar inicio a este trabalho percebemos, a partir da pesquisa junto aos 

colaboradores do setor e o conhecimento da empresa, a falta de trabalhos que 

considerassem este campo de estudo no setor público. Identificamos também que 

no meio acadêmico os estudos realizados neste ramo de negócios e que tivessem 

como foco os profissionais que atuam no setor contábil de uma empresa são 

escassos. Ao nos confrontarmos com esta situação, obtivemos a certeza de que ao 

elaborar um trabalho que investigasse mais o papel e o potencial destes 

colaboradores, estaríamos contribuindo com subsídios para a compreensão e 

elaboração de ações que visem o desenvolvimento dos profissionais e das 

organizações.  

Através das competências identificadas neste trabalho, entendemos que 

contribuímos com subsídios para a realização de treinamentos mais direcionados 

aos profissionais, adequando-os à sua forma de aprendizagem e relacionamento, 

reduzindo assim, a grande insatisfação com a falta de desenvolvimento que há neste 

setor. Apesar de este trabalho ter sido realizado com uma empresa prestadora de 

serviços públicos, TRENSURB, acreditamos que o mesmo poderá ser utilizado como 

referência para empresas que atuam no setor privado e demais empresas públicas 

que desejam obter resultados através da qualificação de seus funcionários.  

Percebemos também que existe uma lacuna sobre o entendimento por parte 

dos profissionais sobre as estratégias desenvolvidas na empresa e o papel 

estratégico que eles ocupam. Também identificamos o desconhecimento dos 

profissionais acerca da sua avaliação de desempenho e a forma como a empresa 

conduz seus programas de treinamento e desenvolvimento, esses fatores têm sua 

contribuição quando o assunto é a alta rotatividade na empresa, pois o funcionário 

que não se identifica com a empresa e não possui conhecimento de suas ações, 

acaba frustrado.  

Acreditamos que a organização poderia trabalhar melhor estas informações 

junto aos seus colaboradores. Ao dar conhecimento das mesmas, a organização 

estaria demonstrando aos profissionais sua preocupação com eles, além de 

possibilitar que o funcionário entenda o seu papel estratégico e o que espera deles, 

sendo possível desta forma, motivá-los e conduzi-los na busca por resultados 

positivos para a organização. Este estudo também pode contribuir para que a 
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organização enxergue os seus funcionários de outra forma, valorizando as 

competências mapeadas para os funcionários do setor e mapeando dos demais, e, 

também, aprendendo a identificar os treinamentos que eles realmente precisam. 

Sugerimos aos gestores a adoção de um modelo de gestão de pessoas com 

foco em desenvolvimento de competências, pois auxiliaria na identificação das 

dificuldades de seus funcionários, seus pontos fortes e fracos, seus pontos a 

melhorar, além de conseguir investir da maneira correta em seu desenvolvimento.  

A partir destas considerações, observa-se que inúmeros estudos ainda 

podem ser realizados a respeito das práticas de Gestão de Pessoas no setor 

público, como por exemplo, o uso de indicadores que avaliem o desempenho dos 

empregados na sua função a partir dos conhecimentos adquiridos em um 

treinamento, possibilitando até uma releitura de sua remuneração. Como sugestão 

para estudos futuros propõe-se a realização de investigações que permitam a 

análise da opinião dos demais funcionários a respeito da imagem da empresa, bem 

como sua satisfação com relação aos treinamentos que participaram ou gostariam 

de participar. Sugere-se também a utilização de um modelo de avaliação por 

competências, permitindo assim que práticas de desenvolvimento profissional sejam 

adotadas na empresa em todos os níveis estratégicos e alcançando o desempenho 

esperado pela organização. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (ROTEIRO) 
 
Nome: 
Cargo/ Função: 

Tempo na empresa:  
Grau de Escolaridade: 
Idade: 
Sexo: 

1. Conte-me um pouco sobre o seu processo de admissão na empresa. 

2. Como aconteceu o treinamento inicial para as atividades que você executa? 

3. Como você vê a empresa?  

4. Voce já ouviu falar sobre o planejamento estratégico da empresa? Caso 

afirmativo comente o que você sabe. 

5. Quais atividades você desenvolve atualmente na empresa? Descreva sua 

rotina de trabalho. 

6. Que tipos de problemas você normalmente tem que resolver? O que você faz 

para resolvê-los? 

7. Você acredita ter aprendido desde sua admissão até agora? 

8. Houve mudanças em seu trabalho desde que assumiu o atual cargo até hoje? 

Quais foram? 

9. O que você considera ser mais complicado na execução da sua função? Se 

possível, exemplifique com uma situação. 

10. Como você acredita que as pessoas aprendem? Poderia me citar exemplos? 

11. Como você descreveria seu processo de aprendizagem? Quem são os 

responsáveis por lhe repassar o conhecimento que necessita para a 

execução de sua atividade? 

12. O que dificulta sua aprendizagem no dia a dia? Exemplifique 

13. O que facilita sua aprendizagem no dia a dia? Exemplifique 

14. Como você descreveria o seu ambiente de trabalho? 
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15. Como é o seu relacionamento com seus colegas? O que você considera 

importante para o bom relacionamento no ambiente de trabalho? Você já 

aprendeu algo interagindo com eles? 

16. O que você entende por “competência”?   

17.  E, na sua opinião, quando uma pessoa pode ser considerada “competente”? 

18. Quais capacidades você considera ser importantes/necessárias para o bom 

desempenho das suas atividades? 

19. Experiências anteriores foram importantes para o seu desempenho atual? 

Caso afirmativo, exemplifique. 

20. Quais os conhecimentos que você tem que utilizar para desempenhar as 

suas atividades? Exemplifique com uma situação 

21. Para o exercício de seu cargo o que você tem que saber fazer bem? 

(habilidades) 

22. Qual é o tipo de atitude que seu trabalho mais lhe exige no dia-a-dia? 

Exemplifique com uma situação. 

23. O seu desempenho no trabalho é avaliado de alguma forma (você tem algum 

retorno de como está seu desempenho)? Em caso afirmativo, sabe como 

funciona? 

24. Descreva três características que você possui e considera importantes para a 

realização das suas atividades. 

25. Descreva três características que você gostaria de ter para a realização das 

suas atividades. 

26. Quais capacidades são consideradas fundamentais para exercer um cargo de 

chefia? 

27. Você já participou de cursos oferecidos pela empresa? Se sim, quais?  

28. Estes cursos lhe oportunizaram um melhor desenvolvimento de suas 

atividades? Exemplifique 

29. Com relação a cursos/treinamentos, você acha que a empresa tem 

oportunizado momentos para desenvolver suas capacidades?  

30. Você sabe como a empresa define as suas ações de treinamento? 

31. Como você se mantém atualizado? 

32. Que ações você sugeriria para desenvolver suas competências/capacidades? 

33. Que cursos/treinamentos você gostaria de realizar e que seriam importantes 

para a realização de suas atividades? 
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34. Para você, cursos/treinamentos são um custo ou um investimento para a 

empresa? Você os considera importantes? 

35. Se fosse recebesse uma promoção e tivesse que deixar algum capacitado 

para ocupar ser cargo como você procederia? Comente/exemplifique. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO E LITERATURA 
 
 

Quadro 19 – Literatura e objetivos do roteiro semi-estruturado. 
OBJETIVOS LITERATURA PERGUNTAS 

Identificar e descrever as 
competências requeridas 

aos pesquisados para 
seu desempenho na 

função; 

“conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessários 
ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos 
objetivos da instituição” decreto nº 
5.707, de 23 de fevereiro de 2006. 

 

1. Conte-me um pouco sobre o seu processo de admissão na empresa. 
4. Você já ouviu falar sobre o planejamento estratégico da empresa? Caso afirmativo comente o 

que você sabe. 
6. Que tipos de problemas você normalmente tem que resolver? O que você faz para resolvê-

los? 
7. Você acredita ter aprendido desde sua admissão até agora? 

8. Houve mudanças em seu trabalho desde que assumiu o atual cargo até hoje? Quais foram? 
9. O que você considera ser mais complicado na execução da sua função? Se possível, 

exemplifique com uma situação. 
14. Como você descreveria o seu ambiente de trabalho? 

15. Como é o seu relacionamento com seus colegas? O que você considera importante para o 
bom relacionamento no ambiente de trabalho? Você já aprendeu algo interagindo com eles? 

16. O que você entende por “competência”? 
17. E, na sua opinião, quando uma pessoa pode ser considerada “competente”? 

18. Quais capacidades você considera ser importantes/necessárias para o bom desempenho 
das suas atividades? 

19. Experiências anteriores foram importantes para o seu desempenho atual? Caso afirmativo, 
exemplifique. 

20. Quais os conhecimentos que você tem que utilizar para desempenhar as suas atividades? 
Exemplifique com uma situação. 

21. Para o exercício de seu cargo o que você tem que saber fazer bem? (habilidades) 22. Qual é 
o tipo de atitude que seu trabalho mais lhe exige no dia-a-dia? Exemplifique com uma situação. 

24. Descreva três características que você possui e considera importantes para a realização das 
suas atividades. 

25. Descreva três características que você gostaria de ter para a realização das suas atividades. 
26. Quais capacidades são consideradas fundamentais para exercer um cargo de chefia? 

35. Se você recebesse uma promoção e tivesse que deixar alguém capacitado para ocupar seu 
cargo como você procederia? 



 
 

100

Identificar e analisar as 
atuais ações e 

contribuições do TD&E 
para o desenvolvimento 

dos pesquisados; 
 

“treinamento é uma ação de 
educação que tem como objetivo 

proporcionar ao participante 
conhecimento sobre determinado 

assunto.” Leme (2010, p.6) 

1. Conte-me um pouco sobre o seu processo de admissão na empresa. 
2. Como aconteceu o treinamento inicial para as atividades que você executa? 

5. Quais atividades você desenvolve atualmente na empresa? Descreva sua rotina de trabalho. 
27.  Você já participou de cursos oferecidos pela empresa? Se sim, quais? 

28. Estes cursos lhe oportunizaram um melhor desenvolvimento de suas atividades? 
Exemplifique. 

29. Com relação a cursos/treinamentos, você acha que a empresa tem oportunizado momentos 
para desenvolver suas capacidades? 

30. Você sabe como a empresa define as suas ações de treinamento? 
31. Como você se mantém atualizado? 

Identificar e analisar 
facilitadores e obstáculos 
ao desenvolvimento das 

competências dos 
pesquisados; 

 

“necessidades da capacitação, 
portanto, estão relacionadas à 

carência de competências que se 
pressupõe que sejam relevantes a 

determinado contexto 
organizacional.” “o diagnóstico de 
necessidades de capacitação gera 

informações sobre a eventual 
existência dessas lacunas, visando 
facilitar o planejamento de ações 

para promover o desenvolvimento 
de competências.” Brandão (2012, 

p.75). 

3. Como você vê a empresa? 
5. Quais atividades você desenvolve atualmente na empresa? Descreva sua rotina de trabalho. 

10. Como você acredita que as pessoas aprendem? Poderia me citar exemplos? 
11. Como você descreveria seu processo de aprendizagem? Quem são os responsáveis por lhe 

repassar o conhecimento que necessita para a execução de sua atividade? 
12. O que dificulta sua aprendizagem no dia a dia? Exemplifique 
13. O que facilita sua aprendizagem no dia a dia? Exemplifique. 

23. O seu desempenho no trabalho é avaliado de alguma forma (você tem algum retorno de 
como está seu desempenho)? Em caso afirmativo, sabe como funciona? 

 

Sugerir ações de 
treinamento e 

desenvolvimento a partir 
das necessidades 

identificadas, alinhando-
as ao planejamento 

estratégico da 
TRENSURB (BSC). 

“é preciso promover ações 
alinhadas à estratégia da 

organização e diretamente 
identificadas com os objetivos 

estratégicos vindos do 
planejamento estratégico ou dos 

instrumentos de gestão da 
estratégia empresarial, como o 

BSC-Balanced Scorecard.” Leme 
(2010, p.4). 

3. Como você vê a empresa? 
5. Quais atividades você desenvolve atualmente na empresa? Descreva sua rotina de trabalho. 

23. O seu desempenho no trabalho é avaliado de alguma forma (você tem algum retorno de 
como está seu desempenho)? Em caso afirmativo, sabe como funciona? 32. Que ações você 

sugeriria para desenvolver suas competências/capacidades? 
33. Que cursos/treinamentos você gostaria de realizar e que seriam importantes para a 

realização de suas atividades? 
34. Para você, cursos/treinamentos são um custo ou um investimento para a empresa? Você os 

considera importantes? 
Fonte: Autoria própria, 2013. 

 


