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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 41ª edição do Fórum de TIC da Dataprev, que 
debateu as diversas maneiras que as empresas encontram para capacitar, treinar e 
formar os seus empregados, algumas até construindo universidades particulares.

Durante as atividades, representantes do Serpro, do INSS, da Fiat e de Furnas abor-
daram as diversas experiências no campo da Educação Corporativa adotadas pelas 
empresas e compartilharam experiências exitosas que levam ao aperfeiçoamento 
quase diário dos programas de formação e capacitação dos respectivos empregados.

Realizado desde fevereiro de 2009, o Fórum de TIC Dataprev abre espaço para dis-
cussões e troca de experiências sobre vários assuntos relacionados à Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Boa leitura
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Educação corporativa na Dataprev

Janice Brutto ¹
Dhébora Belém²

¹Diretora de Pessoas da Dataprev
² Departamento de educação corporativa da Dataprev 

A Dataprev trabalha com soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Seu maior cliente é o Ministério da Previdência Social, particularmente o INSS. 
A Previdência Social tem por fim assegurar ao beneficiário os meios indispen-
sáveis para sua manutenção e sobrevivência, seja por motivo de: incapacidade, 
idade avançada (aposentadorias), desemprego involuntário, encargos de família 
(como auxílio maternidade), reclusão ou morte de beneficiários dos quais ter-
ceiras pessoas dependam economicamente, e casos de pensões. A missão da 
Dataprev que é fornecer soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 
para que o estado possa executar e aporimorar as políticas sociais adotadas no 
país. A Dataprev também provê soluções para o Ministério do Trabalho, o Minis-
tério do Planejamento e a Receita Federal, entre outros ministérios e algumas 
instituições federais. A empresa é o principal provedor de soluções tecnológi-
cas para gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de re-
gistros civis da população brasileira. Foi fundada em 1975 e, desde então, vem 
coletando dados do cidadão, a partir de sua inserção no mercado de trabalho. 
Atualmente, a empresa possui um quadro funcional, autorizado pelo Ministério 
do Planejamento, com lotação de 3.800 vagas, das quais 100 estão reservadas 
para anistiados - empregados demitidos na época do Plano Collor, quando houve 
uma determinação para redução de 30% do seu contingente. Após a criação da 
Lei de Anistia (Lei  nº 8.878 de 1994) estes funcionários se habilitaram e estão 
retornando ao trabalho. 

De acordo com dados de 31 de dezembro de 2012, a Dataprev tem um total de 
3.605 colaboradores, dos quais 516 são aposentados ainda em atividade, 58 são 
anistiados e 60 são aprendizes. Em 2005, a empresa possuía 78 aprendizes que 
trabalhavam basicamente em serviços administrativos. Houve uma evolução e 
hoje a Dataprev está formando profissionais dentro da sua área de atuação, que 
é TI (Tecnologia da Informação). Há também 5 dirigentes não empregados, 41 
assessores empregados na condição de ad nutum (caso de servidor não estável, 
que pode ser demitido) e 15 requisitados - empregados de outros órgãos. Em 
2005, havia 3.105 funcionários, e um Quadro de Lotação de Pessoal (QLP) de 
3.400 vagas autorizadas. Conforme dados de 31 de janeiro de 2013, mais de 60% 
dos funcionários têm mais de 45 anos (com mais de 20 anos de casa) e há um 
forte grupo acima de 54 anos. 35% são mais jovens e também têm menos tempo 
de casa (cerca de nove anos, quando os concursos passaram a ser realizados). A 
Dataprev  havia realizado dois concursos em seus 38 anos de história: um deles, 
após 1988, quando a Constituição brasileira passou a exigir o ingresso de fun-
cionários por concursos. Mas, seu quadro não era renovado desde o ano 2000. 
A diretoria decidiu realizar os concursos públicos de 2006, 2008, 2010, 2011 e 
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2012, com o objetivo de desestagnar o quadro de colaboradores. 

Hoje, há um cenário diferente: até a alguns anos, um funcionário com 20 anos 
de empresa possuía uma vantagem em seu currículo. As últimas gerações não 
permanecem tanto tempo na mesma companhia. Existem esforços para que os 
talentos sejam mantidos o máximo possível, mas este fato não pode estar re-
lacionado com a estagnação do quadro. O ramo de atuação da Dataprev é o de 
desenvolvimento de software. Há três centros de processamento: Brasília, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Foram criadas unidades de desenvolvimento de softwa-
re na Paraíba, no Ceará, em Santa Catarina e, mais recentemente, no Rio Gran-
de do Norte. Além de trabalhar no gerenciamento de redes de comunicação de 
dados, no suporte operacional em âmbito nacional, na gestão e tratamento da 
informação, prospecção tecnológica e correio eletrônico, a Dataprev  administra 
o correio eletrônico do INSS. Somados, são 50.000 contas, projetos e propos-
tas de modernização tecnológica. No mapa estratégico planejado de 2010 até 
2015, destacam-se soluções para ambientes tecnológicos integrados, seguros 
e de alto desempenho. Existe um eixo que trabalha com processos internos, no 
aprimoramento e no fortalecimento da cultura de planejamento orientada a re-
sultados, na gestão do parque imobiliário e tecnológico, no gerenciamento da 
infraestrutura, na excelência da tecnologia nas áreas estratégicas e no aperfei-
çoamento das práticas comerciais. 

O foco da empresa encontra-se nas metas de aprendizado, atraindo e desen-
volvendo competências técnicas e gerenciais, na consolidação das políticas de 
responsabilidade social, desenhando adequadamente sua imagem junto à so-
ciedade, aos fornecedores e parceiros, bem como na implantação de sistemas 
de gestão. A diretoria de pessoas foi recentemente reestruturada e foram cria-
dos um Comitê Estratégico e um Comitê Gestor reunindo a expertise na área de 
gestão de pessoas. Neles, são definidas políticas e discute-se as demandas dos 
clientes externos e internos. Para a formação de novas políticas e normativos, 
foram criadas coordenações gerais de Relações de Trabalho, Responsabilidade 
Socioambiental e de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida como sendo as 
áreas de suporte à política de gestão de pessoas. Da mesma forma, criou-se 
uma coordenação de demandas com a formação de representantes da diretoria 
diretamente no cliente interno. Há uma área de execução, que é a área de admi-
nistração de pessoas ou Diretoria de Pessoas (DEP), na qual todos os serviços de 
gestão de pessoas estão incluídos. Já a área de execução e formulação engloba 
um departamento de educação corporativa. Este departamento está em fase de 
implantação e traz alguns pontos de reflexão para hoje.  

Dhébora Belém 

Existem alguns desafios na criação o Departamento de Educação Corporativa. 
A intenção é que, no futuro, a empresa possua sua própria universidade cor-
porativa e, por isso, os esforços estão voltados para uma transição do modelo 
tradicional, que é focado em treinamento e capacitação, para um modelo com 
mais práticas de educação corporativa, a exemplo da preparação para colocar em 
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prática a visão da própria companhia. Atualmente, o departamento conta com 
duas divisões: uma voltada para a avaliação, diagnóstico, planejamento e elabo-
ração de soluções educacionais; outra voltada para as ações educacionais e sua 
gestão, ou seja, o monitoramento, a análise de indicadores e demais atividades 
administrativas. Ainda ligado à divisão de ações educacionais, há um serviço de 
biblioteca, no esforço de proporcionar maior desenvolvimento para as ações de 
capacitação e de desenvolvimento mais focadas na educação corporativa. São 
vários os desafios na criação deste departamento, dentre os principais são me-
lhorar a eficiência das soluções dadas para as demandas dentro da organização. 
Isso inclui o trabalho de aproximação dos clientes internos, mencionados pela 
diretora Janice e dá maior suporte ao negócio. Ou seja, fazer a empresa ter uma 
atuação cada vez mais próxima de suas necessidades e da estratégia da organi-
zação; produzir informações para tomada de decisão. Atualmente há produção 
de alguns indicadores de informações, porém ainda é preciso evoluir  para que 
esse processo ocorra de forma mais ágil e as decisões possam ser tomadas com 
mais eficiência. É preciso diversificar as ações de aprendizagem: poder contar 
com diferentes ações para, quem sabe, poder migrar para um modelo de trilhas 
de aprendizagem. 

Neste contexto, pode-se ampliar a oferta de Educação a Distância (EaD) e buscar 
parcerias externas. No ano de 2012 houve avanços na produção de cursos de 
EaD. A  ideia é intensificar esse trabalho, introduzindo o conceito de educação 
corporativa e a “semente” para uma universidade corporativa. Já existem algumas 
iniciativas alinhadas a este conceito, como um modelo de competências desenha-
do para a empresa, além de haver competências fundamentais e gerenciais ma-
peadas, as quais servem de insumos no sistema de avaliação de desempenho da 
Dataprev. No ano de 2013 foram intensificados os trabalhos - através do progra-
ma de certificação profissional - voltados às necessidades de desenvolvimento, 
de capacitação e de aprendizagem focados nas competências necessárias para o 
alcance dos objetivos estratégicos. A busca é pelo alinhamento dos programas de 
qualificação e especialização técnica contínua com as necessidades do negócio.  
Existe também um trabalho em desenvolvimento, com o objetivo de intensificar 
o preparo e a formação dos instrutores internos, incluindo a aquisição de obras 
alinhadas às necessidades de capacitação. Há também cursos de EaD realizados 
continuamente e ministrados por uma equipe de tutores da própria companhia. 
Ao enfrentar esses desafios nesse momento de reestruturação, é fundamental 
um planejamento que leve em conta as questões culturais da empresa, suas prin-
cipais características, dificuldades e a forma de atuação de outras empresas. É 
nesse momento que a experiência de profissionais que já implantaram um mo-
delo de universidade corporativa se faz muito importante.



9Fórum de TIC Dataprev Educação corporativa
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Educação corporativa - A experiência do INSS

Renata Melo ¹
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

O INSS abrange toda a Previdência Social. Sua missão é garantir proteção ao 
trabalhador e sua família por meio do sistema público de política previdenciária 
solidária, inclusive sustentável, cujo objetivo é o de promover o bem estar social. 
Alguns números são importantes para se compreender a extensão do atendi-
mento do INSS, bem como suas responsabilidades. O instituto tem 30 milhões 
de beneficiários. A Dataprev é a empresa que realiza todo o processamento de 
informações desses beneficiários e as mantém atualizadas para que todos se-
jam pagos em dia. Atualmente, há 47 milhões de contribuintes da Previdência 
Social. A faixa de proteção entre os beneficiários de 16 a 59 anos ainda é de 70%, 
o que significa que há 30% da população economicamente ativa fora da Previ-
dência, sem qualquer cobertura. A média de atendimentos presenciais em todas 
as unidades é de quatro milhões por mês, não incluídos nesse número os aten-
dimentos por telefone realizados pela Central 135, que atinge a marca de apro-
ximadamente cinco milhões mensais. A estrutura do INSS inclui a Presidência, 
cinco coordenações gerais e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS 
(CFAI). Este último, criado em 2011, é um centro de formação dentro de uma es-
trutura originalmente vinculada à Presidência. Com a nova gestão, foi publicada 
uma portaria que determina a subordinação temporária do CFAI a uma diretoria 
de gestão de pessoas, a qual tem estabelecido diretrizes do centro de formação 
do INSS. Em se tratando das unidades descentralizadas, há as superintendências 
regionais, além de alguns órgãos regionais seccionais, como a corregedoria, a 
auditoria e a procuradoria. Há ainda unidades executoras dos serviços prestados 
pelo INSS, no âmbito das gerências executivas e das agências. 

Existem cinco superintendências do INSS em todo o Brasil, 102 gerências execu-
tivas e mais oito a serem instaladas na região Norte e Nordeste. Há 1.364 agên-
cias fixas distribuídas em todo o território nacional, 11 delas fazendo atendimen-
tos aos trabalhadores de outros países com os quais o Brasil possui acordo e que 
se encontram no país. Algumas unidades só realizam atendimento de benefí-
cio por incapacidade, isto é, quando o trabalhador adoece e precisa se ausentar, 
pois não pode trabalhar por um determinado período. Quando os processos não 
possuem reconhecimento do Direito Administrativo , o cidadão recorre à justiça, 
motivo pelo qual surgiu a necessidade de se criar 17 unidades voltadas apenas 
para a demanda judicial, que é muito grande e, normalmente, precisam cumprir 
prazos de até 48 horas determinados pelos juízes. Por isso, essas agências não 
atendem segurados. Existem também cinco PREV Barcos, agências flutuantes 
que atuam na região ribeirinha de Porto Velho, Manaus e Belém. Além disso, 
há um acordo de cooperação com os PAI´s (Posto de Atendimento Itinerante), 
pontos de atendimento do Estado com participação da Marinha e do Exército. 
Os PAI´s prestam atendimento, especialmente de saúde, além de vários outros 
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serviços, INSS incluídos. Em cidades onde não há unidades da Previdência Social, 
os beneficiários são atendidos por unidades móveis, em parceria com as respec-
tivas prefeituras. Existem ainda as preficidades, unidades criadas em parceria 
com as prefeituras. 

O INSS tem toda uma uma estrutura montada para oferecer o atendimento aos 
segurados. Diante deste cenário, é possível vislumbrar a complexidade dos pro-
cessos de formação e aperfeiçoamento do quadro de servidores da Previdência, 
atualmente cerca de 36.743 servidores ativos. No CFAI existem 39 servidores e 
nove estagiários trabalhando diretamente com educação corporativa, além de 
equipes atuando dentro das superintendências e gerências executivas. Só não 
há equipes do centro de formação atuando nas agências. O CFAI atua de duas 
formas: dentro da organização, formando o seu corpo de servidores, e formando 
pessoas da sociedade na disseminação do conhecimento previdenciário. Já que 
não é possível para o centro de formação estar em todos os municípios, outros 
agentes realizam esse trabalho. Os cursos a distância promovidos para a so-
ciedade começaram em 2010, porém para pequenos grupos, já que se trata de 
uma experiência inicial. Ainda no centro de formação, além de uma coordenadora 
geral, há um assessor que faz o serviço de auxiliar na prospecção de tecnolo-
gias educacionais, no desenvolvimento de pequenos sistemas para suporte aos 
processos internos e serviços de apoio à capacitação. Toda a estrutura admi-
nistrativa dá suporte também às relações de parcerias com escolas e entidades 
do governo, além de outros representantes que apóiam o INSS. Há também a 
divisão de graduação e pós-graduação responsável por todo o processo de bol-
sas de estudo, contratação de cursos externos e de cursos no exterior (em 2009 
iniciou-se a formação de alguns gestores em parceria com a Organização Ibero- 
Americana de Seguridade Social). As demais coordenações são: Coordenação de  
Planejamento e Avaliação, que  cuida das ações e dos processos educacionais, 
do curso em si e da capacitação; Coordenação de Educação Continuada, que rata 
mais especificamente da educação presencial; e a Coordenação de Educação a 
Distância. Essa última, foi desdobrada em duas divisões, uma  voltada para o 
servidor e a outra, para a sociedade.

Nesse contexto, é preciso trabalhar com uma questão de segurança. Há duas 
plataformas, dois ambientes virtuais (um específico para servidores e o outro 
para a sociedade e servidores de outros órgãos públicos). A Coordenação de Re-
lacionamento com a Sociedade é responsável pela execução do Programa de 
Educação Previdenciária. Este programa foi substituído pelo Ministério da Pre-
vidência no ano de 2000, com o intuito de orientar o cidadão, disseminando as 
informações de direitos e deveres, para que este compreenda a importância da 
Previdência para sua garantia e proteção. Os trabalhadores registrados em car-
teira estão automaticamente cobertos pelo INSS, porém o trabalhador informal –  
como a dona de casa - não possui nenhum vínculo obrigatório. Para este tipo 
de trabalhador existe um programa de inclusão previdenciária. Nesse sentido, a 
equipe do Programa de Educação Previdenciária deverá agir junto à sociedade 
para levar informação e mostrar os serviços para os quais o cidadão deve buscar 
seus direitos. Essa mesma equipe também se desdobra em todos os níveis nas 
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unidades descentralizadas, superintendência, gerência e agência. Com a insti-
tuição do Centro de Formação  foi identificada a importância de se definir sua 
missão, que é a de promover o desenvolvimento e competências, e disseminar 
o conhecimento previdenciário, contribuindo para a valorização do servidor e a 
melhoria contínua dos serviços prestados.

As principais competências do CFAI são as de executar programas de aperfeiçoa-
mento e formação, em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento 
de Pessoas; coordenar e executar programas de capacitação de pessoas para 
as funções de liderança. No INSS, desde 2010, para se tornar um gerente de 
agência ou um gerente executivo o servidor precisa de alguns cursos básicos.. 
Isso foi conseguido por meio de processos de mapeamento de competências. 
Devido ao grande número de servidores do INSS, ainda não foi possível mape-
ar todas as competências, mas para os gestores as competências gerenciais já 
estão publicadas. Quatro cursos obrigatórios foram agregados e recomenda-se 
que o servidor faça a maior parte dos cursos a distância, tendo em vista algu-
mas limitações orçamentárias relacionadas a passagens para deslocamento e 
hospedagem. Esta é uma das razões pelas quais os investimentos na EaD são 
realizados. CFAI também elabora e executa programas de desenvolvimento dos 
servidores em parceria com o Sistema de Escolas de Governo da União (Segu). 
O Segu é coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o 
INSS faz parte deste sistema, já que todas as organizações públicas precisam 
formar servidores. Praticamente, todos eles precisam de alguns conhecimentos 
básicos na área de administração pública municipal, estadual ou federal, depen-
dendo da abrangência do órgão em que atuam. 

Em termos de faixa etária do quadro de servidores, o INSS não é muito diferen-
te da Dataprev. Cerca de 1/3 dos colaboradores da Previdência estão aptos a 
se aposentar e a qualquer momento podem deixar seus cargos. Estes mesmos 
servidores, por estar a mais tempo na casa, detêm o conhecimento. É preciso 
captar esse conhecimento, do contrário ele se perderá. Faz-se necessário tam-
bém fomentar estudos e pesquisas direcionados ao desenvolvimento e méto-
dos de trabalho, além dos estudos e pesquisas já realizados junto ao Ministério 
da Previdência (especialmente pela Secretaria de Política de Previdência Social), 
para identificar as causas da exclusão previdenciária e poder viabilizar políticas 
e ações para trazer o segurado para a proteção previdenciária. Os princípios dos 
pressupostos educacionais apresentados neste fórum foram publicados no ano 
passado e são as diretrizes de educação do CFAI. Todas as ações desenvolvidas 
devem obrigatoriamente atender a estes princípios e devem estar em conso-
nância com o planejamento estratégico. Assim como a Dataprev, o INSS também 
executa anualmente um Plano de Ação nacional dentro das ações estabeleci-
das no próprio planejamento plurianual. Com base nesse plano, são realizadas 
as ações para dar sustentação e para que se possam cumprir todas as metas 
pactuadas em um processo de negociação com todos os níveis hierárquicos e 
passíveis de acompanhamento por meio de indicadores estratégicos. 

Há uma troca entre educador e educando. Ou seja, educando também faz par-



12Fórum de TIC Dataprev Educação corporativa

Educação corporativa - A experiência do INSS
Renata Melo 

te integral do processo. É preciso dar competência integral para as atividades 
executadas pelo educando, mas também desenvolver outras competências, 
para que ele melhore cada vez mais seu processo de trabalho. O INSS possui um 
programa de formação continuada para gestores, iniciado em 2012, que precisa 
ser mais consolidado. O programa vem sendo remodelado, com melhorias na 
formação de educadores, tanto para a sala de aula presencial, como para a vir-
tual. Com relação à questão da responsabilidade social e respeito à diversidade, 
a Previdência caminha a passos lentos. Ainda não há conteúdos adaptados, por 
exemplo, aos servidores cegos. Dessa forma, estes servidores, que não são pou-
cos, ficam excluídos do processo. Para este ano, o objetivo central é desenvolver 
cursos e produzir conteúdos, inclusive, em braile. Já se buscou inclusive uma as-
sociação para auxiliar nesse processo, pois não se pode esquecer que a Previ-
dência deve pensar no servidor, mas, da mesma forma, deve cuidar do cidadão. 
Anteriormente, o curso era todo presencial. O investimento financeiro, portanto, 
era maior. Foi então que o INSS desenvolveu, em parceria com uma escola da Ad-
vocacia Geral da União (AGU), um curso totalmente a distância com vídeo aulas. 
Dentro desse curso, há uma etapa que mostra uma visita a uma comunidade de 
deficientes visuais e auditivos para a posterior apresentação de um trabalho com 
algumas atividades executadas junto a essas pessoas. 

Portanto, dentro do programa de educação continuada há ações presenciais, porém 
houve uma descontinuidade após a contratação de uma empresa com um tipo de 
tecnologia. Em seguida, a Dataprev foi contratada, mas não conseguiu incorporar, 
pois não estava previsto dar suporte ao processo de apoio ao conhecimento da tec-
nologia contratada.  Após essa interrupção, na gestão do ministro da Previdência 
Nelson Machado as discussões foram retomadas e a plataforma Moodle passou a 
ser utilizada. Em 2008 foi dado início às primeiras capacitações. Somente em 2009 
foi para o INSS, devido ao número de servidores a serem capacitados e, desde então, 
o instituto vem desenvolvendo trabalhos com a mesma plataforma Todo trabalho 
feito a distância é desenvolvido pelos servidores do INSS. Inicialmente, quando a 
escola começou, o Ministério possuía uma parceria com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, em português (Unesco) e fez a contratação de alguns con-
sultores em designer funcional e educação a distância para poder formar as pessoas 
e fornecer assessoria para que a equipe pudesse adquirir e assimilar o conhecimen-
to. Atualmente, tudo é feito pelos próprios servidores do INSS. Tutores, criadores de 
conteúdo, designers, todos são servidores da Previdência Social. Hoje, os centros de 
formação contam com dois servidores especialistas em análise de carreiras, mas 
que estão trabalhando como desenhistas no CFAI. Alguns cursos, conteúdos e algu-
mas publicações produzidas para educação são desenvolvidos por esses profissio-
nais. Em toda a organização, muitas vezes o investimento para o desenvolvimento 
do curso é muito alto, por isso o instituto às vezes precisa recorrer aos cursos exter-
nos de profissionalização. 

Além do processo de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores, existe 
também a parte da educação formal. Em 2011 foram realizados 15 processos 
seletivos para bolsa de estudos de graduação e pós-graduação e, este ano, o 
quinto processo será iniciado. Atualmente, o INSS possui 507 bolsas de estu-
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dos em manutenção. Serão oferecidos cursos de graduação para os servidores, 
pois ainda existem muitos sem o terceiro grau completo, assim como há alguns 
que nem têm o primeiro grau completo. Conforme alguns órgãos públicos fo-
ram sendo extintos, o INSS foi absorvendo profissionais cujas categorias eram 
compatíveis com suas atividades. Dessa forma, esses servidores puderam optar 
por entrar para o INSS e muitos dos concursos não exigiam formação na época. 
De qualquer maneira, a Previdência está trabalhando para mudar esta realidade, 
criando parcerias com estados e municípios para proporcionar conhecimento a 
esses servidores, dentre os quais muitos já se encontram até em abono de per-
manência, o que não significa que eles também não possam participar desse 
processo. No curso de pós-graduação lato sensu, desde 2011, quando houve o 
último processo seletivo, foram estabelecidos alguns cursos de especialização 
voltados especialmente para os negócios do INSS, dentro dos conceitos da ges-
tão pública. Dessa forma, o servidor recebe indicações dos cursos para os quais 
ele pode se candidatar, inclusive para especializações no exterior, conforme ci-
tado anteriormente. Neste ano de 2013 há novos gestores – entre eles direto-
res, coordenadores gerais e alguns superintendentes – que irão participar de um 
curso de especialização promovido pela Overnight Indexed Swap (OIS). Trata-se de 
um curso misto, com uma etapa a distância e outra na Espanha, com 30 dias de 
aulas presenciais. Esta formação é integralmente custeada pelo INSS. 

A Previdência possui diversas parcerias, algumas já formalizadas e outras ainda 
em andamento, dentre as quais, com a escola da AGU,  do Tribunal de Contas da 
União (TCU) da Enap e da Escola de Administração Fazendária (ESAF), além de 
convênios tramitando com os Correios, Universidade da Caixa, Banco do Brasil, 
Senac Paraná e Sesi Paraná. Todas estas parcerias visam o desenvolvimento de 
cursos de educação previdenciária para empresas. Entidades como a câmara e 
suas escolas, bem como o senado, também estão em fase de formalização de 
parcerias. O processo de capacitação de servidores, no entanto, não é muito fá-
cil. No ano passado foram oferecidas 63 mil vagas em cursos a distância, porém 
somente 14 mil funcionários foram capacitados. O nível de evasão é muito alto. 
Um dos motivos foi identificado: no ano passado o INSS trabalhou com turno 
estendido de atendimento. Por essa razão, o servidor estava com dificuldades 
de conseguir um horário para dedicar aos estudos. Foi verificado que a evasão 
acontece da mesma maneira nos cursos presenciais. Foram aprovados, no total, 
19 mil servidores. A meta estabelecida no planejamento era de 11 mil servido-
res. O que ocorre é que a contagem de funcionários em processo de capacitação 
é feita por CPF, dessa forma, se um mesmo servidor realizar mais de um curso, 
apenas um é contabilizado para fins de planejamento. Foram realizadas também 
6.862 ações de educação externas em palestras e orientações individuais em 
feiras e seminários. Nas feiras de empreendedorismo, foram feitos cerca de 650 
mil atendimentos pessoais. Em cursos presenciais, 7.780 disseminadores exter-
nos foram capacitados e, por meio dos cursos a distância,  foram capacitados 89. 

Na última parceria que formamos com a Secretaria de Educação do Mato Gros-
so do Sul, onde os professores também se formaram, foram atendidas 6.581 
pessoas. O trabalho dentro da carreira é feito até a formação do profissional. 
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Nas unidades de atendimento, são 3.480 analistas de seguro social, 4.531 peri-
tos médicos e 439 assistentes sociais. Há ainda outras categorias profissionais, 
como motoristas, enfermeiros oriundos de outros órgãos, técnicos de serviços 
gerais, agentes administrativos, dentre outros, que totalizam 6.800 servidores. 
Existem 16 tipos de cargos comissionados que, somados, totalizam 36 mil. A a 
meta de capacitação desse pessoal para o ano de 2013 é de 68%. O desafio é 
imenso. Já na educação externa, é necessário atender 860 mil pessoas. Este nú-
mero, no entanto, é um pouco mais fácil de atingir, pois os números alcançados 
até agora têm sido altos. Importante lembrar que todos esses números foram 
gerados pelo CFAI. Ainda no primeiro semestre de 2013 deverá ser lançado o 
Portal da Educação Previdenciária, direcionado à sociedade. Outros trabalhos fo-
ram realizados com jovens do ensino médio, além de cursos à distância voltados 
para o público em geral.

Dhébora Belém – Dataprev: A Dataprev possui uma importante parceria com o 
INSS, pois a plataforma utilizada para educação a distância é a mesma. Recen-
temente, programas especiais de educação a distância foram realizados inter-
namente e alguns módulos utilizados foram do INSS. Também há um programa 
de incentivo para a primeira graduação, porém com uma diferença: o regime 
jurídico do INSS pode exigir uma formação específica de seus servidores. Al-
guns empregados da Dataprev que são contratados sob o regime CLT e que 
nunca fizeram faculdade podem ter até 80% da matrícula, mas limitado a um 
valor específico, permitindo uma boa formação. A criação desse incentivo foi 
discutido com o INSS e com o então ministro Luiz Marinho, do Ministério da 
Previdência. Esse  programa de incentivo está relacionado com os objetivos de 
desenvolvimento da empresa e é para assistentes e empregados que ainda não 
possuam formação superior. É um estímulo para que aprendam a estudar, para 
que tenham mais qualidade em seu trabalho, para que melhorem sua visão de 
mundo e, consequentemente, elevar o nível de formação. O que não significa 
que os leve diretamente à condição de um analista dentro da Dataprev.  Para se 
tornar um analista seria preciso prestar um concurso público. O incentivo é dado 
da mesma maneira, independente da graduação escolhida pelo colaborador. Na 
época, a discussão com o ministro foi justamente sobre a exigência de uma gra-
duação específica, que não pode ser definida de acordo com orientação jurídica. 
São ações muito semelhantes, porém mostram as diferenças na administração 
direta e indireta.
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Educação corporativa - A experiência do INSS Renata Melo

Marcio Adriano – Dataprev: O INSS paga a bolsa 
de graduação e pós-graduação integralmente, 
ou o funcionário deve arcar com uma parte des-
se investimento? 

Renata – INSS: Para a pós-graduação, existe um 
valor anual estipulado de R$ 5 mil .  Se o valor 
do curso for superior a este montante, o cola-
borador deverá complementá-lo. Já para a gra-
duação, esse valor é um pouco menor. Porém há 
planos para que seja aumentado a partir do pró-
ximo processo seletivo. O investimento levará a 
uma formação de melhor qualidade.

Juliana Mozachi – Banco Central: O Banco Central 
também apresentava o mesmo problema. O fato de 
um servidor possuir a primeira graduação não quer 
dizer que ele passe para o cargo de nível superior. 
Há um regulamento interno determinando que a 
primeira graduação pode ser paga, desde que seja 
do interesse da administração. É definido pelo chefe 
da unidade e pela universidade corporativa. Por esta 
razão, graduações que não estão relacionadas com 
o objetivo do Banco Central são negadas. Existe res-
paldo jurídico baseado no regulamento. 

Renata – INSS: Existe um incentivo de pós-gradua-
ção e, nesse caso, há um processo de seleção onde 
ficam definidas as áreas que vão de encontro aos 
interesses do INSS ou que estão relacionadas com 
as atividades do empregado. Há, por exemplo, casos 
de funcionários que desejam uma formação ou es-
pecialização em gestão. Como alguns não ocupam 
ainda um cargo de gestão, não há incentivo, pois 
nesse primeiro momento não será útil para eles. 
Claro, o colaborador está preocupado com sua car-
reira. Não é o que acontece com a pós-graduação. 
Nesses casos, é possível fazer exigências. Eventu-
almente, o incentivo para graduação pode ser ne-
gado, caso haja algum tipo de sanção disciplinar ou 
algum histórico a ser considerado. Mas não se pode 
exigir uma determinada formação. 

Juliana Mozachi – Banco Central:  O Banco Central 
também conseguiu trazer isso para a graduação. 

Dhébora Belém – Dataprev: O INSS possui quatro 
coordenações: uma de planejamento e avaliação; 
uma de educação, na qual se encaixa a educação 
presencial; uma especificamente para EAD e outra 
para relacionamento com a sociedade. Como funcio-
na na prática a interface entre essas coordenações? 

Renata – INSS: A coordenação de planejamento e 
avaliação já existe no INSS há algum tempo. A área 
de planejamento recebe a demanda, reúne as áreas 
e direciona a ação. Por exemplo, supõe-se que uma 
diretoria de atendimento precise de um determi-
nado curso. A Coordenção de Planejamento e Ava-
liação realiza um levantamento das necessidades 
de capacitação e aponta – baseada também nas 
avaliações de desempenho – o gestor ou servidor 
que poderá realizar o curso. O levantamento é fei-
to por pesquisa eletrônica e através da avaliação de 
desempenho. A partir dessa demanda, reúne-se a 
equipe de capacitação a distância e presencial. Des-
sa forma, o planejamento educacional é desenvol-
vido com todas as áreas envolvidas no processo. 
Quando se define que o curso será presencial, por 
exemplo, a Coordenação de planejamento conti-
nuará acompanhando, mas a execução dependerá 
da Coordenação de Educação Presencial. Finalizado 
todo este processo, a Coordenação de Planejamento 
e Avaliação fica responsável pela consolidação dos 
resultados, discutindo junto à área (neste exemplo, 
a Diretoria de Atendimento) tanto sobre a avaliação 
de reação quanto sobre a avaliação de aprendizado 
e do processo: pontos positivos, oportunidades de 
melhoria para uma próxima oferta, etc. Dessa for-
ma, há a interação. Acontece dessa maneira porque 
foi identificado certo grau de dificuldade em plane-
jar, executar e acompanhar ao mesmo tempo, in-
clusive, devido ao pequeno número de funcionários. 
Por isso, o trabalho é feito dessa maneira. 

A equipe está se estruturando, a visão de proces-
so está sendo construída com todos os gestores 
e tudo o que acontece é um centro de informação. 
Tem-se trabalhado muito na sensibilização dos fun-
cionários sobre a importância da visão de processo, 
porque do contrário, o mapa estratégico, Balanced 
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Scorecard (BSC)  – o mesmo utilizado pela Dataprev 
se torna ineficiente. É preciso ter a visão de que 
existem ações que são estruturantes. Melhoram-se 
os processos para que os resultados sejam atingi-
dos, mas este é um trabalho detalhado. No ano de 
2012 trabalhou-se muito a questão da avaliação 
de aprendizagem e como isso poderia se reverter 
para o INSS. Não adianta haver todo um trabalho 
de capacitação se o tempo de concessão, isto é, o 
tempo de atendimento, continua alto. A partir daí, 
deduz-se que a capacitação não foi efetiva. É pre-
ciso trabalhar com estes indicadores: qual foi o im-
pacto positivo ou negativo que determinada ação 
teve na unidade? Iniciou-se um trabalho de parceria 
com algumas empresas que já desenvolvem essas 
pesquisas. Está em fase de aprimoramento. Em 
2010, por exemplo, foi feita uma capacitação pre-
sencial com custo de quase um quinto do orçamen-
to anual. É um cenário inadmissível. Então, por meio 
de avaliações de aprendizagem, utilizando recursos 
eletrônicos, foi possível provar que o curso presen-
cial não era a melhor alternativa, além de ter um 
custo muito alto. A partir de então, o mesmo curso 
passou a ser realizado a distância, com resultados 
mais efetivos do que o presencial e com uma maior 
compreensão do processo como um todo. A ques-
tão da visão de processo não é muito simples, prin-
cipalmente, quando se fala com a área de demanda, 
pois é preciso alinhar as necessidades do processo. 
A única ação que não é acompanhada pela Coorde-
nação de Planejamento é aquela com a sociedade, 
pois não há medidores precisos para saber o quão 
incentivado e mobilizado está um cidadão que se 
inscreveu na Previdência.   

Dhébora Belém – Dataprev: Ainda com relação a 
EaD, foi mencionado que o desenvolvimento dos 
cursos é interno e que há uma equipe de designers 
instrucionais dentro do CFAI.  Como é realizado o 
trabalho com relação aos tutores e conteudistas? 
Há uma rede dentro da organização? Existe algum 
tipo de incentivo para essas atividades? Como es-
ses papéis são tratados dentro da organização?

Renata – INSS: Quando os trabalhos de educação 
a distância começaram a ser intensificados sentiu- 
se a necessidade de formar os servidores para 

serem conteudistas e  instrucionais. Hoje, o INSS 
possui uma rede de colaboradores e tutores em 
todo o Brasil. O número de tutores, mais de 800, 
todos formados em processo interno, ultrapassa 
a quantidade de vagas disponíveis para a atuação. 
Há também a possibilidade de um colaborador, 
que já possui uma graduação ou especialização, 
dar aulas para outros colaboradores que estejam 
participando de um processo de formação inter-
no. Atualmente, há especialistas dentro da própria 
equipe do INSS, como, por exemplo, a coordena-
dora do Departamento de Educação a Distância, 
que se tornou mestre em designer instrucional e 
auxilia na formação e no aperfeiçoamento de de-
signers. A intenção é descentralizar a execução dos 
cursos a distância devido à grande demanda exis-
tente. As cinco superintendências serão estrutu-
radas para receber núcleos de educação a distân-
cia, nos quais serão desenvolvidos os conteúdos 
e, posteriormente, postados nas plataformas. 
Este último procedimento deverá ser executado 
somente pelo próprio Centro de Formação, pois 
o ambiente virtual é de responsabilidade do CFAI. 
Somente o desenvolvimento do curso será des-
centralizado, pois em cada região brasileira há um 
tipo de segurado que executa uma atividade dife-
rente. O conhecimento que o servidor irá receber 
para atuar em sua área é diferente de acordo com 
cada região. Daí, a necessidade de descentraliza-
ção do conteúdo. Não adianta, por exemplo, haver 
capacitação de portuários em todo o país. Estes 
servidores existem e são necessários em poucas 
regiões brasileiras. Isso levou ao denvolvimento 
de servidores especializados para atender a ne-
cessidade de uma região específica. Alguns po-
dem atender em âmbito nacional, outros deverão 
trabalhar de maneira mais pontual. Como incen-
tivo para o desenvolvimento desses servidores, 
o INSS paga uma gratificação. Existe uma instru-
ção normativa que determina essa gratificação de 
acordo com a atividade desenvolvida. Quando se 
trata de um curso voltado para a sociedade, desde 
o desenvolvimento até a tutoria, não há previsão 
de gratificação. O decreto não prevê o pagamento 
de nenhuma retribuição que não seja para a for-
mação de servidores. 
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Claudia Muller – ENAP:Como se dá a gestão do co-
nhecimento no INSS? 

Renata – INSS: Este é um grande desafio para o 
instituto, pois atualmente muitos servidores não 
conhecem processos de trabalho que antes eram 
dominados por antigos colaboradores. Esses traba-
lhadores já se aposentaram ou migraram para ou-
tros órgãos da rede pública. Por esse motivo, ainda 
se estuda a melhor forma de gerir o conhecimento 
para que ele não se perca dentro do INSS. Há casos 
de servidores que trabalharam no instituto por 40 
anos. Acompanharam mudanças de legislação im-
portantes, assim como alterações nos processos e 
procedimentos e, no entanto, ao se aposentarem, 
levaram o conhecimento com eles. Por sorte, muito 
desse conhecimento foi mantido graças à edição de 
um livro em comemoração aos 80 anos da Previdên-
cia Social, no qual boa parte da história do instituto 
é contata por um dos servidores mais antigos. Há 
uma necessidade latente de se reter esse tipo de co-
nhecimento e uma das discussões com o Ministério 
da Previdência tem sido como mantê-lo e repassá- 

lo para os servidores que chegam, muitas vezes de 
áreas não relacionadas com a atuação do INSS. O 
que é muito importante para a história da organi-
zação e para a sociedade, já que a Previdência é um 
órgão que pertence à sociedade. O que o governo faz 
através do INSS é justamente gerenciar os recursos 
que os cidadãos depositam por um determinado pe-
ríodo de tempo de trabalho, até resgatarem esses 
recursos em forma de benefício. Por se tratar de um 
grande desafio, busca-se também a experiência de 
outras entidades para colaborar na elaboração da 
melhor gestão de conhecimento para a Previdência.  

Claudia Muller – ENAP: A ENAP acaba de criar uma 
Coordenação de Gestão do Conhecimento. A escola 
se coloca à disposição para compartilhar projetos de 
gestão com o INSS. 

Dhébora Belém – Dataprev: A representante do 
Serpro, Bel Simões, também compartilhou a ex-
periência com relação à universidade corporativa. 
Trata-se de uma empresa com área de atuação 
semelhante a da Dataprev.
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Bel Simões  
Serpro

O Serpro completará 50 anos em 2014. Possui clientes espalhados por todo o 
país, os quais correspondem a muitos servidores públicos, não somente ao pró-
prio contingente de cerca de 10.200 empregados da instituição. Destes, 2.200 
prestam serviços diretamente nos postos de atendimento e na Receita Federal, 
apesar de, a princípio, ter sido criado para servir predominantemente ao Ministé-
rio da Fazenda. Atualmente, o Serpro atua em vários segmentos do Governo Fe-
deral, em parceria com governos estaduais e municipais. A evolução da gestão do 
conhecimento dentro da empresa se deu, principalmente, na parte de tecnologia. 
Iniciou-se um grande debate há cerca de 13 anos, com foco central na comple-
mentação de um processo de transformação de processos e comportamental. 
Na época, foi feita uma parceria com a PUC do Paraná para que seis empregados 
e mais alguns parceiros fizessem um curso de especialização em gestão do co-
nhecimento. Neste momento, deu-se início a um trabalho de suma importân-
cia, que, inclusive,  foi tema de um dos projetos de monografia: a universidade 
corporativa para empresas que vinham de processos de privatização. Tratava- 
se de um assunto recente entre as companhias, falar sobre a formação de um 
empregado dentro de uma perspectiva de evolução e de interferência direta nos 
processos produtivos da empresa. Em 2003 a Universidade Corporativa  foi ins-
tituída como um departamento da Superintendência de Gestão de Pessoas. 

A partir de então, a situação foi se consolidando e se configurando como eixo de 
sustentação para o que a empresa desejava, que era manter-se viva e atuante 
no mercado, disputando os trabalhadores do conhecimento. Não é fácil reter ta-
lentos, manter profissionais altamente qualificados, habilitados e competentes, 
principalmente, em segmentos que atuam em esferas do governo. Com a criação 
da Universidade Corporativa o Serpro buscou instituir vários eixos de atuação 
para que esses empregados se sentissem motivados a permanecer na empre-
sa, não somente pelo trabalho e pela remuneração, mas por diversas outras 
possibilidades de empregabilidade. A gestão do conhecimento na empresa está 
fortemente alinhada com as diretrizes estratégicas. A Universidade Corporativa 
participa de todo o processo de análise e avaliação contínua de como deverão ser 
realizados os passos para atingir tais diretrizes e quais serão eles. Apesar de ter 
sido instituído há 13 anos, este processo ainda é desafiador devido à evolução 
tecnológica, dimensão do conhecimento e à ansiedade dos trabalhadores para se 
colocar no mercado, além da expectativa dos clientes que, por sua vez, atendem 
às expectativas da sociedade. Os colaboradores do Serpro trabalham captando 
esses anseios e necessidades para, só então, trabalhar internamente todos os 
processos citados. Ainda no ano de 2000, o Serpro  programou um trabalho de 
avaliação de competências que pode ser considerado como uma revolução na 
carreira das pessoas. O plano de cargos e salários foi modificado e a empresa deu 
início a um trabalho por trilha de competências, gestão de competências, foco 
em resultados e tudo que envolve esta temática. Não foi tarefa simples, dada à 
complexidade da área de TI. 
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Foram definidas as áreas de aprendizagem e a universidade teve que ser munida 
de todos os recursos necessários para poder fornecer às áreas e aos colabora-
dores todo o conhecimento para que pudessem atuar de forma satisfatória. Atu-
almente, a universidade é subordinada diretamente à Diretoria de Administração 
da empresa. Dessa forma, o processo de tomada de decisão flui com mais agili-
dade. Diretamente vinculada à coordenação da Universidade Corporativa está a 
Escola de Tecnologia, que direciona todos os pressupostos estratégicos para a 
área de capacitação, e a Escola de Desenvolvimento Institucional. Estão subor-
dinados a essas áreas os departamentos mais específicos de Capacitação, de 
Gestão Acadêmica, de Ensino a Distância e vários segmentos em que a univer-
sidade atua. Na área da educação corporativa  se encontram os principais eixos, 
considerados vitais na área do conhecimento. Além da educação corporativa, há 
dois outros aspectos muito relevantes para a evolução da universidade do Ser-
pro: gestão do conhecimento e inclusão digital. Estes três aspectos formam os 
macroprocessos da companhia. Na área de relações institucionais e cooperação, 
o Serpro, via Universidade Corporativa e como experiência piloto, concretizou um 
grande projeto de estabelecimento de uma rede de cooperação. É composta por 
quatro instituições, a saber, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), os Correios, a Caixa Econômica e Serpro Sebrae. 

Estas instituições compartilham seus acervos virtuais e presenciais para que 
haja troca e evolução do conhecimento em uma rede unificada. A tendência é que 
essa rede venha a ser ampliada com outros parceiros e que seus cursos possam 
ser disponibilizados para os servidores. Outro segmento dentro da área de rela-
ções institucionais, onde há cooperação do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), da ESAF, da Enap e da Unesco e outros, é o de relações internacionais, no 
qual o Serpro pode atuar, é o  caso da Agência Brasileira de Cooperação do Ita-
maraty (ABC), com outros países. A Escola de Tecnologia define que rumo a capa-
citação tecnológica deve tomar, considerando todos os aspectos envolvidos na 
área de TI, seja como tendências ou de forma mais pontual. Nesse contexto, as 
diretorias, ao discutirem os negócios, processos, serviços e operações, definem 
em quais áreas de conhecimento a empresa precisa investir em seus emprega-
dos, captando orientações estratégicas. A mesma escola também formata quais 
demandas serão alimentadas, envolvendo os departamentos de gestão acadê-
mica e outros mais. A escola institucional trata de todos os outros eixos que não 
estão diretamente contidos na escola de tecnologia, como a área administrativa, 
de gestão de pessoas, etc. Em resumo, a escola existe para definir políticas e 
verificar a capacitação de desenvolvimento pessoal, para saber exatamente em 
qual patamar se encontra o conhecimento na cadeia de evolução da organização. 
Para atingir determinados resultados, é preciso que a capacitação permita vis-
lumbrar o resultado esperado. 

O papel da escola também se estende ao planejamento, coordenação e avaliação 
dos programas de educação, formulação de ações de ensino, pesquisas institu-
cionais e inovação. Atualmente, o Serpro possui um programa de inovação a ser 
incorporado também pela universidade. Este programa tem por objetivo orien-
tar, coordenar e avaliar a formação gerencial, além de acompanhar e assegurar o 
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funcionamento integral das escolas em todos os demais órgãos da empresa. O 
Serpro oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado para 
seu quadro de funcionários. Na capacitação interna há o Plano de Capacitação 
Tecnológica (Plancap) só para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) e o Plano de Capacitação de Desenvolvimento Institucional (Plancad) para 
as demais áreas da empresa. Há também o programa de língua estrangeira e a 
participação em congressos e seminários. Toda essa capacitação é prospectada 
e deve ser programada, funcionando apenas via universidade. Há um sistema 
que registra e coordena toda a atividade do funcionário voltada para a educação. 
Na parte de gestão, há um programa de desenvolvimento gerencial presencial. 
Em 2012 foi contratada uma empresa de consultoria para treinar mais de 800 
gerentes intermediários e 40 colaboradores da alta administração. 

A Universidade Corporativa, em parceria com a área de projetos, mapeia, gerencia 
e controla os projetos táticos e estratégicos de cada superintendência e diretoria. 
Com relação às políticas sociais de governo, o Serpro possui o programa de está-
gio curricular. Atualmente, os estagiários são captados no mercado via Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE). Há também o programa Adolescente Aprendiz, 
que tem o viés de formação pela Universidade Corporativa, embora a gestão seja 
da área de Pessoas. Nesse contexto, a universidade entra com a possibilidade de 
acompanhamento educacional do jovem aprendiz. Hoje, a Universidade Corpora-
tiva também absorveu a área de inclusão sócio-digital, em função da caracteri-
zação e responsabilidade pela formação e educação do cidadão de uma maneira 
geral, sobretudo daqueles menos favorecidos. O Serpro é também um dos pa-
trocinadores do Conseg, congresso de gestão internacional na parte de formação 
pública, e do Congresso Serpro (ConSerpro), que trata de assuntos internos. Neles, 
os empregados podem submeter seus trabalhos e participar de maneira efetiva 
com seu conhecimento. Apenas para ilustrar, entre 2003 e 2012, cerca de 987 
empregados fizeram pós-graduação e 23 concluíram doutorado ou mestrado. A 
empresa possui a característica de oferecer cursos fechados aos seus emprega-
dos. Desde a década de 1970, quando ainda nem se falava muito sobre cursos na 
área de TI ou de processamento de dados, o Serpro já realizava eventos internos 
para poder qualificar melhor seus empregados. Alguns cursos foram realizados 
em parcerias com instituições externas como, por exemplo, na área de engenharia 
de software, relação de negócios e comércio exterior. Muitos desses cursos foram 
abertos inclusive para os clientes, em parceria com a universidade. 

Estes cursos foram realizados in company com parceiros da empresa, sempre 
com o objetivo de dar melhor vazão ao negócio. Com relação à graduação, o Ser-
pro não estimula e financia cursos isolados de suas áreas de interesse, que é 
TI. Além de cursos fechados, a companhia também realiza e acompanha cursos 
abertos. O empregado procura esse curso no mercado, se matricula e é moni-
torado semestralmente. Há programas de idiomas também, de acordo com o 
interesse do funcionário. Atualmente, a empresa financia até 70% do valor como 
bolsa, num total de até R$ 800 por semestre, o que estimulou bastante os em-
pregados. Hoje, há um bom contingente de pessoas participando do programa 
de incentivo a línguas estrangeiras. No que diz respeito ao programa de estágio 
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curricular, a parceria com o CIEE tem sido muito satisfatória, já que o trabalho de 
prospecção no mercado é todo realizado pelo Centro de Integração e não há a 
necessidade de buscar diretamente nas universidades. A universidade corpora-
tiva atende ao quadro de empregados e contempla servidores de vários órgãos, 
sempre em parceria com instituições como a Escola Nacional de Administração 
Pública (Enape), o Ministério do Planejamento e muitos outros. Hoje, a escola de 
EaD e treinamentos virtuais atende a uma ampla demanda, 280 mil em cinco 
anos.  Dentre as áreas de atuação, encontram-se: desenvolvimento em gestão 
de programas de aprendizagem; realização de pesquisas, estudos e adaptação 
de conteúdos didáticos; administração do desenvolvimento de produção de am-
bientes virtuais e coordenação das atividades de tutoria em cursos virtuais para 
empresas de clientes. 

A área de tecnologia educacional hoje atua na regional de Belo Horizonte. O Tele-
centro e o Espaço Cidadão agregam muito valor à universidade, juntamente com a 
Coordenação Estratégica que incorporou, desde abril de 2012, a área de Respon-
sabilidade Social e Cidadania. Neste contexto, percebe-se que a Universidade Cor-
porativa e os vários agentes que interagem entre si podem interferir diretamen-
te na vida da comunidade. Há uma grande responsabilidade por parte do Serpro  
não só com a qualificação interna, mas também com a sociedade, em como isso 
tudo se reverte em benefício e melhora a inclusão do cidadão. No Espaço Serpro, 
cidadão e comunidade têm acesso à internet, salas de leitura (inclusive com dis-
ponibilização de livros de pesquisa), oficinas de inclusão sóciodigital e telecentros 
comunitários. No portal da companhia há um link somente direcionado ao assun-
to inclusão digital, onde é possível verificar quais cursos são oferecidos, além de 
toda a estrutura dos telecentros e do Espaço Serpro Cidadão. Há 423 Telecentros 
distribuídos em diversos locais, com 5.500 alunos matriculados e 4.650 máqui-
nas doadas. Por estes números, é possível visualizar o alcance dessas ações, que 
já atingiram o exterior, com a oportunidade de implantação de um telecentro em 
São Tomé e Príncipe e outro no Equador (ainda em fase de negociação). É nesse 
ponto que entra a parceria com a Agência Brasileira de Cooperação. 

Além da intervenção do Serpro diretamente nas comunidades, no que tange à 
inclusão sócio-digital, há parcerias da Universidade Corporativa com projetos do 
governo que buscam minimizaro pouco alcance da tecnologia nas comunidades 
mais carentes. Estes são alguns dos programas de governo nos quais o Serpro 
participa, contribuindo com sua expertise na área da inclusão digital.
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Cristiana – Dataprev: Quantas pessoas na Univer-
sidade Corporativa se dedicam aos processos, prin-
cipalmente de EaD? 

Bel Simões – Serpro: Atualmente, há cerca de 150 
pessoas. Aproximadamente, 30% deste quadro esta 
trabalhando com EaD. 

Durval – Dataprev: A Divisão de Documentos e In-
formação (antiga biblioteca da Serpro) possui algu-
ma ação junto a outras universidades? 

Bel Simões – Serpro: Esse macroprocesso de ges-
tão do conhecimento envolve o Centro de Docu-
mentação e Informação (CDI), parte da biblioteca 
(inclusive virtual) e também parte do Museu Virtual 
do Serpro. Tudo está reunido em um departamento 
com sentido de agregar o conhecimento que estava 
distribuído por São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro 
e se restringia à área de gestão de pessoas. Hoje, 
há um processo de recrutamento interno para que 
sejam implantadas representações da universida-
de nas regionais, para que a área de aprendizagem 
seja descentralizada da área de gestão de pessoas. 
Dessa maneira, toda a parte de desenvolvimento de 
competências e aprendizagem fica diretamente li-
gada à Universidade Corporativa. Então, os CDIs, as 
bibliotecas e o Museu Virtual  – que está em proces-
so de negociação com o Instituto Brasileiro de Mu-
seus (Ibram) – ficam vinculados ao macroprocesso 
de gestão do conhecimento. 

Marcio Adriano – Dataprev: O curso de idiomas é 
oferecido para qualquer nível de conhecimento: bá-
sico, intermediário e avançado?

Bel Simões – Serpro: Sim, qualquer nível. O fun-
cionário deve buscar no mercado uma instituição 
de ensino, fazer um teste de nivelamento e apre-
sentar à empresa. 

Marcio Adriano – Dataprev: Existe um valor máxi-
mo para a bolsa fornecida pelo Serpro? 

Bel Simões – Serpro: Sim, 70% da bolsa, limitado ao 
valor de R$ 800 por semestre.

Marcio Adriano – Dataprev: Como a empresa pro-

cede no caso de reprovação de um funcionário du-
rante um curso de graduação, pós ou de idiomas? 

Bel Simões – SERPRO: Ele deve ressarcir a empre-
sa. No caso dos mestrados, por exemplo, há um 
acordo para o funcionário permanecer na empresa 
por dois anos após o término do curso. Caso ele saia 
antes desse período, deve ressarcir a companhia. 

Marcio Adriano – Dataprev: Ainda no caso de repro-
vação, há um incentivo por parte da empresa para que 
o funcionário tente novamente em outro momento? 

Bel Simões – Serpro: Há uma tolerância de tempo 
para que ele ingresse novamente no programa. 

Juliana – Banco Central: No caso do Banco Central, 
existem regras para casos de abandono do curso de 
idiomas, desistência ou de repetência, assim como 
para outras ações de ensino. Essas regras são sem-
pre divulgadas antes do início do programa de ma-
neira a informar o servidor das consequências de 
atos como esses.

Dhébora – Dataprev: Há um tempo máximo para per-
manência no programa de idiomas? O Serpro trabalha 
com certificação profissional? Quais são as regras?

Bel Simões – Serpro: Sim, existe um tempo de per-
manência. É o tempo do próprio curso. O Serpro 
também possui um incentivo para certificação pro-
fissional na área da tecnologia. 

Dhébora – Dataprev: No caso dos testes de cer-
tificação, que na maioria das vezes são muito 
complexos e com grau de dificuldade bem ele-
vado, qual é o procedimento da empresa caso o 
funcionário seja reprovado? 

Ângela – Serpro: O Serpro está definindo uma 
política de certificação a ser publicada em breve. 
Normalmente, o empregado se inscreve, realiza 
o teste e, no caso de aprovação, ele pede o res-
sarcimento para a empresa. 

Marcio Adriano – Dataprev: Atualmente, na Da-
taprev, há certa dificuldade no que diz respeito 
aos cursos e certificações, pois alguns são muito 
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caros. O funcionário precisa primeiro arcar com a 
despesa e depois ser ressarcido do valor em  uma 
única vez. Isso acaba gerando um grande ônus 
para a empresa. 

Ângela – Serpro: Isso também tem ocorrido no 
Serpro. Apenas quando a área é extremamente es-
tratégica para a empresa, e com o parecer da área 
técnica, há a possibilidade de a empresa pagar e até 
mesmo correr o risco do funcionário ser reprovado. 
Porém, a certificação é muito necessária para algu-
mas áreas, por isso estimula o empregado. 

Marcio Adriano – Dataprev: No caso de certifica-
ção, o pagamento é integral? 

Ângela – Serpro: Sim. 

Natalia – Enape: Como funcionam os telecentros 
do Serpro? Há algum tipo de parceria com clientes, 
ou a infraestrutura utilizada é a da empresa? 

Bel Simões – Serpro: O telecentro é disponibilizado 
para o cidadão, em parceria com algumas institui-
ções, como, por exemplo, ONGs. 

Natalia – Enape: Esses locais estão disponíveis 
para uso da comunidade? 

Bel Simões - Serpro: Sim, são semelhantes ao Es-
paço Serpro Cidadão. Serviços como orientações 
e pesquisa e declarações são colocados à disposi-
ção e entregues a uma comunidade. Atualmente, 
o Departamento de Inclusão Digital está tentando 
mapear algumas informações sobre a interação da 
comunidade com o espaço. Por exemplo, que van-
tagens os cidadãos têm em acessar esses serviços? 
Quais valores são agregados de fato à comunidade? 
Como é possível para a empresa obter a dinâmica 
de comparecimento e utilização e qual a área de in-
teresse dos usuários? A busca por esses indicado-
res foi feito, inclusive, pela Casa Civil. 

Natalia – Enape: Há nesses locais um espaço ou 
computadores utilizados apenas para a transmis-
são de teleaulas? 

Bel Simões - Serpro: Por enquanto, só há computadores.

Natalia – Enape: Os computadores têm acesso res-
trito a esses cursos?

Bel Simões - Serpro: Há cursos de ensino a distân-
cia que são livres e a comunidade pode ter acesso. 

Ana Elisa – Dataprev: Qual é o procedimento do 
Serpro no caso de certificações emitidas por insti-
tuições internacionais? Os pagamentos são feitos 
em moeda estrangeira (dólar) ou cartão de crédito? 
Como a empresa poderia assumir esses pagamen-
tos, considerando estratégico para suas ações? 

Bel Simões – Serpro: Existe uma rotina interna. 
Mesmo assim, há um esforço e uma política a ser 
definida para facilitar esse tipo de procedimento. 
Até para que fique mais claro para os empregados 
quem pode e quem não pode participar. 

Ana Elisa – Dataprev: Sobre avaliação dos resul-
tados do Programa de Certificação, como é feita a 
identificação de indicadores desses resultados? 

Dhébora – Dataprev: E quanto à avaliação dos re-
sultados do programa de pós-graduação? Como 
mensurar se a aplicação está alinhada com os re-
sultados estratégicos da empresa? 

Ângela – Serpro: A avaliação está muito voltada à 
área técnica de interesse da certificação. Dessa for-
ma é esta a área que conduz o acompanhamento 
e a avaliação desse processo estratégico. Porém, 
será preciso criar uma política para o Serpro como 
um todo, pois são muitas áreas, com certificações e 
formações distintas. 

Bel Simões – Serpro: Na pós-graduação, as mono-
grafias tendem a ser implementadas na empresa em 
função do conteúdo estudado. Por exemplo, existem 
agora dois cursos de gestão pública nos eixos estra-
tégia, negócio e gestão. Um deles é EAD gerencial e 
o outro, presencial, em parceria com a MB. O produ-
to final, sempre que possível, será aplicado na em-
presa. Essa é a melhor forma de avaliação. 

Ana Elisa – Dataprev: Existe um acompanhamento 
feito pela área relacionada ao tema de implementa-
ção desses trabalhos? 

DEBATEDEBATEDEBATE
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Bel Simões – Serpro: Sim, tanto da área como da 
própria universidade. Muitas coisas foram imple-
mentadas em função das monografias. Uma delas 
foi a instituição da  Universidade Corporativa. 

Ana Elisa – Dataprev: Com relação aos curss de 
pós-graduação e aos trabalhos de conclusão de cur-
so, existe um direcionamento ou uma orientação da 
instituição para as temáticas a serem desenvolvidas 
com foco no planejamento estratégico da empresa? 

Bel Simões – Serpro: Existe uma orientação, mas 
não há impedimento para que o conhecimento seja 
mais amplo para o empregado. Não é estritamente 
necessário que todos os cursos realizados pelo em-
pregado tenham desdobramentos na empresa. O 

importante é que haja algum retorno ao incentivo e 
quem faz esse acompanhamento é a universidade.

Ana Elisa – Dataprev: O investimento na formação, prin-
cipalmente na pós-graduação, é o mesmo para empre-
gados efetivos ou, no caso do INSS, para concursados? 

Bel Simões – Serpro: Sim, pois o quadro de funcio-
nários não efetivos não é muito vasto. 

Ana Elisa – Dataprev: Mas eles são contemplados?

Bel Simões – Serpro: Sim.

DEBATE
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Juliana Mozachi ¹
Banco Central do Brasil

¹Chefe da Universidade Corporativa

Sou chefe da Universidade Banco Central do Brasil. A Unibacen foi criada em 
2004, como uma divisão do Departamento de Gestão de Pessoas. Com o tem-
po essa divisão se expandiu, tornando-se mais consistente e, em 2010, tornou- 
se uma estrutura à parte. Em 2012, a Unibacen foi incorporada ao Conselho do 
Banco Central, correspondente a diretoria da instituição. De acordo com o De-
creto 5.707/2006, a universidade trabalha com um plano anual de capacitação. 
As ações são distribuídas por programas e o foco é a capacitação de servido-
res do BC. O quadro de servidores atualmente está em cerca de 4.800 e, até 
2014, há uma previsão de que 50% desse contingente se aposentem. A gestão 
de conhecimento que deve ser retido, portanto, tem afetado tanto as rotinas de 
trabalho em si quanto as ações de capacitação. Além do foco nos servidores, há 
uma preocupação com os centros e com as regionais. O Bacen sedia e trabalha 
diretamente com três instituições: o Fundo Monetário Internacional (FMI), a As-
sociação dos Servidores do Banco Central (ASBAC) e com o Centro de Estudos 
Monetários da America Latina (CEMLA). A universidade capacita servidores pú-
blicos ou de agências similares na América Latina. Dentro da universidade, há 
um forte trabalho na questão de projetos. Tanto que há um escritório de projetos 
educacionais pertencente apenas à Unibacen, no qual se encontram uma Coor-
denação de Gestão, uma de Planejamento de Soluções Educacionais e outra de 
Operações e Logística.

Há também uma área que cuida de todo planejamento, avaliação e controle, ou 
seja, avaliações educacionais, índices, números, sistemas e etc. A Coordenação 
de Programas é responsável pelas ações educacionais, por montar as salas de 
aula, por atender a um determinado curso e buscar soluções para idiomas. Existe 
outra Coordenação de Operações, responsável por dar suporte a todas as ações 
existente na universidade, como, por exemplo, procedimentos de viagens e trâ-
mites no envio de um servidor para o exterior, pagamentos, etc. Atualmente, a 
Unibacen trabalha com formação continuada, um programa mais longo e estru-
turado e que se repete ao longo do tempo. Há também o plano de desenvol-
vimento de competências, que é a maior parte do plano anual de capacitação. 
Normalmente, engloba ações pontuais apara atender às necessidades do banco, 
como atualização profissional (que não tem caráter de formação) e o programa 
de idiomas (inglês e espanhol). Em 2013, há uma mudança referente ao curso de 
inglês: ele poderá ser feito totalmente on-line, pois a Unibacen atende ao todo 
nove regionais, fora Brasília, que é a sede. No entanto, havia uma grande dificul-
dade em fazer com que as oportunidades chegassem com a mesma qualidade. 
Por essa razão foi implementado o programa  de idiomas pela internet. O espa-
nhol, por enquanto, continuará no módulo presencial, que também é ministrado 
em todas as regionais. O banco trabalha também com a primeira graduação, já 
que oferece carreiras de técnicos, analistas e procuradores. Mas a primeira gra-



26Fórum de TIC Dataprev Educação corporativa

Universidade corporativa - Case Banco Central
Juliana Mozachi 

duação é oferecida apenas para o nível técnico. 

Atualmente, há em torno de 35 servidores fazendo parte deste programa, além 
daqueles enviados a eventos no exterior. Este programa de eventos internacionais 
contempla não apenas as parcerias com o FMI, a ASBAC e o CEMLA, mas também 
com outros bancos centrais no exterior, em função da qualidade da informação tro-
cada. O programa de pós-graduação inclui especialização (lato sensu) e mestrados e 
fornece auxílio financeiro parcial. Para o doutorado não é concedido pagamento, já 
que é preciso um afastamento das atividades para que os trabalhos sejam desen-
volvidos. A Escola de Liderança envolve o programa de desenvolvimento gerencial e 
conta hoje com 800 gestores na trilha de aprendizagem. Essa escola foi implemen-
tada em 2013 e possui ações de coaching e de gestão de desempenho para todos os 
níveis, desde coordenadores até níveis estratégicos. O plano anual de capacitação da 
Unibacen deve estar diretamente ligado aos objetivos estratégicos do banco. A atu-
ação da universidade está ligada diretamente a atuação e a missão do Banco Central, 
que é garantir o poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficien-
te. Todo o planejamento estratégico anual é feito com base nos diagnósticos de pro-
cessos de trabalho, muitas vezes realizados da mesma maneira por várias unidades. 
Nesse processo, as prioridades devem ser destacadas para que a alocação de recur-
sos seja distribuída da maneira mais adequada. Todo este planejamento também 
confere maior agilidade na avaliação dos processos futuros da instituição, como o 
mapeamento de riscos e o mapeamento de processos críticos. Com isso, são criadas 
políticas e regulamentações do sistema financeiro. A partir desses pontos, são iden-
tificados os conhecimentos, habilidades e ações que devem ser desenvolvidos por 
todas as unidades. Tudo isso se desdobra na criação do Plano de Ação Educacional.

 A universidade trabalha trimestralmente com ações transversais, que atendem 
vários departamentos e unidades e possuem um caráter mais heterogêneo por 
definição, e com ações específicas, que estão ligadas especificamente às metas 
das unidades. O desenvolvimento de ações em um período trimestral permite que 
seja feito, em paralelo, um estudo ao longo de todo o ano para corrigir os princi-
pais gargalos. A questão é que a Unibacen sob as regulamentações do Regime Ju-
rídico Único (RJU). É preciso aguardar para obter a liberação dos recursos, mesmo 
que já exista uma visão clara do que é preciso fazer para o início das ações. Por 
essa razão, muitas vezes se faz necessário deslocar todo um calendário de execu-
ção para poder atender à demanda e evitar esses gargalos. Sobre os diagnósticos 
de processos, são realizadas oficinas com todas as áreas de maneira detalhada, 
levantando o que é essencial para determinar as ações de capacitação (treina-
mentos, ações educacionais). Somente em um segundo momento as soluções 
são buscadas e o diagnóstico validado pelo nível estratégico. De fato, é um pro-
cesso que envolve todas as unidades. A equipe da Unibacen conta com 45 postos 
efetivos de trabalho, sendo que apenas 28 deles estão ocupados por servidores 
públicos. A universidade também foi afetada pelo processo de aposentadorias e 
aguarda um novo concurso para repor suas vagas. Ainda há seis estagiários e 
quatro funcionários que dão suporte nas salas de aula, fechando o quadro atual. 
A estrutura conta ainda com uma rede de colaboradores que são os Agentes de 
Treinamento e Desenvolvimento (ADTs) que todas as unidades possuem. Estes 
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agentes são os braços da Unibacen, pois eles conhecem a fundo as necessidades 
das áreas e ajudam a equipe a colocar em prática todas as 7 mil ações durante o 
ano. Logo nota-se que as decisões são centralizadas, mas a troca de informações 
com os agentes das unidades é fundamental e praticamente diária. 

Somente em 2012, houve mais de 700 ações, dentre envio de servidores para 
o exterior (até uma turma fechada de 25 pessoas, por exemplo) e milhares de 
oportunidades de treinamento, sem contar as ações para estagiários. Foram 27 
servidores liberados para a participação nos programas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado). Ao todo, há 55 servidores liberados e cerca de 25% 
do quadro com formação stricto sensu. Existem departamentos no BC com perfil 
diferenciado como, por exemplo, o de Pesquisa Econômica: mais de 90% deste 
departamento é de doutores beneficiados pelo programa de pós-graduação. São 
treinados basicamente para isso e estão alinhados com a missão da instituição. 
No programa de idiomas são 439 servidores beneficiados por cursos oferecidos 
pela própria Unibacen. Há ainda 36 servidores no Programa de Primeira Gradua-
ção. As regras ficam sempre claras para os servidores. No que tange à pertinên-
cia dos cursos, quem decide é a Universidade. Dentre as áreas de interesse do 
Bacen contempladas com o benefício de formação estão Contabilidade, Direito, 
Engenharia e Arquitetura. A aprovação da escolha do curso de formação depen-
de não só do interesse da instituição, como também dos recursos, pois cada gra-
duação paga impede a realização de várias ações. Por isso, todas devem estar 
muito bem mapeadas (o custo de cada ação, de cada turma de idiomas, de cada 
servidor), o que ajuda na tomada de decisões.

O Bacen trabalha com o aproveitamento do conhecimento interno, isto é, com 
servidores com certo tempo na instituição e que podem ser facilitadores dos cur-
sos. Das 7 mil oportunidades de treinamento mencionadas anteriormente, 5.781 
(ou 76%) foram ministradas por facilitadores internos. A meta era de 50%. Ainda 
há muitos desafios pela frente e um deles é fortalecer as parcerias. A Unibacen 
faz parte do Sistema de Escola de Governo da União (SEGU),  junto com a  Enap, 
ESAF e o INSS. Tem sido um ponto muito importante para a universidade ser 
reconhecida como uma escola do governo. Graças a essas trocas, cada vez mais 
a Unibacen vem se especializando e focando nas ações educacionais ligadas à 
missão do Banco Central. Por meio de parcerias, busca-se oferecer oportunida-
des de conhecimento nas áreas de política monetária e econômica, regulação e 
fiscalização do sistema financeiro, além de aproveitar as experiências de outras 
escolas para enriquecer o know-how da instituição. O programa de eventos in-
ternacionais também é muito forte. Os cursos voltados para o desenvolvimento 
e expansão de uso de novas tecnologias ainda são feitos no módulo presencial, 
talvez por possuir um caráter muito técnico. Esta política, no entanto, está sen-
do modificada. Já existem duas fortes ações em EaD, que tratam do programa 
de idiomas e o “Passaporte para a Liderança”, realizado pela Escola de Lideran-
ças. A Unibacen fechou uma parceria com a Harvard Publishing,  responsável pelo 
desenvolvimento de todo o programa de EaD, além de outras ações pontuais. 
Apesar do foco ainda ser muito presencial, há uma mudança de diretriz em curso 
para poder levar densidade a esses treinamentos. Hoje a Unibacen está localiza-
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da em um prédio separado do Banco Central que nunca foi reformado. Por ainda 
haver muitos cursos presenciais, toda dinâmica que envolve instalações físicas 
causa um impacto relevante no cronograma, já que só em Brasília são 23 salas 
de aula, mais, aproximadamente, 30 salas  nas outras nove unidades. Um desa-
fio e tanto para 2014 é a modernização das instalações.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

José Ricardo – Dataprev  Quando o ano de capaci-
tação começa efetivamente? 

Juliana Mozachi – Banco Central: Existem algumas 
ações educacionais em andamento. Normalmente, 
iniciam em março, mas já havia algumas ações in-
ternacionais programadas.

José Ricardo – Dataprev:  A partir da liberação do or-
çamento, quando é possível começar as contratações?

Juliana Mozachi – Banco Central: A partir de março. 
Envolvendo deslocamento em Abril. Esse era o pla-
nejamento com o cronograma de aprovação.   

José Ricardo – Dataprev:  Há um percentual de cus-
to fora do planejado? Com que frequência deman-
das imprevistas e urgentes aparecem? 

Juliana Mozachi – Banco Central: Até o ano de 2010, 
praticamente não havia um planejamento. Havia 
sempre muitas coisas fora do planejado. A partir 
de 2011, iniciou-se um trabalho com uma dinâmica 
muito diferente, baseada no diagnóstico. Dessa for-
ma, foi possível alinhar o planejamento. Em 2012, 
houve um cumprimento de 95% do planejado. Foi 
criado também um comitê e tudo que estiver fora do 
planejamento deve possuir aprovação dele.  

Dhébora Belém – Dataprev:  Existe atualmente na 
Dataprev uma dificuldade em realizar e executar um 

planejamento, principalmente, no que diz respeito 
a demandas inesperadas. Como foi a reação da or-
ganização em relação ao trabalho de planejamento? 
Quais foram as principais questões enfrentadas do 
ponto de vista cultural e possíveis resistências? 

Juliana Mozachi – Banco Central:  Houve grande 
resistência.

José Ricardo – Dataprev: Sempre há.

Juliana Mozachi – Banco Central: O processo está 
sendo didático. Houve um grande avanço nos ulti-
mos dois anos, mas ainda há muito a aprimorar e 
implementar. O orçamento está atrelado a essas 
ações e houve uma divisão de responsabilidade com 
a unidade. O primeiro ano de implementação foi 
bastante confuso. O segundo ano foi melhor, mas 
esse trabalho exige muito, é detalhado. É preciso 
estar aberto para conversar com as áreas, listar as 
ações que devem ser realizadas na unidade. Quem 
dita as prioridades é a unidade e, após esse proces-
so, é preciso escolher a melhor solução educacional. 
Caso seja preciso um orçamento maior, deve ser 
aprovado pela diretoria da área. As responsabilida-
des realmente começaram a ser divididas. 

Dhébora Belém – Dataprev: A priorização de ma-
croprocessos é feita em nível de diretoria ou a uni-
dade também prioriza esses processos? 
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Juliana Mozachi – Banco Central:  Existem 30 ma-
croprocessos determinados por uma diretoria cole-
giada. A Unibacen  trabalha com prioridades máxi-
mas, intermediárias e normais. Nenhum processo 
possui zero de prioridade. Todos possuem alguma 
ação de capacitação e, dependendo do foco estra-
tégico, verifica-se se a área é essencial ou não. Isso 
serve principalmente para alocação de dinheiro. Po-
rém, dentro de um mesmo macroprocesso, muitas 
vezes existem vários departamentos envolvidos e 
assim a definição de prioridades é mais delicada. 
Por essa razão, não é a universidade que define e, 
sim, os próprios departamentos. Eles definem em 
conjunto qual é a prioridade das ações. 

Marcio Adriano – Dataprev: A Dataprev possui 
algumas dificuldades no momento de contratar 
uma entidade educacional externa, em função da 
lei 8.666 e da questão da gestão pública. O Depar-
tamento Jurídico também interfere, pois precisa 
orientar com relação a essas contratações. Qual é o 
grau de dificuldade para o BC? Quais soluções foram 
dadas para que esse processo fosse mais ágil? 

Juliana Mozachi – Banco Central: O Banco Central 
não possui tanta dificuldade. Diferente de outros 
órgãos, o jurídico do Bacen está na mesma linha 
do Tribunal de Contas da União (TCU). A dificulda-
de encontra-se mais em encontrar um fornecedor 
que atenda à demanda e se ajuste à proposta, pois 
não há processos de licitação. A contratação em si 
não demora nada além do normal para os trâmites 
desse tipo. A Unibacen participa, junto com o INSS, 
do Segu. O Departamento Jurídico da Dataprev, por 
exemplo, dá um parecer diferente. A contratação 
deve ser via licitação. Para o Bacen isso é inviável. 
Há uma decisão do TCU, na recomendação de ser-
viços educacionais, afirmando que devem ser feitos 
por inexigibilidade. 

Renata – INSS:

No INSS, a contratação acontece de duas formas: 
por inexigibilidade em algumas situações, princi-
palmente em eventos nacionais ou internacionais 
que acontecem uma única vez, e também por edital 
de licitação. Em 2010, por exemplo, houve uma lei 

obrigando o INSS a fornecer pós-graduação para os 
peritos médicos que se encontravam  em uma de-
terminada classificação. Na época, havia 180 médi-
cos peritos nessa mesma classificação. Foi preciso 
lançar um edital. Uma universidade de Minas Gerais 
ganhou o processo e desenvolveu esse curso espe-
cialmente para atender a necessidade do INSS, pois 
a Perícia Médica é diferente da perícia judicial, por 
exemplo. Não há muitos prejuízos nesse processo, 
pois, como o INSS trabalha com formação continu-
ada, até que um curso específico seja desenvolvido 
o instituto vai trabalhando de outras formas para 
prover o servidor com o mínimo de conhecimento. 

Márcia – Serpro: O Serpro também atua nos dois 
eixos e licitação é sempre um risco. Houve uma ex-
periência em 2012 com o Pagamento de Desen-
volvimento Gerencial (PDG), quando foi lançado o 
edital para atuar nas competências conversacio-
nais, com ações mais voltadas a uma liderança que 
funcionasse como coaching. Isso exigiu muito dos 
especialistas internos, dos técnicos e dos gestores 
da universidade para acompanhar passo a passo o 
processo que antecedeu a sala de aula. O processo 
de capacitação foi muito desafiador, mas o resulta-
do foi muito satisfatório.  

Dhébora Belém – Dataprev: Foi mencionado um 
programa que atende todos os níveis de liderança 
dentro da organização, assim como um programa 
de coaching. Essas ações estão voltadas para todos 
os níveis ou para um público específico?A contrata-
ção do coaching é externa? 

Juliana Mozachi – Banco Central: Essas ações 
são especificamente para os níveis estratégicos. O 
programa está desenvolvido em três eixos: o eixo 
de pessoas, de organização e de processos e atua 
nos níveis de coordenação, chefe de divisão, chefe- 
adjunto e chefe de departamento. Foram separa-
dos um líder de equipe, um líder tático e um líder 
estratégico. Durante o levantamento de demandas, 
que surgiu em função de uma pesquisa de cultura e 
clima, havia um projeto que trabalhava com a ava-
liação da organização como um todo. Durante esse 
processo de avaliação notou-se a necessidade de 
fazer ações mais individualizadas para o nível estra-

DEBATE
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tégico. Constatou-se que o perfil dos servidores do 
Bacen, talvez devido ao alto nível de atribuição, não 
se encaixa nos cursos presenciais. Prefere privaci-
dade. Chegou-se à conclusão que não seria possí-
vel oferecer uma oportunidade de desenvolvimento 
a esses servidores com um profissional externo, 
como o qual os funcionários não se sentiriam con-
fortáveis, a menos que fosse realizada uma sessão 
de coaching. Foi um serviço caro, porém necessário. 
Não existe obrigatoriedade na adesão da Escola de 
Liderança. Além do quadro de 800 servidores, o Ba-
cen está trabalhando com potenciais sucessores, 
pois o banco possui atualmente um contingente 
de servidores em processo de aposentadoria. Con-
trataram também trabalhadores externos. Já havia 
ocorrido uma experiência na área de gerenciamento 

de projetos com uma empresa parceira. A mesma 
empresa, a mair expressiva em termos de coaching  
foi selecionada para este programa. Ela possui um 
time de sete profissionais que trabalham com um 
grupo de 115 chefes estratégicos e chefes adjuntos. 

Dhébora Belém – Dataprev: Estão distribuídos 
em regiões geográficas diferentes ou ficam to-
dos em Brasília?

Juliana Mozachi – Banco Central: Estão concen-
trados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, mas 
há pelo menos um em cada regional. O trabalho é 
presencial ao menos três vezes: a primeira consulta, 
a intermediária e a última. As outras são realizadas 
por meio de vídeo conferência. 
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O ISVOR é um Instituto para Desenvolvimento Organizacional, que nasceu na Itá-
lia e veio para o Brasil em 1995. Desde então, é a universidade corporativa do 
grupo Fiat, que engloba as montadoras Iveco de Caminhões, Case New Holland, 
Fiat Automóveis e, agora, Chrysler. Há dois anos atendemos toda a América Lati-
na. Portanto, é uma universidade corporativa com m modelo diferenciado. Onde 
estamos? Estamos em Betim, ao lado de Belo Horizonte, em um prédio da década 
de 1970.  Construímos um prédio para atender os eventos maiores, a construção 
foi realizada voltada para o nosso modelo e necessidades. O material didático é 
bem eclético. Estamos na rede, em um site especial de inovação, na verdade, um 
blog. O Blog do Da Vinci (programadavinci.com.br). Logicamente, o blog está no Fa-
cebook. Vale a pena acessar, é gratuito. Existe uma procuradoria de conteúdos 
para inovação nos temas educação, tecnologia e ciência.  Quem atendemos? To-
das as empresas do Grupo FIAT e o mercado externo.  95% do faturamento do IS-
VOR são das empresas do grupo e 5% aberto ao mercado. Já começam as nossas 
diferenças. A Fiat é uma empresa que tem que se autossustentar. 

Cuido da Estratégia Educacional, do prédio, do pagamento dos funcionários e 
de toda a conta que cabe a qualquer uma empresa. Vivemos a oportunidade 
de vivenciar uma grande empresa. Quantos somos? Somos 106 funcionários, 
mas esse número de consultores varia. Alguns são desligados, de acordo com 
o tempo que contratamos. Mas são profissionais do mercado. Quem conhece a 
Fundação Dom Cabral pode perceber que os modelos de contratação da parte 
do corpo docente são externos. Quantos atendemos? A Fiat é dividida em dois 
grandes grupos, a Fiat Industrial SpA e Fiat com 43 mil pessoas. Atendemos, 
como universidade corporativa, a cadeia de valor, as concessionárias Fiat, Iveco 
e Chrysler. Esse número praticamente duplica nesse processo. Como estamos 
estruturados? Atualmente temos no ISVOR líderes de projetos que vão até as 
empresas e as representam como se fossem um Project Leader específico  da 
Fiat Automóveis. Somos da área da educação. E não existe ninguém que cuide 
dessa área, só nós. Nas outras empresas, costuma ser diferente. Existe no RH 
uma pessoa voltada para a educação. Na Fiat, essa pessoa é do desenvolvimen-
to. Atuamos com essa frente de universidade corporativa clássica, atendendo a 
partir do planejamento estratégico.

Temos projetistas facilitadores e consultores. São pessoas que projetam as nos-
sas atividades de treinamento e facilitam essas atividades em um processo de 
instrutoria e consultoria. Temos também uma equipe de designer e produção de 
material didático. A forma faz toda a diferença para trazer o nosso conteúdo. 
Logística e apoio operacional: temos um profissional e uma empresa que aten-
de a todo grupo. Temos profissionais dentro da empresa que formam o famoso 
schedule de consultores. Quem é aquela pessoa que preciso? Qual a competên-

¹ Superintendente do ISVOR – Universidade Corporativa Fiat Chrysler Latam
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cia? Quem é o melhor para aquela região? Faço a avaliação. Quem trabalha com 
os quatro níveis de Kirkpatrick? Alguém trabalha? Trabalho com o terceiro nível, 
avaliando a eficiência dos consultores. Sabemos que a educação passa pelo pro-
cesso de empatia cultural. Temos uma área de logística operacional e uma área 
que cuida especificamente de avaliação de resultados. Contratamos um instituto 
que faz 60% das nossas atividades educacionais e atua avaliando os resultados 
de efetividade. Significa que trabalhamos com uma avaliação de reação, verifica-
mos se há resultado no ambiente, na relação com o professor e no material didá-
tico. Após uma prova de efetividade, com a pesquisa após 60 dias (terceiro nível), 
contratamos pessoal externo por questões de auditoria. Ligamos para 25% dos 
participantes de cada turma perguntando para ele ou para o gestor, dependendo 
do caso e do contrato que fazemos com o cliente, sobre a efetividade. Houve re-
almente melhoria no processo, principalmente, porque estamos falando de edu-
cação corporativa, voltada única e exclusivamente para resultados de negócio. 

Portanto, temos que voltar no conceito e pensar. É uma educação útil para o 
funcionário e para a empresa? É necessário que faça sentido para os dois. Nossa 
estrutura de negócio é sempre pensando em resultados. Como atuamos? Geral-
mente, tem um líder de projeto (a não ser quando sai diretamente de um plane-
jamento estratégico, como no caso da Fiat), uma equipe de consultores. Coloco 
desde já o cliente como parte do processo de construção de todas as ações. Nos-
sa crença é que, ao construirmos uma solução, passamos por um processo de 
criação com consultores, com pessoas de fora, com um  processo de ideação de 
um site e com profissionais do ISVOR. Por exemplo, contratamos uma agência de 
eventos para realizar aquilo que desenhamos. Não temos uma equipe que corre 
atrás de Coffee Break, mas temos uma agência de publicidade e de eventos para 
cuidar desses processos conosco. A missão de uma universidade corporativa é 
passar por um processo de desenvolvimento de competências para a realização 
da estratégia do negócio. Resolvemos fazer uma declaração. Para o ISVOR, a 
Educação Corporativa é um sistema vivo de formação de protagonistas de sua 
carreira. Somente essas pessoas são capazes de realizar transformações ne-
cessárias para a viabilização de estratégias de negócio de maneira sustentável. 
Acreditamos que seja um processo de formação contínua. 

Nosso processo de formação contínua expõe o indivíduo a conhecimentos e ex-
periências diversas, valorizando a sua capacidade de sonhar, imaginar e criar.  
Diferente de um organismo verde, somos seres humanos que sonham, que ima-
ginam as pessoas criando novos espaços. É na capacidade desse ser humano 
que acreditamos. E propomos valores capazes de garantir essa construção do 
núcleo,  a ética, a diversidade e a colaboração. Ética é a parte de todo um pro-
cesso. Queremos ideias, cultura. Essa é a declaração que trabalhamos dentro 
da organização. Conseguimos muitas coisas, mas é uma luta constante de apri-
moramento e de busca. Não sei se daqui a alguns anos mudará, mas acredito 
que ser vivo é ser contínuo. Quais são os pilares do nosso modelo educativo? 
Trabalhamos competência para estratégia, mas dentro de um modelo operacio-
nal. Quais são esses pilares? É o protagonismo declarado, o sujeito reconhecido 
como um agente de mudanças que assume a sua cota de responsabilidade pelo 
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alto desenvolvimento. Isso é  ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Estamos 
falando de adultos. Existe uma preocupação nos processos didáticos para traba-
lhar com adultos, considerando a sua experiência anterior, suas motivações de 
aprender, seu contexto cultural. Estou trazendo a questão do contexto cultural, 
porque estamos situados na América Latina, com países diferents um do outro. 
Brinco dizendo que  um estado, uma cidade no Sul do Brasil ja é muito diferente 
de uma cidade do Norte. E temos que levar isso em consideração, estamos fa-
lando de educação. Precisamos fazer customização em massa de nossos produ-
tos? Sim, mas temos que trazer esse contexto para os nossos processos.

Thinking é a grande novidade para muitas pessoas. A ideia é pensar como os de-
signs. O que é esse pensar como design que o Roger Martin, o Dean da Escola de 
Toronto fala? São as competências, as ferramentas que as escolas de design nos 
ensinaram, a solução de problemas centrados a partir de indivíduos. Penso que 
vale a pena. O DEVONthink chegou no Brasil há quatro anos e meio e temos mui-
to orgulho de falar que fomos pioneiro.Vamos mostrar algumas atividades que 
trazemos com smart sets the design. Todas as nossas estratégias didáticas são 
elaboradas sobre esses pilares de design que são empatia, ideação, prototipação 
implementação e avaliação. Existe um fato muito comum que fazemos na esco-
la de design e que todo mundo conhece que é o Brainstorming. Temos como pilar 
o conhecimento sustentável. Nossa metodologia requer um diagnóstico que por 
meio de um blueprint de ideação de design da estratégia, trazemos isso para uma 
mesa com vários profissionais diferentes. Vamos tentar entender se essa é a 
melhor proposta para aquele problema de ajudar a construir. Temos 100% de 
prototipação? Não. Temos aproximadamente 60% de prototipação. Testamos an-
tes, utilizamos muito Lego, usando o próprio desenho, tentamos fazer pilotos 
em casa, prototipamos antes de ir porque descobrimos que muita coisa pode ser 
resolvida antes e não devemos expor o aluno as nossas situações de aprendiza-
do em sala de aula. Fazemos a entrega, avaliamos como fazemos geralmente a 
extensão dessa experiência, não gostaríamos que aquela sala de aula terminas-
se. Podemos continuar em um chat com o professor e colocar na indicação de um 
livro que lemos em um material que parece brinde, mas tem um conceito. É uma 
ferramenta que fornecemos, um momento diferenciado ao prolongarmos aque-
la experiência além da sala de aula ou de um ambiente virtual. E o que fazemos 
do clássico de uma universidade corporativa? Fazemos o processo de construção 
de trilhas. O conceito clássico de uma universidade corporativa fala o seguinte: 
tenho em uma organização seus modos operantes, sua cultura, seus valores que 
quero perpetuar ou quero mudar. Quando quer mudar, usamos o Change Mana-
ger. É muito comum, mas geralmente é uma coisa que queremos manter. São 
seus valores, a forma na qual aquela empresa trabalha. Existe outra para traba-
lhar no modelo de negócio presente. As empresas aprenderam a se planejar para 
o futuro, inclusive a construir esse futuro. Executam um planejamento estratégi-
co porque sabem que aquela empresa desenhada, bonitinha com os seus valo-
res, está em um cenário de constante mudança. Em um planejamento estratégi-
co coloco a organização como um setor extremamente competitivo e nos últimos 
anos com a vinda dos coreanos, dos japoneses, como disse o nosso chefe Ivo 
Faria, “A comida japonesa dá trabalho, mas o carro japonês também”, temos uma 
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concorrência acirrada, temos que preparar para o futuro inclusive no nosso setor. 
Podemos construir esse futuro. Com essa intenção estratégica que essa empre-
sa tem, tenho as competências instaladas? São as perguntas que a universidade 
corporativa faz, não é isso? Vá ao mercado e traga as pessoas que tem essas 
competências.  Quanto antes nos prepararmos, buscaremos menos no mercado 
e daremos mais oportunidades internas. Que pessoa pretendemos ter nessa 
empresa? Pessoas que conseguirão cumprir a estratégia, as competências hu-
manas que darão suporte a competência estratégica da organização. E diante 
dessas competências humanas, preparamos as famosas trilhas de desenvolvi-
mento. As trilhas nascem para trazer esse processo de aprendizagem como se 
fosse um caminho dentro do próprio caminho para desenvolver as pessoas nes-
se processo de competências para a estratégia de presente e principalmente de 
futuro. São trilhas que acontecem a partir do mapa estratégico da organização, 
no caso da Fiat, especificamente, trabalhamos com Norton e Kaplan, com Busi-
ness School Card. Trabalhamos na dimensão aprendizagem e crescimento e atu-
amos com as competências. Identificamos ações para a área, geramos os desa-
fios, fazemos um workshop de competência, desenhamos trilhas, implementamos, 
avaliamos e acompanhamos o Process Development Corporation - Processo de 
Desenvolvimento (PDC). A diferença é que a partir de março faremos um diálogo 
com a área, com os diretores da empresa, no caso, diretores das áreas de negó-
cio para falarmos sobre as competências necessárias devido a revisão de plane-
jamento que tivemos. A partir daí traremos essas novas trilhas. Temos algumas 
trilhas que estão no ar, funcionando e outras estão em construção. Competência 
é o lado da história que mais muda, porque a cada vez que fazemos uma revisão 
de planejamento, precisamos de novas competências. Para explicitarmos isso 
tranquilamente, a Fiat comprou a maior parte das ações da Chrysler, de repente 
aquela grande competência de 5 anos atrás que era falar italiano era boa e ne-
cessária? Sim, podia ser, mas agora qual é a grande necessidade que precisa-
mos? Falar inglês, verão muitas palavras em inglês nesse processo de trazermos 
essa cultura. Estamos com uma trilha para trabalhar análise e síntese devido à 
instalação de uma Business Inteligence. Temos ferramentas, mas qual é a grande 
dificuldade das pessoas com relação aos dados? É transformá-lo em formação e 
mais, transformar formação em conhecimento para a tomada de decisão. É uma 
trilha formada por antropólogos, sociólogos, filósofos para trabalhar a sua capa-
cidade de análise e síntese, pois infelizmente, a faculdade deixou de trazer isso 
para os alunos. Estava conversando com o professor Cheng, da Universidade Fe-
deral, coordenador da engenharia, e disse: “Vocês mataram a engenharia quando 
tiraram antes do cálculo a filosofia” Pensamento complexo que temos. Conse-
guimos trazer a elaboração, a abstração do cálculo dessas ciências humanas que 
nos fazem pensar além. Quando desenhamos as trilhas, passamos por um pro-
cesso de transformação, experiência e vivência. Não é só a sala de aula, estamos 
expostos às experiências diferenciadas, levamos a turma da engenharia, a dois 
anos atrás para a Bienal de Arte Contemporânea com o curador Agnaldo Faria 
para ver o papel do artista contemporâneo no processo de inovação. É uma ex-
periência. Estamos trazendo agora o Roberto da Mata para falar dessa trilha e 
não um antropólogo para falar nessa trilha sobre o Brain. Dessa maneira traze-
mos essa formação, vamos experimentar um Benchmark aplicado. Por exemplo, 
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temos uma trilha que o pessoal sairá para os grandes mercados de consumo. No 
caso em Belo Horizonte. Semana que vem o pessoal está indo para o mercado de 
luxo em São Paulo com uma pranchetinha na mão, com alguns deveres de casa 
para fazer observações, fotografar e trazer para a sala de aula junto com profes-
sores um trabalho de análise daquelas informações e depois vivenciar aquilo na 
experiência própria. Trilhar somente com um curso de formação é legal? É! Mas o 
que estamos agregando a isso? Vamos vivenciar e aplicar outra competência que 
está faltando na nossa turma. É tão interessante que começo a conversar com a 
turma, mesmo do ISVOR e pergunto: Aquele especialista de laboratório ainda 
existe? Existe, mas está morrendo, sabemos que ainda precisamos de grandes 
laboratórios de fato, alguns possíveis pesquisadores, mas em uma organização 
temos que mobilizar as mudanças, temos que estar com esse repertório amplia-
do. Em nosso processo de trilha colocamos no grupo referencial de gestores. 
Quando construímos uma trilha, chamamos o líder daquelas pessoas que parti-
ciparão, se tiver gestor, gerente, convidamos o diretor, se tiver diretor, falamos 
com o presidente. Os gerentes participam para saber o que será dado e o que 
será cobrado. Estamos falando de novo, de educação corporativa para resulta-
dos, ninguém vai para sala de aula para não dar resultado depois. Temos que 
participar porque é comum chegar ao ISVOR e: “Ah, não sei! Meu gerente que me 
mandou.” Ou: “Deixa ir embora, meu gerente está me chamando.” Acontece isso 
nas suas empresas? Não. Estamos trabalhando essas três grandes competência 
dos líderes que baseamos naquele Instituto do Futuro, mas algumas informa-
ções que pesquisamos, gostamos muito da Linda Hill da Harvard, construímos 
um modelo onde trabalharemos com nove competências aglutinadas em três 
que é o Design Main Set, conectividade SenseMaker, acreditando que eu tenho eu, 
eu sou o líder que tem uma equipe, sou um ser social que cuido de outros pares 
e que estou ligado no mundo. Como trabalho junto com meus pares? Estamos 
chamando esse líder de agente de fluxo. Temos que fazer acontecer. A Linda Hill 
fala uma coisa interessante baseada na liderança do Mandela que é Liderança de 
Retaguarda. Aquela liderança onde o líder está na retaguarda para fazer com que 
as outras coisas aconteçam. Acho que vale a pena olharmos esse material da 
Linda que tem coisas interessantes para trabalhar. São competências que vamos 
trabalhar na trilha dos nossos líderes. No caso, é Fiat, Chrysler, Banco Fiat e Fiat 
do Brasil. 95% do meu público são homens e vaidoso. Dizemos que ainda preci-
sam se alfabetizar em mídias sociais. Tenho pessoas da minha idade que ainda 
não gostam muito do meio virtual e de repente tiveram que entrar nesse meio 
porque estamos trabalhando com empresas com sede na China, na América do 
Norte, na Itália. Tivemos que nos apropriar e capacitar os jovens que estão en-
trando no mercado de trabalho. Trazemos alguns líderes específicos para a lite-
ratura, como Gary Hamel, Skarzynski. O que está acontecendo de inovação para 
esses líderes ficarem mais aptos com todos os seus conhecimentos? E com as 
inovações em relação à gestão de pessoas. Esse portal é ponto à ponto, porque 
é totalmente corporativo. Recomendamos não imprimir, podemos compartilhar 
com a equipe, palpitar, conversar com o colega, alguém tem um post e pode falar 
se curtiu ou não curtiu, podemos enviar para outro, colocar seus comentários 
dessa forma cresce com a colaboração. É totalmente construído pelas ideias que 
os próprios líderes têm. Foi solicitado fazermos sugestão de livros. Terá uma aba 
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e faremos uma curadoria, vamos indicar e também seremos indicados. A área de 
publicidade criou uma aba nova que vamos publicar sobre consumidor. Todos os 
programas de estagiários e trainees da Fiat Automóveis desde a parte de atra-
ção no Blog. Podemos aprender em qualquer lugar, temos uma turma que faz 
essa capacitação para ambientes virtuais, seja de telefone, seja de iPad, o que 
for. Tem os projetos sociais que executamos com a Fiat capacitando o Brasil in-
teiro, são 8 cidades. Capacitamos meninos de até 18 anos para atuar nas con-
cessionárias. Existe turma de engenharia, designer de produto, engenheiro de 
automotiva para construir os fundamentos principalmente para as áreas de en-
genharia e para as áreas de concessionárias. Isso é de Facility Building porque é 
uma questão estratégica. Devemos trabalhar por essa principal competência, 
depois que as empresas passaram da era da qualidade enfrentam a inovação. 
Trabalhamos com competências para a inovação. Nesse desafio, criamos um 
programa que é o Da Vinci, baseado no grande Mestre Da Vinci. A grande compe-
tência do Da Vinci era ter esse pensamento ambidestro. Da Vinci era engenheiro, 
médico, artista, violinista, geólogo. E esse homem nos inspirou a fazer um Da 
Vinci contemporâneo, um programa voltado para trabalhar esses dois lados da 
história, o lado direito, o lado esquerdo com programas para levantar dentro das 
organizações. Esse é um trabalho constante. Criamos ainda o programa Da Vinci 
para atender o desenvolvimento de competências das organizações. São criati-
vidades, flexibilidades, diversidades, o pensamento ambidestro. A nossa crença 
é que a inovação é um processo de aprendizagem onde imaginamos o futuro, 
observamos o presente.  Nesse caos, analisamos para entender esse processo, 
sintetizando e propondo uma ideia. Para nós a inovação passa por um processo 
de aprendizagem, acreditamos que inovação seja um processo de colaboração. 
Da Vinci tem sete drivers. Primeiro, a inteligência qualitativa que é o poder de 
julgamento, saber olhar, saber ouvir. O segundo é o pensamento integrativo, pro-
posição de novos modelos a partir da divergência. Essa é a grande questão, a 
visão sistêmica é uma célula a mais dentro de um corpo, saber enxergar o todo, 
um processo, o pensamento abdutivo, nossa capacidade levantar hipóteses, ser 
abduzido em nossos pensamentos, saber o porquê, identificar e elaborar proble-
mas. Nós que estamos nessa área de educação, o problema é sempre treina-
mento. Saber identificar, elaborar o problema é uma grande capacidade e com-
petência a ser desenvolvida. Essas são as competências, os drivers que orientam 
nossos programas para desenvolver as competências para inovação. Convida-
mos o pessoal do mercado que não cobram nada para vir. Nesse caso, o Da Vinci 
convida para a hora do almoço, porque o conhecimento tem que ser gostoso, 
falaremos sobre temas diferentes. Tivemos cineastas e uma turma diferente 
para falar do processo criativo. Foi uma honra termos Peter Skarzynski gratuito a 
dois anos atrás, estávamos em Belo Horizonte, quis conhecer o ISVOR. Fazemos 
séries em sites. Traremos pessoas que nos fazem pensar. Mantemos uma sala 
toda branca para uma das oficinas que realizamos, mostramos para as pessoas 
que o ato delas irá colorir a sala. Portanto mudar o ambiente depende de nós. No 
momento em que a pessoa entra naquela sala, fará a diferença. O Mio, o carro do 
salão, foi feito em cocriação, toda a parte de elaboração, de insight com as pesso-
as são feitas por nós, preparando as pessoas em ambientes.  
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José Ricardo – Dataprev: Existe uma rede corpora-
tiva? Rede social?

Márcia – Fiat: Temos o Facebook. 

José Ricardo – Dataprev: Não, algo interno.

Márcia – Fiat: Interno, não. Infelizmente não trabalho 
na comunicação interna, senão já tinha criado a muito 
tempo. Brigo com órgão o dia inteiro. Trabalhamos em 
uma empresa muito hierárquica, automotiva e temos 
que quebrar um pouco disso no escritório.

José Ricardo – Dataprev:  Sim.

Débora – Dataprev: Estava refletindo sobre as 
competências dos profissionais que atuam na uni-
versidade corporativa, porque todas essas ações e 
esses programas diferenciados e com foco na ino-
vação provavelmente vão exigir também dos pro-
fissionais da área de educação corporativa algumas 
competências também diferenciadas. Quero que 
fale um pouquinho do perfil dos profissionais que 
são convidados. 

Márcia – Fiat: Gosto da turma até 22 anos ou de-
pois dos 60. Entre 22 e 60 é terrível. Depois de 60 a 
pessoa não quer provar mais nada. Se essas pesso-
as entre 22 e 60 anos tiverem esse desprendimento 
para colaborar, lutar, querer aprender, está dentro. A 
entrevista é rápida, passamos pela cadeira, se qui-
serem ousadia de rodar na cadeira, estão dentro. 
Brincamos quando falamos que a cadeira é o princi-
pal, mas tirando as brincadeiras é um processo que 
não é fácil. Chega a ser alto, logo nos três primeiros 
meses a pessoa se adapta ou não. Em compensação 
existem pessoas que estão comigo desde que entrei. 
Tem 4 anos e meio que entrei, tem pessoas que es-
tão comigo há esse tempo. A competência do apren-
der todo dia e desaprender é legal, e essas pessoas 
de fato querem aprender. Preciso de um financeiro 
muito forte, muito cartesiano. Tenho que apresentar 
qual será o retorno. Dessa forma consigo convencê- 
los por bases macro econômicas que dará e tem 
dado retorno. Posso garantir que tem dado certo e 
que temos usado bastante, porque temos que sus-
tentar. Quando entrei tinham 70 funcionários, hoje 
estamos com 106. Não por inchaço da máquina, mas 

por necessidade e crescimento do próprio, nosso fa-
turamento era em torno de R$ 15.000.000,00, hoje 
está em R$ 30.000.000,00, isso sem fazer lucro, só 
trabalhando com margem de no máximo de 5%. É 
bem interessante o processo. Quando cheguei está-
vamos com uma margem mais alta para o teto de 
sustentação, devagarzinho com o passar do tempo 
fomos reduzindo essa marcha. 

Interlocutor não Identificado: Gostaria de saber 
mais sobre a gestão do conhecimento. 

Márcia – Fiat: O pressuposto básico de todo o pro-
cesso é a gestão do conhecimento, por isso falamos 
do conhecimento sustentável, da identificação do 
conhecimento, da cor, do trabalho disciplinar desse 
conceito e hoje está tudo mais fácil. Em 1998 esti-
ve em uma palestra no antigo Instituto Brasileiro do 
Café (IBC). A palestra foi com uma turma que hoje 
virou Agência Click e falaram sobre a digitalização. 
Ajudaram a fazer a novela Terra Nostra que além da 
novela tinha um livro de receita. Isso foi digitalizado 
e surgiram produtos fantásticos. 

Durval – Dataprev: Conheço algumas parcerias en-
tre a Fiat e a UFMG, na qual a Fiat financia pesquisas 
na UFMG e capta esses resultados. Quero saber se 
isso passa para o universitário de corporativa e se 
passar como é que isso é feito? 

Márcia – Fiat: Não, hoje é feita diretamente das 
áreas com a universidade. No caso tem um na (Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas 
Gerais (Fapemig) que financia toda a parte de pes-
quisa e estão conosco em alguns projetos. 

Laurinda – Dataprev: Na capacitação utilizam a Me-
todologia de Kirkpatrick e conseguiram ir até o ter-
ceiro nível, situação que é muito difícil. Mas quero 
que fale um pouquinho mais desse desafio e da re-
sistência que temos em envolver gestores empre-
gados no terceiro nível.

Márcia – Fiat: O terceiro nível fala especificamen-
te de efetividade. O que a efetividade quer saber? 
Se aquilo aplicado teve resultados para o negócio. 
Por exemplo: a pessoa não sabe Excel, a turma pre-
cisa aprender, o Excel  é um novo negócio, tem que 
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aprender. Vou para a sala de aula e quero saber se a 
partir de agora aquele trabalho que era realizado em 
5 dias está ocorrendo em 1 dia. É mais ou menos 
isso. Sabemos que a teoria existe e que dá resul-
tado. Não vamos inventar a roda novamente, mas 
podemos aprimorar no futuro. 

Natalia – Enap - Coordenação Geral de Educação 
à Distância: Foram apresentadas questões inspira-
doras, que para nós ainda está no campo da ideia, 
do sonho e para seu o trabalho aparece como uma 
realidade bem consolidada, isso é muito otimista 
para nós, pos isso já esteja sendo feito em algum 
lugar, Mobile Learning, por exemplo. 

Márcia – Fiat: Fiz Mobile Leaning em 2002 na Fiat, 
pois trabalho em Telecom. 

Natalia – Enap: Voltando um pouquinho no início 
da apresentação quando foi mencionado o proces-
so de construção de trilhas, pareceu um processo 
bastante definido. Vivemos na Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) pelo menos na Coor-
denação de Educação à Distância existem alguns 
nós críticos na produção de cursos. O processo de 
produção parece ser um pouco mais lento ou difí-
cil do que o processo de demandas que recebemos. 
Quero saber se o processo de construção de trilhas 
está todo dentro do grupo, se enfrentam alguns nós 
críticos e quais estratégias foram desenvolvidas 
para ter esse processo mais controlado?

Márcia – Fiat: Temos nós críticos o tempo inteiro. 
Quando falamos de trilha extrapolamos o presen-
cial e o virtual. A grande questão é definir se a mo-

dalidade será presencial, virtual e qual mídia vamos 
usar. O meu cliente ignora esse processo e às ve-
zes dá palpites inadequados. Nesse processo meu 
cliente é implicante, pois ele conhece muito bem 
o tema. Primeiro parto do pressuposto que tenho 
conteudistas com conhecimentos internos. Tenho 
uma pessoa que tem esse conteúdo e que somos 
ignorantes em relação a esse conteúdo. Não tenho 
o melhor, até no caso tenho conteudistas internos 
do ISVOR, que é uma turma de engenharia que faz 
conteúdos. Somos completamente ignorantes do 
mesmo jeito que o cliente é ignorante ao processo. 
Então primeira questão é: Quem falou que quero 
assim? Tive uma ideia que vi na Natura. “Vamos co-
piar?” Copiar é uma palavra que no meu dicionário 
não existe. O criar é mais interessante. Toda es-
pecialização tem uma cadeia chamada Gestão de 
Pessoas. O professor resolve falar de educação na 
maior boa vontade. O aluno na maior proativida-
de resolve que agora sabe qual é a melhor meto-
dologia, a melhor modalidade. Trazemos o aluno e 
tentamos influenciá-lo. Os nós existirão. Sabemos 
que atualmente temos competência suficiente para 
desenhar, trazendo pessoas de vários lugares. De-
testo aquela coisa de prateleira pronta. O processo 
de criação é um dos mais verdadeiros que tem no 
ISVOR. De tudo o que falei 90% dos nossos proces-
sos acontece em uma mesa onde estou com uma 
trilha na gaveta. Todos já estão aprovados com os 
diretores e não saem por conta da burocracia inter-
na. Desmarco e marco consultor o tempo inteiro. 
O cotidiano é um caos, porque a demanda vem em 
caos. Se tiver muito estruturado não consigo pegar 
essa demanda. 

DEBATE
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As trilhas de aprendizagem como ferramenta 
para o planejamento das ações educacionais 
focadas nas necessidades da Empresa
Flávia Correa Daisson ¹ 
Usina Hidrelétrica Furnas 

¹  Gerente do Departamento de Educação Corporativa. 

Institucional – Usina Hidrelétrica (Furnas) faz parte da história do Brasil. Hoje, 
nosso nome significa energia 100% limpa, 100% renovável, 100% brasileira. Fur-
nas foi criada nos anos de 1960 para prover energia que o Brasil precisava para 
crescer e abastecer indústrias, ruas e lares. Furnas foi fundamental para alimen-
tar o crescimento nacional com energia limpa e de fontes renováveis. Mais de 
meio século depois, mais de 40% de toda a energia consumida no Brasil passa 
pelo sistema Furnas. A empresa está presente em 13 Estados e no Distrito Fe-
deral, fornecendo energia para uma região que concentra 63% dos lares brasi-
leiros e 81% do Produto Interno Bruto. Nos próximos anos, Furnas vai acrescen-
tar 5793 megawatts de capacidade instalada ao sistema elétrico brasileiro, um 
aumento de mais da metade dos 11365 megawatts atualmente gerados pela 
empresa. A construção de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão, além da 
modernização dos empreendimentos existentes, levará energia para mais 14 
milhões de brasileiros, fazendo de Furnas a empresa que mais executa obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento (Pac). O compromisso histórico de 
Furnas com a energia renovável está presente nos pesados investimentos da 
empresa na região Nordeste do Brasil, para a construção de parques eólicos que 
somados abastecerão mais de 500 mil lares. Em uma nação que receberá to-
dos os olhares do mundo nos próximos anos, a energia corre na alma do povo 
e a eletricidade tem que correr nas linhas de transmissão do país. Furnas está 
preparada para atender as regiões de maior concentração industrial do Brasil 
que vão receber grandes eventos internacionais, por isso estão sendo realizadas 
uma série de obras de reforço e modernização de linhas de transmissão e subes-
tações existentes, garantindo a confiabilidade do sistema. 

Furnas adota uma gestão técnica, ética, transparente e focada em resultados. 
A expertise do corpo de engenheiros e técnicos de Furnas na construção e ope-
ração de empreendimentos de geração e transmissão faz com que a empresa 
seja requisitada a prestar consultoria a empreendimentos energéticos na Amé-
rica do Sul, América Central, África e Ásia. Furnas presta consultoria na área de 
Engenharia Civil desenvolvendo pesquisas e atuando no controle de qualidade 
das diversas obras de geração e transmissão. A empresa também desenvolve 
tecnologia e constrói programas ambientais que visam preservar a biodiversi-
dade. Sua principal fonte de energia, a água, recebe tratamento especial. Furnas 
monitora constantemente os conservatórios de suas usinas, garantindo a qua-
lidade da água e repovoando o seu ecossistema com as espécies da região. A 
atividade de reflorestamento conta com viveiros para mudas e a área replantada 
por Furnas vai muito além do exigido por lei. A empresa investe em projeto nas 
áreas de educação, geração de trabalho e renda, inclusão digital e valorização 
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das manifestações da identidade cultural brasileira. Busca oferecer qualidade 
de vida para a população residente no entorno de seus empreendimentos. Tam-
bém se destaca no desenvolvimento de projetos de conservação do patrimônio 
histórico, uso racional de energia e de apoio à cultura brasileira, dando um ver-
dadeiro show de responsabilidade sociocultural. Furnas, um passado de sucesso 
e um futuro de conquistas, ética e transparência, respeitando o ser humano e o 
meio ambiente, transformando vidas e colaborando de forma significativa para 
a construção de um país mais próximo, justo e cheio de energia.

Flávia Corrêa Daisson: Gostaria de começar agradecendo a Dataprev pela opor-
tunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e 
de nossa experiência. Ao pensarmos sobre o sobre o tema que poderíamos tra-
zer para discussão, decidimos falar sobre as trilhas de aprendizagem. É um tema 
interessante para todos,  porque é uma experiência que estamos vivendo nesse 
momento e na qual estamos dando foco. Para falarmos em trilhas, passaremos, 
primeiro, pelos conceitos. Para que vocês entendam o que nos levou a acreditar 
que as trilhas são extremamente importantes como  diferencial de competiti-
vidade para nossa empresa. Há quatro anos fomos levados a ser um departa-
mento da empresa, exatamente por conta desse olhar estratégico de perceber 
o  diferencial que o conhecimento traz para uma organização. Como alavancador 
dos resultados, migramos do treinamento e desenvolvimento tradicional para 
o conceito de educação corporativa. Deixamos de desenvolver habilidades e 
passamos a desenvolver competências. Furnas, desde 2005, tem o sistema de 
competências, estabelecido pelo  professor Joel Dutra, da Universidade de São 
Paulo (USP), que trabalhou isso conosco dentro de Furnas. Tentamos espelhar 
dentro da empresa tudo vinculado à competência, onde não olhamos o tempo 
de serviço que o profissional tem, mas, sim, o que ele agrega de valor ao resul-
tado da empresa. 

Esse olhar não poderia deixar de existir na área de educação. Tiramos o foco do 
aprendizado individual para o aprendizado organizacional. Ao invés de termos 
uma coletânea de ações de treinamento, passamos a ter um currículo com itine-
rários de formação. Mais para frente falaremos sobre isso. Perdemos o escopo 
do tático, do reativo e passamos a trabalhar o estratégico e o proativo. A trilha 
de aprendizagem realmente proporciona isso. Cada uma das pessoas passa a 
ser protagonista do seu conhecimento e passa a se planejar para o que ela quer 
ser. Das necessidades individuais, nós passamos para as estratégias de negócio. 
Quer dizer, olhamos o planejamento da nossa empresa exatamente para ofere-
cer ações que venham ao encontro dos objetivos estratégicos. O interno passou 
a trabalhar um pouco do externo também. Trabalhando um pouco a questão das 
comunidades, passamos do espaço real para o virtual. Furnas é uma empresa 
dispersa geograficamente. Estamos desde Porto Velho até a Foz do Iguaçu. E  
temos a necessidade de tentar fazer com que o conhecimento esteja acessível 
a todos.  Ainda não estamos muito no virtual. Esse é um problema que temos. 
Acredito que, como a maioria das empresas, culturalmente é muito difícil sair do 
tradicional. A idade média dos empregados da nossa empresa é de 45 a 50 anos. 
As  pessoas tem mais dificuldade de trabalhar com o computador. Queremos o 
aumento da competitividade, da inovação. 
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As formas de aprendizagem agora são salas de aula, serviço, learning, comuni-
dade prática, couching, banco de especialistas. Temos dentro da nossa empresa 
uma aprendizagem mais social e colaborativa e o conceito de produzir e aplicar 
conhecimentos. Queremos que Furnas seja uma organização que defenda e cir-
cule esse conhecimento o tempo inteiro dentro da empresa. Somos um departa-
mento vinculado à Superintendência de Gestão de Pessoas, dentro da Diretoria 
de Gestão. Temos como objetivo promover a formação continuada de nossos 
empregados, a responsabilidade de tratar todo o conhecimento que circula den-
tro da nossa empresa, esteja esse conhecimento vinculado às competências ge-
rais ou as competências específicas. Tudo é tratado por nós. Furnas tem, hoje, 
em torno de 6300 empregados. Somos 40 colaboradores na área de educação 
corporativa. Estamos mostrando um pouquinho da nossa estrutura. Nossa go-
vernança é essa:  temos, dentro de Furnas, um Comitê de Educação Corporativa 
que tem um representante de cada uma das diretorias. Foi estabelecido um per-
fil para esse representante. Anualmente, planejamos o ano seguinte. Durante o 
ano, conversamos conforme as necessidades e as mudanças que vão aconte-
cendo dentro da empresa. Nos reunimos para alinharmos nosso planejamen-
to. Temos uma coordenação pedagógica dentro do departamento que trata das 
especificações de todas as ações educacionais que oferecemos. Estamos estru-
turados por escolas, temos a Escola de Líder, a Escola de Geração, a Escola de 
Transmissão, a Escola de Novos Negócios e a a Escola Corporativa, que trata dos 
conhecimentos que são transversais. 

Temos todo esse apoio dentro do departamento, uma área toda de contratos, 
uma secretaria acadêmica e um portal, uma espécie de secretaria acadêmica de 
uma universidade, onde o empregado se inscreve, vê as ações educacionais que 
participará. Possuímos um calendário que todos podem visualizar quem está fa-
zendo o que e onde. Temos uma plataforma tecnológica para dar suporte a esse 
portal. Temos alguns centros de aprendizagem espalhadas para visualizarmos 
onde Furnas estar. Fazemos a administração desses centros e temos nossa mi-
diateca, nossa biblioteca. Nossa área é responsável pela educação corporativa e 
pela gestão do conhecimento da nossa empresa.

Pelo que vi aqui todas as empresas têm a responsabilidade de tratar gestão de 
conhecimento. Um dos grandes insumos que temos para tratar o nosso plane-
jamento é o planejamento estratégico da empresa, que diz para aonde ela está 
querendo ir. Precisamos usá-lo porque necessitamos do conhecimento para ga-
rantir que esse planejamento seja cumprido. Temos o planejamento estratégico 
também de recursos humanos que utilizamos como grande base. Somos a Uni-
dade de Educação Corporativa. Chamamos de Unidade de Educação Corporativa 
e não de universidade corporativa, porque Furnas é uma das empresas do siste-
ma Eletrobrás, que é composto de 15 empresas. Somos uma delas. Foi decidido 
que a nomenclatura de universidade corporativa só poderia ser dada para uma 
universidade do sistema. E a  universidade que trata de conhecimentos comuns 
se chama Universidade Corporativa do Sistema Eletrobrás (Unise). Todas as 15 
empresas possuem suas universidades, suas unidades de educação corporati-
va com a  especificidade de cada uma das empresas. Trata  de conhecimentos 
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que a Eletronuclear não trata. Apesar de falarmos de energia, estamos falando 
também de energia nuclear e da energia eólica e da gerada por meio de hidre-
létrica. Para dar conta disso tudo, temos um Plano Anual de Desenvolvimento. 
nele, temos o conjunto de ações educacionais e todo o direcionamento do que 
será ofertado no ano corrente. 

A cada um ano e meio fazemos uma pesquisa de maturidade de gestão de co-
nhecimento para verificar como estamos. Com base nessa maturidade, estabe-
lecemos as ações prioritárias de gestão do conhecimento. Nesse ano de 2013, 
o foco vai ser falar de trilha. Mas falarei um pouco de gestão do conhecimento. 
Nosso foco em 2013 são as comunidades de prática que estamos criando. Nes-
se início de ano, criamos duas comunidades de prática para dois assuntos que 
são extremamente relevantes: equipamentos de manutenção (voltados para os 
equipamentos de todas as usinas, hidroelétricas, subestações, usina térmica) e 
gestão de contratos. Essas são as duas comunidades que começamos esse ano.  
Estamos também criando duas áreas de base de conhecimentos, onde estamos 
tratando de projetos de empreendimento e eólicos. O eólico entrou em nossa 
vida e é um conhecimento que Furnas ainda não detêm. Por conta disso, existe 
a necessidade da sistematização. Paralelo a isso, criamos e lançamos um banco 
de especialistas, que é uma espécie de “Páginas Amarelas”,. É um banco de es-
pecialistas muito parecido com o Facebook. Se vocês olharem, ele é exatamente 
o que queríamos: dar conforto. Sabemos que o mundo está usando a rede social 
Facebook. Por conta disso, achamos que a similaridade poderia nos ajudar. Ele é 
uma grande ferramenta para acharmos os conhecimentos dentro da empresa. 
Por trás do nosso banco de especialistas, temos uma árvore de conhecimento 
que é a nossa busca para encontrar o profissional que precisamos. 

Também estamos desenvolvendo uma busca corporativa, uma espécie de um 
Google de procura dentro da empresa. Temos um portal, como a maioria de vocês 
provavelmente deve ter e, dentro dele, temos pequenos sites de cada uma das 
áreas da nossa empresa. Essas coisas não eram integradas. Fncionavam mais 
como uma propaganda das áreas do que como uma ferramenta de conhecimen-
to. Por conta disso, está sendo criada a busca corporativa, para que possamos 
ter acesso a todo esse conteúdo que já estava dentro da nossa empresa. Isso 
tudo é refletido em nossas seis escolas: de geração, de transmissão, de comer-
cialização, de suporte ao negócio, de líderes e corporativa. As trilhas de apren-
dizado estão em cada uma dessas escolas. São as trilhas que dão suporte ao 
conhecimento de cada uma delas. Isso tudo faz com que tenhamos mapas de 
conhecimento, ações educacionais e de gestão do conhecimento e que traba-
lhemos tudo por meio de avaliação de reação, aprendizado, impacto. Até agora, 
só trabalhamos a avaliação de aprendizado. Para trabalhar as outras, estamos 
atrás de uma universidade que desenvolva isso porque, internamente, não te-
mos competência para fazer sozinhos.

Vamos buscar uma universidade para nos ajudar no desenvolvimento de todo 
esse projeto. Exatamente para que consigamos medir o diferencial que o conhe-
cimento e a agregação de valor está dando a Furnas. Decidimos utilizar a trilha 
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de aprendizagem porque ela compreende objetivos, conteúdos, ações, formas 
de avaliação e de aprendizagem voltadas para a formação continuada de nossos 
empregados. Agora, de uma forma planejada e a longo prazo, cada um de nós, 
por meio de sua trilha, vamos conseguir observar e visualizar os conhecimentos 
que precisamos estruturar para a aquisição desse conhecimento ao longo da vida 
profissional. É uma ferramenta para o desenvolvimento profissional por meios 
de aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Vou mostrar uma trilha 
no final para vocês verem que elas  possuem etapas. Para você passar de uma 
etapa para outra, precisará passar por um rito de compartilhamento. Ela tenta o 
tempo inteiro fazer o link da gestão corporativa com o conhecimento. Você ad-
quire conhecimento e chega a um determinado momento que vai compartilhá-lo 
com a organização. É o que chamamos de rito de compartilhamento. De acordo 
com essa metodologia de planejamento, implantação e avaliação, estruturamos 
nosso planejamento educacional junto com os mentores de conteúdo em tempo 
integral. Ele snos ajudam no planejamento de nossas ações. As áreas nos aju-
dam em todas as ações educacionais planejadas dentro de nossas trilhas. 

O que fazemos na área de educação é simplesmente trazer uma metodologia 
para a empresa. Precisamos da ajuda dos especialistas porque sozinhos não 
conseguiríamos. Por mais que conheçamos nossa empresa, precisamos da área 
técnica para validar e nos ajudar nesse suporte. Acreditamos que uma trilha per-
mite o planejamento educacional com foco em longo prazo e de modo proativo. 
Deixamos de ser reativos, deixamos de ser uma área que, na realidade, era um 
balcão de atendimento onde cada um chegava e dizia: “Olha, eu quero isso...” E 
ficávamos perdidos. Agora nos planejamos e questionamos até a necessidade 
de alguns conhecimentos. Por exemplo, um rapaz da área de responsabilidade 
social  pediu outro dia  um curso de banco de dados. “Mas por que você quer 
fazer um curso de banco de dados?” “Ah, porque eu trabalho aqui dando suporte 
na área de informática.” “Mas, olha, esse conhecimento é demais para o que você 
faz na sua área. Se você acha que precisa desse conhecimento, você vai sair da 
área de responsabilidade social e vai trabalhar na área de informática.” 

Vocês já devem ter ouvido falar da Medida Provisória 579, que muda as con-
cessões das usinas. Isso impacta diretamente em nosso negócio. Antigamente, 
as trilhas superavam a visão da oferta desordenada de ação educacional, agora 
olhamos a competência, a necessidade de se planejar de forma mais estruturada. 
Estruturamos dessa maneira o processo de aquisição, produção, disseminação 
e aplicação dos saberes dentro da nossa empresa e estabelecemos os currículos 
com as diversas formas de aquisição e produção do conhecimento. A pessoa ad-
quire conhecimento de diversas formas. Sabemos que, quanto mais estratégica 
for a posição da pessoa dentro da organização, menos será em sala de aula. Quer 
dizer, ela começa a aprender de uma forma diferente em sala de aula. Falarei 
mais para frente sobre as diferenças entra a trilha e a grade de treinamento que 
tínhamos anteriormente. Em Furnas temos a grade de profissionais bem dividi-
da: nível superior, nível médio e técnico ( profissional de nível médio e suporte). 
Por conta disso, também precisamos abrir nosso olhar. Passamos a ter itinerário 
de formação não linear e diversificado, uma obrigatoriedade da aprendizagem, 
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não da forma de aprender. Mudamos de cursos formais para as mais variadas 
formas de aprendizagem. A pessoa pode aprender das mais variadas formas, 
seja em estágio, seja lendo um livro ou participando de uma reunião, ou mesmo 
em sala de aula. Antes, a pessoa participava de um curso só para dizer que par-
ticipou. Agora não, a pessoa busca o conhecimento que ela realmente necessita. 

O foco antes era na qualificação. Agora, é na formação voltada para competên-
cia. Isso contribui para o desenvolvimento integral e contínuo do profissional. O 
objetivo antes era atender as necessidades organizacionais. Agora, além das ne-
cessidades organizacionais, atendemos as necessidades pessoais. Sabemos que 
uma organização é feita de pessoas. São essas pessoas que trazem o diferencial 
da empresa. O papel do empregado era muito reativo, agora é mais proativo. Ele 
tem a responsabilidade de pensar sobre seu desenvolvimento. Para que enten-
dam um pouco da metodologia:  estamos agora finalizando o aprendizado de tri-
lha gerencial. O setor elétrico mudou muito e precisamos olhar nossos gerentes 
de forma diferente. Por conta disso, criamos a trilha da função gerencial. Ela foi 
construída para identificar o perfil desejado do gestor de Furnas. Fizemos essa 
identificação entrevistando, primeiramente, o  presidente e os diretores da em-
presa. Depois, fizemos workshop com grupos de gerentes da empresa escolhidos 
de maneira completamente aleatória, gerentes que ficam em todas as locali-
dades da empresa. Fizemos também workshops com empregados da empresa 
para que eles nos dissessem como achavam que deveria ser o gestor de Furnas. 
Fizemos um detalhamento de competências olhando os conhecimentos, as ha-
bilidades e as atitudes. Depois organizamos os conteúdos da trilha e os estrutu-
ramos por etapas. Todas as nossas trilhas tinham etapas. No final, desenhamos 
ações educacionais que vão compor nossas trilhas e ritos de compartilhamento. 

Com um conteúdo de grandes insumos para nossas trilhas, olhamos nossos 
processos de trabalho. Nessa gestão de competência temos várias trajetórias. 
Dentro dessas trajetórias, temos processos de trabalho. Construímos nossas 
trilhas em cima desses processos. Olhamos os processos, os subprocessos que 
estão por trás desses processos, as atividades e as competências requeridas por 
nossos profissionais. Tudo isso é transformado em conhecimentos, habilidades 
e atitudes, para que possamos tratar isso dentro das trilhas e dentro da nos-
sa unidade de educação corporativa. Outro exemplo da trilha de operação que 
construímos foi a de operação de sistema, operação de hidroelétrica e operação 
de subextração. O tempo inteiro fazemos levantamento e o validamos, porque 
a nossa ideia é inserir um processo metodológico e pedagógico e não sermos 
os donos da verdade. Construímos e caminhamos até que a área termine com a 
validação final. Depois temos, no processo de construção de trilhas, a definição 
das soluções educacionais e a formatação por etapas, a criação das ações edu-
cacionais e das fichas técnicas. Quer dizer, todas as ações educacionais nossas 
possui uma ficha por trás. Mostrarei como funcionam para que saibam o que 
oferecemos como ação educacional. Tentamos construir coisas onde possamos 
oferecer conforto a quem vai aprender. Cada um de nós aprende de forma dife-
rente e, por conta disso, tentamos oferecer variadas formas de aprendizagem, 
para que todos se sintam confortáveis para aprender. 
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Nossas trilhas estão estruturadas por complexidade. No primeiro nível da trilha 
tratamos de conhecimentos vinculados a quem auxilia na execução. No segundo 
nível, tratamos de quem executa, no terceiro, de quem propõe melhorias e, no 
quarto, de quem trata da gestão do conhecimento. Temos poucas ações educa-
cionais no último nível de nossas trilhas, porque aí as pessoas já trabalham mais 
como instrutor interno,  já compartilham o conhecimento que adquiriu ao longo 
da experiência e da vida profissional. Estamos trazendo modalidades de ações 
educacionais que encontramos em nossas trilhas: e-learning com tutorial, e-le-
arning com autoestudo, curso presencial, curso do mercado, blended, couching, 
evento. Tudo que todos nós já conhecemos e não é novidade para ninguém. 
Vamos mostrar uma ficha técnica de uma ação educacional de uma trilha, para 
vocês conhecerem.  Esse é um curso de Organização do Trabalho e Gestão da 
Aprendizagem. O objetivo do curso, o público alvo e os conteúdos tratados den-
tro desse curso. Essa ação educacional pode ser realizada em duas modalidades, 
por meio do iMentor Group ou workshop. Essa é uma ação educacional voltada 
para os participantes da trilha de contratação, que é uma trilha com 20 horas. As 
pessoas que estão nesse nível trabalham muito com edital, com requisição, com 
laboratório, com pareceres. Por isso, esse curso de gramática é muito importan-
te, pela dinâmica de aplicação e pela forma como será aplicado e avaliado. 

Um rito de compartilhamento de uma pessoa é quando ela está na etapa dois 
da trilha e vai passar para a etapa três. Para passar de etapa, a pessoa obriga-
toriamente passa pelo rito de compartilhamento. Ao finalizar as atividades da 
etapa dois, o participante deverá elaborar um case com a seguinte estrutura: 
uma história ou situação que aconteceu com ele ou com a sua equipe. O que o 
participante faria diferente depois das aprendizagens da etapa dois da trilha? 
Como estamos falando da trilha de contratação, o que faria de diferente depois 
da aquisição desses conhecimentos dentro dessa trilha? Temos um registro das 
lições aprendidas, dos modelos de cadastro, de requisição, de edital. Os traba-
lhos dos participantes, após os ajustes de validação, ficarão no banco de lições 
aprendidas da trilha de aprendizagem de contratação. Temos em nosso portal 
um espaço para cada uma das trilhas, onde possuímos um repositório de todas 
as coisas, inclusive, dos ritos de compartilhamento. Por último, mas só para sis-
tematizar, esse é um desenho de uma trilha de contratação mostrada no slide 
anterior. Temos a sequência de ações educacionais, o momento do rito de com-
partilhamento e, assim, sucessivamente. 

Quando as ações educacionais estão dessa maneira, significa que possuem uma 
ordem cronológica. Você precisa fazer uma, depois fazer a outra e, depois, a ou-
tra. Aqui temos uma descrição de como a ação educacional pode acontecer. A 
ideia é que, no momento de avaliação de desempenho, o gerente e o subordina-
do utilizem a trilha para apoio e para o planejamento do crescimento pelo conhe-
cimento. E que cada um dos empregados seja capaz de arrastar essas ações para 
outro espaço e montar a sua trilha de aprendizagem. Aqui, temos a trilha como 
um todo, mas cada um de nós vai buscar o conhecimento que necessita. 
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ações educacionais focadas nas necessidades da Empresa Flávia Correa Daisson

Dhébora – Dataprev: Como é o processo de gestão 
dessas trilhas e como vocês fazem a manutenção 
dessas ações?

Flávia – Furnas: Começamos há um ano e meio. 
Estamos em um momento de migração. Por conta 
disso, estamos trabalhando com dois mundos. Infe-
lizmente não temos dinheiro para oferecer todas as 
ações que temos dentro da trilha. Nesse momento,  
estamos trabalhando com prioridades. Os donos 
dos processos das trilhas nos ajudaram nas ações 
educacionais que estamos oferecendo. Eles esco-
lheram o que seriam  conhecimentos indispensáveis 
e perceberam a maior necessidade dentro dos pro-
cessos. Por incrível que pareça,  já estamos revendo 
essa trilha de contratação que fizemos há um ano e 
meio. As áreas têm sido muito parceiras e têm nos 
procurados para dizer: “Olha, já estamos precisan-
do mexer em nossa trilha.” Deixamos bem claro  que 
nossa metodologia é essa, mas precisamos que eles 
nos ajudem, porque senão não temos braços nem 
competência para saber o que está mudando na or-
ganização como um todo. Então, eles nos ajudam o 
tempo todo.

Cláudia Miller - Enap: Tenho interesse em saber 
qual gerador de conteúdo vocês utilizaram para de-
senvolver o portal de vocês. Hoje, quando você faz a 
recuperação da busca, ele gera um mapeamento do 
conhecimento que os servidores e os funcionários 
estão buscando.  Hoje, de acordo com a busca que 
fazem no ICMS de última geração, você consegue 
mapear e ver o que estão buscando, em que estão 
interessados, os temas e  nível de fundamento. A 
minha pergunta é sobre o portal relacionado à busca 
semelhante ao Google. Que ICMS vocês utilizam?

Flávia – Furnas: Não sei.

Cláudia Miller – Enap: Mas você pode tentar descobrir?

Flávia – Furnas: Sim! Posso tentar descobrir. Quem 
faz isso para nós é a área de TI. Na verdade, criamos 
os requisitos daquilo que precisamos e a área de TI 
desenvolve. Essa é uma busca corporativa. Ele não vi-
sualiza o mundo externo. Se ele quiser olhar o mundo 
externo, ele vai ao Google. Eu não sei te responder.

Dhébora – Dataprev: Tenho outra curiosidade em re-
lação às ações. Vocês trabalham somente com ações 
opcionais ou possuem algumas que são obrigatórias?

Flávia – Furnas: Temos algumas que são mandató-
rias. Temos opcionais e mandatórias. Na realidade, na 
trilha como um todo, a maioria das ações são manda-
tórias. O que difere é o itinerário que ele faz. Algumas 
possuem uma sequência cronológica por etapas. A 
maioria das ações que estão ali são obrigatórias.

Dhébora – Dataprev: E tem que percorrer todas as ações?

Flávia – Furnas: Isso, tem que percorrer. Você só 
faz a sua programação. A ideia é que, com aqueles 
conhecimentos, você dê conta de suas atribuições e 
responsabilidades cotidianas . Dessa maneira, você 
vai crescendo dentro da organização.

Dhébora – Dataprev: Como está sendo a recepti-
vidade, principalmente, do pessoal técnico? Furnas 
têm um corpo técnico muito forte e não só compos-
to de profissionais de nível superior, mas também 
de nível médio. Como está sendo a receptividade?

Flávia – Furnas: Muito melhor do que imaginávamos. 
Cada ano uma coisa era oferecida de um jeito diferen-
te. Agora eles têm um caminho, uma trilha mesmo. 
Acho que todos nós gostamos de um referencial. E 
essas pessoas, até por conta do trabalho ser muito 
processual, não têm muito disso. Está ajudando muito 
. Eles sabem o que precisam e correm atrás.  

Cristiano - Dataprev: Tenho curiosidade em saber 
se foram vocês que desenvolveram as trilhas e se 
contam  com apoio de alguém?

Flávia – Furnas: Demoramos um pouco para mudar 
a cultura e a mentalidade. Somos uma empresa es-
tatal. As pessoas acham que todo o conhecimento 
tem que ser adquirido e gerenciado pelos profissio-
nais que trabalham nela. Mas, conseguimos conven-
cer a diretoria de que precisávamos de consultoria 
para poder dar a velocidade que o processo precisa-
va. Contratamos uma consultoria para transferir o 
conhecimento para nós. Depois, andamos sozinhos. 
A consultoria que nos ajudou nas trilhas se chama 
Totvs. É uma consultoria que vem de um Grupo da 
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Coordenação de Relações Internacionais  da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro  (UFRJ).

Cristiano - Dataprev: E o desenvolvimento da ficha 
de informação?

Flávia – Furnas: O processo termina exatamente 
na ficha de especificação técnica. Todas as nossas 
ações educacionais possuem fichas de especifica-
ção técnica, mesmo para aqueles processos que 
ainda não possuem trilha. Não contratamos nada 

sem a ficha de especificação técnica. Essa ficha vai 
para o fornecedor, porque queremos receber exata-
mente aquilo que estamos precisando. 

Dhébora – Dataprev: Sua apresentação foi bastante en-
riquecedora. Com a apresentação da Flávia chegamos ao 
final da nossa programação, com todos os painéis con-
cluídos. Em nome do departamento, queria agradecer 
aos palestrantes e a todos os participantes.
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