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RESUMO 

 

 

O Departamento de Recursos Humanos é o setor responsável por todo acompanhamento 
e desenvolvimento profissional dos colaboradores, sendo o desenvolvimento por meio de 
treinamentos e capacitações, um dos suportes para a melhoria da gestão de pessoas no 
serviço público. Esse estudo fundamentou-se na legislação federal, decretos 5.707/06 e 
5.825/06, que estabelecem critérios de desenvolvimento contínuo dos servidores públicos 
federais bem como do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento adotado pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. O objetivo geral desse estudo foi 
identificar os efeitos diretos e específicos, das ações de capacitação e treinamento, 
voltados à área administrativa, sobre o comportamento do servidor em seu cargo, dentro 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e propor a implantação de um 
instrumento de avaliação de impacto em profundidade no ambiente de trabalho. Trata-se 
de um estudo de natureza descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa e 
quantitativa. A coleta dos dados ocorreu por meio de um questionário com perguntas 
fechadas. A amostra constituiu-se de 108 colaboradores do campus central, sendo 88 
técnicos administrativos e 20 chefes de unidades administrativas. Os resultados 
apresentados demonstraram a repercussão positiva do programa de capacitação da 
instituição e a contribuição da formação permanente dos servidores. Evidenciaram-se 
também os altos índices de satisfação nas respostas relacionados à aplicabilidade dos 
conhecimentos adquiridos após capacitação, bem como os efeitos diretos e específicos 
das ações de capacitação e treinamento na área administrativa interferindo de forma 
positiva no comportamento do servidor em seu cargo. Na análise da confiabilidade do 
questionário, obteve-se um alfa de Cronbach acima de 0,70, demonstrando, assim, 
consistência dos dados classificada como satisfatória no instrumento de pesquisa. O 
estudo contribuiu na proposição de um modelo de avaliação de impacto em profundidade 
adaptado à realidade da Instituição. 
 
 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Treinamento e Desenvolvimento; Avaliação de 

Treinamento; Serviço Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

The Human Resources Department is responsible for monitoring industry and professional 
development of employees, and the development through training and skills, one of the 
supports for the improvement of personnel management in the public service. This study 
was based on federal legislation, decrees 5,707/06 and 5,825/06, establishing criteria for 
continuos development of federal public servants, as well as training and Development 
Program adopted by the Federal University of Rio Grande do Norte-UFRN. The general 
objective of this study was to identify the direct and specific effects of the training actions, 
aimed at administrative area, about the behavior of the server in your office, in the Federal 
University of Rio Grande do Norte, and finally draw up and propose the implementation of 
a tool for in-depth impact assessment in the workplace. This was a study of a descriptive 
nature, exploratory, and qualitative and quantitative approach. The data collection took 
place by means of a questionnaire with closed questions. The sample consisted of 108 
employees of central campus, 88 administrative technicians and 20 managers of 
administrative units. The results demonstrated the positive impact of the training program 
of the institution and the contribution permanent of the servers. Showed the high levels of 
satisfaction in the responses related to the applicability of the knowledge gained after 
training, as well as the direct and specific effects of the training actions in the 
administrative area clearly interfering positively in the server behavior in Office. Statistical 
analysis showed a Cronbach's Alpha's up 0.70, demonstrating thus data consistency 
classified as satisfactory in the search tool. The study contributed to the proposition of a 
model of in-depth impact assessment adapted to the reality of the institution. 
 
 
Keywords: People management. Training and development. Training evaluation. Public 
Service. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade vem atravessando momentos de transformações tanto sociais como 

econômicas, políticas e culturais resultando em reestruturação na ação produtiva. Em 

meio às organizações, o impacto dessa reestruturação configura na racionalização 

organizacional e técnica. Com isso, a competição mundial traz o surgimento de novos 

modelos de gestão, proporcionando um novo desafio às organizações no tocante à 

política de gestão de pessoas a fim de garantir competição atual e progressiva. 

(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001) 

Em se tratando de Gestão de Pessoas no serviço público no Brasil, foi instituído o 

Decreto Federal 5.707/2006, que determina a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP), e que determina o desenvolvimento permanente do servidor público. 

Com isso, as ações voltadas para o desenvolvimento e profissionalização dos recursos 

humanos no serviço público, tornaram-se cada vez mais necessárias para o alcance das 

metas institucionais. 

 Observa-se que não é recente a preocupação por parte das organizações em ter 

no quadro funcional indivíduos preparados para desenvolver seu trabalho com eficiência. 

Isto remonta aos tempos do taylorismo dos anos 70 do século passado. À época, o 

princípio taylorista de seleção e treinamento do trabalhador, baseava-se nas habilidades 

específicas para determinada atividade restringindo-se às questões técnicas. Tempos 

depois, decorrente das pressões sociais e o crescente número das funções complexas no 

ambiente de trabalho, as organizações passaram a considerar, durante o processo de 

exercício profissional dos empregados, não só questões técnicas, como também, 

aspectos sociais e comportamentais. (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). Além disso, 

considera-se que, o papel dos servidores deve ser de compromisso com a instituição, e 

cabe à instituição buscar ampliar a sua participação nos projetos institucionais, propondo-

lhe desafios que o estimulem em suas potencialidades. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte passa por um processo contínuo 

de modernização, ao mesmo tempo em que possibilita a aplicação de um conceito que 

cria novas possibilidades para a gestão de pessoas, desenvolvendo seus recursos 

humanos, conforme estabelecido no programa de capacitação. Nessa perspectiva, a 

possibilidade de estudar e analisar os impactos causados no ambiente de trabalho 

proporcionado pelas ações de treinamentos e capacitações desenvolvidos pela Diretoria 
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de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da instituição permite uma visualização mais 

abrangente, possibilitando a construção de termos um referencial conceitual para 

desenvolver e propor uma análise que promova colaboração na melhoria da gestão de 

pessoas na instituição. 

Portanto, há uma necessidade crescente de formação dos colaboradores que 

atuam no serviço público, bem como a promoção de um cuidado no aprendizado do 

servidor, visto que o desenvolvimento tecnológico passou a interferir decisivamente na 

vida humana. Vale ressaltar que o cuidado permeia em tudo, pois como modo de ser 

perpassa toda existência humana e possui ressonâncias em diversas atitudes 

importantes. Um treinamento ou uma capacitação bem planejada e executada contribuem 

na profissionalização do servidor, ao tempo em que pressupõe o empoderamento de 

novos saberes que traduziram em resultados que aprimorem a gestão de pessoas da 

instituição. Para isso, cabe desenvolver a dimensão que está em cada um.  

A temática voltada para a análise dos impactos causados no ambiente de trabalho 

após os treinamentos e capacitações numa Instituição Universitária foi escolhida para ser 

pesquisada por ser uma realidade na vida dos profissionais envolvidos, em sua formação 

e devido a uma ação que é individual de cada colaborador e que se transformará em uma 

ação coletiva. 

A UFRN tem em seus objetivos o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

servidores. Nesse sentido, as ações de treinamento e capacitação têm repercussões no 

desenvolvimento profissional do servidor, bem como atendem e repercutem na qualidade 

de seus serviços.  

Compreende-se que o referido estudo pode contribuir para uma atitude reflexiva 

diante de um assunto abrangente e enriquecer a compreensão daqueles que atuam no 

serviço público, pois a pesquisa identifica os impactos no ambiente de trabalho, causados 

após a realização de ações de treinamento e capacitação na área administrativa 

desenvolvidos no âmbito da UFRN. 

Em relação à gestão de pessoas, atualmente o quadro de servidores ativos da 

instituição é composto por 5.536 servidores, destes 3.209 são técnicos administrativos, 

2.327 são docentes. Além dos servidores públicos, a instituição conta ainda em suas 

unidades administrativas de 67 empregados terceirizados, realizando atividades 

administrativas e com função auxiliar de atividade II, além de outros empregados que são 
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vinculados a fundação de pesquisa norteriograndense - FUNPEC, e que demandam 

orientações por procedimentos administrativos. 

Esse trabalho justifica-se por ser científico uma vez que trouxe conhecimento na 

área de administração voltado a gestão de pessoas; institucional/social por possibilitar 

uma ferramenta de cunho avaliativo no campo de capacitação de servidores; e pessoal, 

pois durante o decurso dessa pesquisa tive a oportunidade de vivenciar in loco a gestão 

de uma unidade administrativa, onde identifiquei a necessidade da criação de um 

instrumento de avaliação como retorno da capacitação executada.  

Como treinado do programa de capacitação, percebi a necessidade de ser avaliado 

pelo gestor superior sempre do retorno de uma capacitação ou treinamento. No que se 

refere à ação de instrutor do programa observei a ausência de tal instrumento como 

geração de impacto das ações de capacitação e treinamento no ambiente de trabalho. 

Partindo desse pressuposto, tece a seguinte questão norteadora da pesquisa: 

Quais os impactos causados no ambiente de trabalho após as ações de treinamento e 

capacitação, na área administrativa, realizados pela Diretoria de Desenvolvimento de 

Pessoal da UFRN?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar os efeitos diretos e específicos, das ações de capacitação e treinamento, 

voltados à área administrativa, sobre o comportamento do servidor em seu cargo, dentro 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Relacionar a aplicabilidade do conteúdo aprendido no ambiente de trabalho. 

 Descrever os resultados e benefícios trazidos pelo Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO 

PÚBLICO 

 

 A necessidade de treinamento e desenvolvimento de pessoas numa organização 

deve estar vinculada ao planejamento estratégico e aos seus objetivos. Conforme Bergue 

(2010), modernamente os governos estão percebendo e voltados para a necessidade de 

qualificação dos servidores públicos, e que constitui com isso uma política de formação 

profissional continuada. O treinamento constitui em uma política de gestão de pessoas 

com o propósito de torná-las capacitadas para o exercício de determinada função ou 

cargo. 

Treinamento tem significados diferentes. Tempos atrás especialistas em Recursos 

Humanos consideravam o treinamento um meio para adequar cada pessoa ao seu cargo 

e desenvolver a força de trabalho da organização. Mais recentemente passou-se a 

ampliar o conceito, considerando o treinamento um meio para prospectar o desempenho 

no cargo. Quase sempre o treinamento tem sido estendido como o processo pelo qual a 

pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do 

cargo que deve ocupar. O treinamento é considerado um meio de desenvolver 

competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, efetivas, criativas e 

inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais, e cada vez mais 

valiosos. Percebe-se que o treinamento tem como finalidade melhorar o desenvolvimento 

profissional da gestão de pessoas de uma organização e o desempenho de seus 

servidores/colaboradores, além de ser o processo que visa à preparação e o 

aperfeiçoamento das habilidades funcionais de cada colaborador (GOMES; BOTELHO; 

FRANZONI, 2013). 

 Conforme França (2010), todo treinamento é um processo sistemático que 

promove a aquisição de habilidades, conceitos, regras e atitudes que busquem a melhoria 

da adequação entre as características dos empregados e as exigências de cada função, o 

desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e 

motivações dos colaboradores a fim de torná-los futuros membros valiosos da 

organização. 
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O processo de treinamento é desenvolvido segundo o levantamento das 

necessidades de capacitação de cada organização, nesse sentido, se planeja as ações 

de treinamento que deverão ter uma real finalidade e garantia de um objetivo especifico. 

Pois visam melhorar as habilidades e competências relacionadas ao desempenho 

imediato de cada treinando. Para Carvalho (2001), o levantamento de necessidades de 

treinamento e capacitação, é o diagnóstico mais amplo e completo, pois pretendem 

atender melhor o desempenho individual e coletivo. 

O treinamento pode ser definido como uma atividade de curto ou curtíssimo 

período, pois são planejados para atender a uma necessidade emergencial ou de 

adaptação para novas competências no ambiente de trabalho, onde possibilita aos 

servidores terem a capacidade de desenvolver suas tarefas com eficácia, reduzindo 

obstáculo, solucionando problemas com mais rapidez, beneficiando assim a organização 

como um todo, e a eficiência na execução dos programas de treinamento e 

desenvolvimento (BERGUE, 2010). O treinamento é uma das formas utilizadas no 

processo de desenvolvimento de pessoas, e visa o aperfeiçoamento no desempenho 

funcional e melhoramento das habilidades e o aumento da produtividade.  

Para Marras (2012), treinamento e desenvolvimento não possuem o mesmo 

significado, pois o treinamento promove capacitação para realização de tarefas 

especificas, enquanto o desenvolvimento proporciona a preparação das pessoas para 

voos mais altos, a médios e longos prazos. Evidencia-se que o desenvolvimento de 

pessoas se torna mais abrangente que treinamento, pois desenvolve o potencial das 

pessoas, preparando-as para uma carreira e atuação em outros cargos. 

 Conforme Canabrava e Vieira (2006), o treinamento é uma oportunidade de 

capacitação para uma pessoa em sua função ou cargo, e visa a melhor adaptação na 

organização, pois desenvolve competências: conhecimentos, habilidades e atitudes, 

conforme os objetivos instrucionais. Portanto, os objetivos instrucionais são de suma 

importância no contexto do trabalho, pois abrange resultados e retornos organizacionais, 

em níveis mais abrangentes como organização, equipe e sociedade. 

 Neste contexto, as necessidades de treinamento, desenvolvimento e educação, 

devem ser adaptadas e precisam atender as necessidades de ambos, instituição e 

colaboradores. Para isso, se faz necessário o planejamento estratégico, pois estabelecerá 

critérios entre o treinamento e os objetivos estratégicos da instituição. De acordo com 
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Carvalho (2001), a finalidade central do planejamento estratégico em gestão de pessoas é 

integrar os vários procedimentos políticos e objetivos, estando construído claramente em 

torno do planejamento e estratégias da empresa. 

 Mas o objetivo principal de um treinamento não pode ser reduzido apenas no 

aprendizado dos novos conhecimentos, mas, sobretudo na fixação de tudo que foi 

aprendido, buscando desenvolver conhecimentos que possam ser rapidamente colocados 

em prática. Dessa forma, conforme especificado, o treinamento e desenvolvimento são 

imprescindíveis na Gestão de pessoas, pois além de capacitar irá melhorar a qualidade 

dos serviços na instituição. 

 A política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração 

pública federal direta foi instituída pelo Decreto nº 5.707/06, da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), nesse sentido o Governo Federal passou a adotar 

estratégias para o desenvolvimento permanente do servidor público, com divulgação e 

gerenciamento das ações de capacitação, racionalização e efetividade dos gastos com 

capacitação e treinamento. 

 Conforme o Art. 3º do Decreto nº 5.707, são diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais; 

II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho; 

III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 

IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias 
instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de 
servidores de seu próprio quadro de pessoal; 

V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, 
entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao 
longo de sua vida funcional; 

VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a 
promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação nessas 
atividades; 

VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do 
desempenho do servidor complementares entre si; 
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VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos; 

IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as 
normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que 
ingressarem no setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a 
administração pública; 

X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 

XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as 
definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas;  

XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 
capacitação; e 

XIII - priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados 
pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à 
construção de sistema de escolas de governo da União, a ser coordenado pela 
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. 

 A partir dessa promulgação, foram estabelecidos critérios para dar atenção 

especial à capacitação permanente dos servidores, intensificando os treinamentos, e com 

base no Decreto 5.825/06, que estabelece diretrizes para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PCCTAE), onde permite as instituições federais de ensino 

oferta cursos de capacitação, bem como mediante convênio com escolas de governo. Ao 

propor ações em treinamento e capacitação, planejadas para o desenvolvimento dos 

servidores em cargos técnico-administrativos, deverão ser adotados os princípios e 

diretrizes estabelecidos, neste mesmo decreto. 

 Segundo o Art. 3º do Decreto nº 5.825/06, aplicam-se os seguintes conceitos para 

elaboração das ações de desenvolvimento de pessoal: 

I - desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as 
capacidades e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho 
funcional no cumprimento dos objetivos institucionais; 

II - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza 
ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o 
desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de 
competências individuais; 

III - educação formal: educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por 
meio de instituições públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação 
brasileira, entendidos como educação básica e educação superior; 
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IV - aperfeiçoamento: processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino-
aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação 
profissional do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas 
atividades, tendo em vista as inovações conceituais, metodológicas e 
tecnológicas; 

V - qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação 
formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo 
em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira; 

 

Nesse sentido, com a promulgação do decreto 5.825/2006, tornou-se obrigatório a 

implantação de programas de capacitação e aperfeiçoamento, estabelecendo diretrizes 

para o desenvolvimento dos servidores técnicos administrativos em educação, tendo 

como base a capacitação do servidor para o desenvolvimento e desempenho de suas 

atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa. 

 

3.2 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA UFRN 

 

 Zerbini e Abbad (2010) aprofundando o contexto de compreender como os 

processos de ações de aprendizagem nas organizações são desenvolvidos, explicam que 

os estudos na área têm fundamental importância à medida que se propõe investigar e 

identificar formas de garantir a melhoria do desempenho no trabalho por meio das ações 

de treinamento desenvolvimento e educação (TD&E) com aquisição dos conhecimentos 

habilidades e atitudes (CHAs). 

 Para Gonçalves e Mourão (2011) são inúmeras as ações de capacitação e 

aprendizagem existentes no âmbito das organizações, e essas ações são classificadas 

entre natural e induzidas, pois estabelecem o alcance de determinados CHAs. 

 Com o crescente aumento das demandas de ações de aprendizagem, as 

organizações passaram a desenvolver programas de treinamento desenvolvimento e 

educação permanente, com utilização de novas tecnologias de informação e comunicação 

que atinjam um número maior de participantes em cursos presenciais (ZERBINI, ABBAD; 

2010). 

Conforme evidencia Kanaane (2001), os Programas de Treinamento e 

Desenvolvimento passam por um grande desafio, pois devem estar centrados na 

capacidade de facilitar os processos de aprendizagem. 
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 Com a promulgação do decreto 5.825/2006, onde se torna obrigatória a 

implantação do programa de capacitação e aperfeiçoamento no serviço público, 

estabelecendo critérios contínuos de desenvolvimento dos servidores públicos federais. A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o objetivo de desenvolver, qualificar e 

capacitar seus servidores em todos os níveis técnicos, propondo continuadamente o 

desenvolvimento e o crescimento profissional, e o alcance da missão institucional, 

conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI estabeleceu em 2012, 

o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento, em conformidade com o disposto no 

inciso II do Art. 24 da Lei 11.091/2005; no inciso II do Art. 5° e no art. 7° do Decreto 

5.825/2006, e nos Arts. 1° a 3°, no caput do Art. 5°, no Art. 6°, nos Art. 9° a 12 do Decreto 

5.707/2006, na Resolução nº009/2012-CONSAD, com o objetivo de definir as diretrizes e 

as ações para o desenvolvimento das competências necessárias à realização da missão 

e dos objetivos institucionais da UFRN, estabelecidas pela Portaria 272/2012-PROGESP. 

 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento propicia os instrumentos 
necessários ao desenvolvimento pessoal e profissional do servidor, ao passo que 
possibilita que o servidor programe, anualmente, um plano individual de 
capacitação específico que atenda suas necessidades profissionais e da unidade, 
permitindo, desta forma, a sua progressão, o cumprimento da carga-horária 
mínima anual, o seu desenvolvimento integral, bem como otimizar o desempenho 
institucional.(PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APRENDIZAGEM, UFRN, 2012) 

 
 

Desde então, passou-se a desenvolver as ações de capacitação conforme previsto 

no programa de capacitação e aprendizagem, sendo executadas essas ações nas 

diversas áreas de interesse e de acordo com o levantamento das necessidades 

individuais e coletivas de aprendizagem e desenvolvimento tanto dos servidores como da 

instituição. Segundo Menezes, Zerbini (2010), o processo de levantamento das 

necessidades de treinamento, consiste em uma tentativa sistematizada de identificação 

de problemas de desempenho que podem ser solucionados por meio de ações 

educacionais, e somente por estas.  
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3.2.1 Levantamento de Necessidades de Capacitação 

 

 A definição para necessidades em gestão de pessoas refere-se a lacunas 

existentes ou ausência de competência que o trabalhador precisa para dominar ou 

realizar tarefas (FERREIRA, 2014). Na área de TD&E os termos mais frequentes e 

usados são levantamento de necessidades de capacitação, necessidades de qualificação, 

necessidades de treinamentos, necessidades educacionais ou de aprendizagem.  

A necessidade de capacitação pressupõe que existam lacunas de conhecimento existente 

e indispensável a todo trabalhador, pois requer uma apropriação de novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA’S) pelo individuo, que consequentemente se 

apropriando de novos saberes sofrerá mudanças em seu comportamento. 

 O levantamento dessas necessidades pressupõe uma investigação ou pesquisa 

organizacional, identificando lacunas existentes individuais ou coletivas na organização, 

priorizando qual atividade instrucional (capacitação, treinamento, encontro, etc), que 

visem promover conhecimento, e quais são as condições de aprendizagem mais 

adequadas que atendam as necessidades do trabalhador e da organização, e que serão 

aplicadas no ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, anualmente a instituição através do Levantamento de Necessidades 

de Capacitação (LNC), disponibiliza o cadastro das necessidades de capacitação 

individuais e coletivas pelos servidores e chefias, onde após determinado período 

estabelecido, é feito o tratamento dos dados possibilitando o planejamento estratégico 

das ações que serão ofertadas para o ano seguinte, dando continuidade ao programa de 

desenvolvimento estabelecido. 

 

O processo de elaboração do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento tem 
como base as contribuições de servidores e chefias que ao responderem o 
levantamento de necessidades de capacitação (disponibilizado através dos 
sistemas institucionais da UFRN), onde são registradas as demandas de 
atualização e treinamento para execução das atividades em suas unidades de 
trabalho, fornecem importantes informações para que a elaboração da oferta de 
atividades de capacitação seja adequada à realidade da instituição, contemplando 
tanto quanto possível a diversidade e abrangência das responsabilidades dos 
setores. Além disso, a análise de diagnósticos das avaliações das capacitações 
oferecidas em períodos anteriores é também consolidada pela equipe técnica da 
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, buscando compreender melhor as 
expectativas e carências na profissionalização das pessoas. (PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO E APRENDIZAGEM, UFRN, 2012) 
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 Em 2015 o processo de levantamento de necessidades de capacitação, sofreu 

alterações em seu preenchimento de forma que pudesse facilitar o preenchimento 

eletrônico pelo servidor, bem como pelo gestor ou chefe de unidade administrativa, 

visando atender um maior número de demandas, bem como o máximo de participação de 

servidores na construção desse novo LNC. O objetivo foi desenvolver um módulo 

especifico para o cadastro das necessidades individuais e coletivas, com fácil manuseio e 

interação por todos. Foi utilizado e disponibilizado o cadastro no sistema SIGRH da 

instituição no período de dezembro de 2015 a abril de 2016. Além do LNC para os 

ambientes administrativos, agropecuário, artes, comunicação, ciências biológicas e da 

saúde, informação, infraestrutura, ciências exatas e humanas, ciências jurídicas e 

econômicas, foi desenvolvido o LNC docente, que tinha por objetivo levantar as 

necessidades de capacitação dos docentes. Feita a coleta e análise dos levantamentos, 

obteve-se os seguintes resultados abaixo, sendo possível fazer comparação com os 

períodos anteriores. 

 

Tabela 1 – Relatório com quantidade de preenchimento do LNC. 

 

Tabela 1 – Relatório com quantidade de Preenchimento do LNC 

Item Exercício Período de Coleta 
Preenchimento do 

LNC 
Servidores 

Ativos 
% 

01 2013 21/08/2013 a 27/09/2013 318 5.413 5,87 

02 2014 17/11/2014 a 02/01/2015 538 5.494 9,79 

03 2015 15/12/2015 a 25/04/2016 1.547 5.471 28,28% 

Fonte: CCEP/DAP. 
 

3.2.2 Capacitação e treinamentos ofertados entre 2014/2015 

 

 No decurso da pesquisa ocorreram capacitações e treinamentos, em diversas 

áreas do conhecimento, que trouxeram para instituição pesquisada vários benefícios em 

diversos aspectos, a saber: melhoria nos processos e procedimentos internos, mudanças 

significativas nos sistemas informacionais utilizado pela instituição, treinamento à 

distância, cooperação técnica com instituições de aprendizagem, entre outros.  

Foram realizadas 88 capacitações no ano de 2014, sendo 2.525 servidores 

concluintes. Essas capacitações tinham por finalidade atender às diversas necessidades 

institucionais, demandas internas e específicas, legislação e do levantamento de 
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necessidades de capacitação do ano e cadastradas no ano anterior. Os quadros de 1 a 4 

ilustram as capacitações realizadas, sendo que dentro dessas ações de capacitações 42 

foram direcionadas á área administrativa e organizacional e tiveram 1.806 concluintes. 

O Quadro 1 apresenta as capacitações desenvolvidas no ano de 2014, voltadas a 

área administrativa e que foram solicitadas pelo LNC e outras que foram demandadas 

para atendimento a política de desenvolvimento de pessoas. 

 

Quadro 1 – Capacitações por demandas institucionais e LNC-2014. 

 

Quadro 1 – Capacitações por demandas institucionais e LNC-2014 

Item Turma Demanda Concluintes 
Público 

Alvo 

01 Curso de Idiomas - Instituto Ágora 
Instrumento do 

LNC 
356 

Servidores 
Ativos 

02 EAD - Administração do Tempo 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

67 
Servidores 

Ativos 

03 EAD - Atendimento ao Público 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

71 
Servidores 

Ativos 

04 
EAD - Convivendo com as diferenças 

no ambiente de trabalho 

Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
93 

Servidores 
Ativos 

05 
EAD - Desenvolvimento pessoal: 

entendendo alguns tipos de 
ansiedade. 

Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
42 

Servidores 
Ativos 

06 EAD - Ética no Serviço Público 
Política de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

134 
Servidores 

Ativos 

07 
EAD - Legislação Aplicada à gestão de 

pessoas 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

142 
Servidores 

Ativos 

08 EAD - Técnicas de Redação 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

16 
Servidores 

Ativos 

09 Elaboração de Projetos de Ensino 
Política de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

32 
Servidores 

Ativos 

10 Ferramentas do SIGRH 
Política de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

6 
Servidores 

Ativos 

11 
Gerenciando emoções e reduzindo o 

estresse no trabalho 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

14 
Servidores 

Ativos 

12 Informática Básica Política de 19 Servidores 
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Desenvolvimento 
de Pessoas 

Ativos 

13 Informática Intermediária 
Política de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

7 
Servidores 

Ativos 

14 
Palestra - Inteligência Emocional no 

Trabalho 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

13 
Servidores 

Ativos 

15 
Processo Administrativo no Âmbito 

Federal 

Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
11 

Servidores 
Ativos 

16 
Produção de textos oficiais e revisão 

gramatical 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

6 
Servidores 

Ativos 

17 
Programa de Tutorização - O Papel do 

Tutor 

Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
20 

Servidores 
Ativos 

18 Pronatec - Auxiliar de Administração 
Política de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

2 
Servidores 

Ativos 

19 
Pronatec - Auxiliar de Recursos 

Humanos 

Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
5 

Servidores 
Ativos 

20 Saúde e Segurança - SST 
Política de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

28 
Servidores 

Ativos 

21 SIPAC - Módulo Protocolo 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

11 
Servidores 

Ativos 

22 
SIPAC - Requisições de Diárias, 

Hospedagens, Passagens e 
Contratos. 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

18 
Servidores 

Ativos 

23 Técnicas de Redação LNC e Política 11 Servidores 

24 
4º SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO AO 

SERVIÇO PÚBLICO 

Instrumento do 
LNC e Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 

122 
Técnico-

Administrativo
s 

 TOTAL DE CONCLUINTES  1.246  

Fonte: CCEP. 

  

 Além das capacitações descritas no Quadro 1 e destinadas aos servidores técnicos 

administrativos, foram desenvolvidas 8 atividades de capacitação destinadas aos 

docentes e em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, com vistas à 

realização de várias atividades de capacitação, atualização e aperfeiçoamento, através do 

programa de atualização pedagógica – PAP, e que são destinados aos docentes da 

instituição e aos técnicos administrativos de ensino superior que desenvolvem suas 

atividades de assessoria pedagógica nos cursos de graduação.  
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Essas capacitações foram determinadas pela política de desenvolvimento de 

pessoas, e se diferenciam por proporcionar aos docentes, formação continuada com 

vistas ao desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino de graduação da instituição, 

e por atenderem às necessidades específicas das áreas de conhecimento, assim também 

auxiliar no processo de efetivação de docentes em estágio probatório conforme previsto 

na Resolução no 083/2006 – CONSEPE/UFRN. 

O Quadro 2 a seguir, apresenta as capacitações que foram solicitadas para atender 

demandas especificas dos setores administrativos no ano de 2014, e desenvolvidas 

através de seminários, oficinas, (mini) cursos e Palestras.  

 

Quadro 2 – Capacitações por demandas para os TA’s e unidades administrativas-2014. 
 
 

Quadro 2 – Capacitações por demandas específicas para os Técnicos Administrativos e demandas 
especificas das unidades administrativas-2014 

Item Turma Demanda Concluintes 
Público 

Alvo 

01 SIAPE cadastro 

Demanda 
Específica do 

Departamento da 
Diretoria de 

Administração de 
Pessoas 

8 
Servidores 

da DAP 

02 
Fundamentos sobre Licitações e 

Fiscalização de Contratos 
Administrativos 

Política de 
Desenvolvimento 

de Pessoas 
7 

Servidores 
DMP 

03 
 

Processo Administrativo Disciplinar - 
CGU/ESAF 

Demanda 
Específica dos 
membros de 
comissão de 
sindicância 

21 
Servidores 

Ativos 

04 Sistema Institucional SIGAA 

Demanda 
Específica do 

Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas 

15 
Servidores 

Ativos 

05 
Formação na Função de 

Recepcionista 

Demanda 
Específica da 
Diretoria de 

Desenvolvimento 
de Pessoas 

2 
Técnico-

Administrativ
os 

06 Legislação Previdenciária - DAP 

Demanda 
Específica da 
Diretoria de 

Administração de 
Pessoas 

12 
Técnico-

Administrativ
os 

07 
Utilização do Ponto Eletrônico do 

SIGRH 

Demanda 
Específica da Pró-
reitoria de Gestão 

de Pessoas 

9 
Técnico-

Administrativ
os 
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 TOTAL DE CONCLUINTES  74  

Fonte: CCEP. 
 
 

 No Quadro 3, apresentam as capacitações realizadas para atender demandas para 

Progressão Funcional, conforme planejamento da Política de Desenvolvimento de 

Pessoas, e que tinham por objetivo capacitar os servidores das categorias A, B e C que 

estavam em processos de aposentadorias e os servidores que tinham alguma 

necessidade de capacitação para promoção da motivação e desenvolvimento profissional 

e pessoal. 

O processo de aprendizagem da capacitação aconteceu através de oficinas, cursos 

e palestras presenciais no espaço integrado de desenvolvimento humano, localizado na 

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas – DDP. 

 

Quadro 3 – Capacitações por demandas para progressão funcional-2014. 

 

Quadro 3 – Capacitações por demandas para Progressão Funcional-2014 

Item Turma Demanda Concluintes 
Público 

Alvo 

01 
Aperfeiçoamento no Serviço 
Público/Classes A, B e C - 

Atendimento ao Público 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
37 

Classe A, B 
e C 

02 
Aperfeiçoamento no Serviço 

Público/Classes A, B e C - Curso de 
Relacionamento Interpessoal 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
37 

Classe A, B 
e C 

03 

Aperfeiçoamento no Serviço 
Público/Classes A, B e C - 

Gerenciando emoções e reduzindo o 
estresse no ambiente de trabalho 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
46 

Classe A, B 
e C 

04 
Aperfeiçoamento no Serviço 

Público/Classes A, B e C - Inclusão 
Digital 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
44 

Classe A, B 
e C 

05 
Aperfeiçoamento no Serviço 

Público/Classes A, B e C - Leitura e 
Interpretação de Texto 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
44 

Classe A, B 
e C 

06 
Desenvolvimento Profissional e 

Pessoal para as Classes A, B, e C - 
Módulo - Projeto de Vida 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
44 

Classe A, B 
e C 

 TOTAL DE CONCLUINTES  397  

Fonte: CCEP. 

 

O Quadro 4 a seguir, expõe as capacitações realizadas no ano de 2014 que tinham 

demandas específicas, pois foram realizadas para atender a legislação vigente de 
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segurança e saúde do trabalhador, e adequação das políticas de inclusão da pessoa 

portadora de necessidades especiais. 

 

Quadro 4 – Capacitações por demandas específicas para cumprir legislação-2014. 

 

Quadro 4 – Capacitações por demandas específicas para cumprimento de legislação-2014 

Item Turma Demanda Concluintes 
Público 

Alvo 

01 
Brigada de Incêndio - Agosto 

ECT/NUPLAM/CT 
Cumprimento da 

Legislação 
15 Servidores 

Ativos 

02 
Conhecendo e Aprendendo a Lidar 

com a Pessoa com Deficiência 
Cumprimento da 

Legislação 
11 Servidores 

Ativos 

03 
Curso de Brigada de Incêndio - 

CIENTEC 
Cumprimento da 

Legislação 
8 Servidores 

Ativos 

04 EAD - Libras Básico 
Cumprimento da 

Legislação 
49 Servidores 

Ativos 

05 Libras Básico 
Cumprimento da 

Legislação 
6 Servidores 

Ativos 

 TOTAL DE CONCLUINTES  89  

Fonte: CCEP. 
 

Em 2015 foram 93 capacitações sendo 1.678 servidores concluintes. Essas 

capacitações tinham por finalidade atender às diversas necessidades e demandas 

internas e específicas, legislação, levantamento de necessidades de capacitação do ano, 

institucionais, bem como atividades em parcerias com a escola de governo e à Fundação 

Getúlio Vargas, sendo essa última, atividades de educação à distância. Os quadros de 05 

ao 07 ilustram as capacitações realizadas e destinadas ao ambiente administrativos, 

foram realizadas 38 capacitações. 

 

Quadro 5 – Capacitações por demandas específicas para cumprir legislação-2015. 
 

Quadro 5 – Capacitações por demandas específicas para cumprimento de legislação-2015 

Item Turma Demanda Concluintes 
Público 

Alvo 

01 
CAP – Saúde e Segurança do Trabalho 

– SST 
Cumprimento da 

Legislação 
10 Servidores 

Ativos 

02 Curso Brigada de Incêndio - CIENTEC 
Cumprimento da 

Legislação 
14 Servidores 

Ativos 

03 
CAP – Técnica de Conservação e 

Restauração aplicada aos documentos 
em papel 

Cumprimento da 
Legislação 

6 Servidores 
Ativos 

 TOTAL DE CONCLUINTES  30  

Fonte: CCEP. 
 



32 

 

O Quadro 6 abaixo, expõe as capacitações realizadas no ano de 2015, através de 

parcerias com a escola de governo, Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e 

a Fundação Getúlio Vargas – FGV. Foram 21 atividades sendo desenvolvidas online e a 

distância, onde houve a participação de 192 inscritos. No que não obteve-se o número de 

concluintes devido essas informações serem restritas das organizações parceiras. 

Quadro 6 – Capacitações em parcerias com a ENAP e FGV. 

Quadro 6 – Capacitações realizadas em parcerias com a ENAP e FGV 

Item Turma Demanda 
Público 

Alvo 

01 
Elaboração de Indicadores de 

Desempenho Institucional 
ENAP 

Servidores 
Ativos 

02 
Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos 
ENAP 

Servidores 
Ativos 

03 
Gestão de Pessoas: fundamentos e 

tendências 
ENAP 

Servidores 
Ativos 

04 Gestão do Orçamento Público ENAP 
Servidores 

Ativos 

05 Gestão da Comunicação FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

06 Gestão da Tecnologia da Informação FGV-EAD  
Servidores 

Ativos 

07 Gestão de Pessoas FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

08 Gestão de Projetos FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

09 
Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos 
FGV-EAD  

Servidores 
Ativos 

10 Governança Estratégica FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

11 Licitações e Contratos Administrativos FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

12 Liderança de Equipes FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

13 Políticas de Saúde FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

14 Processo Administrativo FGV-EAD 
Servidores 

Ativos 

Fonte: CCEP. 

 

O Quadro 7 a seguir, apresenta as capacitações por demandas e que não foram 

cadastradas no levantamento das necessidades de capacitação no ano anterior, e para 

atender a política de desenvolvimento institucional foram realizadas no ano de 2015. 
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Quadro 7 – Capacitações por demandas institucionais-2015. 

 

Quadro 7 – Capacitações por demandas Institucionais-2015 

Item Turma Demanda Concluintes 
Público 

Alvo 

01 
CAP - SIPAC - Requisição de 

Materiais e Serviços (Demanda 
específica do CCS) 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
16 

Servidores 
Ativos 

02 
CAP - SIPAC: Requisições de 

Materiais e Serviços 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
20 

Servidores 
Ativos 

03 
EAD - Legislação aplicada à gestão 

de pessoas 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
51 

Servidores 
Ativos 

04 EAD - Técnicas de Redação Oficial 
Política de 

Desenvolvimento de 
Pessoas 

59 
Servidores 

Ativos 

05 CAP - Libras Básico 
Política de 

Desenvolvimento de 
Pessoas 

17 
Servidores 

Ativos 

06 
CAP - SIPAC – Requisições de 

Diárias e Passagens: mudanças no 
processo 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
32 

Servidores 
Ativos 

07 
EAD - Elaboração de Edital no 

Serviço Público 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
45 

Servidores 
Ativos 

08 EAD - Ética no Serviço Público 
Política de 

Desenvolvimento de 
Pessoas 

51 
Servidores 

Ativos 

09 
CAP - Conhecendo e aprendendo a 
lidar com a pessoa com deficiência 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
8 

Servidores 
Ativos 

10 

Curso SIPAC - Módulo Protocolo 
(Processos, Documentos e 

Memorando Eletrônicos - Consultas 
e Relatórios) 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
10 

Servidores 
Ativos 

11 
EAD - Desenvolvimento Pessoal: 

Entendendo Alguns Tipos de 
Ansiedade 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
35 

Servidores 
Ativos 

12 
EAD - Redação WEB: Uma realidade 

na comunicação da UFRN. 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
23 

Servidores 
Ativos 

13 CAP - Palestra: Primeiros Socorros 
Política de 

Desenvolvimento de 
Pessoas 

9 
Servidores 

Ativos 

14 CAP - Palestra: Ergonomia 
Política de 

Desenvolvimento de 
Pessoas 

8 
Servidores 

Ativos 

15 
CAP - Palestra: Segurança no 

Trabalho 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
8 

Servidores 
Ativos 

16 
CAP - Técnica de Conservação e 

Restauração aplicada aos 
documentos em papel 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
6 

Servidores 
Ativos 

17 
CAP - Gramática na Prática: Noções 

básicas e ortografia atualizada 
Política de 

Desenvolvimento de 
19 

Servidores 
Ativos 
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Pessoas 

18 
EAD - Excelência no Atendimento ao 

Público 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
63 

Servidores 
Ativos 

19 

EAD - Segurança do Trabalho: 
Caminhos da prevenção de 

acidentes, ergonomia e combate à 
incêndios 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
68 

Servidores 
Ativos 

20 
CAP - Oficina - Relações e Violência 

no Trabalho 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
18 

Servidores 
Ativos 

21 
Cursos de Idiomas –Parceria com o 

Instituto Ágora 

Política de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
277 

Servidores 
Ativos 

 TOTAL DE CONCLUINTES  1.271  

Fonte: CCEP. 

 

Nesse sentido, optou-se em investigar uma amostra dos cursos do ambiente 

administrativo, que tinham por objetivos estabelecer critérios de utilização capacitando os 

servidores ao uso correto dos procedimentos dos sistemas SIG, conforme estabelecido no 

Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 2011-2015.  

 

3.2.3 Percepções em relação aos cursos ofertados 

 

Percebe-se que o treinamento é de fundamental importância para o servidor e para 

a unidade de lotação, pois são treinamentos que aprofundam o conhecimento e são 

voltados a área administrativa onde a demanda é sempre maior. A avaliação de impacto 

contribuirá para a melhoria dos processos internos e o aprimoramento para um ambiente 

de trabalho produtivo, trabalho em equipe e proporcionando um clima organizacional 

favorável nas relações interpessoais. A demanda de servidores que procuram participar 

desses cursos é bastante grande, pois esses treinamentos capacitam-os para bem 

desenvolver suas atividades. 

 Percebe-se ainda que, a UFRN tem diversos objetivos, entre eles: o 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores, a melhoria dos serviços 

prestados à comunidade seja acadêmica ou externa, bem como a condição para a 

progressão funcional do servidor. Nesse sentido, os resultados da avaliação dos impactos 

das ações de treinamento deverão ser utilizados nas ações da gestão universitária.  
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3.3 AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 
 O processo de avaliação de treinamento no trabalho tem sido pesquisado por 

alguns autores. Um dos modelos de avaliação e clássico foi proposto por Kirkpatrick 

(1976) onde tem em sua centralidade avaliar os resultados da ação de um evento 

instrucional. Sendo avaliados os níveis, a saber: reação, onde é observada a satisfação 

do treinando com o treinamento; aprendizagem, cumprimento dos objetivos instrucionais 

propostos; comportamento no cargo, aplicação do aprendizado; e os resultados.  

 Hamblin (1978) propôs uma adequação no que foi proposto por Kirkpatrick, onde 

deveria seguir cinco níveis de avaliação sendo: reação, avalia os treinandos sobre os 

diversos aspectos do treinamento; aprendizagem, avalia o antes e depois da aplicação do 

treinamento e se os objetivos instrucionais foram alcançados; comportamento no cargo, é 

avaliado o desempenho do treinando antes e depois de um evento instrucional; 

organização, que verifica o funcionamento da organização; e valor final, que tem como 

base a produção ou o serviço prestado pela organização, implicando comparar os custos 

do treinamento com os benefícios. 

O modelo de avaliação de treinamento no trabalho, apresentado e elaborado por 

Borges-Andrade (1982) foi o modelo de avaliação integrado e somativo (MAIS), esse 

modelo avalia todos os níveis do treinamento, desde o seu planejamento até a avaliação 

de seus resultados, privilegiando os aspectos organizacionais e instrucionais dos 

treinamentos. 

Outro modelo de avaliação de treinamento utilizado por diversas pesquisas é o 

IMPACT, modelo de avaliação do impacto do treinamento no trabalho que foi 

desenvolvido por (ABBAD, 1999) ele é presente, porém examina em último nível o 

impacto no trabalho, analisando as mudanças ocorridas em função do treinamento por 

meio das afirmações dos participantes dos treinamentos avaliados, sem aprofundar os 

resultados que dela provém.  

Este modelo verifica a efetividade das ações de treinamento, haja vista que o 

objetivo de uma organização ao propor financiar as atividades de capacitação é buscar 

melhorias e mudanças nos seus processos possibilitando conhecimentos, habilidades e 

atitudes de seus colaboradores.  Descrever as análises das avaliações de impacto 
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individual dos treinados é de fundamental importância, pois trará contribuições para o 

programa de capacitação e treinamento da Instituição.  

 Nesse sentido, todo processo de treinamento ou capacitação, ao final do evento 

deve ser submetido à avaliação dos treinandos para que seja verificado se houve 

resultados, melhoria no desempenho funcional, mudanças de atitudes e se foram 

atingidos os objetivos. Sob o mesmo ponto de vista, Lacombe (2006), defende que todos 

os treinamentos formais devem ser avaliados, a fim de verificar se os objetivos foram 

atingidos, deve-se também avaliar se os treinandos assimilaram o conteúdo que foi 

ensinado e se o que foi aprendido será útil para o colaborador bem como para a 

organização.  

 O treinamento necessita orientar as experiências ao conhecimento e ao 

aprendizado, pois geram resultados imediatos após a participação nos treinamentos. 

Assim também para Meneses e Abbad (2010), a avaliação do treinamento é um elemento 

essencial, pois fornecem e contribuem para o aperfeiçoamento constante para o 

programa de capacitação. Sendo os programas de treinamento instrumentos de 

aprendizagem, mudança de comportamento ou impacto do treinamento no trabalho, e que 

visam garantir melhor utilização dos recursos. 

 Diante das considerações de Barbieri (2012), todo treinamento deve levar em 

consideração o indivíduo e o grupo, na capacidade de aprendizagem. E que, treinamento 

e educação devem ser customizados e estando adaptadas as realidades e necessidades 

da organização e do colaborador. Ademais, sabe-se que todo processo de aprendizagem 

gera resultados individuais e coletivos no campo organizacional. “A importância da 

avaliação possibilita verificar a efetividade de eventos instrucionais em diferentes níveis, e 

que justificam os investimentos realizados” (ABBAD, 2012). Além disso, o processo de 

avaliação consiste em fornecer alguns subsídios para o desenvolvimento, tais quais: 

 Tomar decisões sobre novos treinamentos; 

 Tornar o treinamento totalmente válido; 

 Obter controle sobre o treinamento; 

 Coletar dados sobre os efeitos nos diferentes níveis e compará-los com os 

objetivos esperados; 
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Somente pela a avaliação de treinamento pode-se identificar se o treinamento 

atingiu seus objetivos. Dentre as avaliações de capacitação e treinamento, apresenta-se 

abaixo, os tipos frequentemente utilizados pelos programas de capacitação e treinamento. 

 

3.3.1 Avaliação de Reação 

 

 A avaliação de reação é o tipo mais comum de avaliação e geralmente são obtidas 

por meio de um questionário aplicado imediatamente após a realização das ações de 

treinamento e desenvolvimento e tem o objetivo de identificar a percepção do treinando 

sobre os conteúdos abordados. Pode ser efetuada ao final de cada encontro ou ao 

término do programa proposto para cada ação de treinamento, com questões de múltipla 

escolha e analisa aspectos como metodologia, carga horária, aplicabilidade, atuação do 

instrutor, conteúdo, entre outros (KANAANE, 2001).  

 Conforme Abbad (2012), a avaliação de reação é importante indicador de 

efetividade de treinamentos, indicando se os participantes ficaram ou não satisfeitos com 

o treinamento, utilizando esses resultados para aprimorar versões futuras de um mesmo 

curso ou treinamento, bem como aprimorar os objetivos instrucionais. Os quesitos 

avaliados em questionários de reações podem ser medidos junto a diferentes fontes 

humanas e materiais de informação e coletados por meio da observação e análise 

documental, aplicação dos questionários e outros procedimentos. 

   

3.3.2 Avaliação de Aprendizagem 

 

 O conceito de aprendizagem não se refere apenas à aquisição e à retenção de 

conhecimentos. Aprendizagem também se refere a processos de demonstração ou 

aplicação, no trabalho, de conhecimento, habilidade ou atitude adquirida ou desenvolvida 

em treinamentos (ANDRADE, 2006).  

Segundo Pilati e Abbad (2005), a aprendizagem seria a comprovação, por parte do 

treinando, da habilidade de executar, ao final de um treinamento, os comportamentos 

definidos nos objetivos instrucionais. Aprendizagem também faz parte do processo 

psicológico, pois é entendido como as mudanças que ocorrem no comportamento do 

indivíduo em função da relação deste com o meio (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2006). 
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Para Kanaane (2001), a avaliação de aprendizagem deve estar sintonizada com as 

competências pessoais, e visa medir até que ponto houve mudanças comportamentais 

pela aquisição dos novos saberes, conhecimento, habilidades, posturas, transferência de 

aprendizado, mudança de atitude em face ao trabalho e da organização. 

O modelo conceitual de impacto do treinamento no trabalho elaborado por Pilati e 

Abbad (2005), enumera e discutem os comportamentos tais quais: aquisição, retenção, 

generalização, transferência de aprendizagem e impacto do treinamento no trabalho. O 

conceito de aquisição pode ser definido e compreendido como o resultado central e 

imediato do treinamento no treinando, e refere-se às fases iniciais do processo de 

aprendizagem que envolve os CHAs em curto prazo.  

A retenção diz respeito à interiorização dos conhecimentos na memória em longo 

prazo e que sempre pode ser recuperado quando houver estímulos para o fim desejável. 

Quanto à generalização, é a capacidade do treinado em exibir comportamentos 

aprendidos no treinamento, mas em diferentes situações vividas no contexto da 

aprendizagem.  

Já a transferência de aprendizagem, é compreendida como a aplicação do 

conhecimento, habilidade e atitudes desenvolvidas e aprendidas no treinamento ao 

contexto do trabalho. A transferência de aprendizagem é também um dos objetos centrais 

de estudo dos modelos de avaliação de treinamento em profundidade. Transferência de 

aprendizagem são as representações do individuo verificadas em atividades diferentes 

daquelas em que foi perceptível e podendo variar Abbad e Borges-Andrade (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 01. Modelo conceitual de Impacto do treinamento no trabalho e construtos correlatosFonte: Pilati e 
Abbad (2005) 
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3.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 O impacto do treinamento no trabalho, segundo Meneses e Abbad (2010), geram 

efeitos indiretos do treinamento no desempenho dos treinados, nas atitudes e na 

motivação. A avaliação de impacto está associada ao desempenho dos treinados no 

ambiente de trabalho. Para Barbieri (2012), as avaliações oferecem informações 

importantes para a tomada de decisões, pois identificam as habilidades e as 

competências dos servidores, bem como descrevem as necessidades de treinamento e 

desenvolvimento. Além disso, elas estabelecem as melhores práticas desenvolvidas e 

que serve de modelo para uso da instituição. 

 As avaliações de impacto são necessárias para que sejam avaliados o 

desempenho dos treinados e os efeitos produzidos no trabalho. Embora já utilizem a 

avaliação de reação, a mesma não mede como os treinamentos afetam o desempenho 

dos egressos no trabalho (ABBAD, 2012).  

 Segundo as considerações de Andrade (2006), é crescente a demanda nas 

organizações fazerem avaliação de impacto em TD&E, pois se investe muito e é preciso 

mensurar os resultados para o alcance das estratégias e na busca de valores da contínua 

qualificação dos seus colaboradores. A mensuração dos efeitos do TD&E dos 

colaboradores e das organizações é também uma preocupação que estão buscando 

conceituar e apresentar medidas de impacto no desenvolvimento das pessoas e dessas 

organizações. 

 Mensurar os impactos de TD&E proporciona uma avaliação em que se medem os 

esforços gastos nas ações de treinamento e desenvolvimento, e que proporcionarão o 

aperfeiçoamento do sistema e das futuras ações. Nesse sentido, este estudo avaliará o 

impacto do treinamento causado no ambiente de trabalho, com base na percepção dos 

que foram treinados e chefias imediatas, com relação aos efeitos produzidos pelo 

treinamento e conhecimentos adquiridos. 

 Impacto do treinamento do trabalho, é baseado na auto-avaliação que o 

participante da capacitação ou treinamento faz sobre os efeitos que observou em seus 

níveis de motivação, desempenho e mudanças nos processos de trabalho. O impacto do 

treinamento no trabalho é influenciado pelo suporte organizacional que se dá ao 

treinamento (ABBAD, 2012). 
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 O aspecto organizacional compõe-se das necessidades que motivaram o 

treinamento, do apoio que se tem para que o treinando aplique o aprendizado e verifique-

se os resultados e as consequências do impacto do treinamento após um determinado 

período, seja de curto ou longo prazo.  

Abbad (2012) apresenta dois tipos de avaliação de impacto no trabalho após a 

realização de capacitação e treinamentos, sendo: a avaliação de impacto em amplitude e 

a avaliação de impacto em profundidade.   

A avaliação de impacto em amplitude possibilita a análise de comparações entre 

treinamentos e viabiliza resultados de análises do efeito no comportamento dos treinados, 

além de medir a produção de conhecimentos sobre as relações entre os treinamentos e 

suas consequências no comportamento dos egressos no ambiente de trabalho. 

Já a avaliação de impacto em profundidade requer que os treinamentos sejam 

planejados, e que os alcances dos objetivos instrucionais sejam atingidos, sendo 

organizados em termos de execuções mensuráveis, para que se possa ser constatado em 

casos reais de trabalho. As avaliações de impacto em profundidade produzirão resultados 

que confrontarão com os objetivos instrucionais da instituição, e assim definir os efeitos 

diretos e específicos de uma ação em Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

(TD&E), sobre o desempenho posterior ao treinamento do egresso no ambiente de 

trabalho. 

De acordo com Andrade (2006), a instituição pode definir critérios de escolhas para 

avaliar os eventos em TD&E, de acordo com o grau de vinculação da ação de 

aprendizagem com estratégias da organização, o volume de investimentos realizados, a 

quantidade de pessoas treinadas em determinado período, o nível de efeitos esperados 

da ação, a duração, metodologias aplicadas, entre outros. Além disso, quanto mais 

pessoas envolvidas no processo de treinamento, maior é a probabilidade de que os 

objetivos instrucionais sejam alcançados. O período de avaliação do impacto na 

instituição está sujeito também à natureza do evento, dos objetivos a serem alcançados e 

das competências determinadas. E o que medir? As medidas a serem avaliadas são 

mensurar as mudanças que a ação possa ter provocado na instituição, mediante 

observação, perguntas, questionários, entrevistas, e avaliação organizacionais. 

À proporção que forem desenvolvidas as ações de treinamento e estando 

relacionadas às demandas, o planejamento, a execução e o acompanhamento dessa 
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ação, maiores serão as possibilidades de serem capturados os efeitos reais desejáveis 

para a instituição.  

Assim, dentre as outras possibilidades de avaliação de ações de treinamentos 

apresentadas pelos estudiosos da área de gestão de pessoas, optou-se por fazer a 

pesquisa sobre a avaliação de impacto de treinamento no trabalho em profundidade, para 

avaliar se os treinamentos desenvolvidos na instituição pesquisada estão atingindo os 

objetivos propostos e verificar as melhorias no desempenho em tarefas diretamente 

relacionadas aos objetivos e conteúdos ensinados na capacitação. 
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4 MÉTODO  

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza descritiva, exploratória, e de abordagem qualitativa e 

quantitativa, pois pretendeu desenvolver uma revisão da literatura disponível, com vistas a 

embasar o estudo, por apoiar-se em informações obtidas a partir de documentos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que serviram de base para 

fundamentação teórica e prática deste trabalho. 

De acordo com Polit, Beck e Hungler (2004) caracteriza-se por pesquisa descritiva 

aquela que tem a finalidade de observar descrever e documenta os aspectos de uma 

determinada situação. O modelo descritivo tem um importante papel em estudos 

qualitativos, tornando os resultados da pesquisa mais significativos. Um estudo 

exploratório é o primeiro estágio de uma pesquisa cientifica onde o objetivo é proporcionar 

maior afinidade com o fenômeno com intuito de torná-lo mais explícito (RAMOS, 2009). 

Nas considerações de Minayo (2010) referente à pesquisa qualitativa, descreve 

como uma maneira de responder a questões muito particulares, se preocupando com o 

universo de significados. Conforme Lakatos e Marconi (2010), esse tipo de pesquisa 

objetiva descrever completamente determinado fenômeno. 

A pesquisa foi realizada no período de maio a julho de 2016 na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para viabilizar esta investigação decidiu-se 

utilizar a técnica de pesquisa empírica com trabalho de campo, pois o levantamento de 

dados, neste caso, ocorre no local onde o fenômeno está sendo vivenciado (LAKATOS; 

MARCONI, 2010). 

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO 

  

 Foram avaliados três treinamentos: o Curso SIPAC, Módulo Protocolo (Processos, 

documentos e memorandos eletrônicos, consultas e relatórios), a Capacitação SIPAC, 

Requisições de passagens e diárias (mudanças no processo), hospedagens e serviços 

contratados e o Curso SIPAC – Requisições e execução de orçamentos.  
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Esses treinamentos foram ofertados devido à demanda e necessidade de 

capacitação dos servidores, sendo escolhidos por serem de interesse de diversas 

unidades administrativas e organizacionais, e foram realizados no período que favoreceu 

esse estudo e durante o Mestrado do pesquisador. Todos os treinamentos foram 

desenvolvidos no Laboratório de Informática do Espaço Integrado de Desenvolvimento 

Humano, que fica localizado no prédio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas – 

DDP.  

Os treinamentos foram organizados pelo instrutor e pela equipe da coordenadoria 

de capacitação e educação permanente, sendo devido ao instrutor remuneração por meio 

de gratificação por curso e concurso, a qual foi instituída no Serviço Público Federal e que 

permite que servidor realize instrutoria de capacitação no desenvolvimento para 

servidores. A metodologia aplicada foram aulas expositivas dialogadas, com discussões e 

simulações no sistema, utilizando os recursos audiovisuais e a prática no computador. 

Abaixo é descrito um resumo dos treinamentos avaliados. 

 

Quadro 8 – Treinamentos e Capacitações avaliados 

 
 

Quadro 8 – Treinamentos e Capacitações avaliados 

Treinamento/Capacitação Modalidade 
Desenvolvim

ento 

 

Número de  

Turmas/Período 

Carga 

Horária 

Número de 

Participantes 

total 

 

Curso SIPAC - Módulo 

Protocolo (Processos, 

Documentos e Memorando 

Eletrônicos - Consultas e 

Relatórios). 

Presencial Interno 

02 

2014 

25/08 a 15/09 

2015 

16 a 18/06 

12 22 

 

CAP - SIPAC - Requisições 

de Passagens e Diárias 

(mudanças no processo), 

Hospedagens e Serviços 

Contratados. 

Presencial Interno 

02 

2015 

27 a 30/04 

2015 

15 a 17/03 

12 54 

 Presencial Interno 01 30 12 
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Curso - SIPAC - Requisições 

e execução de orçamentos. 

2014 

22/09 a 14/10 

Fonte: elaborada pelo pesquisador. 
 
 

4.2.1 Curso SIPAC, Módulo Protocolo (Processos, documentos e memorandos 
eletrônicos, consultas e relatórios). 

 
 
 O Curso Sipac Módulo Protocolo, teve como objetivo geral qualificar o servidor a 

utilizar as ferramentas que dispõe o módulo protocolo de forma eficiente e que atenda as 

suas necessidades e da unidade de lotação, priorizando o aprimoramento dos processos 

e procedimentos internos, tendo como objetivos de aprendizagem os seguintes itens: 

 

 Introdução ao SIPAC, Tipos de Requisição, Como Requisitar, Acompanhamento, 

Dificuldades, procedimentos e Dicas para Usuários. 

 Visão Geral do módulo protocolo; 

 Tramitação de processos e documentos; 

 Cadastros de processos e documentos; 

 Ocorrências e registros de documentos e processos; 

 Consultas e relatórios de documentos. 

 

4.2.2 Capacitação SIPAC, Requisições de passagens e diárias (mudanças no 
processo), hospedagens e serviços contratados. 

 

 
 A Capacitação Sipac tinha como objetivo proporcionar aos participantes, operar o 

SIPAC, para efetivo procedimento de requisições de passagens, hospedagens, 

materiais/serviços contratados, e requisições de diárias, compreensão dos novos 

procedimentos de solicitação de passagens/diárias, bem como à devida prestação de 

contas e as funcionalidades do Sistema. Esperava-se que ao final da capacitação, os 

servidores estivessem aptos a executar as seguintes atividades: 
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 Operacionalização correta do portal para solicitação de reservas de bilhetes aéreos 

nacionais e internacionais junto a Empresa Contratada; 

 Entender a legislação vigente para passagens e diárias; 

 Solicitações de Afastamento (Procedimento, Documentos necessários para 

comprovação); 

  Requisições de Passagens (Procedimento, Solicitações Nacionais e Internacionais, 

Documentos necessários e outros); 

 Procedimento de Remarcação e Reembolso de Bilhetes aéreos não utilizados; 

 Requisições de Hospedagens (Procedimento, Permanência, Reservas e outros); 

 Requisições de Diária (Procedimento, Descrição dos serviços, Documentos 

necessários); 

 Prestação de Contas RP e Diárias (Procedimentos, Normas Internas e Legislação, 

pertinentes aos serviços dos assuntos desse módulo). 

 

4.2.3 Curso SIPAC – Requisições e execução de orçamentos. 

 
 
 O Curso tinha por objetivo capacitar os participantes a compreender os 

procedimentos de compras no SIPAC, identificando métodos de aquisição de materiais e 

serviços, utilizando as ferramentas disponíveis no SIPAC. O conteúdo programático 

estava definido da seguinte forma: 

 

 Normas internas e Legislação pertinente; 

 Pesquisas no SIPAC, Pesquisa do item na web, especificação do item, solicitação de 

cadastro de material/serviço, requisição de compra; 

 Introdução ao SIPAC. Tipos de Requisição (Como Requisitar, Fases de Aquisição de 

Materiais e Serviços);  
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 Solicitação em Ata de Registro de Preço, Empenho (Direitos e Deveres da UFRN), 

Dificuldades e Dicas para Usuários; 

4.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

A população desta pesquisa foram os Servidores técnicos administrativos e 

docentes que respondem por funções administrativas da instituição pesquisada e que 

participaram dos treinamentos e capacitações do programa de capacitação e 

aperfeiçoamento da Instituição, a fim de obter dados e avaliar o impacto do treinamento 

no ambiente de trabalho, lacunas existentes e sugestões para melhoria do processo de 

aprendizagem, bem como a chefia do setor de trabalho. 

A amostra foi não probabilística, censitária e por acessibilidade. Ao todo foram 

avaliados 108 colaboradores vinculados ao campus central da instituição, sendo 88 

técnicos administrativos e 20 chefes/gestores de setores administrativos. O número da 

amostra correspondente foi baseado no levantamento prévio e conforme o número de 

participantes das turmas dos cursos que foram avaliados e descritos no projeto. Dos 88 

colaboradores técnicos que foram convidados a participar da pesquisa, obteve-se 47 

respostas, tendo assim um percentual de respondentes de 53,41%. Dos colaboradores 

chefes/gestores, foram convidados 20, onde se obteve 8 respostas, tendo assim um 

percentual de respondentes de 40%. 

 

4.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário adaptado do original 

elaborado e validado por Abbad et al (2012)1. Optou-se por esse instrumento por 

possibilitar a aplicabilidade para este estudo, pois apresenta dados que avaliam o impacto 

em profundidade nos quesitos favorável ou desfavorável no ambiente de trabalho após 

aplicação de treinamento ou capacitação, visando assim, contribuir com a Coordenadoria 

de Capacitação e Educação Profissional e o alcance da missão Institucional estabelecido 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

____________________ 
1 
Avaliação de impacto de aprendizado (ABBAD, 2012). 
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Com vistas ao alcance dos objetivos da pesquisa, a coleta de dados ocorreu entre 

maio e junho de 2016 por meio de um questionário com 20 perguntas fechadas 

(APÊNDICE E), construído no aplicativo Google Docs. Os colaboradores da pesquisa 

foram convidados via email, onde receberam explicação dos objetivos propostos da 

referida pesquisa, envio do link eletrônico de acesso ao questionário, bem como foi 

enviado o (TCLE) (APÊNDICE D), que foi lido e assinado eletronicamente ao responder a 

pesquisa, e devolvido eletronicamente pelo link que foi disponibilizado também por email. 

Também foi enviado o convite e o questionário a chefia superior do servidor 

(APÊNDICE F), para os mesmos fins de pesquisa, junto com o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a devolução dos questionários por parte dos colaboradores via Google Docs 

foram levantadas e organizadas as informações relativas ao objeto de investigação, bem 

como feitas a tabulação e representação gráfica dos dados. Foi realizada uma análise nos 

registros de dados e de informações provenientes da Coordenadoria de Capacitação e 

Educação Permanente (CCEP), no que diz respeito as capacitações desenvolvidas entre 

os anos 2014-2015 e que possibilitaram contribuir na análise e no objeto de estudo.   

Realizou-se a tabulação e representação gráfica dos dados, visando apresentação 

de forma sistemática e clara, que possam facilitar a compreensão, e verificar se houve 

excelência na execução de cada servidor e da unidade de lotação do mesmo. 

Ressalta-se que esse estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN (CEP-UFRN) sob nº CAAE: 54296916.8.0000.5537, em 03/05/2016 

estando conforme as determinações éticas propostas na resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS.  

O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2010, para realização 

das tabelas descritivas e utilizou-se o software Statistica SPSS, versão 20.0. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados aqui relatados foram organizados em tabelas e gráficos com vistas a 

uma clareza na compreensão das evidências obtidas. 

 

5.1 CONFIABILIDADE DOS DADOS 

  

Para a confiabilidade dos dados utilizou-se o Alfa de Cronbach, que por sua vez 

significa conforme Marôco (2011) um índice empregado universalmente para este tipo de 

estudo com uso de escalas em suas diversas variáveis para analisar a confiabilidade e a 

consistência interna. 

A Tabela 2 a seguir, refere-se ao instrumento de pesquisa 1, que avalia o impacto 

de aprendizagem pelo servidor após sua capacitação. 

Através do teste estatístico pode-se observar que todos os 20 itens avaliados sobre 

o impacto de aprendizado, obtiveram um alfa de Cronbach's acima de 0,70. Com isso, 

evidencia-se consistência dos dados classificada como satisfatória no instrumento de 

pesquisa. 
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       Tabela 2 – Impacto de Aprendizagem pelo Servidor. 

Tabela 2 - Teste estatístico Cronbach Alfa do questionário de avaliação do impacto de aprendizado 

Itens Descrição Alfa de Cronbach 

Geral Avaliação geral 0,78 

1 O que foi ensinado no treinamento é utilizado com frequência em meu trabalho atual. 0,77 

2 O treinamento que participei, tornou-me receptivo às mudanças no trabalho. 0,76 

3 Tenho sugerido mudanças nas rotinas de trabalho, após o treinamento que participei. 0,78 

4 O meu trabalho melhorou, em qualidade e empenho. 0,77 

5 Executo com mais rapidez os trabalhos relacionados ao treinamento. 0,77 

6 O treinamento que participei beneficiou meus colegas de trabalho. 0,76 

7 Tenho mais confiança no desempenho e na execução do meu trabalho. 0,76 

8 Tenho mais motivação para o trabalho na Função que ocupo. 0,76 

9 O treinamento que participei, foi determinado pela chefia. 0,79 

10 Participei do treinamento por motivo de progressão. 0,80 

11 Socializo os conhecimentos adquiridos com outros servidores. 0,78 

12 Pretendo participar de outros treinamentos correlacionados às minhas atividades. 0,78 

13 Aproveito as oportunidades de treinamento determinado pela chefia. 0,78 

14 A carga horária do treinamento foi suficiente para adquirir conhecimentos na área. 0,79 

15 A chefia imediata orienta e apoia a participação em treinamento. 0,77 

16 Está satisfeito no trabalho que executa após o treinamento. 0,77 

17 Tenho recebido elogios, quando coloco em prática as habilidades que aprendi. 0,74 

18 Recebo orientação quando cometo erros relacionados ao treinamento. 0,76 

19 A chefia da unidade de minha lotação incentiva ao cadastro do LNC. 0,76 

20 Participei do LNC sugerindo algum treinamento. 0,76 

Fonte: Pesquisa 2016 

 
 

  
 A Tabela 3 diz respeito ao instrumento de pesquisa 2, no qual é avaliado o impacto 

de aprendizagem do servidor no ambiente de trabalho pela chefia após capacitação. 

Através do teste estatístico pode-se observar na Tabela 3 que todos os 20 itens 

avaliados sobre o impacto de treinamento no trabalho, obtiveram um alfa de Cronbach 

acima de 0,70. Ou seja, consistência dos dados classificada como satisfatória no 

instrumento de pesquisa.  



50 

 

     Tabela 3 – Impacto do Treinamento pela chefia 

Tabela 3 - Teste estatístico Cronbach Alfa do questionário de avaliação de treinamento no trabalho 

Itens Descrição Alfa de Cronbach 

Geral Avaliação geral 0,74 

1 O Servidor utiliza com frequência, em seu trabalho, o que foi ensinado no treinamento. 0,70 

2 Aproveita as oportunidades que tem para colocar em prática o que foi ensinado. 0,73 

3 As habilidades desenvolvidas fizeram cometer menos erros. 0,74 

4 Executa o trabalho com maior rapidez. 0,75 

5 A qualidade do trabalho melhorou nas atividades diretamente relacionadas ao treinamento. 0,76 

6 
A qualidade do trabalho melhorou mesmo naqueles que não precisam estar vinculada ao 
conteúdo do treinamento. 

0,72 

7 A participação no treinamento aumentou a motivação no trabalho. 0,73 

8 Houve mudanças na rotina dos trabalhos. 0,70 

9 O treinamento tornou-o (a) receptivo (a) as mudanças. 0,74 

10 Depois do treinamento o servidor tem mostrado mais confiante. 0,70 

11 O Servidor tem contribuído com os colegas de trabalho com o que foi ensinado. 0,72 

12 O treinamento foi solicitado através da unidade. 0,73 

13 O Servidor fez o cadastro do LNC no ano anterior. 0,74 

14 O servidor expressa suas idéias no ambiente de trabalho. 0,75 

15 O servidor mantém-se calmo nas atividades mais complexas. 0,72 

16 O servidor contribui para um clima de trabalho produtivo. 0,75 

17 O servidor contribui para melhoria dos processos internos. 0,71 

18 O servidor mostra interesse na continuação em TD & E 0,71 

19 A unidade promove a divulgação e incentiva aos servidores a participar do LNC. 0,73 

20 
O treinamento/capacitação que o servidor participou estava no planejamento da unidade e 
cadastrado no LNC. 

0,73 

 

Fonte: Pesquisa 2016 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



51 

 

5.2 PERFIL DOS COLABORADORES 

 

 Dos 47 colaboradores técnicos administrativos que avaliaram os itens 

correspondentes a pesquisa, compilou-se os dados referentes ao perfil nas variáveis, 

sexo, faixa etária, formação e tempo de serviço na instituição, descritos na tabela 4. 

 

     Tabela 4 – Perfil dos Colaboradores 

Tabela 4 – Perfil dos Colaboradores 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Sexo 
Feminino 25 53,19 

Masculino 22 46,81 

Idade 

Entre 19 e 25 Anos 3 6,38 

Entre 26 e 32 Anos 17 36,17 

Entre 33 e 39 Anos 11 23,40 

Entre 40 e 46 Anos 3 6,38 

Acima de 47 Anos 13 27,67 

Grau de estudo 

Ensino Médio 3 6,38 

Graduado 17 36,17 

Mestrado 4 8,51 

Especialista 22 46,81 

Doutorado 1 2,13 

Tempo na instituição 

1 a 3 Anos 22 46,81 

4 a 6 Anos 10 21,28 

7 a 9 Anos 3 6,38 

10 a 15 Anos 4 8,51 

Acima de 15 Anos 8 17,02 

 Total 47 100,00 
 

Fonte: Pesquisa 2016 
 

Constata-se que 53,19% dos colaboradores são do sexo feminino, enquanto que o 

gênero masculino apresentou um percentual de 46,81%. Na variável faixa etária, temos o 

seguinte resultado: 19 - 25 anos (6,38%), 26 - 32 anos (36,17%), 33 - 39 anos (23,40%), 

40 - 46 anos (6,38%) e acima de 47 anos (27,67%). Na formação dos colaboradores 

observa-se que a maioria possui especialização (46,81%) e com Graduação (36,17%), 

sendo assim os principais graus de escolaridade. Quanto ao tempo de serviço na 

instituição temos a respectiva classificação: 1 - 3 anos (46,81%), 4 - 6 anos (21,28%), 7 - 

9 anos (6,38%), 10 - 15 anos (8,51%) e acima de 15 anos (17,02%). 
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O gráfico 1 expressa os dados referentes ao perfil dos colaboradores na variável 

sexo, onde observa-se o número maior dos colaboradores do sexo feminino. 

 

Gráfico 1 – Sexo  dos colaboradores 

 

 

                Fonte: Pesquisa 2016 

 

O gráfico 2 expressa os dados referentes a faixa etária dos colaboradores, onde há 

uma maior evidencia de faixa etária entre 26 e 32 anos, mostrando que, em sua maioria 

são servidores jovens e que iniciaram a carreira no serviço público, conforme constatado 

no gráfico 4. 

Gráfico 2 – Faixa etária dos colaboradores 

 

                Fonte: Pesquisa 2016 
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Com relação à escolaridade dos colaboradores, foi possível evidenciar através do 

gráfico 3, que a maioria dos servidores sendo (46,81%) são especialistas, seguido por 

graduação (36,17%), mestrado (8,51%), ensino médio (6,38%) e doutorado (2,13%). 

Ressalta-se que a política institucional do governo federal, proporciona incentivos à 

qualificação profissional. 

 

Gráfico 3 – Grau de escolaridade dos colaboradores 

 

                Fonte: Pesquisa 2016 
 

O gráfico 4 apresenta que a maioria dos colaboradores são servidores que tem 

entre 1 e 3 anos de serviço na instituição. Evidencia-se nesse sentido que, estão em 

processo de estágio probatório, conforme prescrito e estabelecido pela lei 8.112/90. 

 
 

Gráfico 4 – Tempo de Serviço na Instituição dos colaboradores 

 

                Fonte: Pesquisa 2016 
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5.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE APRENDIZADO – INSTRUMENTO 1 

 

Tabela 5 – Avaliação do impacto de aprendizado – Instrumento de Pesquisa 1 

Questões Frequência 
Sim,  

frequentemente 
Sim,  

parcialmente 
Não Total 

1)  O que foi ensinado no treinamento é utilizado com frequência em meu 
trabalho atual. 

n 35 11 1 47 

% 74,47 23,40 2,13 100,00 

2) O treinamento que participei, tornou-me receptivo às mudanças no 

trabalho. 

n 29 13 5 47 

% 61,70 27,66 10,64 100,00 

3) Tenho sugerido mudanças nas rotinas de trabalho, após o treinamento 
que participei. 

n 20 18 9 47 

% 42,55 38,30 19,15 100,00 

4) O meu trabalho melhorou, em qualidade e empenho. 
n 32 12 3 47 

% 68,09 25,53 6,38 100,00 

5) Executo com mais rapidez os trabalhos relacionados ao treinamento. 
n 36 7 4 47 

% 76,60 14,89 8,51 100,00 

6) O treinamento que participei beneficiou meus colegas de trabalho. 
n 23 16 8 47 

% 48,94 34,04 17,02 100,00 

7) Tenho mais confiança no desempenho e na execução do meu trabalho. 
n 37 7 3 47 

% 78,73 14,89 6,38 100,00 

8) Tenho mais motivação para o trabalho na Função que ocupo. 
n 26 11 10 47 

% 55,32 23,40 21,28 100,00 

9) O treinamento que participei, foi determinado pela chefia. 
n 4 8 35 47 

% 8,51 17,02 74,47 100,00 

10) Participei do treinamento por motivo de progressão. 
n 4 14 29 47 

% 8,51 29,79 61,70 100,00 

11) Socializo os conhecimentos adquiridos com outros servidores. 
n 43 2 2 47 

% 91,48 4,26 4,26 100,00 

12) Pretendo participar de outros treinamentos correlacionados às minhas 
atividades. 

n 46 1 ---  47 

% 97,87 2,13 ---  100,00 

13) Aproveito as oportunidades de treinamento determinado pela chefia. 
n 33 3 11 47 

% 70,22 6,38 23,40 100,00 

14) A carga horária do treinamento foi suficiente para adquirir 
conhecimentos na área. 

n 29 13 5 47 

% 61,70 27,66 10,64 100,00 

15) A chefia imediata orienta e apoia a participação em treinamento. 
n 28 12 7 47 

% 59,58 25,53 14,89 100,00 

16) Está satisfeito no trabalho que executa após o treinamento. 
n 37 9 1 47 

% 78,72 19,15 2,13 100,00 

17) Tenho recebido elogios, quando coloco em prática as habilidades que 
aprendi. 

n 14 10 23 47 

% 29,79 21,28 48,93 100,00 

18) Recebo orientação quando cometo erros relacionados ao treinamento. 
n 17 8 22 47 

% 36,17 17,02 46,81 100,00 

19) A chefia da unidade de minha lotação incentiva ao cadastro do LNC. 
n 18 7 22 47 

% 38,30 14,89 46,81 100,00 

20) Participei do LNC sugerindo algum treinamento. 
n 21 3 23 47 

% 44,68 6,38 48,94 100,00 
Fonte: Pesquisa 2016 
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Com relação avaliação do impacto de aprendizado, a maioria dos 20 itens 

apresentou resposta de “frequentemente” nas ações, exceto nos aspectos de participação 

de treinamento por ser determinado pela chefia, item 9, onde 35 dos colaboradores 

participaram da capacitação por interesse e livre iniciativa. Observa-se ainda, que mesmo 

o treinamento não sendo determinado pela chefia, os colaboradores são motivados e 

orientados pela chefia à participação permanente e às oportunidades de treinamento, item 

13, sendo 33 respostas positivas, e corroborando com o item 12, onde 46 colaboradores 

justificam o interesse da continuidade da formação permanente.   

Também é visualizado que a iniciativa em participar do treinamento, não foi 

determinada por interesse em progressão funcional, e sim por necessidade de 

treinamento em atividades correlatas as atividades desenvolvidas em sua função. 

Considera-se ainda que os itens 17 ao 20, apresentaram maior percentual de negativa, 

ultrapassando os 45%, sendo 48,93% dos colaboradores justificam que não recebem 

elogios quando colocado em prática as habilidades desenvolvida no treinamento, 46,81% 

afirmam que não recebem orientação quando comete erros relacionados ao treinamento, 

46,81% declara que não tem incentivo da chefia no cadastro anual do Levantamento de 

Necessidade de Capacitação – LNC, concordando nesse sentido com o item 20, a sua 

não participação no cadastro do LNC sugerindo algum treinamento ou capacitação. 

Conforme as respostas obtidas do instrumento 1, os resultados foram expressos 

através dos gráficos do 05 ao 08. 

De acordo com o gráfico 5,  demonstra-se nos itens 1 ao 5, com exceção do item 3, 

que a capacitação  atingiu um percentual entre 60% e  77% de satisfação dos 

colaboradores, na participação da capacitação, pois trouxe eficiência nas atividades 

diretamente ligada ao aprendizado adquirido. Já o item 3, demonstra indiferença quanto a 

mudanças na rotina das atividades exercida pelo servidor, demonstrando imparcialidade 

nas atividades diretamente ligadas a capacitação. 
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Gráfico 5 – Avaliação do impacto de aprendizado - Parte I 

 

 

Fonte: Pesquisa 2016 

 
 
 

No gráfico 6,  observa-se nos itens de 6 ao 8, que a participação no treinamento 

beneficiou e colaborou no desempenho do servidor e colegas de trabalho, tornando-o 

mais confiante (78,73%) e motivado (55,32%) nas realizações de suas atividades, além 

de proporcionar benefício aos colegas de trabalho (48,94%). 

Já no item “o treinamento foi determinado pela chefia”, temos (74,47%) de 

negativo, onde pode-se afirmar que, está relacionado o interesse individual e permanente 

na qualificação, justificando esse interesse, quando confrontamos com o item “participei 

do treinamento por motivo de progressão”, onde a maioria (61,70%) responderam 

negativamente. 
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Gráfico 6 – Avaliação do impacto de aprendizado - Parte II 

 

 

Fonte: Pesquisa 2016 

 
 
No gráfico 7, demonstra o interesse do servidor na capacitação permanente e 

continuada (97,87%), bem como a socialização dos conhecimentos adquiridos (91,48%). 

Verifica-se também que o gestor apoia e orienta a participação em eventos de formação 

(59,58%), bem como o servidor “aproveita as oportunidades de treinamento determinado 

pela chefia” (70,22%), e que a carga horária de aprendizado foi suficiente para repassar 

os objetivos traçados (61,70%). 
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Gráfico 7 – Avaliação do impacto de aprendizado - Parte III 

 

Fonte: Pesquisa 2016 
 

 

No gráfico 8,  observa-se claramente no item 16 o percentual acima dos 70% a 

satisfação do servidor no trabalho que executa após o treinamento, viabilizando assim a 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. Observa-se ainda, e vale destacar, o índice 

acima dos 40% nos itens 19 e 20 da não participação no processo de levantamento das 

necessidades de capacitação individuais, e a ausência de incentivos por parte da chefia 

nesse mesmo processo. 

 

Gráfico 8 – Avaliação do impacto de aprendizado - Parte IV 

 

Fonte: Pesquisa 2016 
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5.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE APRENDIZADO – INSTRUMENTO 2 

 

Tabela 6 – Avaliação do impacto de treinamento no trabalho – Instrumento de pesquisa 2 

Questões Frequência 
Sim,  

frequentemente 
Sim,  

parcialmente 
Não Total 

1) O Servidor utiliza com frequência, em seu trabalho, o que foi ensinado no 
treinamento. 

n 6 2 ---  8 

% 75,00 25,00 ---  100,00 

2) Aproveita as oportunidades que tem para colocar em prática o que foi 

ensinado. 

n 6 2 ---  8 

% 75,00 25,00 ---  100,00 

3) As habilidades desenvolvidas fizeram cometer menos erros. 
n 5 3 ---  8 

% 62,50 37,50 ---  100,00 

4) Executa o trabalho com maior rapidez. 
n 6 2 ---  8 

% 75,00 25,00 ---  100,00 

5) A qualidade do trabalho melhorou nas atividades diretamente relacionadas 
ao treinamento. 

n 7 ---  1 8 

% 87,50 ---  12,50 100,00 

6) A qualidade do trabalho melhorou mesmo naqueles que não precisam estar 
vinculada ao conteúdo do treinamento. 

n 1 6 1 8 

% 12,50 75,00 12,50 100,00 

7) A participação no treinamento aumentou a motivação no trabalho. 
n 3 4 1 8 

% 37,50 50,00 12,50 100,00 

8) Houve mudanças na rotina dos trabalhos. 
n 2 2 4 8 

% 25,00 25,00 50,00 100,00 

9) O treinamento tornou-o (a) receptivo (a) as mudanças. 
n 2 3 3 8 

% 25,00 37,50 37,50 100,00 

10) Depois do treinamento o servidor tem mostrado mais confiante. 
n 5 1 2 8 

% 62,50 12,50 25,00 100,00 

11) O Servidor tem contribuído com os colegas de trabalho com o que foi 
ensinado. 

n 7 1 ---  8 

% 87,50 12,50 ---  100,00 

12) O treinamento foi solicitado através da unidade. 
n 1 1 6 8 

% 12,50 12,50 75,00 100,00 

13) O Servidor fez o cadastro do LNC no ano anterior. 
n ---  ---  8 8 

% ---  ---  100,00 100,00 

14) O servidor expressa suas idéias no ambiente de trabalho. 
n 3 3 2 8 

% 37,50 37,50 25,00 100,00 

15) O servidor mantém-se calmo nas atividades mais complexas. 
n 5 2 1 8 

% 62,50 25,00 12,50 100,00 

16) O servidor contribui para um clima de trabalho produtivo. 
n 5 3 ---  8 

% 62,50 37,50 ---  100,00 

17) O servidor contribui para melhoria dos processos internos. 
n 6 1 1 8 

% 75,00 12,50 12,50 100,00 

18) O servidor mostra interesse na continuação em TD&E 
n 6 2 ---  8 

% 75,00 25,00 ---  100,00 

19) A unidade promove a divulgação e incentiva aos servidores a participar do 
LNC. 

n 6 1 1 8 

% 75,00 12,50 12,50 100,00 

20) O treinamento/capacitação que o servidor participou estava no 
planejamento da unidade e cadastrado no LNC. 

n 1 1 6 8 

% 12,50 12,50 75,00 100,00 
Fonte: Pesquisa 2016 
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Quanto à avaliação do impacto de treinamento no trabalho, a maioria dos 20 itens 

apresentou resposta de “frequentemente” nas ações, exceto nos aspectos de que houve 

mudanças na rotina dos trabalhos após treinamento, o treinamento foi solicitado através 

da unidade, o servidor fez o cadastro do LNC no ano anterior e o treinamento/capacitação 

que o servidor participou estava no planejamento da unidade e cadastrado no LNC 

apresentaram maior percentual na resposta “Não”. Enquanto nos itens de “a qualidade do 

trabalho melhorou mesmo naqueles que não precisam estar vinculada ao conteúdo do 

treinamento” e “A participação no treinamento aumentou a motivação no trabalho” 

apresentou resposta de benefício de forma parcial. 

 

Gráfico 9 – Avaliação do impacto de treinamento no trabalho - Parte I 

 

 
Fonte: Pesquisa 2016 

 

 
 
 

 Ao analisar as correlações obtidas e apresentadas no Gráfico 9, percebemos que 

todos os coeficientes calculados apresentam valores positivos, observa-se e mostra nos 

itens 1 ao 5, a eficácia quanto ao aprendizado da capacitação, pois demonstra o quanto 

melhorou as atividades executadas pelo servidor em sua função apresentando (87,5%) de 

acordo, bem como utilização e rapidez na execução dos trabalhos vinculados ao que foi 

aprendizado (75%), sendo frequente a utilização da aprendizagem no ambiente de 

trabalho (75%), validando assim a necessidade permanente das ações de capacitações. 
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No Gráfico 10, vale destacar na avaliação da chefia item 6, que a qualidade do 

trabalho melhorou parcialmente (75%), e a motivação no trabalhou aumentou em (50%), 

mesmo naqueles trabalhos que não estão vinculados a capacitação e as atividades 

executadas pelo servidor. 

 

 

Gráfico 10 – Avaliação do impacto de treinamento no trabalho - Parte II 

 

 

Fonte: Pesquisa 2016 
 

 
 
 

No gráfico 11 abaixo, vale destacar as respostas dos colaboradores aos itens 11 e 

13, pois são avaliações quanto à observação do servidor pós-realização de capacitação. 

Observa-se e considera-se no item 11, adequada à capacitação em relação à 

socialização do aprendizado no ambiente de trabalho. Quanto ao item 13, demonstra o 

percentual de discordância quanto ao cadastro do levantamento de necessidade de 

capacitação, evidenciando-se que a capacitação mesmo não tendo sido planejada, mas 

proporcionou melhorias conforme demonstra o índice de percentual do item 11. 
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Gráfico 11 – Avaliação do impacto de treinamento no trabalho - Parte III 

 

 

Fonte: Pesquisa 2016 

 

 

No gráfico 12 a seguir, na análise dos chefes observa-se nos itens 17 e 18 que o 

servidor tem contribuído nos processos de melhoria e procedimentos internos, 

demonstrando também interesse na capacitação permanente com índices acima dos 

70%, corroborando assim com as respostas dos colaboradores do instrumento 1 no item 

12 do gráfico. Observa-se ainda no gráfico uma discordância nos itens 19 e 20, por estar 

em desconformidade na resposta do instrumento 1 item 19 e 20 gráfico 8. Justificando 

assim, maior divulgação no levantamento das necessidades de capacitação e a falta de 

planejamento e cadastramento das capacitações ideais ao ambiente de trabalho 

especifica para cada setor, o que apresenta alguma falha e o servidor não perceber como 

ele seria fundamental no planejamento, bem como o envolvimento no planejamento das 

necessidades individuais e coletivas.  
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Gráfico 12 – Avaliação do impacto de treinamento no trabalho - Parte IV 

 

 

Fonte: Pesquisa 2016 
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6 DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos na avaliação de impacto em profundidade de ações 

de capacitação na área administrativa da UFRN, foi possível verificar um impacto 

significativo no ambiente de trabalho após as ações de capacitação e treinamento 

desenvolvidos pela Coordenadoria de Capacitação e Educação Permanente. 

Os instrumentos aplicados para avaliar o impacto do treinamento no trabalho em 

profundidade dessa pesquisa foram adaptados pelos questionários construídos e 

validados por Abbad (2012).  

Ressalta-se que os instrumentos da referida pesquisa foram acrescidos 8 itens, no 

entanto, alteradas as instruções de alguns dos 12 itens que fazem parte dos instrumentos. 

O uso dos procedimentos recomendados por Abbad (2012) permitiu que os itens 

acrescidos fossem diretamente relacionados e descrevessem os comportamentos 

diretamente relacionados à aplicação de CHAs desenvolvidos e aprendidos na 

capacitação ou treinamento. 

Ambos os instrumentos estão diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa 

e dão suporte para avaliar as ações de treinamentos e capacitação e sua aplicabilidade 

no ambiente de trabalho. 

Os objetivos instrucionais dos treinamentos avaliados se apresentavam de forma 

clara e objetiva, o que possibilitou a avaliação e observação da aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos, passíveis de serem verificados no local de trabalho.  

Percebeu-se também, que esses treinamentos envolveram a utilização de sistemas 

de informação da instituição, onde certas rotinas de trabalhos foram bastante trabalhadas 

no decorrer das atividades. Esses treinamentos do presente estudo, ainda serão 

utilizados na instituição, quando da solicitação pelas unidades, tanto quanto, ao 

atendimento do levantamento das necessidades de capacitação, ou atendimento a 

política de desenvolvimento de pessoal. 

Ao analisar as atividades desenvolvidas no treinamento diretamente ligadas as 

atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho, os resultados apresentam 

contribuições significativas no tocante à avaliação de Impacto em profundidade. O que foi 

ensinado no treinamento é utilizado com frequência no trabalho atual (74,47%); há 

demonstração de suporte à percepção de aquisição de CHAs (76,60%), em termos de 

rapidez na execução de atividades diretamente ligadas ao treinamento, corroborando com 
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os achados em pesquisas similares (Vitória, 2014; Araújo, 2015), confirmando a forte 

relação com os resultados do treinamento. 

Concorda-se com Alvim (2008) quando traz em seus estudos que a medida de 

impacto em profundidade refere-se à aplicabilidade dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes - CHAs aprendidos, pois a avaliação coletada após o treinamento evidencia o 

quanto os participantes estão de fato aplicando os conhecimentos em suas atividades. 

As medidas de avaliação de impacto do aprendizado no trabalho observadas pelos 

chefes e superiores no instrumento de pesquisa, e apresentados mostram uma escala 

acima de 7,0 na aplicação dos novos conhecimentos ou habilidades adquiridas, 

evidenciando-se nesse sentido, o apoio por parte do superior na capacitação e 

desenvolvimento profissional e técnico. 

Borges-Andrade e Abbad (2006), afirmam que as ações de treinamentos por si só 

não são capazes de garantir o sucesso da capacitação, sendo necessárias atitudes dos 

gestores no apoio organizacional a permitirem e viabilizarem a aplicação dos novos 

conhecimentos no ambiente de trabalho. 

Ressalta-se que as organizações que desejam mensurar o impacto do treinamento 

no trabalho deverão atentar para as influências contextuais tais como os relacionamentos 

interpessoais e o apoio recebido pelos pares e pelo superior imediato na aplicação no 

trabalho dos CHAs aprendidos na capacitação e treinamentos, propiciando um ambiente 

de trabalho receptivo às novas aprendizagens (SANTOS JÚNIOR, 2012).  

Isso vem reforçar o que Dias (2016), apresenta em sua pesquisa, onde deve haver 

uma melhor compreensão por partes dos gestores no que se refere a capacitação 

profissional, uma vez que ela é uma ferramenta poderosa para o alcance dos objetivos 

institucionais. Sendo assim, ressalta-se que o servidor capacitado é capaz de sugerir 

soluções mais efetivas aos problemas enfrentados no cotidiano da organização, o que 

parece ainda não estar bem esclarecido na maioria dos gestores públicos. 

Os resultados das análises mostraram que os efeitos diretos e específicos das 

ações de capacitação e treinamento, interferem claramente de forma positiva no 

comportamento do servidor em seu cargo.  

Concorda-se com Borges-Andrade (2006) quando traz em seus estudos que sem 

avaliação de treinamento, não há como provar que as ações de TD&E foram eficazes, ou 

que resultaram no alcance dos objetivos propostos pela capacitação, e impossível saber 
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ou mensurar o quanto um participante aprendeu e também comparar sua evolução com o 

que sabia antes de sua participação na capacitação, interferindo de forma positiva ou 

negativa em seu comportamento. 

A presente pesquisa corrobora com os achados de Abbad (2012), uma vez que em 

seus estudos apresenta os efeitos diretos e a importância da avaliação, possibilitando 

verificar a efetividade das ações de aprendizagem, bem como justificar os investimentos 

aplicados na área de TD&E, e que as instituições e organizações que ofertam essas 

ações e tem programas de capacitação visando à formação e qualificação dos 

profissionais, precisam avaliar os resultados de suas ações. 

Sendo assim, constata-se no estudo de Santos Júnior (2012), que as instituições 

na atualidade vêm procurando integrar o TD&E em seus programas e sistemas 

organizacionais, favorecendo a aprendizagem de forma efetiva influenciando diretamente 

no ambiente de trabalho. 

No que se refere às escalas de levantamento das necessidades de capacitação, os 

colaboradores da pesquisa avaliaram desfavorável, conforme apresentado nos 

resultados, aonde (48,94%) dos servidores participantes dos treinamentos responderam 

que não participaram no ano anterior sugerindo algum treinamento. Nota-se também que 

as respostas dos chefes alcançaram 100% de negação, onde confirmam a não 

participação dos servidores no cadastramento do LNC no ano anterior. Observou-se 

ainda, que o treinamento não estava no planejamento anual da unidade. 

Os resultados mostram também, baixo índice de participação dos servidores ativos 

quanto à colaboração no levantamento das necessidades de capacitação individual e 

coletivas. O que sugere haver uma necessidade de se aprofundar os debates e adotar 

estratégias que influenciem e possibilitem resultados positivos sobre necessidades de 

capacitação no trabalho.  

Nesse sentido, observou-se que é de suma importância a necessidade permanente 

de capacitação e um maior envolvimento de colaboração pelos servidores e gestores no 

planejamento das ações de capacitação, seja individual ou coletiva. E que, essas 

necessidades, estejam diretamente relacionadas ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É notório que o impacto das ações de capacitação na área administrativa na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte é de suma importância além dos benefícios 

trazidos pelo programa adotado pela instituição. 

Cabe destacar que esta pesquisa é pioneira na instituição e vem colaborar para a 

área de gestão de pessoas, notadamente para a área de TD&E, tornando-se um marco 

institucional. 

Essa pesquisa em seu término propõe a implantação do instrumento de avaliação 

de impacto no trabalho adaptado do original de (ABBAD, 2012), pois é um instrumento 

que proporcionará avaliar a eficiência e eficácia das ações de treinamento e capacitação 

realizadas pela coordenadoria de capacitação e educação permanente. 

Esse trabalho de intervenção de cunho acadêmico profissional (mestrado 

profissionalizante) contribuiu para a construção de conhecimento na área de TD&E na 

medida em que foi realizada a adaptação e aplicação de instrumentos de avaliação de 

impacto no trabalho após as ações de capacitação e treinamentos desenvolvidos pela 

coordenadoria de capacitação e aperfeiçoamento permanente – CCEP da instituição. Os 

resultados obtidos por meio do cálculo alfa de Cronbach's acima de 0,70 mostraram-se 

válidos e evidencia-se a consistência dos dados classificada como satisfatória para um 

instrumento de pesquisa.   

 Observou-se que o programa de capacitação adotado pela instituição tem 

beneficiado de forma geral, todos os servidores e de todos os níveis, proporcionando e 

colaborando no desenvolvimento pessoal e profissional, gerando motivação, 

enriquecimento intelectual e que são fundamentais para o desenvolvimento da área de 

gestão de pessoas conforme estabelecido no plano de desenvolvimento institucional. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se dizer que os objetivos da pesquisa 

foram alcançados, e que as necessidades de aprendizagem foram satisfatórias. Pode-se 

afirmar também que a escala de avaliação de impacto de treinamento no trabalho em 

profundidade, mostrou-se que o instrumento aplicado foi eficaz, e atende as necessidades 

de avaliação de impacto dos treinamentos e capacitações a serem desenvolvidos pelo 

programa de capacitação e aperfeiçoamento permanente da UFRN.  
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É imprescindível a realização de novos estudos com amostras maiores para uma 

maior representatividade e construtos futuros que proporcionarão à instituição suporte 

organizacionais para o desenvolvimento das ações de desenvolvimento da área de TD&E. 

Há necessidade de novos estudos que abordem também o impacto financeiro e 

orçamentário das próprias ações de capacitações interna e externas, uma vez que são 

geradoras de elevada quantia de investimento em treinamento e capacitação, o que gera 

ônus institucional. 

   Algumas sugestões à coordenadoria de capacitação e educação permanente no 

tocante às estratégias que promovam maior envolvimento dos servidores e dos gestores 

na divulgação do LNC, a saber:  

 

1. Exemplificar as ações e impactos causados pelas capacitações no ambiente de 

trabalho, proporcionando aos servidores e gestores motivos de incentivos e 

participação no preenchimento anual;  

2. Implantar o instrumento de avaliação de impacto das ações de capacitação 

criado por Abbad (2012), ora adaptado para a realidade da UFRN e 

oportunamente validado pelo gestor ou chefe superior do servidor. 

 

Outras sugestões de melhoramento referem-se a:  

 

1. Toda autorização pela chefia para participação do servidor em alguma 

capacitação ou eventos do programa de capacitação, ou do programa de 

qualidade de vida, seja antes da autorização, validada o instrumento de 

avaliação de impacto no caso da participação do servidor em alguma 

capacitação, via SIGRH;  

2. Obrigatoriedade de justificação pela chefia da liberação do servidor para a 

capacitação fundamentando a necessidade da capacitação do servidor e efeitos 

diretos futuros no ambiente de trabalho;  

3. Na seleção dos servidores para capacitação, submeter a inscrição ao instrutor 

da capacitação para deferimento;  

4. Que o gestor valide o LNC dos servidores subordinados, avaliando o interesse 

individual do servidor às necessidades da unidade administrativa; além de no 
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período destinado ao preenchimento do LNC, vincular à obrigatoriedade do 

cadastramento a frequência mensal. 

5. Capacitação para todos os professores contemplados com projetos de pesquisa 

ensino/extensão para melhor utilização dos recursos. 

 

Ressalta-se que, ao final da pesquisa foram observadas dificuldades no tocante a 

não disponibilidade para participação por parte de alguns colaboradores, reduzindo, 

assim, o tamanho da amostra, mesmo diante de várias solicitações enviadas aos 

mesmos. 

Portanto, diante dos resultados obtidos nesse estudo é possível inferir que a 

capacitação de servidores, bem como sua avaliação é de significância preponderante no 

rol da educação permanente e no exercício em meio às atividades administrativas.  
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APÊNDICE B – Folha de Rosto da Plataforma Brasil 
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APÊNDICE C – Termo de Confidencialidade 

 

 
 
 
 



79 

 

APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  
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APÊNDICE E – Instrumento de Pesquisa 1  
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE APRENDIZADO 

 

Prezado Treinado, 

Você encontrará abaixo, 20 itens que descrevem o que você apreendeu durante a 

Capacitação e que servirão para aplicabilidade no ambiente de trabalho. Considerando o 

treinamento que você participou, avalie atentamente e responda as questões, conforme a 

escala apresentada. Lembramos que não existem respostas certas ou erradas. O 

importante é sua opinião sincera quanto ao aprendizado, e que pela sua participação, 

darão condições de aplicar novas habilidades e conhecimento no trabalho, nas próximas 

capacitações. 

Dados Sociais: 

* Tempo de Serviço na Instituição 

01 a 03 Anos 

04 a 06 anos 

07 a 09 anos 

10 a 15 anos 

Acima de 15 anos 

* Escolaridade 

Ensino Médio 

Graduação 

Especialista 

Mestrado 

Doutorado 

* Sexo 

Masculino 

Feminino 

* Idade 

Entre 19 e 25 anos 

Entre 26 e 32 anos 

Entre 33 e 39 anos 

Entre 40 e 46 anos 

Acima de 47 anos 

 ESCALAS SIM NÃO 
FREQUENTEM

ENTE 

PARCIALME

NTE 

NÃO SE 

APLICA 

1 O que foi ensinado no treinamento utilizo      
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com frequência em meu trabalho atual 

2 O treinamento que participei, tornou-me 

receptivo as mudanças no trabalho. 

     

3 Tenho sugerido mudanças nas rotinas de 

trabalho, após o treinamento que 

participei.  

     

4 O meu trabalho melhorou, em qualidade e 

empenho. 

     

5 Executo com mais rapidez os trabalhos 

relacionados ao treinamento. 

     

6 O treinamento que participei beneficiou 

meus colegas de trabalho. 

     

7 Tenho mais confiança no desempenho e 

na execução do meu trabalho. 

     

8 Tenho mais motivação para o trabalho que 

executo. 

     

9 O treinamento que participei, foi 

determinado pela chefia. 

     

10 Participei do treinamento por motivo de 

progressão. 

     

11 Socializo os conhecimentos adquiridos 

com outros servidores. 

     

12 Pretendo participar de outros treinamentos 

correlacionados as minhas atividades.  

     

13 Aproveito as oportunidades de treinamento 

determinado pela chefia. 

     

14 A carga horária do treinamento foi 

suficiente para adquirir conhecimentos na 

área. 

     

15 A chefia imediata orienta e apoia a 

participação em treinamento. 

     

16 Esta satisfeito no trabalho que executa      
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Fonte: Adaptado de ABBAD, (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

após o treinamento. 

17 Tenho recebido elogios, quando coloco em 

prática as habilidades que aprendi. 

     

18 Recebo orientação quando cometo erros 

relacionados ao treinamento. 

     

19 A chefia da unidade de minha lotação 

incentiva ao cadastro do LNC. 

     

20 Participei do LNC sugerindo algum 

treinamento. 
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APÊNDICE F – Instrumento de Pesquisa 2 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO TREINAMENTO NO TRABALHO 

 

Prezado Chefe, 

 

Abaixo, estão apresentados 20 itens a respeito do impacto do treinamento no trabalho. 

As respostas darão subsídios à avaliação e o aprimoramento dos treinamentos 

oferecidos pelo CCEP – Coordenadoria de Capacitação e Educação Permanente, e 

dessa forma, adequá-los aos tipos de situações que o servidor enfrenta no trabalho no 

seu dia a dia.  

Suas respostas serão confidenciais e tratadas de forma conjunta, com outras 

informações obtidas junto aos participantes do treinamento. A qualidade dos resultados 

desse trabalho de avaliação de treinamento depende muito do seu empenho em 

responder com cuidado e precisão. 

Considere, para tal, o período transcorrido desde o término do mesmo até a data de hoje. 

Escolha o ponto da escala que melhor descreve a situação. Por favor, não deixe 

questões sem respostas. Agradecemos o apoio e colaboração. 

 ESCALAS SIM NÃO FREQUENTEMENTE PARCIALMENTE 
NÃO SE 

APLICA 

1 O Servidor utiliza com frequência, em 

seu trabalho, o que foi ensinado no 

treinamento. 

     

2 Aproveita as oportunidades que tem 

para colocar em prática o que foi 

ensinado. 

     

3 As habilidades desenvolvidas fizeram 

cometer menos erros. 

     

4 Executa o trabalho com maior rapidez      

5 A qualidade do trabalho melhorou nas 

atividades diretamente relacionadas 

ao treinamento. 

     

6 A qualidade do trabalho melhorou,      
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mesmo naqueles que não precisam, 

estar vinculado ao conteúdo do 

treinamento. 

7 A participação no treinamento 

aumentou a motivação no trabalho. 

     

8 Houve mudanças na rotina dos 

trabalhos. 

     

9 O treinamento tornou-o (a) receptivo 

(a) as mudanças. 

     

10 Depois do treinamento o servidor tem 

mostrado mais confiante. 

     

11 O Servidor tem contribuído com os 

colegas de trabalho com o que foi 

ensinado. 

     

12 O treinamento foi solicitado através da 

unidade. 

     

13 O Servidor fez o cadastro do LNC no 

ano anterior. 

     

14 O servidor expressa suas ideias no 

ambiente de trabalho. 

     

15 O servidor mantém-se calmo nas 

atividades mais complexas. 

     

16 O servidor contribui para um clima de 

trabalho produtivo. 

     

17 O servidor contribui para melhoria dos 

processos internos. 

     

18 O servidor mostra interesse na 

continuação em TD&E 

     

19 A unidade promove a divulgação e 

incentiva aos servidores a participar 

do LNC 

     

20 O treinamento/capacitação que o      
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Fonte: Adaptado de ABBAD, (2012). 

servidor participou estava no 

planejamento da unidade e 

cadastrado no LNC 

 

 




