
Usado como
estratégico
"É impossível gerenciar algo que não se pode descrever. A mensuração é a linguagem
com a qual se descrevem as organizações estratégicas" (David Norton, autor de "A
Estratégia em Ação")

uitas empresas, princi-

palmente as grandes,

estão reposicionando a

área de RH, colocando-

a a nível estratégico, en-

tendendo que ela contribui, de forma objeti-

va, para a melhoria contínua da organização.

Para desenvolver estrategicamente as

atividades de RH, as empresas estão imple-

mentando a norma ISO 10015: Diretrizes

para treinamento. "Estas diretrizes abrangem

o desenvolvimento, implementação, manu-

tenção e melhoria das estratégias e dos

métodos de treinamento que afetem a quali-

dade dos produtos fornecidos por uma or-

ganização."Na página2 da norma temos um

gráfico (ao lado) que explica o treinamento

como recurso estratégico para a empresa

melhorar continuamente seus resultados.

Necessidades de melhoria
Toda empresa tem necessidade de

melhoria. Seja para resolver problema -di-

minuir custos, melhorar seu produto ou en-

tão para aproveitar oportunidades- melho-

rar sua participação no mercado em que

atua ou para explorar outros mercados. Os

gestores e a alta direção da empresa de-

vem fazer, de tempos em tempos, um Le-

vantamento de Necessidade de Melhoria.

O gestor de RH não mais fará o LNT-Le-

vantamento de Necessidades de Treina-

mento - de forma tradicional e isolada. Es-

trategicamente, é preciso levantar todas as

necessidades de melhoria e não somente

as necessidades de treinamento.

Uma vez conhecidas as necessidades

de melhorias, deve-se fazer a análise das

necessidades da organização para identifi-

car aquelas que são relacionadas à com-

petências e aquelas que se relacionam a

outros fatores. Muitas necessidades nada

têm a ver com melhoria de competência ou

treinamento. Como exemplo de outras ne-

cessidades podemos citar a falta de recur-

sos - falta máquina, falta pessoal, falta es-

paço, falta equipamento e tecnologia. Às

vezes, a empresa tem pessoal competen-

te, para desenvolver determinada ativida-

de, mas não tem a infra-estrutura ou o su-

porte necessário para implementá-la.

Na fase que identificamos as necessi-
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dades relacionadas à competência, preci-

samos, também, separa as necessidades

de treinamento, das outras necessidades.

Existem outras necessidades, que supridas,

contribuem para melhorar a competência

dos profissionais e da empresa. Desenvol-

ver programas de treinamento, muitas ve-

zes é a pior alternativa.

Na área de RH da GE há uma grande

faixa com o texto: NÃO TREINAR, SE POS-

SÍVEL. Se a empresa melhorar o processo

de seleção de pessoal, certamente, pode-

rá deixar de desenvolver um ou vários pro-

gramas de treinamento. Melhorar o plano

de carreira, melhorar o plano de remunera-

ção, melhorar a estrutura ou melhorar a

estratégia podem ser ações mais eficazes

do que o treinamento.

Quando fica evidente a necessidade

de treinamento, deve-se desenvolver pro-

gramas de treinamento com o objetivo de

eliminar os gap's das competências atu-

ais e/ou desenvolver novas competênci-

as requeridas pela organização. Dessa

forma, o treinamento deve ser desenvolvi-

do de acordo com o seguinte ciclo (Fig. 2

da norma ISO 10015):

as COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS ou
"CORE COMPETENCE", que são aquelas

que estão relacionadas com o que a em-
presa faz ou deveria fazer de melhor. Par-
tindo das competências essenciais, deve-
se definir as competências necessárias às

áreas da empresa e aos cargos e pessoas.
As fases seguintes do ciclo de treina-

mento - PROJETO e EXECUÇÃO - devem
ser desenvolvidas de acordo com a boa téc-
nica. Profissionais da área de treinamento
certamente não terão dificuldades em se-

guir essas diretrizes da norma 10015. A fase
- AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO
TREINAMENTO - é complexa, mas pode
ser implementada com certa facilidade, se-
guindo as diretrizes da norma ISO.

Para avaliar treinamento, deve-se utili-
zar as seguintes de avaliações:

Avaliação tipo REAÇÃO
Avaliação da APRENDIZAGEM

Avaliação da mudança de COMPOR-

TAMENTO
Avaliação dos RESULTADOS - Quali-

tativos e Quantitativos

Avaliação do RETORNO DO INVES-

TIMENTO

O ciclo do treinamento traz novidades

interessantes. Na sua primeira fase - DEFI-
NIÇÃO DAS NECESSIDADES DE TREINA-

MENTO - deve-se fazer um diagnóstico, e
não simplesmente listar os cursos que se

supõe convenientes.
O diagnóstico deve definir as necessi-

dades de treinamento em termos de com-
petências. Inicialmente deve-se identificar

O desafio atual dos profissionais de
RH é utilizar as avaliações, com eficiên-
cia e eficácia, para provar que treinamen-

to é investimento com retorno. É preciso
provar que treinamento dá resultado.
Muito resultado.

O ciclo do treinamento se completa com
a MONITORAÇÃO. É preciso auditar cons-
tantemente todas as fases do ciclo. A mo-

nitoração é recurso indispensável para ga-
rantir a Melhoria Contínua do processo de
treinamento.

A norma ISO 10015
É conveniente que a organização defi-

ne a competência necessária a cada ativi-
dade que afeta a qualidade dos produtos e

serviços, avalie a competência do pessoal
para realizar a atividade e elabore planos
para eliminar quaisquer lacunas de compe-

tências que possam existir. Recomenda-se

que a definição tome por base a análise das
necessidades atuais e futuras da organiza-
ção, em contra-posição à competência exis-

tente de seu pessoal.
Os objetivos deste estágio são os se-

guintes:
definir as lacunas entre competência

existente e requerida;
definir as necessidades de treinamen-

to dos empregados cuja competência exis-
tente não atenda àquelas requeridas para

o trabalho. (Fonte: norma ISO 10015 -
4.2.1-Geral-Pag. 4)

Os gestores devem garantir a realiza-

ção da Avaliação dos Resultados do Trei-
namento. Dentro de um determi-
nado período, após o término do
treinamento, convém que a gerên-
cia da organização garanta a rea-

lização de uma avaliação para ve-
rificar o nível de competência al-

cançado. (Fonte: norma ISO
10015-4.5.1-Geral-Pag. 7)

Os gestores também devem

fornecer oportunidades adequa-
das e pertinentes para o treinan-
do aplicar as competências que
estão sendo desenvolvidas. (Fon-

te: norma ISO 10015 - 4.4.2.2 - Apoio ao
treinamento - Pag. 7)

Os gestores precisam saber qual é o
retorno do investimento em treinamento,
pois muitos empresários chegaram à con-
clusão que os Recursos Humanos de suas

empresas são seus ativos intangíveis mais
importantes.

Entretanto, são poucas ainda as empre-
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sas que possuem ferramentas para medir
o Retorno do Investimento em Recursos
Humanos. As organizações bem-sucedidas,
conscientes da importância de seus Recur-
sos Humanos, estão utilizando ferramentas
para implementar e avaliar ações de trei-
namento e desenvolvimento de pessoas.
Entre essas ferramentas merecem desta-
que o discutido Balanced Scorecard, a Ges-
tão de Competências e a Gestão do Co-
nhecimento. Mas, certamente, a mais im-
portante ferramenta para aumentar a efici-

ência e eficácia das ações de desenvolvi-
mento de competências é a norma ISO
10015: Diretrizes para treinamento.

A IS010015 é uma ferramenta de ges-
tão que dá suporte ao processo de apren-
dizagem da organização, para conseguir
melhores resultados de negócios. As nor-
mas ISO fornecem diretrizes para as orga-
nizações sobre o que constitui um sistema
eficaz de gestão da qualidade e modelos
em relação aos quais esses sistemas po-
dem ser auditados para dar a organização

e aos seus clientes, garantias de que estão
operando eficazmente. A norma IS010015
fornece as diretrizes para que o treinamen-
to seja eficiente e eficaz.

Contratando o treinamento correto
Algumas dicas que podem evitar muitas dores de cabeça
posteriores aos treinamentos implementados

o longo destes diversos

anos de trabalho, como

professor de uma univer-

sidade de renome, con-

sultor e instrutor de diver-

sos treinamentos, tenho visto uma série de

erros na busca e contratação de serviços

de treinamento por parte das empresas.

Espero que este artigo ajude a todos a con-

tratar melhor e mais inteligentemente, me-

diante o fornecimento de importantes dicas

que podem evitar muitas dores de cabeça

posteriormente.

1) Defina suas necessidades antes de

contatar alguém

Exato. Inicie pelo seu cliente interno e

entenda do que este precisa. Peça ao re-

quisitante do treinamento para que ele de-

fina suas necessidades da melhor forma

possível. Entenda-as antes de prosseguir

com a busca e contratação do treinamen-

to. Fica extremamente difícil prospectar o

mercado sem saber exatamente o que se

quer. Em último caso, reúna as empresas

candidatas a ministrar o treinamento e o
requisitante para que estes possam trocar
informações que serão valiosas na defini-
ção do conteúdo e formatação do treina-
mento. Não prossiga antes de estar seguro
que suas necessidades estão claras e en-
tendidas por todas as partes envolvidas.

2) Planeje o treinamento com antecedência
Buscar um treinamento de afogadilho

pode ser um dos maiores erros nesta área.
A contratação de um serviço pode levar tem-
po. Quanto mais especializado for o treina-
mento, maior será a dificuldade em encon-
trar alguém apto a ministrá-lo. Necessida-
des estabelecidas de última hora devem ser
evitadas ao máximo. Já verifiquei que há
empresas que deixam para o final do ano a
realização de treinamentos contemplados
no seu plano anual. Na grande maioria das
vezes isto se deve ao fato de que há uma
verba orçada e disponível e, com o término
do ano, deseja-se utilizar este ou o mesmo
não valerá para o próximo período. Contu-
do, obter datas disponíveis por parte da
contratada e dos treinandos pode compro-
meter tudo. Além do mais, esta é a época
onde mais costumeiramente as empresas

de treinamento estão ocupadas. Tal inicia-
tiva pode, até, comprometer o próprio cus-
to do treinamento.

3) Cesse a prática de contratar unica-
mente com base no preço

Esta recomendação foi feita há anos
pelo Dr. W. E. Deming, especialista ameri-
cano na área da Qualidade. Embora ainda
seja extremamente atual, diversas empre-
sas insistem em não segui-la. O barato sai
caro, todos sabem, mas poucos se lembram
de questionar ofertas muito mais baixas que
as dos demais concorrentes. Milagres nin-
guém faz, preços baixos podem esconder
alguma grande deficiência ou carência da
consultoria candidata. Por exemplo, o que
dizer quando alguém contrata única e ex-
clusivamente com base no preço ofertado,
sem levar em consideração a duração do
treinamento (carga horária), o programa
ofertado (conteúdo) e até a própria capaci-
tação dos instrutores (sênior, júnior etc.)?
Se quiser usar o preço na comparação en-
tre empresas candidatas, estabeleça a
mesma base, ou seja: duração de treina-
mento, programa mínimo, material didáti-
co, número de instrutores, dentre outros.
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Caso contrário, cuidado com armadilhas.

4) Contrate com base no histórico do

prestador de serviço

A contratação de um serviço é mais pro-

blemática do que a de um bem. Enquanto

que este último existe fisicamente, sendo

possível vê-lo, manuseá-lo, testá-lo e ava-

liá-lo, o mesmo não ocorre com serviços.

Estes sempre envolvem um maior ou me-

nor grau de intangibilidade, fazendo com

que a avaliação seja mais complexa. Con-

tudo, é sempre possível pedir referências

de outros clientes onde o mesmo treinamen-

to já foi realizado e, com estas informações,

averiguar se a qualidade foi plenamente

satisfatória. Não espere milagres, se a coi-

sa não correu bem na outra empresa, pro-

vavelmente também não correrá na sua.

Esta alternativa não elimina por completo

os riscos (é certeza que a consultoria so-

mente dará referência de clientes satisfei-

tos, nunca dos insatisfeitos), mas os dimi-

nui sensivelmente. Afinal, conversar com

antigos clientes é a melhor forma de se

entender como o trabalho é realizado.

5) Cuidado com os "especialistas"

Hoje há uma verdadeira infestação de

(pseudo) especialistas em todas as áreas

do conhecimento humano. Lembro-me de

quando o conceito de reengenharia foi lan-

çado nos EUA. Um mês após isto, já havia

uma empresa de consultoria no país ofere-

cendo treinamento. Há alguns anos, conhe-

ci um especialista de uma outra consultoria

que ministrou diversos treinamentos de um

certo assunto sem nem sequer ser forma-

do. Não basta só ter conhecimento. É pre-

ciso também ter vivência naquilo em que

se quer obter uma maior qualificação dos

recursos humanos. Para evitar surpresas,

converse com o(s) instrutor (es) do curso.

Sinta qual é sua vivência e conhecimento

sobre o assunto. Cuidado com currículos

ou propostas. Papel aceita qualquer coisa.

Currículos podem ser até bonitos mas não,

necessariamente, refletem a realidade ou

verdadeira competência da pessoa.

6) Evite surpresas posteriormente

Peça a empresa de treinamento que for-

neça antecipadamente um programa com os

tópicos e duração de cada um destes. Se o

treinamento já foi ministrado antes, e com

sucesso, não haverá nenhuma dificuldade

de atender a esta demanda. Distribua este

aos treinandos para que eles saibam quais

os tópicos vão ter e com que profundidade

(duração). Obtenha feedback dos participan-

tes durante o treinamento, e não apenas ao

final. Durante os intervalos, procure conver-

sar com eles e obter as suas impressões.

Se o barco não estiver correndo conforme o

previsto, ainda é possível corrigir o rumo ou,

até, interromper o treinamento e rediscuti-lo

mais cuidadosamente.

7) Encerre corretamente

Sempre, mas sempre mesmo, faça a

avaliação de reação ao término do treina-

mento. Esta pode ser imediatamente após

este ou, então, após alguns dias. Não im-

porta. Há defensores de cada uma destas

opções. Entretanto, envie esta avaliação à

empresa que ministrou o treinamento. Se o

objetivo é estabelecer uma parceria de lon-

go prazo, a contratada ficará muito conten-

te em saber onde acertou e onde pode

melhorar ainda mais o seu desempenho.

Por fim, busque uma forma de medir o

quanto treinamento foi útil para os participan-

tes, avaliando mudanças no seu comporta-

mento, desempenho ou conhecimento. Esta

é, sem dúvida, a tarefa mais difícil de todas.

Contudo, sem ela, nunca se saberá se o trei-
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namento esta sendo eficaz ou não.

Anúncio

Fonte: Banas Qualidade, ano 14, n. 155, p. 28-33, abr. 2005.




