


TREINAMENTO: ESTRATÉGIA
INDISPENSÁVEL

PARA O SUCESSO
Gestão & RH promove pesquisa sobre T&D nas maiores e

melhores empresas e revela as áreas mais contempladas para
manter as organizações na linha de frente no mundo globalizado.

Manter todos os quadros da empresa
sempre atualizados para enfrentar as novas
tecnologias que se alteram em grande velo-
cidade e as exigências do mundo globalizado
não é tarefa simples. Mesmo nas maiores
empresas, o desafio é implantar treinamen-
tos que desenvolvam os colaboradores de
modo contínuo e abrangente, promovendo
uma cultura de aprendizado em que a tro-
ca de informação seja fundamental para que
todos acompanhem os processos com flexi-
bilidade e criatividade.

Em sua visita ao Brasil, em junho, Peter
Senge, do Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts e autor de "A quinta disciplina", livro
que revolucionou o gerenciamento empresarial
com o conceito de "organização que aprende",
afirmou que o sucesso a longo prazo nos ne-
gócios não está garantido apenas por meio do
controle de recursos como capital, matéria-pri-
ma ou tecnologias, mas, principalmente, pela
capacidade de aprendizado e adaptação das
empresas por meio do envolvimento das pes-
soas. Para ele, a capacidade de aprender mais
rápido que os concorrentes é a única vanta-
gem competitiva sustentável a longo prazo.

O dia-a-dia das organizações também
comprova que, mesmo diante de tantos re-
cursos investidos em treinamento, a com-
petência fundamental que promoverá a lon-
gevidade das empresas é a capacidade de
aprender e criar culturas orientadas para a
superação de resultados.

Apenas investimentos em tecnologia da
informação não garantem a evolução das or-
ganizações rumo a desempenhos mais signifi-
cativos, uma ação que enfrenta complicadores
justamente no engajamento e na inspiração
das equipes de trabalho.

PESQUISA REVELADORA
Os questionários da pesquisa de T&D

foram encaminhados por e-mail para os res-
ponsáveis da área de RH de 500 empresas
selecionadas entre as "Maiores e Melhores
Empresas". Entre as 190 que responderam ao
questionário, 52% contam com mais de 2.500
colaboradores e 42% com quadro entre 500 e
2.500 pessoas, o que demonstra o porte das
empresas participantes.

Na maioria das empresas, a média de ho-
ras de treinamento por colaborador se com-
para à média internacional - em torno de 37
horas anuais - embora 18% das organizações
dediquem entre 40 e 50 horas anuais e 42%
invistam de 50 e 80 horas por colaborador em
determinadas áreas, incluindo os treinamentos
presenciais e os a distância, Para Hugo Nisem-
baum, formado em Ciências do Comportamen-
to e Desenvolvimento Organizacional e diretor
da Learning Agency Mapa de Talentos, essa
média só leva em conta o treinamento formal.
"Pesquisas recentes mostram que mais de
70% do aprendizado nas organizações acon-
tece informalmente e faz parte do que hoje
chamamos workflow learning, ou seja, o cola-
borador aprende enquanto trabalha."

NUMERO DE COLABORADORES DAS EMPRE-
SAS CONSULTADAS



Para qualificar os colaboradores, tornando-
os autônomos e co-responsáveis no processo de
trabalho, os treinamentos presenciais ou a dis-
tância têm se mostrado fundamentais, embora
o formato tradicional ainda prevaleça, realizado
dentro da empresa ou em espaços externos -
57% das empresas consultadas oferecem 90%
de horas de treinamento presencial, contra
10% a distância. Em 5% das empresas, a média
a distância já se iguala ou supera a média pre-
sencial, num indício claro de que essa tendência
tende a crescer em organizações de todas as
áreas, graças às novas metodologias de ensino
e de avaliação. Por exemplo, na Telefônica e na
HDI Seguros, o treinamento a distância eqüivale
a 80% das horas; na Xerox, 70%; no Magazine
Luiza, o número de horas do treinamento a dis-
tância empata com o presencial.

Para Hugo'Nisembaum, "a tendência de au-
mento de treinamento a distância é inexorável,
Mais ainda quando aumenta a geração internet,

acostumada a lidar com essas novas mídias. Essa
mesma geração desenvolve uma nova forma de
aprendizado, conhecida hoje como 'Conectivis-
mo', e se caracteriza pela troca de conhecimentos,
acelerando o processo de atualização, e não de-
pendendo dos cursos (e-Learning ou presenciais)
formais, que, pela velocidade das mudanças, não
conseguem responder às necessidades de co-
nhecimento na hora que as pessoas precisam",

Liderança e gestão de pessoas lideram a
lista dos temas de treinamento para o próximo
ano mais citados na pesquisa. Em seguida, apa-
recem vendas e atendimento. Para o professor
da Fundação Dom Cabral Marco Túlio Zanini, não
existem regras capazes de resolver a questão da
liderança, mas manter os colaboradores motiva-
dos é um bom começo. "É importante criar um
contexto capacitante, para que os colaboradores
possam se desenvolver; estruturar o sistema for-

mal de incentivos, como remuneração e recom-
pensas, confiar autonomia e liberdade de ação
aos colaboradores de forma a gerar co-participa-
ção e maior sentido para a execução das tarefas;
estabilizar e sincronizar processos formais de for-
ma a criar mais sentido e enriquecer as rotinas
de trabalho; e investir mais na internalização de
valores e princípios que em regras externas. En-
tender que pessoas não são páginas em branco a
ser preenchidas com regras, mas buscar desen-
volver e acreditar que são capazes de contribuir
com suas melhores habilidades e idéias, desde
que esteja claro a todos o que é valor e quais
os princípios e meios que devem ser observados
para se construir em conjunto."

"A tendência é que nos próximos anos au-
mente a preocupação com gestão de pesso-
as, principalmente na abordagem de Gestão
de Talentos, devido à dificuldade que a maio-
ria das empresas tem em atrair, desenvolver
e reter talentos, e o gerente/chefe/supervisor
tem um papel fundamental nesse processo.
A qualidade da relação chefe/colaborador tem
um peso fundamental para o desenvolvimen-
to e satisfação dos colaboradores. Pesquisas
(Gallup, Fundação Dom Cabral) indicam que
um percentual muito baixo de pessoas con-
segue expressar os seus talentos de forma
permanente nas posições que ocupam", afir-
ma Hugo Nisembaum.

Predominantemente, os treinamentos
são feitos na sua grande maioria por con-
sultorias externas (44%). Em cerca de 3%
das empresas, os treinamentos envolvem
o próprio RH, com equipe de colaboradores
internos, e 44% optam pela combinação das
duas modalidades.



A questão da mensuração de resultados
em T&D é mundial e representa uma das prin-
cipais tendências nessa área. O "State of the
Industry report- 2007" da ASTD mostra que os
resultados dos treinamentos presenciais ou a
distância para a organização incluem aumento
de produtividade; retenção de empregados es-
senciais; qualidade dos produtos e serviços, sa-
tisfação do cliente; satisfação dos empregados;
lucratividade e redução do tempo de melhoria.
"É importante frisar que essas avaliações mui-
tas vezes estão desconectadas dos processos
do negócio e continuam representando o maior
desafio para RH", diz Hugo Nisembaum.

No Brasil, a pesquisa mostra que as empre-
sas medem o ROÍ (Return on Investment) para
aferir o impacto dos treinamentos nos resultados
do negócio, utilizando os seguintes indicadores:

CLIMA DE CONFIANÇA É
ESSENCIAL

A cultura do conhecimento, tão valorizada
atualmente, necessita de treinamento aliado
a um ambiente de confiança dentro das em-
presas, "principalmente quando ele fomenta
troca de informações, que faz parte do co-
nectivismo", frisa Hugo. A transparência nas
relações internas, percepção de integridade
e preocupação com os funcionários, percep-
ção de justiça e a qualidade da comunicação
interna são imprescindíveis para a troca de
experiências e informações necessária para o
crescimento dos colaboradores. Para Marco
Túlio Zanini, quando há um contexto capaci-
tante no ambiente de trabalho, baseado em
confiança, os colaboradores são inspirados
e contribuem com seus melhores esforços e
idéias, falam abertamente sobre problemas,
trocam experiências. Esse clima de transpa-
rência permite atingir os maiores desafios do
T&D, apontados na pesquisa.

Para o executivo Felipe Westin, diretor
de Performance Organizacional da Ríght Ma-
nagement, existem quatro elementos-chave
para as empresas engajarem e reterem os
seus talentos. O primeiro é ter um excelente
ambiente de trabalho. O segundo é ter uma
liderança preparada para cuidar das pessoas

de forma individualizada. O terceiro é assegu-
rar que as pessoas estejam se desenvolvendo
e que tenham perspectivas de carreira. E o
quarto elemento é assegurar uma remunera-
ção e um reconhecimento competitivo ade-
quado à contribuição das pessoas. Tudo isso
está diretamente ligado à cultura do aprendi-
zado e, conseqüentemente, ao T&D.

"Criar oportunidades de desenvolvimento e
proporcionar novos desafios para os seus lide-
rados é uma das maneiras de o líder inspirar
a criatividade, o espírito inovador e empreende-
dorismo em seus colaboradores. "É importante
que se abra espaço para que as pessoas pos-
sam utilizar e maximizar o seu potencial criativo
e inovador. Dar a liberdade e exigir responsabili-
dade pelos resultados", ressalta Felipe.

"Não é a cultura do conhecimento que aju-
da a reter talentos, e sim a possibilidade das
pessoas poderem manifestar os seus pontos
fortes (talentos, conhecimentos, habilidades,
experiências) nas posições que ocupam", con-
clui Hugo Nisembaum.



TENDÊNCIAS EM T&D
NO BRASIL

Pesquisas sistemáticas sobre T&D nas organizações nacionais e internacionais,
realizadas pela ABTD, permitem traçar um perfil da área, apontar tendências e

programar estratégias para os próximos anos.
A pesquisa "Retrato do T&D no Brasil"

2006/2007, realizada pela Associação Brasileira
de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) sob a
coordenação de Alfredo Pires de Castro, diretor-
técnico da entidade, e organizada por Alexandre
Slivnik demonstra que os investimentos em T&D
no Brasil se equiparam - em alguns casos até
superam - os países mais desenvolvidos.

O estudo envolveu 305 organizações dos
segmentos industrial e de serviços. Entre elas,
cerca de 40% reúnem mais de mil colaborado-
res (sendo mais de 2.500 em 28 delas), 28% da
amostra tem entre 200 e 500 pessoas e 24%,
menos de 200, demonstrando a abrangência do
tema para organizações de diferentes portes. O
tamanho médio das empresas participantes é
de 1.524 colaboradores, significando um inves-
timento de R$ 1,5 milhão anuais em T&D.

O número médio de horas anuais de trei-
namento por colaborador no Brasil foi 47 - um
indicador bastante relevante, que apontou um
crescimento de 20% em relação à pesquisa
anterior (39 horas). Mesmo assim, o estudo da
ABTD mostrou que 26% das organizações ain-
da dedicavam menos de 20 horas anuais por
colaborador. Por outro lado, 18% dedicavam
mais de 80 horas anuais de treinamento por
colaborador, número maior que os 11 % obti-
dos na pesquisa anterior.

Segmentos participantes"

Já na resposta a uma pergunta estimulada,
na qual as organizações deveriam atribuir uma
ordem de importância para os quatro temas de
T&D e sua relação com a estratégia organizacio-
nal, obteve-se um expressivo resultado de 36%
para o estabelecimento de indicadores alinhados
com a estratégia da organização e 32% para os
Programas de Desenvolvimento de lideranças.
Isso mostra que as competências e os modelos
de liderança constituem-se na maior prioridade
para os futuros programas (e como eles estarão
vinculados à estratégia maior da organização).

Os seis temas que mais desafiam os profis-
sionais (para 38% dos respondentes) estavam
relacionados com a capacidade de mensuração
dos impactos dos programas, sua ligação com a
estratégia organizacional e mudança cultural.

Desafios do T&D
Um dos maiores desafios para T&D - a

avaliação dos impactos de um programa ou
de um conjunto de ações - ainda não possui
método específico para 22% dos respon-

A média de horas anuais por colaborador
varia em função do porte da organização (entre
43 e 58 horas) - média semelhante à interna-
cional, segundo pesquisa da ASTD Internacio-
nal, que apontou uma média de 30 horas para
a maioria das organizações e 38 horas para o
grupo seleto, denominado "grupo líder em de-
senvolvimento de pessoas": 30 horas para os
Estados Unidos; 36 horas para a Europa; 30 ho-
ras para a Ásia; 34 horas para a Austrália; e 31

* horas para a América Latina.

A pesquisa nacional mostra ainda que a in-
dústria dedica maior carga horária anual de T&D
aos seus profissionais (49 horas), 13% maior do
que o constituído por organizações do segmento
comercial e outros, como institutos de pesquisa
e educação (42 horas anuais por colaborador).



as outras organizações, porém, a avaliação
das ações de treinamento é baseada, prin-
cipalmente, na opinião dos participantes e
clientes internos - alternativas selecionadas
por 37% das organizações, Esse dado pro-
va o que percebemos no dia-a-dia, através
da importância e utilização do nível 1 de
Kirkpatrick (avaliação de reação).

Maiores desafios

5% para o grupo seleto, denominado "grupo
líder em desenvolvimento de pessoas". No re-
latório de comparações por região do mundo,
têm-se as seguintes médias: 2,2% para os
Estados Unidos; 2,5% para a Europa; 3,7%
para a Ásia; 2,8% para a Austrália; e 2,5%
para a América Latina.

Percentual do investimento anual em T&D
em relação à folha de pagamento

A proporção entre o investimento anu-
al médio de T&D por treinando e a folha de
pagamento, no Brasil, foi de 3,2% em 2006,
comparável às médias internacionais, pouco
inferior à da Europa. Contudo, chama bastan-
te a atenção o patamar alto (mais de 4%) das
maiores empresas brasileiras, o que coloca o
Brasil num patamar superior à média mundial
e equivalente à média do grupo líder em de-
senvolvimento de pessoas.

No gráfico, pode também ser comparada
a evolução que esse indicador apresenta em
relação a 2005. Na primeira pesquisa, a mé-
dia tabulada foi de 2,7%. Com a consolidação
dos demais dados da pesquisa, pode-se infe-
rir que ocorreu de fato um crescimento dos
investimentos em T&D em relação à remune-
ração e aos benefícios fornecidos no Brasil,
considerando principalmente a estabilidade
da moeda e o patamar muito baixo de inflação
e, por conseqüência, de reposição salarial.

Em termos internacionais, esse indicador,
divulgado pela A-STD em sua pesquisa inter-
nacional (que considera vários países), é de
2,5% para a maioria das organizações e de

"A grande maioria das organizações (mais
de 70%) planejava ampliar seus investimentos
em programas de T&D para 2008. Não obstan-
te - os 21 % das organizações que declararam
que o orçamento não será alterado, que podem
se juntar aos cerca de 4% que esperam redu-
ção - estamos diante de um quadro altamente
favorável, de ampliação dos investimentos",
explica Alfredo Castro.

O investimento anual médio de T&D por
treinando no Brasil é de US$ 820, e as pesqui-
sas apontam que esse valor é superior ao do
ano anterior (US$ 610), mostrando um cres-
cimento de 5,5% em relação ao encontrado
na pesquisa de 2005 (US$ 530). "Em termos
internacionais, esse indicador, divulgado pela
ASTD em sua pesquisa internacional (que con-
sidera vários países), é de US$ 826 para os
Estados Unidos; US$ 743 para a Europa; US$
459 para a Ásia; e US$ 395 para a América
Latina. Isso nos coloca em um patamar supe-
rior em relação à América Latina e Ásia, mas
abaixo da Europa e dos Estados Unidos. No
Congresso Brasileiro da ABTD de 2003, a mé-
dia brasileira estabelecida ficou no patamar de
US$ 370. Com esse dado, pode-se estabelecer
uma comparação empírica de crescimento de
mais de 60% em três anos, considerando os
valores em dólar americano", frisa Alfredo.

As respostas foram estimuladas em dez
categorias distintas, e aparecem tabuladas
aqui pela ordem na qual foram priorizadas,
sem avaliação absoluta (somente relativa)
entre elas. As atividades comerciais (vendas)
foram as mais priorizadas e as áreas de finan-
ças, saúde e RH, as que menos receberam
treinamentos.

Investimentos em T&D por área

"A ABTD já realiza essa pesquisa há quatro
anos e sentimos o crescimento da área. Pode-
mos dizer que a previsão no próximo ano será
acima do crescimento do PIB brasileiro, o que
significa que o setor de T&D no Brasil cresce
acima do crescimento médio da economia. A
liderança estará entre as áreas de maior cres-
cimento, assim como o treinamento com multi-
mídias, combinando o e-Learning, presencial e
a distância, devido ao aumento da implantação
de estruturas cada vez mais descentralizadas
geograficamente", conclui Alfredo.
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