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RESUMO 
 

 
 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de construir um plano de educação 

corporativa para os servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, voltado 

para a modernização da gestão fazendária e para a formação e desenvolvimento de 

seus agentes.     

  

O trabalho alicerçou-se na ampla literatura existente sobre os temas 

universidade corporativa, gestão do conhecimento e educação corporativa, e seus 

desdobramentos, tais como educação a distância e educação on-line.  Apresenta 

casos de programas de educação corporativa implantados com sucesso em 

empresas e órgãos de governo, no país e no mundo, além de estratégias de ensino-

aprendizagem e sistemas de gestão do conhecimento.  

 

Em paralelo, realizou-se visita técnica ao Banco do Brasil S.A., com o objetivo 

de coletar experiências e referenciais de alta qualidade em educação corporativa, e 

que serviram de inspiração para o plano apresentado. 

 

O plano contém diretrizes de gestão de pessoas e de educação corporativa, 

trilhas de desenvolvimento, programas de desenvolvimento para os diversos 

segmentos funcionais e respectivos cursos, competências profissionais de gestores 

e instrutores fazendários, além de programas de estímulo à graduação, pós-

graduação e ao aperfeiçoamento de idiomas.  

 

Palavras-chave: Educação Corporativa, Universidade Corporativa, Gestão do 

Conhecimento, Educação a Distância, Educação On-line. 
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ABSTRACT 

 
 

This research was done with the aim to construct a consistent corporative 

educational program for the employees of SEFA - Secretaria da Fazenda do Estado 

do Pará – (Secretary of Treasure of Para State), directed to  

the modernization of the treasure management and for the formation and  

development of its agents.  

 

The consulted literature showed a lot of examples of research and theory 

about the topics concerning corporative university, knowledge management, 

corporative education and their unfolding, such as; distance and online education. 

Successful cases of corporative education programs were registered in companies 

and in public, governmental institutions in Brazil and abroad.  Strategies of teaching 

and learning, concepts, characteristics and knowledge management systems were 

also mentioned. 

 

Another parallel work was a technical visit made at Banco do Brasil S.A (Bank 

of Brazil), with the objective to collect experiences and references of high corporative 

education, which will then serve as an inspiration for the plan presented in the end of 

this work.  

 

This plan includes the proposals of management guide lines for people and 

corporative education, tracks for development, development programs for the diverse 

functional segments, profiles for managers and instructors professional competence 

and stimulating programs for graduation, post-graduation degrees and foreign 

language qualification. 

 
 
Key - words: Corporative education, Corporative university, Knowledge management, 

Distance education, Online education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As possibilidades de aprendizagem ofertadas pela sociedade crescem com 

intensa rapidez. Os mais diversos recursos educativos estão disponíveis tanto nas 

empresas como em organizações públicas, porém não são percebidos claramente 

por todos aqueles que deles necessitam.   

 

O mundo das organizações defronta-se a cada momento com o desafio de 

dedicar maior atenção ao conhecimento, por diversos motivos. O primeiro, pelas 

exigências de respostas rápidas e objetivas por parte das empresas, devido à 

complexidade e velocidade cada vez maiores dos negócios. Segundo, porque os 

produtos e serviços têm como principal componente o conhecimento, em 

intensidade e volume maior do que matérias-primas e informação. E terceiro, a 

modernização das estruturas concentrou níveis hierárquicos e departamentos, 

exigindo dos empregados mais produtividade, com menos recursos, em menos 

tempo. 

 

Aliado a isso, há a carência de formação acadêmica e profissional dos alunos 

diplomados pelas universidades, causada pela adoção de currículos defasados e, 

muitas vezes, alheios às necessidades reais do universo empresarial. 

 

Tais variáveis provocaram, nas empresas, a necessidade premente de 

implantar estrutura própria voltada para a criação, aperfeiçoamento e disseminação 

dos conhecimentos gerais e específicos necessários ao melhor desenvolvimento dos 

negócios e à realização das estratégias organizacionais. Todo esse investimento 

pode ser otimizado caso as instituições priorizem programas profissionalizados de 

Educação Corporativa, formas mais produtivas e econômicas de obter os retornos 

esperados em atividades de desenvolvimento profissional.          

 

1.1 Estrutura do Trabalho 

 

O presente estudo encontra-se estruturado em onze capítulos. O primeiro faz 

a introdução ao tema pesquisado, que é decomposto em definição do problema, 

objetivos, suposições, delimitação e relevância do estudo. 
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O capítulo 2 apresenta o contexto do Estado do Pará, a configuração 

panorâmica da Secretaria da Fazenda e de suas atividades institucionais, e as 

atribuições de sua Escola Fazendária. 

 

 No capítulo terceiro inicia-se o registro da pesquisa bibliográfica e explica-se 

a necessidade da educação continuada, das formas de aprendizagem e das 

múltiplas formas de que os seres humanos dispõem para absorver conhecimentos. 

 

 O capítulo 4 aborda os conceitos de competências profissionais, a sua 

classificação quanto à importância e à dinâmica temporal, os respectivos tipos e as 

competências consideradas essenciais. 

 

No capítulo quinto é contextualizado o tema da pesquisa – Educação 

Corporativa - buscando apreender as idéias mais importantes acerca dos conceitos 

de Universidade Corporativa, suas origens, princípios, objetivos e valores, além das 

ferramentas utilizadas.  É apresentado ainda o conceito de Trilhas de Aprendizagem 

e demonstrada a escala de desenvolvimento das Universidades Corporativas.  

 

O capítulo 6 apresenta os conceitos e as características do conhecimento, o 

conceito e modo de funcionamento de sistemas de gestão do conhecimento e as 

suas correlações com a Educação Corporativa. 

 

O capítulo sétimo encerra a pesquisa bibliográfica e discorre sobre as origens, 

conceitos e características da educação a distância no Brasil, apresenta casos bem 

sucedidos de educação on-line, plataformas tecnológicas, provedores e tecnologias 

utilizadas em EAD.  São revelados também os modelos pedagógicos mais presentes 

em programas da espécie. 

 

O capítulo 8 trata da metodologia utilizada, o método hipotético-dedutivo, das 

formas e tipos de pesquisa e das organizações onde foram realizadas os estudos de 

campo. São apresentados ainda o universo e amostra, a seleção de sujeitos, os 

meios de coleta e de tratamento de dados, além das limitações do método.  
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No capítulo nono são apresentados e analisados os resultados quantitativos e 

qualitativos obtidos por meio da aplicação de questionários e de entrevistas na 

SEFA e da visita técnica realizada ao Banco do Brasil.   

 

 O capítulo 10 tem por objetivo apresentar o Plano de Educação Corporativa 

para os servidores da SEFA, desdobrado em diretrizes, trilhas de desenvolvimento e 

programas de desenvolvimento dirigidos aos diversos segmentos funcionais, e 

respectivos cursos indicados. São descritos ainda os critérios para seleção de novos 

gestores, os programas de estímulo à graduação, pós-graduação e de 

aperfeiçoamento em idiomas e as ações de melhoria propostas para a Escola 

Fazendária e para a Biblioteca. 

 

 Finalmente, o capítulo onze registra as conclusões do estudo, as medidas 

recomendadas à Secretaria da Fazenda e as sugestões para temas de trabalhos 

futuros de pesquisa. 

 

1.2. Definição do Problema 

 

Com base nos argumentos apresentados e na importância fundamental da 

necessidade de aprimoramento continuado dos agentes públicos envolvidos nas 

atividades de tributação, arrecadação, fiscalização, e respectivas atividades de 

apoio, apresenta-se então a pergunta orientadora desta pesquisa: como planejar e 

desenvolver um Plano de Educação Corporativa para a Secretaria da Fazenda do 

Estado do Pará, que possa viabilizar a concretização de seus objetivos estratégicos 

e o desenvolvimento profissional de seus servidores? 

 

 
1.3 Objetivo Final 
 

Apresentar como foi concebido o Plano de Educação Corporativa, alinhado às 

diretrizes institucionais de governo e aos objetivos estratégicos da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Pará.  
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1.4 Objetivos Intermediários 

 

• Diagnosticar as carências de capacitação do corpo funcional da Secretaria, 

nos segmentos técnico e gerencial; 

 

• Pesquisar diretrizes e programas de educação corporativa vigentes em 

organização de grande porte e que seja referência no assunto, como o Banco 

do Brasil;  

 

• Identificar os benefícios obtidos pelos programas de educação corporativa 

analisados;  

 

• Pesquisar na literatura especializada as referências teóricas necessárias à 

elaboração do Plano de Educação Corporativa da SEFA; 

 

• Investigar o histórico, conceitos, características, vantagens e práticas exitosas 

em Educação a Distância; 

 

• Identificar modelos, plataformas tecnológicas e casos de sucesso em 

Educação On-Line; 

 

• Desenvolver projeto de conteúdos, métodos, recursos e critérios de avaliação 

dos cursos constantes do programa de educação corporativa;  

 

Cumpridos esses objetivos, esta pesquisa poderá então fornecer soluções 

que auxiliem a SEFA a superar as várias dificuldades enfrentadas, no que tange a 

desenvolvimento profissional, tais como a baixa eficácia dos programas 

convencionais de capacitação, altos custos de treinamentos externos e falta de 

alinhamento dos programas aos objetivos estratégicos de governo. 
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1.5 Suposições 
 
 

A SEFA tem procurado desenvolver, nos últimos anos, diversos treinamentos 

internos voltados para a capacitação de seus agentes e gestores, através de sua 

Escola Fazendária - EFAZ. Apesar dos esforços e dos benefícios obtidos, tratam-se 

de iniciativas isoladas, de alcance limitado, sem vínculo direto com as diretrizes e 

objetivos constantes do planejamento estratégico da Secretaria. 

 

Pretende-se, portanto, ao concluir a pesquisa, apresentar programa que 

contemple algumas das ações necessárias para a implantação da educação 

profissional continuada dos agentes fazendários, programa esse alinhado às 

diretrizes institucionais da Secretaria e do Governo do Estado.  

 

Presume-se que há grande necessidade e interesse, por parte de servidores 

e gestores fazendários, de que seja desenvolvido e implementado programa 

corporativo de educação profissional, voltado para a superação das diversas 

carências de desempenho funcional detectadas na Secretaria da Fazenda; 

 

Pode-se ainda supor que, ao final, as diversas propostas aprovadas incluam 

as ações a seguir: 

         

• elaboração de trilhas de desenvolvimento funcional voltada os segmentos da 

carreira fazendária, nos eixos técnico e gerencial, vinculadas às diretrizes 

estratégicas da Secretaria, a serem ofertadas  aos ocupantes dos diversos 

cargos existentes no quadro da SEFA; 

 

• indicação de plataformas tecnológicas apropriadas à oferta de cursos on-line; 

 

• elaboração de catálogo de cursos e respectivos conteúdos programáticos 

alinhados aos objetivos prioritários da Secretaria; 
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• adoção de processo profissionalizado de seleção de pessoas, baseado em 

critérios que privilegiem os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários 

ao melhor desempenho das funções.   

 

• atualização do acervo da biblioteca da Secretaria e do sistema de cadastro e 

controle de publicações.  

 

• elaboração de programa de incentivo à graduação,  pós-graduação e 

aperfeiçoamento em idiomas.  

 

As diversas suposições de estudo apresentadas serão confrontadas com os 

resultados da pesquisa, podendo ser confirmadas ou não ao final do trabalho. 

 

1.6 Delimitação do Estudo 
 
 
 Considerando-se a complexidade e a abrangência do tema em estudo, se 

torna imprescindível a definição de limites. Assim, o espaço de pesquisa do presente 

trabalho estará circunscrito às unidades, aos servidores e aos gestores da 

Secretaria da Fazenda do Pará, em todo o estado. O estudo abrangerá o 

levantamento de carências de desempenho, de necessidades de capacitação, de 

desenvolvimento de cursos presenciais, auto-instrucionais e a distância, via Intranet, 

além dos planos necessários para a efetivação de um programa de Educação 

Corporativa na SEFA.  

 

Registre-se que não fazem parte dos objetivos do projeto as ações 

específicas para a implementação do programa desenvolvido.  

 

 
1.7 Relevância do Estudo 
 
 

A busca de formas mais eficientes que propiciem o crescimento permanente 

da arrecadação é a estratégia governamental utilizada para a obtenção de recursos 

que possam garantir a realização das políticas e projetos nas áreas de educação, 

saúde, saneamento, trabalho e renda, segurança pública e cidadania.  
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Para alcançar tais objetivos, torna-se imprescindível a modernização da 

gestão fazendária e a elevação da capacitação profissional de seus agentes a níveis 

de excelência, em busca da maior eficiência e eficácia da arrecadação.  Esse é o 

foco principal das ações de educação corporativa a serem implantadas ao final deste 

estudo, na SEFA. 

 

As organizações públicas dispõem de financiamentos voltados à 

modernização da gestão, ofertados por organismos internacionais, tais como o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, os quais exigem intensa aplicação 

de recursos próprios e financiáveis em atividades de capacitação e atualização 

profissional, o que se caracteriza como força propulsora para o objetivo da pesquisa. 

 

A propósito, atualmente a SEFA, em nome do Estado, desenvolve 

negociações com o BID e com o BNDES, para obtenção de empréstimos cujos 

recursos serão investidos na ampliação e atualização da base tecnológica, reforma e 

construção de unidades fazendárias e em programas de capacitação do corpo 

técnico e gerencial da Secretaria. Dessa forma, acredita-se, as propostas 

apresentadas por este estudo terão reais possibilidades de ser implementadas.  

 

Entende-se como da mais alta importância para a SEFA e para o Estado um 

programa de educação permanente, constituído por cursos presenciais e a distância, 

que resulte não apenas em ampliação de currículo de seus agentes, e sim também, 

e principalmente, na obtenção de soluções de inteligência aplicadas à forma atual de 

trabalho, voltadas para o aperfeiçoamento das atividades de tributação, arrecadação 

e fiscalização. E que tais melhorias possam contribuir para a disponibilização de um 

sistema mais célere e eficaz de atendimento ao contribuinte. 

 

Tais benefícios poderão vir a ultrapassar as fronteiras da Secretaria, tendo em 

vista os efeitos multiplicadores da elevação do nível de formação profissional e 

intelectual dos servidores, que se reverterão em prol de toda a sociedade paraense.    
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2 A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ 

 
2.1 Contexto do Estado do Pará 

O Pará possui população estimada em 7,06 milhões de habitantes (IBGE, 

2007), distribuídos em 143 municípios que ocupam extensão territorial de 

1.247.689,215 km², equivalentes a 14,66% do território brasileiro. O PIB do estado 

encontra-se no patamar de R$ 39 bilhões (IBGE, 2007), correspondente a 1,8 % do 

PIB nacional, e tem entre suas principais atividades econômicas a agricultura, 

pecuária, extrativismo e mineração. A renda per capita alcança R$ 4.443,00 (IBGE, 

2003), enquanto PIB per capita limita-se a R$ 5.617,00, equivalente a 48% do índice 

nacional (R$ 11.658,00). A receita estadual atinge atualmente a marca de R$ 4,1 

bilhões ao ano, com média mensal de R$ 340 milhões. 

 

 No aspecto da educação, o Pará apresenta índices pouco favoráveis, como a 

taxa de analfabetismo, de 12,5%, equivalentes a cerca de 883.000 habitantes. Ou 

ainda, a média de 6,3 anos de estudo por habitante, índice inferior à média da região 

Norte, de 6,7 anos e à do Brasil, de 7,5 anos (IBGE, PNAD 2006).   

 

 Devido à sua grande dimensão territorial e à baixa densidade demográfica, de 

5,7 habitantes por km², o Pará é dividido geograficamente em 12 regiões de 

integração, como forma de adequar os investimentos governamentais às 

peculiaridades sócio-econômicas regionais, conforme demonstra o quadro a seguir:  

 
QUADRO 1 – REGIÕES DE INTEGRAÇÃO DO PARÁ 
 

Região Cidade-pólo Localização no Estado 
Araguaia Redenção Sul 
Baixo Amazonas Santarém Noroeste 
Carajás Marabá Sudeste 
Guamá Castanhal Nordeste 
Lago de Tucuruí Tucuruí Leste 
Marajó Breves Norte 
Metropolitana Belém Nordeste 
Rio Caetés Capanema Nordeste 
Rio Capim Paragominas Leste 
Tapajós Itaituba Oeste 
Tocantins Abaetetuba  Nordeste 
Xingu Altamira Centro-Oeste 
 
Fonte: SETRAN – Secretaria de Estado de Transportes  
 



 26 

 

2.2 Missão, Visão e Estrutura da SEFA 

 
 Integrante da estrutura do Poder Executivo do Estado do Pará, a Secretaria 

declara em seu Planejamento Estratégico (SEFA, 2007, p. 5) a missão de “Realizar 

a gestão fazendária com justiça fiscal e cidadania, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Pará”.  

 

No mesmo documento, a Secretaria apresenta suas pretensões de longo 

prazo, traduzidas por meio da seguinte Visão de Futuro: “Atingir a excelência na 

administração fazendária, sendo reconhecida como uma organização inovadora e 

eficiente que valoriza seu quadro profissional e se orienta por transparência, ética e 

compromisso social”. 

 

A SEFA tem como principais atribuições a coordenação e a execução das 

atividades de tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos e das receitas não 

tributárias do Estado, além da gestão dos recursos e do controle do fluxo de caixa 

do Tesouro estadual, de forma a otimizar a aplicação dos recursos arrecadados.  

 

Para dar conta de suas atribuições institucionais, a SEFA dispõe de quadro 

funcional composto por cerca de 1.550 servidores, distribuídos em unidades 

instaladas nos principais pólos econômicos do estado, formando a estrutura 

organizacional apresentada a seguir, no quadro 2. 

 

Na capital Belém localiza-se o Órgão Central, que sedia os Gabinetes do 

Secretário da Fazenda, do Secretário-Adjunto de Receitas e do Secretário-Adjunto 

do Tesouro, além das Diretorias e outros órgãos do mesmo nível. Ainda em Belém, 

encontram-se as CEEAT, segmentadas nas unidades de Grandes Contribuintes, de 

Substituição Tributária e de IPVA/ITCD.  

 

Nas principais cidades do interior do Estado localizam-se as CERAT, 

enquanto que nas regiões de fronteiras terrestres e fluviais estão instaladas as 

CECOMT, que funcionam ininterruptamente durante 24 horas. 
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QUADRO 2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – SEFA – 2008 
 

Gabinete do Secretário 

      Gabinete do Secretário-Adjunto de Receitas 

      Gabinete do Secretário-Adjunto do Tesouro 

             Diretoria de Tributação 

             Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias 

             Diretoria de Fiscalização 

             Diretoria de Tecnologia da Informação 

             Diretoria de Administração 

             Diretoria do Tesouro 

             Diretoria de Gestão Contábil e Fiscal 

             Coordenadoria de Assuntos Fazendários Estratégicos 

             Coordenadoria de Modernização da Gestão Fazendária 

             Corregedoria Fazendária 

             Consultoria Jurídica 

             Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários 

Órgãos operacionais subordinados ao Gabinete do Secretário: 
 

                      Escola Fazendária 

                      Unidade de Controle Interno 

                      Ouvidoria Fazendária 

                      Coordenadorias Especiais de Arrecadação Tributária - CEEAT 

                      Coordenadorias Regionais de Arrecadação Tributária - CERAT 

                      Coordenadorias de Mercadorias em Trânsito - CECOMT 

 

Fonte: Diretoria de Administração - SEFA 

  

 

2.3  Escola Fazendária - EFAZ 

 

 A Escola Fazendária - EFAZ, criada em 1998, tem como funções exclusivas o 

planejamento e execução de atividades de treinamento dos servidores da Secretaria 

e a coordenação do Programa de Educação Fiscal - PEFI, em parceria com a 

Secretaria de Educação e Secretaria da Receita Federal.   
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 O PEFI visa obter a conscientização do cidadão sobre seus direitos e deveres 

em relação aos tributos. Iniciado em 2002, o programa estendeu-se às escolas 

públicas, como forma de informar aos jovens porque os tributos são cobrados e 

onde são aplicados os recursos arrecadados. O assunto é tratado como tema 

transversal nas diversas disciplinas, além da realização de debates, feiras e 

palestras. Os professores são capacitados por meio de seminários e oficinas 

pedagógicas.  

 

Em 2008 foi lançado o Projeto Popular de Educação Fiscal, focado em ações 

educativas desenvolvidas por meio de linguagem artística e lúdica, tais como teatro 

de bonecos, palhaços, shows em ruas e praças, com o objetivo de popularizar a 

importância social dos tributos e o controle dos gastos públicos. A meta inicial é 

atingir 40 escolas públicas na região metropolitana de Belém, e estender o projeto 

para o interior em 2009. 

 

Entretanto, no que se refere à capacitação dos servidores, a EFAZ tem 

historicamente atuado de forma reativa e limitada, organizando treinamentos e 

palestras limitados a temas tributários, de forma esparsa e isolada, e sem vinculação 

com os objetivos estratégicos da Secretaria.  

 

Atualmente, por conta do redirecionamento estratégico estabelecido pela 

nova gestão da SEFA, a EFAZ vem redefinindo sua atuação e participando do 

planejamento de novas ações de capacitação, realizando diagnósticos de 

necessidades, indicando novas ações de desenvolvimento e assumindo 

paulatinamente o seu papel de estimuladora do crescimento profissional do corpo 

funcional da Secretaria.  

 

 Levantamento realizado em abril/2008 sobre o nível de escolaridade dos 

servidores da SEFA constatou, dentre os 1.523 respondentes, os resultados 

apresentados no quadro a seguir: 
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QUADRO 3 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES DA SEFA – 2008 

 

Nível de Escolaridade Quantidade 

Ensino Fundamental 70 

Ensino Médio 526 

Graduação em andamento 67 

Graduação completa 642 

Especialização em 

andamento 

 

29 

Especialização completa 172 

Mestrado em andamento 7 

Mestrado 9 

Doutorado 1 

T O T A L 1.523 

 

Fonte: Diretoria de Administração - SEFA 

 

Nos financiamentos pretendidos pela SEFA junto ao BID e BNDES, 

comentados no tópico Relevância do Estudo, encontram-se projetos para custeio de 

cursos de graduação e pós-graduação em áreas específicas, que apresentem 

correlação com as atividades finalísticas da Secretaria, tais como Finanças Públicas 

e Auditoria Fiscal, dentre outras. Constam ainda projetos para reforma dos prédios 

da biblioteca da Secretaria e da EFAZ, e de atualização e ampliação do acervo da 

biblioteca e de seu sistema de cadastro e controle de publicações.  
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3 EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 
 
3.1A Importância do Aprendizado Contínuo 
 
 
 O conceito de Educação Corporativa adota como pressuposto principal a 

necessidade de aprendizado contínuo, ao longo de toda a vida pessoal e profissional 

das pessoas.   

 

 A UNESCO (1999, p. 89 a 102), em seu relatório da Comissão Internacional 

sobre a Educação para o Século XXI, presidida por Jacques Delors, apontou os 

fundamentos da educação para o novo século, a saber: 

 

a) Aprender a Conhecer – As intensas mudanças geradas pelo avanço 
científico e as novas configurações de atividades econômica e social 
exigem dos profissionais a convergência da cultura geral com a 
necessidade de especialização em algumas áreas do conhecimento. A 
cultura geral representa o acesso à educação permanente, pois desperta o 
interesse para o aprendizado e oferece o suporte necessário para isso, ao 
longo do tempo; 

 
b) Aprender a Viver Junto – A dependência mútua das pessoas gera a 

necessidade de se conhecer o outro, sua história e sua cultura, e também a 
aceitar as diferenças. É necessário analisar conjuntamente os riscos para 
concretizar os objetivos coletivos e conduzir as divergências de forma 
civilizada; 

 
c) Aprender a Fazer – O trabalho deve evoluir do modelo burocrático para ser 

mais motivador para o desenvolvimento das competências das pessoas. O 
profissional, por sua vez, necessita ampliar a capacidade de enfrentar 
situações inusitadas, as quais requerem, na maioria das vezes, a 
realização do trabalho em equipe;  

 
d) Aprender a Ser – Envolve a construção da autonomia, da responsabilidade 

profissional e social, enfim, da cidadania. Esse desenvolvimento é variável 
essencial para o enfrentamento das situações complexas que se 
apresentam ao profissional.  

 

 A idéia de formação como processo permanente se dá pelo fato de que o 

homem busca sua humanização pela aprendizagem. É necessário estimular a 

educação continuada como forma de atender as pretensões de aperfeiçoamento 

intelectual e ascensão social dos indivíduos, disponibilizando-se atividades voltadas 
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à capacitação e à atualização profissional. Educar no trabalho é atuar em um 

processo dinâmico, contínuo e que integra as atividades, as pessoas e o ambiente. 

 

Esse conceito de educação contínua é traduzido por Furter (1987, p. 68) da 

seguinte forma: “Se a educação do adulto tem sentido, é porque o adulto continua 

aprendendo. Não é mais possível, pois, dividir a vida humana em duas partes 

distintas: o tempo de aprendizagem (da infância até a adolescência) e o tempo da 

maturidade, onde se goza o aprendizado”. 

 

 

3.2 Formas de Aprendizagem  

 

Segundo Senge (1990), existem duas formas de aprendizagem 

organizacional: o aprendizado adaptativo (adaptive learning) e o aprendizado 

generativo (generative learning).  A aprendizagem adaptativa demonstra a 

acomodação da organização ao status quo, movendo-se reativamente às 

modificações causadas pelo ambiente; enfim, o simples tratamento de sintomas 

causados pelas mudanças não percebidas.  

 

A aprendizagem generativa, por sua vez, se traduz pela visão global apurada, 

capaz de perceber as tendências e de descobrir as causas das mudanças, e assim, 

criar novos conhecimentos, soluções, produtos e negócios por meio de pesquisa e 

inovação. Ou seja, é a capacidade de aprender a interferir no rumo dos 

acontecimentos, produzindo mudanças no ambiente em que atua. 

 

Alperstedt (2001, p. 153), citando Chrys Argyris, aponta duas formas de 

aprendizado. A primeira, single-loop (circuito simples) está ligada à resolução de 

problemas, priorizando a detecção e eliminação de erros. Porém, esta forma de 

aprendizagem revela-se extremamente limitada, e não contribui para a evolução da  

organização. No outro modelo de aprendizagem, chamado de double-loop (circuito 

duplo), Argyris preconiza que a organização deve ir além do simples 

aperfeiçoamento dos métodos, evidenciando ser imperioso que sejam criticados 

sistematicamente os motivos que a levam a adotar determinados procedimentos. 
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 MOORE e KEARSLEY (2007, p. 2) também tratam da questão e revelam a 

seguinte visão sobre aprendizagem 

 

 O aprendizado em educação também é, por definição, intencional. 
Aquilo que você percebe acidentalmente ao olhar pela janela da sala 
de aula não é educação, nem o que você aprende aleatoriamente 
quando surfa na web com a educação a distância. O tipo de 
aprendizado que estudamos na educação é um aprendizado 
planejado e pelo qual uma pessoa – o aluno – se propõe 
deliberadamente a aprender e é auxiliada por outra – o professor – 
que cria, também deliberadamente, meios para ajudar essa pessoa a 
aprender.  

 

 Senge (1990, p. 17) ainda ensina que “modelos mentais são idéias 

profundamente arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens que influenciam o 

modo de encarar o mundo e nossas atitudes”. Isso significa que, quando a 

organização pretende estimular atitudes de aprendizagem corporativa, os dirigentes 

devem procurar conhecer os modelos mentais de seus funcionários e desenvolver 

esforços para neutralizar aqueles que bloqueiam o aprendizado, a criatividade e a 

iniciativa individual. E ao mesmo tempo, investir na construção de novos modelos 

mentais que estejam alinhados às estratégias organizacionais. 

 

Modelos mentais retrógrados e não declarados podem explicar muitas 

resistências às inovações. Concepções de mundo profundamente enraizadas podem 

identificar o novo como ameaça e impedir a aprendizagem. Os gestores precisam 

estar conscientes da existência e do poder de tais bloqueios, e agir para torná-los 

visíveis e sujeitos ao senso crítico. 

 

3.3 As Inteligências Múltiplas 

  

 Com o objetivo de explicar a origem dos mais diversos processos cognitivos 

apresentados pelos seres humanos, Gardner (1995, p. 22-29) apresentou o conceito 

de inteligências múltiplas. Com base em pesquisas sobre a genética e anatomia 

neural, o autor identificou sete tipos de inteligências, a saber: 

 

a)  inteligência musical – habilidade universal voltada para a composição e 
percepção de temas musicais, de suas harmonias e arranjos. Facilidade 
para aprender a tocar instrumentos musicais e atingir o virtuosismo; 
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b)  inteligência corporal-cinestésica – aptidão para a realização de atividades 

em que o uso do corpo é essencial; facilidade de coordenação motora 
grossa, na prática de esportes, ou fina, na graciosidade de movimentos da 
dança ou na destreza demonstrada na manipulação de objetos. É 
encontrada em atletas, bailarinos, artistas circenses e operadores de 
equipamentos complexos; 

 
c)  inteligência lógico-matemática – competência intelectual voltada para o 

reconhecimento de padrões, relações e categorias. Capacidade de 
entender e criar sistemas lógicos e desenvolver raciocínios complexos. 
Facilidade para entender e resolver problemas. Tais habilidades são 
intensamente demonstradas por cientistas, matemáticos e engenheiros; 

 
d)  inteligência lingüística – o aprendizado é facilitado pela sensibilidade às 

palavras, através de seus sons, ritmos e significados. É a capacidade de 
comunicar e motivar, por meio da persuasão, convencimento e exposição 
de idéias. Grandes escritores, poetas e oradores demonstram de forma 
veemente a inteligência lingüística; 

 
e)  inteligência espacial – talento especial para a criação e/ou manipulação 

mental de formas ou objetos. Forte percepção voltada para a 
representação visual ou espacial e para a harmonização de cores, 
dimensões e formas geométricas. São habilidades natas apresentadas por 
arquitetos, artistas plásticos, cenógrafos e enxadristas; 

 
f)  inteligência interpessoal – habilidade para compreender e reagir de forma 

adequada a comportamentos, atitudes, necessidades e humores de outras 
pessoas. Está presente na atuação de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, 
vendedores e líderes políticos e religiosos; 

 
g)  inteligência intrapessoal – capacidade de acessar e entender os próprios 

desejos, sentimentos e necessidades. Percepção e senso crítico 
acentuados, capazes de elaborar auto-análise e saber utilizar tal 
conhecimento para aperfeiçoar o próprio desempenho pessoal e 
profissional. Esta é, por definição, a mais pessoal das inteligências, pois 
lida com as próprias emoções, medos e vaidades.  

 

 
 Gardner afirma que o ser humano possui níveis diferenciados de cada uma 

das inteligências e as desenvolve também de forma diferente, ou seja, é possível a 

ocorrência de desempenho de alto nível em uma área e, simultaneamente, atuação 

medíocre ou deficiente em outra área. Isso explica porque algumas pessoas 

demonstram capacidade incomum para fixar conhecimentos de determinadas 

ciências ou artes, e ao mesmo tempo, apresentam muita dificuldade em outras 

atividades.  
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 As inteligências, apesar de autônomas entre si, frequentemente apresentam 

características funcionais de interdependência, o que permite potencializar o 

aprendizado e o aperfeiçoamento do desempenho individual.  

 

 Da análise das inteligências múltiplas decorre então a necessidade de 

compatibilizar seus princípios com os programas pedagógicos, buscando-se a 

correlação entre objetivos do treinamento, as metodologias utilizadas e o perfil de 

aprendizagem dos treinandos.    
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4 AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 
  
4.1 Conceitos de Competência  

 

 O acirramento da competição nos negócios vem obrigando as empresas a 

investir intensivamente no desenvolvimento e no fortalecimento das competências 

profissionais de seus funcionários, como forma de alcançar diferenciais de 

desempenho nos mercados em que atuam. 

 

Competência Profissional pode ser definida como a sinergia resultante de três 

componentes básicos - Conhecimento, Habilidade e Atitude - que concorrem para a 

realização dos objetivos pessoais e  da organização.  BAHRY e TOLFO (2007, p. 

127) ao se referirem às core competences das empresas afirmam que 

 

As competências essenciais, segundo Prahalad e Hamel (2000), 
representam os principais recursos da empresa e contribuem de 
maneira significativa para a percepção dos clientes em relação aos 
benefícios do produto final. As competências humanas, por sua vez, 
referem-se “(...) à combinação de conhecimentos, habilidades e 
atitudes (CHAs) que um indivíduo mobiliza para alcançar um 
determinado propósito de trabalho” (Abbae e Borges-Andrade, 
2004:241). 

 

 O Conhecimento é representado pela educação formal, acadêmica, cursos de 

aperfeiçoamento e por todo o tipo de informação absorvida, tanto pela aprendizagem 

quanto pela experiência profissional. Em face da natureza mutável e da progressão 

geométrica de sua acumulação, tal conhecimento precisa ser reciclado, triado e 

renovado permanentemente, transformando-se assim no verdadeiro saber ou capital 

intelectual. 

 

 A visão de Drucker (1994, p. 156), prega que “na sociedade do conhecimento, 

as pessoas precisam aprender a aprender (...) As matérias podem ser menos 

importantes que a capacidade dos estudantes para continuar aprendendo (...) A 

sociedade pós-capitalista exige aprendizado vitalício”.  
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 A Habilidade é a capacidade de tornar o conhecimento produtivo, de aplicá-lo 

de modo eficiente e eficaz em benefício do próprio profissional, da empresa e da 

sociedade. É o poder de transformar teorias e conceitos em ações concretas, o 

chamado know how, ou saber fazer. 

 

 Drucker (1994, p. 149) atribui importância fundamental à atuação gerencial na 

obtenção da produtividade do conhecimento, e afirma que essa capacidade de 

transformação produtiva do conhecimento será o fator decisivo para o alcance de 

competitividade de empresas ou de países. 

 

 A Atitude diferencia-se do conhecimento e da habilidade por sua natureza 

intrínseca. Atitude representa a propensão do indivíduo para agir de certo modo 

diante de uma situação. É a vontade e a capacidade de enfrentar desafios, de 

vencer obstáculos e de alcançar os objetivos propostos. É o querer fazer, 

representado pelo sentido de missão e de realização. Atitude, porém, não é 

sinônimo de comportamento. A atitude determina o comportamento (ação), porém 

por si só a atitude não garante que esse comportamento ocorrerá.  

 

 

4.2 Tipos de Competências Profissionais 

 

   No estudo Ações para Gerenciamento de Competências (Banco do Brasil, 

1997, p. 12), as competências profissionais são classificadas quanto à importância e 

quanto à dinâmica. Em relação à importância, as competências podem se 

apresentar como: 

 

 a) Críticas - são aquelas competências consideradas imprescindíveis, que 
configuram a essência da atuação do profissional. Sua ausência 
impossibilitaria o exercício do cargo. Ex: Ética, Liderança, Comunicação, 
Finanças, Marketing. 

         
 b) Relevantes - são as competências necessárias à atuação qualificada do 

profissional. São consideradas desejáveis, podendo ser complementadas 
após a contratação do profissional. Ex: Análise de Crédito, Investimentos 
Financeiros, Recrutamento e Seleção, Vendas. 
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 c) Complementares - são as competências afins que se caracterizam como 
plus, e que possibilitam um diferencial qualitativo à atuação do 
profissional. Ex: Pós-Graduação (Especialização, Mestrado); Domínio de 
idiomas estrangeiros.    

 

E quanto à dinâmica, as competências podem ser: 

 

a) Emergentes - são aquelas que vêm ganhando espaço no atual contexto e 
apresentam tendência de ser muito mais valorizadas. Ex: Flexibilidade, 
Empreendedorismo, Desenvolvimento de Equipes. 

 
 b) Estáveis - são as competências que mantêm inalterado o seu grau de 

importância, independente das transformações contextuais ao longo do 
tempo. Ex: Decisão, Liderança, Comunicação. 

 
 c) Declinantes - são aquelas que perderam importância ao longo do tempo ou 

que poderão desaparecer rapidamente. Ex: Organização e Métodos, 
Autoritarismo.   

  

 

 Estabelecidos tais conceitos, é necessário eleger as competências que 

deverão ser exigidas dos profissionais que atuam nos principais níveis decisórios e 

operacionais da organização, visando o aperfeiçoamento de seu desempenho e, por 

conseqüência, a melhoria dos resultados da organização.   

 

 Eboli (2004, p. 89-90) entende que a organização deve definir suas 

competências críticas, classificando-as em três níveis: empresariais, organizacionais 

e humanas. As competências empresariais referem-se à capacidade da organização 

em gerar estratégias e adquirir expertises essenciais que lhe permitam atuar de 

forma diferenciada e atingir elevado nível de desempenho em sua atividade. 

 

 Competências organizacionais relacionam-se às habilidades técnicas de 

execução de processos de suporte aos negócios, necessários à concretização das 

competências críticas empresariais. Por sua vez, as competências humanas são 

aquelas que se caracterizam como habilidades e atitudes de relacionamento, gestão 

e negociação e que são internalizadas de forma individual pelos membros da 

organização. 
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 Vinculando tais conceitos à realidade da Secretaria da Fazenda, pode-se 

entender como competências empresariais as competências de tributação, 

fiscalização e arrecadação. As competências organizacionais podem ser 

exemplificadas como o uso eficiente da tecnologia e a capacitação eficaz de 

pessoas. E as competências humanas podem ser traduzidas pela existência de um 

clima agradável de trabalho, de estilos adequados de gestão e pela capacidade de 

negociar a obtenção de recursos necessários à realização dos projetos e objetivos 

da organização. 

 

 

4.3 As Competências Essenciais 

 

Todo o arsenal de ferramentas educacionais possui uma finalidade essencial: 

dotar as pessoas, pelo modo mais ágil e fácil, de competências profissionais que 

lhes permitam transitar com segurança e eficácia no ambiente dos negócios. Na 

visão de MEISTER (1999, p. 13), são as seguintes as competências essenciais: 

 
1. Aprender a aprender; 
2. Comunicação e colaboração; 
3. Raciocínio criativo e resolução de problemas; 
4. Conhecimento tecnológico; 
5. Conhecimento de negócios globais; 
6. Desenvolvimento de liderança; 
7. Auto-gerenciamento de carreira. 

 

 

 Identificadas tais competências e dado o seu alto nível de importância, torna-

se necessário analisar e explicar o significado de cada uma e indicar quais 

conhecimentos, habilidades e atitudes devem ser incorporados ao desempenho 

profissional para que as competências essenciais sejam de fato adquiridas. 

 

 

4.3.1 Aprendendo a Aprender 

 

 A primeira dessas competências básicas, aprendendo a aprender, diz respeito 

a adquirir e saber utilizar diversas técnicas mentais, entre as quais a capacidade 

analítica, o questionamento permanente, a inquietude perante o que não se entende 
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e o pensamento criativo de alternativas de solução. Além disso, é necessário 

praticar a abstração, ou seja, a capacidade de transferir o saber atual para diferentes 

situações; e ainda, experimentar os novos conhecimentos adquiridos em cursos, 

leituras e em vivências e relacionamentos profissionais. Por fim, realizar a 

verdadeira aprendizagem, por meio da absorção e da incorporação de tais saberes à 

vida pessoal. 

 

 A American Society of Training and Development (ASTD) apud Meister (1999, 

p. 106), explica a competência de aprender a aprender por meio de quatro 

habilidades: saber fazer as perguntas certas, saber discernir os pontos fundamentais 

de conceitos complexos, saber avaliar o conhecimento apropriado sobre algo e 

saber aplicar tais conhecimentos às atividades profissionais cotidianas.                

 

4.3.2 Comunicação Colaborativa 

 

 Tomando-se como premissa a necessidade cada vez mais intensa das 

organizações atuarem de forma flexível, o aprendizado individual de tarefas 

específicas deixa de ser suficiente. É preciso então, investir não só nas habilidades 

interpessoais de comunicação, mas também no aprendizado em equipe, no estímulo 

ao compartilhamento de conhecimentos. Significa dizer relacionamentos mais 

amigáveis e saudáveis entre colegas de trabalho, clientes e fornecedores, sempre 

em busca da melhoria quantitativa e qualitativa do aprendizado colaborativo. 

       

 Independentemente do nível de capacitação técnica, o domínio de habilidades 

de comunicação torna-se um fator crítico para o sucesso de indivíduos e equipes de 

trabalho. E dentre essas, a capacidade para ouvir e dar atenção aos outros se 

caracteriza como a mais importante habilidade de comunicação e instrumento capaz 

de estabelecer e aprofundar relacionamentos profissionais e processos de 

aprendizado produtivos. 

 

 O grande produto desse aprendizado colaborativo é o conhecimento implícito, 

que pode ser explicado como a absorção de modos de execução de tarefas por 

meio da intuição e do bom senso, sem domínio de métodos racionalmente 

estruturados. São aquelas maneiras de realizar determinados trabalhos que as 
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pessoas desenvolvem sem qualquer treinamento específico, e que surgem 

espontaneamente com base nas trocas de experiências e contatos entre os 

indivíduos, e que são aprimoradas ao longo do tempo. 

 

 

4.3.3 Criatividade e Iniciativa  

           

 A atuação em mercados dinâmicos exige respostas rápidas não somente dos 

gestores, mas também de profissionais de todos os níveis hierárquicos. A 

necessidade de descentralização das decisões requer pessoas treinadas em 

resolução de problemas e isso, por sua vez, exige habilidades criativas. O 

trabalhador não pode mais esperar que os gerentes definam todos os detalhes das 

tarefas, pois a redução de níveis hierárquicos os deixou sobrecarregados e 

prioritariamente voltados para temas estratégicos e táticos. Assim, compete cada 

vez mais aos trabalhadores tratar dos assuntos operacionais, desenvolvendo 

competências de iniciativa e percepção de oportunidades de melhoria de processos 

e de negócios. 

 

 Se antes o treinamento ocorria apenas em sala de aula, em processo teórico 

apartado da execução prática do trabalho, atualmente a capacitação tende a 

acontecer cada vez mais no próprio ambiente de trabalho, por meio da chamada 

aprendizagem em ação, em que os profissionais são expostos a situações reais de 

trabalho e/ou simulações baseadas em casos reais, sendo chamados a apresentar 

soluções também reais.  

 

 

4.3.4 Habilidades Tecnológicas 

 

 Diz respeito à utilização da tecnologia como instrumento que permite 

potencializar a aprendizagem. As empresas mais avançadas em educação 

corporativa lançam mão dos recursos tecnológicos para democratizar o acesso a 

informações e treinamento em serviço, o que reduz os custos de capacitação e de 

deslocamento aos centros de aprendizagem.  
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Tais recursos contemplam o uso da internet, intranet, fóruns virtuais para 

discussão de temas indicados pela empresa, FAQ (Frequently Asked Questions). 

Porém, para ter condições de participar dessas novas metodologias de aprendizado 

o trabalhador precisará desenvolver habilidades tecnológicas que lhe permitam o 

acesso a essas novas formas de aprender. A IBM criou uma rede de relacionamento 

interno denominada Blue Pages, na qual cada empregado dispõe de uma página 

onde indica os seus conhecimentos especializados e os projetos nos quais está 

trabalhando. Além disso, recentemente a empresa lançou a Bluepedia, uma espécie 

de biblioteca virtual livre, na qual todos os funcionários podem gerar conteúdo e 

atualizar informações existentes.    

 

Outra grande vantagem do uso de ferramentas de aprendizagem on-line é a 

possibilidade de constante atualização dos conteúdos, permitindo a disponibilização 

imediata e simultânea dos conhecimentos mais recentes, de forma rápida e a baixo 

custo. 

 

 

 4.3.5 A Internacionalização dos Negócios 

  

 Além de todas as competências tradicionais, tais como finanças, marketing, 

recursos humanos, tecnologia, surge uma nova, a experiência em negócios 

internacionais, decorrente da globalização dos negócios. Essa competência inclui o 

domínio de línguas estrangeiras, vivência profissional em outros países, 

conhecimentos de comércio exterior e da cadeia global de suprimentos. 

 

A crescente competição gerada pela globalização exige ainda dos 

profissionais o conhecimento apurado de estratégias de expansão externa, dos 

padrões contábeis internacionais e de métodos de avaliação de potencial de 

negócios.  Além disso, é imprescindível o acompanhamento das tendências 

tecnológicas e dos lançamentos de produtos e estratégias de concorrentes ao redor 

do mundo, o que permitirá a adoção de ações ou reações com a presteza 

necessária.  
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4.3.6 Criando Líderes 

 

 A gestão de empresas modernas e inseridas em ambientes de alta 

competição mercadológica requer novas formas de conduzir pessoas rumo aos 

objetivos. A atuação de gestores não pode mais se limitar ao simples gerenciamento 

de tarefas, por meio da limitada fórmula de planejamento e controle. É preciso ir 

além: treinar, delegar e descentralizar funções gerenciais, em suma, desenvolver 

novas lideranças. E para isso, motivar a equipe torna-se a prioridade gerencial, 

criando o campo fértil para o surgimento de atitudes empreendedoras compatíveis 

com o perfil de volatilidade do novo mundo dos negócios. 

 

 Compete às empresas investir fortemente em programas de desenvolvimento 

de lideranças, como meio de aperfeiçoar o desempenho dos líderes atuais e, 

principalmente, de formar os líderes do futuro, seja no horizonte próximo ou distante.  

 

 

4.3.7 A Escolha da Carreira 

 

 Modifica-se a relação empresa/empregado no que se refere às 

responsabilidades pela formação profissional. As pessoas passam a ter mais espaço 

e mais possibilidades para identificar seus projetos de carreira, suas necessidades 

de treinamento e as formas mais eficientes para supri-las. As organizações criam e 

disponibilizam “trilhas de desenvolvimento”, formadas por conjuntos de 

competências alinhadas às estratégias de negócios e as respectivas ações de 

capacitação necessárias para obtê-las. Os funcionários podem então escolher 

dentre as trilhas aquelas que melhor se enquadrem em seus planos de 

desenvolvimento e de ascensão profissional. 
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5 A UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

 
5.1 Origem das Universidades Corporativas 

 

 Ao admitir jovens recém-graduados, as empresas percebem que a formação 

acadêmica não é suficiente para atender ao perfil de conhecimentos e competências 

profissionais exigidas para o desempenho das funções técnicas e gerenciais. A 

solução mais rápida e adequada é a complementação da capacitação dos 

empregados, a cargo das próprias empresas. 

 

No entendimento de GOULART (2005, p. 39) as ações das empresas para 

suprir tais carências de formação profissional podem ser assim explicadas: 

 

Pressionadas pela concorrência e pela velocidade das mudanças, as 
empresas alegam que a universidade tradicional não prepara com 
eficácia os profissionais para o mercado de trabalho. Assim, as 
empresas passam a exercer a função que a universidade tradicional 
deveria ter: a formação de um profissional que responda às 
necessidades diárias de seu negócio de atuação, em áreas 
específicas de conhecimento. 

 

 Porém, a prática tradicional de custear treinamentos externos também tem se 

mostrado insuficiente em relação ao alcance dos objetivos de desenvolvimento 

profissional. Por conta disso, muitas empresas, especialmente as de grande porte, 

criaram ao longo das últimas décadas, estruturas próprias para capacitação interna 

de seus empregados. 

 

 Apesar de tais iniciativas, os resultados ainda não se revelavam 

completamente satisfatórios, visto que os diversos cursos internos objetivavam 

apenas suprir necessidades imediatas de conhecimentos e habilidades 

operacionais, mais voltados para o “adestramento” de novos funcionários. 

 

 Tornava-se necessário então, reformular essa filosofia de treinamento, 

adequando-a a uma nova visão, que integrasse as novas demandas dos mercados, 

o desenvolvimento integral dos talentos dos empregados, a política de 

encarreiramento funcional e, principalmente, os objetivos estratégicos das 

organizações. 
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Essa nova concepção sistêmica de proporcionar a educação profissional 

continuada recebeu a denominação de Universidade Corporativa, em função de 

abranger toda a gama de conhecimentos e competências exigidas pelos negócios 

das empresas.  

 

Tarapanoff (2004), credita à empresa americana General Eletric a criação da 

primeira universidade corporativa, em 1945, em Crotonville, New Jersey. Registra 

também o crescimento vertiginoso das UC nos Estados Unidos, indicando números 

estimados que vão desde 400 UC existentes em 1988, 800 (1995), 1.200 (1997) até 

1.600 no ano 2000.  

 

A mesma autora cita diversas grandes corporações americanas que 

investiram em universidades corporativas, tais como Dell, Motorola, Sun 

Microsystems, Xerox, Disney e Federal Express. Na Europa, são indicadas como 

referência as universidades corporativas patrocinadas pelas companhias Daimler 

Chrysler, Lufthansa e Siemens, na Alemanha; France Telecom, Thales e Axa, na 

França; Fiat, na Itália; e Unipart, British Steel-Corus e British Aerospace, na 

Inglaterra. No Leste europeu, a Rússia se destaca, com as UC das empresas 

Gazprom e Alfabank. 

 

Responsáveis pela concretização das políticas de desenvolvimento de 

pessoas nas organizações, as universidades corporativas desenvolvem novas 

formas e tecnologias educacionais, com base nos requisitos de facilidade e 

flexibilidade de acesso, atualização permanente e economia de custos.    

 

 

5.2 Princípios, Objetivos e Valores das UC 

 

Meister (1999, p. 30-59) indica diversos princípios e objetivos que possibilitam 

às universidades corporativas atuar direta e positivamente no alcance do nível de 

excelência no desempenho dos trabalhadores. Dentre esses, destacamos os 

seguintes:  
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a) vincular o aprendizado e o desenvolvimento às principais metas 
organizacionais – a oferta de oportunidades de capacitação subordina-se 
às estratégias da empresa, ou seja, a formação segue a estratégica. A 
lógica anterior é invertida: cursos não são disponibilizados somente 
porque estão “na moda”, ou porque as pessoas pedem. É preciso 
demonstrar claramente como determinado treinamento contribuirá 
efetivamente para o atingimento de uma ou mais metas empresarias; 

 
b) incentivar o comprometimento das lideranças com o aprendizado – os 

líderes devem ser sensibilizados para a importância estratégica da 
capacitação profissional, para que facilitem e estimulem a participação de 
seus liderados nos eventos de treinamento. Além disso, os gestores de 
todos os níveis devem ser incentivados a participar diretamente do 
processo, utilizando suas competências e experiências para atuar como 
facilitadores na universidade corporativa. Tal prática gera outro benefício: 
a troca de feedback entre treinandos e líderes sobre soluções para 
problemas do dia-a-dia, além da percepção, pelos líderes, de como as 
estratégias organizacionais são entendidas e praticadas pelos 
funcionários; 

 
c) avaliar os resultados dos investimentos na UC  - a antiga sistemática de 

medir horas de treinamento por funcionário/ano não é mais suficiente; é 
preciso ir além e aferir o que, quanto e como um curso contribuiu para a 
melhoria dos resultados da organização. O método de avaliação deve 
incorporar indicadores que meçam e avaliem os efeitos dos novos 
conhecimentos sobre a produtividade, a qualidade e os impactos em 
relação às estratégias; 

 
d) UC como vantagem competitiva – os conhecimentos gerados pela 

universidade corporativa se transformam em estratégias e produtos 
diferenciados, capazes de impulsionar o crescimento da empresa. O 
aprendizado colaborativo funciona como janelas voltadas para o mercado, 
onde os funcionários vêem e ouvem tendências e mudanças, e utilizam 
tais informações para subsidiar a criação de novos negócios e vantagens 
sobre a concorrência.  

 

Segundo Eboli (2005, p. 93-94), a construção de um programa de educação 

corporativa exige aderência a alguns princípios, os quais considera capazes de 

garantir o êxito do empreendimento, quando praticados. Tais princípios são os 

seguintes: 

 

a) Competitividade – A educação deve ser entendida como instrumento de 
ampliação e valorização do cabedal de conhecimentos dos funcionários, o 
que contribuirá decisivamente para o fortalecimento da posição e da 
imagem da organização no meio em que atua, caracterizando-se como 
proprietária de diferencial significativo de mercado. Identificar, adquirir e 
aperfeiçoar as competências críticas empresariais e humanas; 
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b) Perpetuidade – Perceber a educação como a evolução do ser humano em 

todos os aspectos ligados ao espírito, ao intelecto, à estética e à 
afetividade. E acima de tudo isso, ver a educação como o grande e 
inevitável legado cultural das gerações que nos precederam, capaz de 
garantir a perenidade da organização; 

 
c) Conectividade – Priorizar o fortalecimento da comunicação institucional 

junto a todos os clientes e fornecedores envolvidos, tanto internos como 
externos, buscando obter maior e melhor relacionamento por meio da 
criação e ampliação de redes de contatos com a sociedade; 

 
d) Disponibilidade – Desenvolver e/ou adquirir e tornar acessível aos 

funcionários atividades educacionais mediante ferramentas de fácil 
manipulação, de modo a promover o aprendizado à distância, em qualquer 
local, a qualquer momento; 

 
e) Cidadania – Privilegiar a formação de profissionais com elevado senso 

crítico, aptos a analisar realisticamente a organização, identificar pontos 
frágeis e apresentar as respectivas soluções. Incentivar atitudes éticas, 
voltadas para a formação da cidadania e da responsabilidade social; 

 
f)  Parceria – Buscar e estimular a construção de parcerias externas voltadas 

para aquisição de competências não disponíveis na organização, além de 
envolver líderes e gestores no processo de formação e aperfeiçoamento 
profissional do corpo funcional; 

 
g) Sustentabilidade – Elaborar programa do qual derive um centro de 

educação corporativa capaz de fomentar a criação de novos negócios e/ou 
incrementar aqueles existentes, e assim produzir resultados cada vez 
melhores para a organização. 

 
 

Ao buscar respostas sobre o futuro da educação, dois questionamentos são 

apresentados por Eboli (2004, p. 35):  

 
a) qual perfil de formação humana deve ser buscado para se adequar aos 

cenários sócio-econômico e político do século que se inicia?  

 
b) quais instituições exercerão maior poder de influência na definição dos 

novos rumos da educação? 

 

Respondendo à primeira dessas questões, a autora, com base em pesquisas 

para sua tese de doutorado (1996), afirmou que 
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Cheguei à conclusão de que o ser humano moderno poderia ser 
definido como um cidadão que 
 
• é informado, participante, dinâmico e corajoso; 
• possui sentido de eficácia pessoal; 
• é altamente independente e autônomo; 
• tem a mente relativamente aberta e flexibilidade cognitiva; 
• anseia pelo crescimento interior e se preocupa com 
         aprendizagem e autodesenvolvimento; 
• alimenta seus desejos e sonhos e elabora projetos para 
         alcança-los; 
• dispõe-se a transformar seu mundo físico, moral e social. 

 

 

Eboli constata ainda que as características pessoais acima descritas 

encontram-se fortemente alinhadas ao perfil profissiográfico exigido pelas 

organizações na atualidade. Citando Bernardo Kliksberg, do BID, Eboli (2004, p. 36) 

diz que “A educação tem hoje em dia legitimidade macroeconômica, pois há forte 

preocupação com sua implicação no desenvolvimento econômico e na 

competitividade de um país, e isso se agrega às outras legitimidades”.  Concluindo, 

e para responder à segunda questão proposta, Eboli afirma que, por conta dos 

efeitos econômicos dessa legitimidade, caberá prioritariamente às empresas, em 

futuro próximo, o papel principal na definição das novas direções das práticas 

educacionais. 

 

 Organizações complexas e de grande abrangência precisam ter definidos os 

seus objetivos e diretrizes de atuação, para que possam desempenhar a contento a 

sua missão institucional. MACEDO (2001, p. 110-111) aponta em seu estudo sobre 

a Universidade Corporativa da Caixa Econômica Federal, os objetivos e os valores 

essenciais de uma universidade corporativa: 

 
 
   a) Os objetivos: 
 

– promover a gestão do conhecimento e dos talentos, visando 
   direcioná-los para a realização das competências da Caixa; 
– planejar e estruturar ações e programas de educação que 
   tenham como finalidade a realização dos resultados 
   organizacionais; e 
– oferecer instrumentos e ferramentas que incentivem o 
   autodesenvolvimento e a busca de soluções empresariais. 
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   b) Os valores: 
 

– A gestão é a principal ferramenta de educação e 
   aprendizagem; 
– o líder é o principal agente de educação e aprendizagem; 
– o compartilhamento de conhecimentos e competências é a 
   principal estratégia de aprendizagem para criar uma rede 
   interna e externa de conhecimento; 
– prover oportunidades de aprendizagem que incentive o 
   autodesenvolvimento e a criação de conhecimento a qualquer  
   hora em todos os lugares; e 
– a aprendizagem como estratégia para gerar envolvimento e 
   comprometimento incluindo neste processo empregados, 
   clientes, fornecedores e a comunidade. 

 
 

 Com base no pensamento dos autores consultados, pode-se então considerar 

que a implantação de um programa de educação aos moldes das chamadas 

“universidade corporativas” pode trazer grandes vantagens e benefícios para as 

organizações e seus funcionários, porém requer grande habilidade gerencial para 

lidar com sua complexidade, além de intenso compromisso com princípios 

pedagógicos e com a visão estratégica, de modo a evitar que a organização 

simplesmente enverede pelos caminhos fáceis dos modismos.  

 

 

5.3 Conceitos de Universidade Corporativa 

 

Há de se explicar as diferenças principais entre a universidade tradicional e a 

chamada universidade corporativa. Segundo Vergara (2000, p. 181-188), a 

universidade tradicional é o espaço aberto à comunidade e que oferta os mais 

diversos cursos, planejados e custeados pelo poder público, tanto na forma 

presencial quanto no modelo à distância. Enquanto que universidade corporativa 

inspira-se no modelo tradicional e busca desenvolver seus empregados, dentro do 

espaço organizacional, ao mesmo tempo em que estende tal benefício aos seus 

clientes, fornecedores, parceiros e, muitas vezes, ao público em geral, no ambiente 

externo.    

  

Para GOULART (2005, p. 40), a universidade corporativa apresenta a 

seguinte definição: 
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Caracterizada como instituição voltada para a educação  corporativa   
permanente, conjugando instalações físicas e portais virtuais, a 
universidade corporativa tem como desenvolver as competências dos 
empregados, substituindo a fórmula exclusiva de sala de aula pelas 
múltiplas formas de aprendizagem. As universidades corporativas 
atuam desenvolvendo novos formatos e metodologias mais 
adequadas ao atendimento das necessidades da organização, que 
possam garantir maior agilidade, flexibilidade e redução de custos. 
Ao mesmo tempo, promovem a gestão do conhecimento e dos 
talentos, visando direcioná-lo para a realização das estratégias da 
organização. 

 

As UC conseguem elevar o nível de competência geral da empresa, 

intensificando a formação de seus recursos humanos e da implantação de um novo 

modelo flexível para planejar e realizar o trabalho, de modo a preparar as pessoas 

para outras atividades mais desafiadoras e gratificantes. Tem como grande objetivo 

despertar a curiosidade intelectual como insumo de novas idéias e atuar como uma 

fábrica de novos líderes. 

     

 Segundo Eboli (1999), a Universidade Corporativa “... é sobretudo um processo 

e uma mentalidade que permeiam toda a organização, e não apenas um local físico de 

aprendizado. Sua principal missão consiste em formar e desenvolver os talentos humanos 

na gestão dos negócios, promovendo a geração, assimilação, difusão e aplicação do 

conhecimento organizacional, através de um processo de aprendizagem ativo e contínuo”. 

 

A Universidade Corporativa pode adotar programas de estudos na forma 

presencial ou a distância. O aprendizado a distância pode ser auto-instrucional, com 

o apoio de CD-ROM e apostilas. Ou ainda, com o suporte da tecnologia de 

vídeoconferências.  

Porém, a principal tendência que se percebe atualmente é o treinamento 

através da Internet, ou principalmente das intranet, redes internas de comunicação 

das empresas, criadas à semelhança da rede mundial. Tais recursos têm 

demonstrado a capacidade de treinar e atualizar equipes, com grande facilidade de 

acesso, eficácia nos resultados e custos reduzidos. Apresentam ainda um grande 

diferencial em relação ao treinamento convencional em sala de aula, que é a 

propriedade de estar presente e disponível em qualquer lugar, a qualquer hora.  

 



 50 

Essa idéia é confirmada por BAYMA (2005, p. 27), quando diz que  

 

Um dos princípios mais utilizados na justificação de uma 
universidade corporativa é o de levar o aprendizado a qualquer um, 
em qualquer momento e em qualquer lugar. Esse princípio só pode 
ser contabilizado como verdadeiro quando a organização dispuser 
dos recursos tecnológicos capazes de sustentá-lo. [...] Descuidar da 
dimensão tecnológica pode reduzir, substancialmente, o potencial 
desejado de uma universidade corporativa.  

 

 

Adiante, no capítulo 7, será aprofundado o estudo da sistemática de 

educação a distância . 

 
 

5.4 Trilhas de Aprendizagem 

 

 No processo de evolução das estratégias de capacitação de seus funcionários 

as empresas, regra geral, lançavam mão de “grades de treinamentos”, construídas 

em forma de conjuntos de cursos formais direcionados para determinados grupos de 

cargos.  Brandão e Carbone (2005, p. 86-91) citam o exemplo do Banco do Brasil 

que, ao perceber as limitações das grades de treinamento, passou a adotar o 

conceito de “trilhas de aprendizagem”.  

 

Segundo esses autores, trilhas de aprendizagem representam as opções 

escolhidas pelas pessoas, para alcançar objetivos de desenvolvimento pessoal e 

profissional. As trilhas redirecionam o foco de capacitação baseada em cursos para 

a formação baseada nos interesses e na capacidade individual de aprendizado. As 

trilhas de aprendizagem transcendem os limites de cargos específicos, permitindo a 

preparação para o exercício de papéis ocupacionais mais abrangentes.  

 

 Cabe às organizações explicitar suas necessidades e objetivos estratégicos, e 

definir as competências e os respectivos domínios temáticos que servirão de guias 

para que as pessoas escolham seus caminhos, suas trilhas de formação. Dessa 

forma, cada funcionário poderá selecionar as soluções mais adequadas aos seus 

interesses, ao buscar capacitação em áreas priorizadas pela organização.  
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 A aquisição de conhecimentos e competências por meio de trilhas de 

aprendizagem pode ocorrer tanto por meio de cursos tradicionais, acadêmicos ou 

não, como também pela participação em eventos voltados para a construção de 

conhecimentos, tais como seminários, grupos de discussão, estágios e debates 

presenciais ou mediados pela internet.  Abrange ainda a busca individual por meio 

de livros, filmes ou quaisquer outras mídias que permitam a transmissão de saberes. 

À organização caberá disponibilizar o acesso a esses recursos a todo o seu quadro 

funcional, seja através de meios internos (centros de treinamento, bibliotecas, 

intranet, cursos on-line) ou adquirindo-os no mercado.  

 

 A flexibilidade é a principal característica das trilhas de aprendizagem, tanto 

no se diz respeito ás áreas e/ou competências escolhidas, quanto aos horizontes de 

tempo estimados para a sua construção. Dependendo do ponto de partida de cada 

pessoa e da abrangência e/ou profundidade da competência que pretende adquirir, 

o tempo necessário para a obtenção poderá ser de curto, médio ou longo prazo. E 

com base na visão de educação permanente, cada ponto final de uma trilha se 

transformará no começo de uma nova trilha, mais elaborada, mais difícil e que levará 

a um nível superior de desempenho. 

 

 A implantação das trilhas pressupõe a existência de um sistema formal de 

avaliação de desempenho, por meio do qual os funcionários recebam informações 

claras e consistentes sobre a qualidade de sua atuação profissional, competências 

em que se destacam, competências que precisam ser adquiridas ou aperfeiçoadas e 

orientações específicas de como superar tais carências. Somente assim as pessoas 

terão subsídios suficientes para definir novos rumos e caminhos de formação.  

 
 

5.5 Os Níveis de Desenvolvimento das UC 

 

 Citada por Tarapanoff (2004), uma pesquisa realizada por ocasião do Global 

University Week 2000 classificou o desenvolvimento das UC em três estágios: 

operacional, tático e estratégico. A primeira fase, operacional, ocorre quando as 

atividades de capacitação, até então dispersas por toda a empresa, são reunidas em 
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uma única estrutura, com o objetivo de estimular o treinamento e melhorar a 

eficiência, por meio da eliminação de redundâncias e redução de custos. 

 

 O segundo estágio, tático, inicia-se quando os conteúdos prioritários passam 

a ser definidos pela universidade corporativa, que se torna daí em diante, a principal 

captadora, mantenedora e disseminadora do conhecimento corporativo. A intenção é 

alinhar os interesses individuais e os objetivos estratégicos da organização.  Ou 

seja, o que realmente define como “corporativa” uma universidade empresarial é a 

sua estreita vinculação com as estratégias da organização.  

 

 O estágio estratégico, terceiro e mais avançado degrau, é finalmente 

alcançado quando educadores e aprendizes corporativos passam a atuar em 

projetos de pesquisa voltados para a inovação estratégica, gerando conhecimentos 

novos e relevantes, capazes de criar diferenciais competitivos. Somente as UC que 

atingem este último patamar, merecem ser realmente chamadas de universidades 

corporativas.  

 

Ainda de acordo com Eboli (1999), os bons resultados alcançados pelas 

Universidades Corporativas refletem-se no êxito das empresas mantenedoras, por 

meio de métodos educacionais modernos e que priorizem o desenvolvimento de 

conhecimentos, atitudes e habilidades, e não somente o conhecimento técnico e 

instrumental. As UC têm o poder de gerar oportunidades para o aprendizado ativo e 

continuado, que contribua decisivamente para o alcance dos grandes objetivos 

empresariais.  

 

 BAYMA (2005, p.28) apresenta uma visão realística sobre o tema ao afirmar 

que 

 
A universidade corporativa é um modelo de gestão do 
desenvolvimento das competências das empresas, por intermédio do 
desenvolvimento do patrimônio humano. Sua implantação, ao 
contrário do que muitos imaginam, é complexa. Sua operação requer 
uma profunda mudança na cultura da organização, sobretudo a 
gerencial. [...] A partir dessa compreensão é possível, por exemplo, 
distinguir que um número relevante de entidades, autodenominadas 
universidades corporativas, não passam de um departamento de 
T&D com componentes modernos de TI, e não de educação. 
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A disseminação das Universidades Corporativas no Brasil demonstra que 

grandes empresas como Ambev, Grupo Algar, Grupo Accor, Perdigão, Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, dentre outras, estão replicando para a área de 

educação corporativa as práticas bem sucedidas de serviços, facilidade de acesso e 

tecnologia da informação. 

 

 Segundo Macedo (2001, p. 34-35), a transformação do departamento de T&D 

em Universidade Corporativa provoca significativa alteração de status, pois a área 

de formação evolui de uma mera estrutura de apoio operacional para o nível 

decisório estratégico. As UC são vistas pelas empresas que as patrocinam como 

geradoras e impulsionadoras de negócios, razão pela qual é comum encontrá-las 

vinculadas diretamente à alta administração. 
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6 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

  

6.1 Conceito de Conhecimento 

 

Às ações e esforços de criação de uma universidade corporativa deve se 

seguir a adoção de sistemas de consolidação e classificação dos conhecimentos 

criados e/ou adquiridos, para que esse capital intelectual não seja desperdiçado ou 

perdido no futuro, motivado pelo fato de que as pessoas que o detém sejam 

remanejadas ou afastadas da organização, e levem consigo tais conhecimentos. A 

esse conjunto de políticas e práticas dá-se o nome de Gestão do Conhecimento. 

 

  Para embasar o estudo da Gestão do Conhecimento se faz necessário, 

inicialmente, definir o que é conhecimento. DAVENPORT e PRUSAK (1999, p. 6) 

nos ensinam que  

 

 Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, 
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente 
dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido 
não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 
processos, práticas e normas organizacionais”. 

 

  

Ainda segundo Davenport e Prusak (1999. p. 2-5) informação é uma 

mensagem que tem por objetivo modificar a compreensão do receptor sobre algo. A 

informação concede significado aos elementos organizados que a constituem, 

chamados de dados. O processo de criação de conhecimento por meio de 

informações somente ocorrerá se for intermediado pela ação humana de análise, 

baseada em questionamentos do tipo:  como a presente circunstância pode ser 

comparada com outras circunstâncias? Qual a influência dessas informações para o 

processo decisório? Como outras pessoas avaliam esta informação? Como o novo 

conhecimento resultante desta informação se inter-relacionará com o conhecimento 

já disponível?  
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Os dados, por sua vez, são os registros objetivos de fatos isolados, porém 

desprovidos de relevância e significado por si só. Para que um conjunto de dados 

seja transformado em informação é necessário que tais dados estejam 

categorizados e contextualizados por critérios como similaridade ou 

complementaridade. 

 

O conhecimento habilita o indivíduo a realizar análises, comparações, 

julgamentos, correlações, operar equipamentos e sistemas (hardware e software), 

dentre tantas outras atividades humanas. Quando o conhecimento é aplicado tão 

somente na execução de tarefas e procedimentos, diz-se que é de natureza 

operacional. Porém, quando se trata de um conjunto de informações elaboradas, 

que permitem análises, deduções e subsidiam decisões estratégicas ligadas à 

competitividade dos negócios da organização, esse conhecimento é denominado de 

inteligência. 

 

A constatação de que conhecimento estratégico é inteligência evolui para o 

conceito de inteligência competitiva, o qual se traduz como um programa 

permanente de captura, análise, interpretação e utilização de informações sobre o 

ambiente de negócios onde a organização atua, com o objetivo de identificar 

ameaças e oportunidades externas e desenvolver respostas ágeis e adequadas a 

cada situação.  

  
 
 Na área de arrecadação tributária, o conceito de inteligência competitiva é 

adotado na forma de inteligência fiscal, que consiste na utilização intensiva da 

tecnologia para a análise de dados e informações sobre as operações mercantis e 

fiscais de grandes contribuintes, como subsídio ao aperfeiçoamento da programação 

de fiscalização. A aplicação de tecnologias como o Data Warehouse permite 

automatizar a coleta e o cruzamento de dados e realizar simulações e interpretações 

que identifiquem fraudes ou falhas na legislação que possam causar evasão de 

receitas ao fisco. 
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 De acordo com Eboli (2004, p. 127-128) o ciclo de gestão do conhecimento 

organizacional ocorre por meio das fases de geração (pesquisa), assimilação 

(aprendizado), comunicação (disseminação) e aplicação, que é a inclusão do 

conhecimento às práticas do trabalho e, consequentemente, a sua transformação 

em inteligência corporativa. 

 

6.2 Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito 

 

Nonaka e Takeushi, a partir de 1983, realizaram pesquisas sobre o processo 

de criação de novos produtos em diversas empresas japonesas durante as décadas 

de 1970 e 1980, tendo os resultado do estudo culminado na elaboração da teoria da 

Criação do Conhecimento Organizacional. 

 

 O ponto fundamental desta teoria é a diferenciação entre os tipos de 

conhecimento tácito e explícito. O conhecimento tácito é subjetivo, obtido por meio 

da experiência individual e próprio de cada situação, e por isso, dificilmente pode ser 

sistematizado. O conhecimento explícito por sua vez, é objetivo, sistematizado e 

pode ser transmitido formalmente. 

 

A interação entre esses tipos de conhecimento é explicada por NONAKA e 

TAKEUSHI (1997, p. 67): 

 

Em nossa visão, contudo, o conhecimento tácito e o conhecimento 
explícito não são entidades totalmente separadas, e sim mutuamente 
complementares. Interagem um com o outro e realizam trocas nas 
atividades criativas dos seres humanos. Nosso modelo dinâmico da 
criação do conhecimento está ancorado no pressuposto crítico de 
que o conhecimento humano é criado e expandido através da 
interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento 
explícito. Chamamos essa interação de ‘conversão do 
conhecimento’.[...]  Na visão racionalista, a cognição humana é um 
processo dedutivo de indivíduos, mas um indivíduo nunca é isolado 
da interação social quando percebe as coisas.   

  

 

 Ainda segundo esses autores, esse processo de conversão de conhecimento 

pode ocorrer por meio de quatro diferentes formas, a saber:  
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1) socialização – transmissão de conhecimento tácito para conhecimento 
tácito. É o modo utilizado no treinamento de aprendizes, onde estes 
observam o que os mestres fazem, e apreendem seus métodos através da 
imitação; 

 
2) externalização – transformação de conhecimento tácito em explícito, 

através da linguagem escrita e com os recursos de hipóteses, metáforas e 
analogias, que podem contribuir para o entendimento do desconhecido por 
meio de imagens e modelos já conhecidos; 

 
3)  combinação – organização de conhecimentos explícitos dispersos em um 

novo sistema de conhecimento explícito. Ocorre através de trabalho 
colaborativo entre pessoas através de aplicativos especializados e redes 
de computador, ou da extração de novos conhecimentos a partir do 
cruzamento de informações disponíveis em um banco de dados; 

 
4) internalização – absorção do conhecimento explícito ao conhecimento 

tácito. É a superposição de todas as formas anteriores de conversão, 
gerando os modelos mentais e o conhecimento especializado 
compartilhado entre as pessoas. Tais experiências precisam ser 
registradas, para que possam ser “revivenciadas” por outras pessoas no 
futuro, como nos casos de sucessos ocorridos na empresa. Quando esse 
conhecimento compartilhado abrange a maior parte das pessoas, é então 
incorporado à cultura organizacional da empresa.      

 

 

6.3 Características do Conhecimento 

 

Crawford (1994, p. 20) define economia do conhecimento como uma 

economia de processamento de informações, e afirma que “A organização 

econômica e social é centrada na posse da informação, do conhecimento e na 

utilização do capital humano, que significa pessoas estudadas e especializadas”.  

 

Na mesma obra, Crawford (1994, p. 22-23), aponta quatro características que 

diferenciam a economia do conhecimento das economias agrícola e industrial: 

 

1) O conhecimento é difundível e se auto-reproduz – Diferentemente dos 
insumos materiais, que à medida que são usados se aproximam da 
exaustão, o conhecimento multiplica-se cada vez mais quando é utilizado. 
Ou seja, a elasticidade do conhecimento toma o lugar do princípio 
econômico tradicional da escassez de recursos; 
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2) O conhecimento é substituinte – Atua como substituto dos fatores 
tradicionais de produção, terra, capital e trabalho. Uma nova técnica de 
plantio ou de tratos culturais pode levar ao aumento da produtividade em 
uma plantação, por exemplo, sem necessidade de mais terra ou mais 
trabalhadores; 

 
3) O conhecimento é transportável – Os meios eletrônicos de comunicação e 

processamento da informação permitem o trânsito do conhecimento entre 
pessoas, empresas e países, de forma simples e extremamente rápida; 

 
4) O conhecimento é compartilhável – A disseminação do conhecimento entre 

os membros de uma equipe, de uma empresa ou a sua disponibilidade 
pública, não impede que o seu criador continue utilizando-o.  

 

  

6.4 Sistemas de Gestão do Conhecimento 

 

Assim, Gestão do Conhecimento pode ser explicada como a soma de 

políticas e estratégias organizacionais necessárias para promover a geração, 

aquisição, disseminação e uso de conteúdos cognitivos, além da construção de 

sistemas administrativos capazes de dar fluidez à informação e ao conhecimento 

interno e externo entre as pessoas.  

 

 Gordon (1999) apud TARAPANOFF (2004, p. 14) afirma que  

 

Gestão do conhecimento – esforço para capturar ou controlar a 
experiência coletiva e a sabedoria de uma organização, incluindo o 
know-how “tácito”, que existe na cabeça dos indivíduos, e torná-lo 
acessível e útil para todos na empresa. Este esforço não se reduz ao 
seu aspecto tecnológico (como registro em bases de dados e 
comunicação pela Intranet), mas à uma mudança cultural, que 
depende cada vez mais do aprendizado. 

 

A Gestão do Conhecimento permite que as organizações “saibam o que 

sabem“, estruturando e registrando em sistemas confiáveis todo o acervo de práticas 

e técnicas bem sucedidas ao longo do tempo, de forma a disponibilizá-las 

amplamente.  Além de tornar mais rico e ágil o processo decisório, pode evitar o 

desperdício de recursos e do tempo das pessoas na reinvenção daquilo que já 

existe. 
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De acordo com Davenport e Prusak (1999, p. 83-88), um sistema de gestão 

do conhecimento é formado por informações elaboradas e sistematizadas 

(conteúdos), por tecnologias (procedimentos, softwares, meios de acesso e suporte 

técnico) e, principalmente por especialistas que produzem, analisam, codificam e 

disponibilizam tais conhecimentos para toda a organização. O resultado disso são os 

mapas de conhecimento, as chamadas “páginas amarelas”, que indicam “onde está 

o que”, a fim de estimular e facilitar a busca de conhecimentos nos bancos de dados 

interativos da própria organização.  

 

Esse corpo de conhecimentos se apresenta nas mais diversas configurações, 

tais como missão corporativa, visão, princípios, conceitos, diretrizes, planos, normas 

e técnicas. Porém, a utilidade de tais conhecimentos apenas se realizará se e 

quando forem aplicados aos produtos e serviços finalísticos da organização.  

 

Na visão do BANCO DO BRASIL (2000, p. 11), a tecnologia tem influência 

fundamental na Gestão do Conhecimento, embora sejam considerados outros 

fatores organizacionais que devem estar presentes de forma integrada na 

formulação do projeto: 

 

a) Estratégia – Todos os planos e ações relativas à Gestão do Conhecimento 
devem estar subordinados à estratégia da organização, pois a ausência de 
prioridade e foco causará o desperdício de recursos e prejudicará os 
resultados; 

 
b) Cultura Organizacional – Os valores, as crenças e os costumes vigentes 

na organização determinam o modo como o conhecimento é gerado e 
utilizado, sendo essencial o correto entendimento de como tais fatores 
ocorrem e quais são as suas implicações; 

 
c) Tecnologia e Infra-estrutura – Os recursos tecnológicos são 

imprescindíveis para dar suporte aos processos internos, além de guardar, 
coletar, disseminar e permitir a utilização, de forma produtiva, dos 
conhecimentos gerados; 

 
d) Prospecção – Para construir a base de um sistema eficiente de Gestão do 

Conhecimento, é necessário que os ambientes interno e externo sejam 
constantemente monitorados, com o objetivo de capturar novos 
conhecimentos que possam se tornar úteis para a organização. 
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Davenport e Prusak (1999, p. 171) entendem, porém, que tecnologia da 

informação não é, necessariamente, sinônimo de gestão do conhecimento. Para os 

autores, a simples aquisição de tecnologia não instalará uma cultura de aprendizado 

permanente ou de criação do conhecimento. A tecnologia cataloga e permite acesso 

fácil e rápido ao conhecimento, mas não tem como garantir que o usuário vai utilizar 

tais conhecimentos em seu trabalho ou decisões.  

 

 Drucker (1994, p. 143-144) referindo-se à produtividade do conhecimento, 

afirma que o investimento na criação do conhecimento é fator fundamental para 

qualquer economia. Porém, isso não é suficiente para garantir o sucesso de uma 

economia: é preciso transformar o conhecimento em produtos, serviços, empregos e 

divisas para o país. E cita como exemplo, a Inglaterra que, apesar de ter 

desenvolvido produtos como os antibióticos e o avião a jato, não conseguiu agregar 

produtividade a esses conhecimentos, permitindo que empresas de outras nações 

se apropriassem dos benefícios econômicos de tais invenções. 

 

 Por outro lado, ainda segundo Drucker, o Japão apesar de importar volume 

considerável de conhecimentos tecnológicos no período pós-guerra, soube utilizá-los 

de forma altamente produtiva, como alavanca para elevar-se ao nível de grande 

exportador de produtos eletrônicos de sucesso mundial. 

 

 Tais exemplos demonstram o quanto será importante para o sucesso das 

organizações o desenvolvimento e a implementação de um programa de Educação 

Corporativa, baseado em diretrizes e procedimentos que promovam a gestão eficaz 

de todo o conhecimento produzido pelos membros da organização.  

 

Davenport e Prusak (1999, p. 171) e Nonaka e Takeuchi (1997, p.144) 

entendem que, a rigor, as organizações não produzem e nem detêm conhecimento. 

A “usina” e o acervo de conhecimentos sempre estarão na mente das pessoas e, 

ainda que a empresa disponha da tecnologia mais avançada para armazenar e 

organizar tais conhecimentos, a forma de interpretá-los e a decisão de como e 

quando utilizá-los sempre dependerá das pessoas. 
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6.5 A Relação entre Educação Corporativa e Gestão d o Conhecimento 

 

Segundo Meister (1999, p. 109) e Davenport e Prusak (1999, p. 170) um 

programa de Educação Corporativa precisa, necessariamente, apontar como um dos 

seus princípios basilares a internalização de uma nova cultura, na qual a 

aprendizagem e o compartilhamento de conhecimentos e de atitudes passem a ser 

entendidos como processos naturais e cotidianos de trabalho, por meio das 

comunidades de aprendizado, e não apenas como eventos pedagógicos confinados 

em sala de aula. 

 

Correlações podem então ser estabelecidas entre os pressupostos da 

Educação Corporativa e os conceitos e práticas da Gestão do Conhecimento.  Todo 

o investimento de tempo e recursos em programas de Educação Corporativa deve, 

necessariamente, apresentar resultados concretos, sob pena de perder sua 

finalidade e, consequentemente, suas fontes de financiamento.  

 

De acordo com Eboli (2004, p. 126), as organizações enfrentam, na criação e 

na transferência do conhecimento, os seguintes desafios: 

 
a) Conviver com a redução cada vez mais intensa da vida útil e do valor do 

conhecimento, proporcional ao aumento da velocidade do mundo moderno. 
 
b) Compreender que a característica essencial do conhecimento é a 

transmissão e o aprendizado e não o acúmulo de informações, ou seja, o 
importante é a conexão e não a coleção. 

 
c) Criar novas maneiras de incentivar e ampliar a aprendizagem no ambiente 

organizacional. 
 
d) Estimular a criação ou ampliação de rede de contatos profissionais dentro e 

fora da organização, como forma de incrementar a troca e a absorção de 
novos conhecimentos. 

 

 

No entendimento de Eboli, a integração das políticas de educação corporativa 

ao modelo de gestão do conhecimento pode gerar valiosas conexões entre os novos 

conhecimentos e aqueles já existentes na organização, além de permitir a aplicação 

inteligente da tecnologia para a gestão desse cabedal. Pode ainda favorecer o 
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compartilhamento de informações no âmbito interno e externo e envolver 

efetivamente os gestores no processo de aprendizagem organizacional.  

 

As instituições não podem, e nem devem, correr o risco de ter dispersados os 

conhecimentos produzidos, e nem depender unicamente da boa vontade de seus 

detentores para que possam ser difundidos na organização. Para possibilitar a 

efetiva disseminação e aplicação dos conhecimentos adquiridos, é necessário 

sistematizá-los e disponibilizá-los por meios acessíveis a todos.  

 

O processo de conversão  no qual o conhecimento transforma-se de tácito em 

explícito e volta a ser tácito ao incorporar-se à cultura organizacional, caracteriza-se 

com um círculo virtuoso capaz de garantir a produtividade do conhecimento gerado 

pelos programas de educação corporativa, e colocá-lo a serviço dos objetivos 

estratégicos da organização e da sociedade. 

 

Da mesma forma, as características de disseminação, transportabilidade e 

compartilhamento inerentes ao conhecimento, segundo Crawford (1994), funcionam 

como uma espiral positiva, na qual os resultados obtidos transformam-se nos 

insumos que criarão as futuras e novas necessidades cognitivas. Esse processo 

cumulativo detém alto potencial para gerar vantagens competitivas para a 

organização e para multiplicar os investimentos em educação corporativa, 

alimentando indefinidamente a espiral. 

 

Quanto mais intensa for a prática do compartilhamento de informações entre 

os membros da organização, mais refinados e consistentes serão os novos 

conhecimentos resultantes, visto que foram sucessivamente reprocessados e 

aprimorados ao longo da cadeia de compartilhamento. Tal atitude precisa ser 

estimulada como um valor corporativo, e incorporada formalmente às práticas 

educacionais, como forma de criar a inteligência competitiva essencial ao êxito da 

organização.  
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Litto (2006) aborda o fenômeno conhecido como openness, com o significado 

de abertura total do conhecimento, disponibilizado em ambientes on-line para 

acesso livre para todos que precisam de um aprendizado formal, com certificação, 

ou informal, simplesmente pelo prazer de aprender. Esse conceito de abertura é 

representado por modelos como os sistemas de patentes abertas (patent commons 

project) e, mais recentemente, pelos chamados Recursos Educacionais Abertos 

(Open Educational Resources-OER). Um exemplo notável de aplicação desse 

modelo é a Wikipedia, a enciclopédia virtual produzida e atualizada por meio do 

trabalho colaborativo de milhares de participantes em todo o mundo. 

 

Alguns dos motivos que levaram ao surgimento dos recursos educacionais 

abertos, segundo Litto, foi o elevado custo de livros e assinaturas de revistas 

científicas, o que afasta alunos e professores das fontes de pesquisa. O autor 

acrescenta que a popularização do acesso à internet, aliada ao desenvolvimento de 

sistemas abertos de conhecimento, pode contribuir para a democratização do 

aprendizado permanente de todo cidadão, o que até hoje não foi possível no Brasil 

por absoluta carência de bibliotecas públicas.  

  

Outra forma de obter sinergia entre as políticas de Educação Corporativa e de 

Gestão do Conhecimento é a formalização de parcerias com entidades que 

detenham expertise em temas dos quais a organizações carece, tais como 

universidades e consultorias. Assim, ao ter acesso a outros programas de formação, 

é possível conseguir rápida apropriação de novos conhecimentos e promover a sua 

absorção pelo sistema interno de gestão de conhecimentos, sem que seja 

necessário investir longo período de tempo na construção interna de competências e 

habilidades que já se encontram desenvolvidas em outros ambientes de 

aprendizagem.  

 

 Segundo Probst e al. apud Vitelli (2003, p. 73) as organizações devem 

ampliar o escopo de seus planos estratégicos, incluindo investimentos em educação 

corporativa e definindo metas de aquisição de conhecimentos, ou seja, visualizando 

quais competências, habilidades e respectivos níveis de domínio necessitarão em 

futuro próximo e mediato para dar conta dos demais objetivos estratégicos.  
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Para isso, torna-se imprescindível definir diretrizes que considerem o 

conhecimento como valor essencial ao desenvolvimento da organização, e 

privilegiem a sua criação, evolução e difusão, gerando assim um círculo virtuoso de 

educação profissional. 

 

No ambiente empresarial, competirá às Universidades Corporativas gerir de 

forma lógica e eficiente essa gama de conhecimentos, permitindo a sua recuperação 

ágil e precisa, para cumprir a finalidade maior da Educação Corporativa: a produção, 

a disseminação e a atualização do conhecimento necessário ao desenvolvimento 

permanente da organização. 

 

Em função disso, e sabendo-se da natureza volátil do conhecimento, 

confirma-se a afirmativa de que a universidade corporativa deve tornar-se 

responsável pelo desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades focadas 

nas demandas atuais e futuras das organizações, o que pode ser obtido por meio de 

estreito contato com as universidades tradicionais.  
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7 EDUCAÇÃO A DISTANCIA 

 
  
7.1 Histórico da EAD 

 
 

Maia e Mattar (2007, p. 22-27) registram que, com mais de cem anos 

de existência no Brasil, a educação a distância teve o seu primeiro ciclo marcado 

pelos cursos por correspondência, cujos pioneiros foram o Instituto Monitor e o 

Instituto Universal, que desde a década de 1940 ofereciam cursos elementares para 

jovens em busca de formação técnica profissional. A segunda fase, iniciada nos 

anos 1960 utilizou-se do rádio e mais tarde da televisão, em programas como o 

Projeto Minerva, o Telecurso 2º Grau, posteriormente Telecurso 2000. Por conta do 

público-alvo das fases iniciais, a educação a distância adquiriu a imagem de 

“educação barata”, voltada para as classes de renda mais baixa.  

 

O terceiro ciclo, a partir de meados da década de 1990, representou 

uma ruptura tanto pela nova tecnologia utilizada, a internet, quanto pelo público-alvo, 

que passou a ser prioritariamente o ambiente empresarial. Também chamada de 

EAD on-line, esta tecnologia introduziu a multimídia, o uso integrado de texto, som e 

imagens por meio do computador, recurso denominado de.  Adotou também o 

recurso de hipertexto, ferramenta que permite o acesso direto a outros sítios de 

internet cujos conteúdos estejam relacionados ao tema em estudo. A EAD On-line 

se utiliza de recursos de comunicação e de informática para promover a interação 

entre professor e alunos e entre os próprios alunos, além de fazer com que a 

iniciativa do aprendizado esteja a cargo do estudante, e não do professor, como 

ocorre no ensino presencial. 

 

 Moore e Kearsley (2007, p. 34-37) registram o surgimento das Universidades 

Abertas (open universities), voltadas para o ensino superior e tendo como principal 

objetivo ofertar aprendizagem aberta e a distância, como a universidade britânica 

Open University, uma das instituições pioneiras nesse segmento. O governo 

britânico (Partido Trabalhista) tomou a decisão política de criar uma instituição 

efetivamente aberta, em função da restrição de acesso à universidade vivenciada à 

época, especialmente pelos jovens da classe trabalhadora. 
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 De acordo com o Dicionário Interativo da Educação Brasileira - DIEB, o 

conceito de "open university" surgiu na Inglaterra no final da década de 1960, com o 

propósito de incrementar o ensino superior, na modalidade a distância, por meio da 

oferta de educação de qualidade a um custo acessível às pessoas de menor poder 

aquisitivo ou que não tivessem, por qualquer motivo, acesso ao sistema tradicional 

de ensino superior. O modelo inglês de universidade aberta atua com base em 

diversas tecnologias educacionais, tais como cursos por correspondência, aulas 

presenciais regionais, além de transmissão de conteúdos pelo rádio e pela televisão. 

 

A Open University, criada em 1969, caracterizou-se como entidade autônoma, 

com orçamento e corpo docente próprios e autoridade para outorgar diplomas de 

nível superior. Inspirada no AIM - Articulated Instructional Media Project (Projeto 

Mídia de Instrução Articulada) da University of Wisconsin, a OU destaca-se como 

uma das melhores instituições de educação a distância do mundo, na visão de 

Moore e Kearsley, apresentando alto nível de desempenho tanto nas áreas de 

ensino e pesquisa, quanto na quantidade de alunos matriculados (200.000 ao ano) e 

diplomados (2 milhões desde 1972), além de registrar boa eficiência de custos.  

 

Ainda segundo Moore e Kearsley (2007, p. 55 e 292), a Open University 

oferta cerca de 360 cursos, sendo a maior parte em graduação de ciências sociais, 

educação, artes, ciências, matemática e tecnologia. Dispõe atualmente de 2.800 

funcionários, cerca de 5.000 orientadores, 13 pólos regionais e 330 centros de 

aprendizado locais. Como resultado, a OU obteve nível excelente na avaliação 

governamental em 17 dos 23 critérios de avaliados. 

 

Segundo o DIEB, o modelo britânico passou a ser replicado por outros países 

e, com o advento da internet, permitiu o desenvolvimento de novas metodologias e 

tecnologias de educação a distância. No Brasil, com o decorrer do tempo, o conceito 

de universidade aberta foi ampliado e passou a abranger as instituições que 

promovem cursos “livres”. Existem atualmente diversas universidades abertas 

brasileiras patrocinadas por entidades públicas e privadas, e que ofertam cursos on-

line dirigidos a públicos específicos, cuja principal característica é a dificuldade de 
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acesso a cursos presenciais da rede formal de ensino, tais como professores da 

rede pública, pessoas da terceira idade, trabalhadores da saúde ou militantes de 

partidos políticos. 

Conforme registram Maia e Mattar (2007, p. 43-45), a primeira instituição 

pública da modalidade, a Universidade Aberta do Brasil – UAB, surgiu em 2005, 

formalizada pelo decreto nº 5.800, de 08.06.2006, na forma de um consórcio entre 

instituições públicas de ensino superior, estados e municípios, e parceria com o 

Banco do Brasil.  

 

Coordenada pela Secretaria de Educação a Distância do MEC, a UAB tem 

como principais finalidades ofertar cursos de licenciatura, capacitação e educação 

continuada para professores, dirigentes e servidores envolvidos na educação básica 

pública, além de promover a criação de um sistema aberto de educação superior a 

distância, bem como estimular a pesquisa e a inovação nesse segmento. Em março 

de 2006 a UAB iniciou os primeiros cursos a distância, ofertando um curso de 

Administração e outro de Pró-Licenciatura.  

 

Zuin (2006, p. 942-944) informa que os alunos da UAB terão à disposição um 

sistema de tutoria para acompanhar o progresso do aprendizado e auxiliar em casos 

de dificuldades. A UAB contará também com pólos presenciais em cada estado, 

onde atuarão técnicos em informática, bibliotecários e tutores presenciais. A meta da 

UAB, segundo o MEC é de superar o índice de apenas 10% dos jovens de 18 a 24 

anos com acesso à universidade (2005), elevando esse patamar para 30% até 2011. 

 

Maia e Mattar (2007, p. 42) citando Daniel e Mackintosh, apontam os 

componentes essenciais para o êxito de uma universidade aberta: a) foco no 

aprendizado autônomo, por meio de material instrucional de alta qualidade, 

produzido com recursos de multimídia por grupos multidisciplinares; b) serviço de 

suporte aos alunos prestado por professores especializados em educação de 

adultos; c) gestão e serviço de logística de alto nível; e d) corpo de professores 

altamente comprometidos com a pesquisa, como forma de manter elevado o nível 

de envolvimento intelectual dos alunos. 
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FORMIGA (2005, p. 58-64), referindo-se ao estágio atual da EAD constata: 

 

 E podemos afirmar que a educação a distância vai muito bem na 
empresa, e vai muito devagar nas escolas. Esta é uma constatação 
que temos de afirmar com todas as letras: a educação a distância 
tem sido mais bem utilizada, inteligentemente utilizada, pelas 
corporações. Um exemplo de quem faz educação de boa qualidade, 
mas divulga muito pouco, é o Banco do Brasil, que trabalha com 
mais de 200 mil alunos: faz educação indoor – para dentro – ainda, 
para atender às necessidades dos seus próprios funcionários. 

 

 O autor refere-se ao histórico de mais de quarenta anos de experiência do 

Banco Brasil em educação corporativa presencial e a distância, em todas as suas 

formas, principalmente a educação on-line, por meio de internet, videoconferências e 

TV corporativa. 

 

7.2 Conceitos e Características da Educação a Distâ ncia 

 

Em que pese todo o seu histórico, a EAD precisou percorrer um longo 

caminho até que fosse aceita formalmente como uma modalidade de educação séria 

e eficaz. O reconhecimento oficial ocorreu por meio do Decreto 5.622, de 

19.12.2005, da Presidência da República, em cujo artigo 1º, o Ministério da 

Educação apresenta o conceito de educação a distância: 

 

Para fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos. 

 
 
 

 A denominação Educação a Distância não é comum em todo o mundo, sendo 

representada por expressões diversas, de acordo com o país, segundo Maia e 

Mattar (2007, p.5-6). Nos EUA é conhecida como estudo em casa ou estudo 

independente; na França, como telensino ou ensino a distância; na Inglaterra, 

estudo ou educação por correspondência; na Alemanha, estudo ou ensino a 

distância; e em Portugal, é chamada simplesmente de teleducação. 
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 Moore e Kearsley (2007, p. 3) apontam outras denominações para educação 

a distância por meio de tecnologias, tais como o aprendizado síncrono eletrônico   

(e-learning) e aprendizado assíncrono que, na maioria das vezes, encontram-se 

vinculados à intermediação da internet. A diferença entre ambos é que, no caso do 

aprendizado síncrono a interação exige a participação simultânea dos alunos, como 

nos chats ou fóruns. No aprendizado assíncrono ou diferido, a comunicação não 

ocorre em tempo real, sendo realizada no momento mais adequado para o aluno, 

por recursos como e-mail, websites e quadros de avisos on-line. Outras expressões 

como universidade aberta e aprendizado aberto também são normalmente 

vinculadas à EAD, especialmente em países europeus.  

 

 A existência dos mais diversos conceitos de educação a distância e os pontos 

de convergência presentes na maioria dessas definições são demonstradas por 

Maia e Mattar (2007, p.5-6), que propõem o seu próprio conceito: “A EAD é uma 

modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada 

por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação”.   

 

 Um outro conceito em EAD é apresentado por Moore (2002), denominado de 

distância transacional, e que se traduz como o espaço psicológico e de comunicação 

existente entre alunos e professores, e que influencia fortemente o processo ensino-

aprendizagem. A distância transacional apresenta uma natureza relativa, gerando 

espaços de transação diferentes entre cada treinando e seu tutor. Três componentes 

pedagógicos interferem na extensão da distância transacional: o nível de diálogo 

aluno-professor, o tipo de estrutura dos projetos de cursos e o grau de autonomia 

dos alunos. 

 

 Moore afirma ainda que os meios de comunicação utilizados interferem de 

forma distinta no processo de comunicação. Meios como livros, apostilas ou 

televisão não permitem o diálogo, por ausência de feedback. Caso o contato seja 

intermediado pelo correio, o diálogo passa a existir, embora seja mais formal e 

demorado. Essas situações diferenciam-se do tipo de interação presente em um 

curso on-line, no qual o diálogo poderá ser muito mais dinâmico e completo. Dessa 

forma, conclui Moore, é possível intensificar o diálogo aluno-professor e minimizar a 

distância transacional por meio da gestão eficiente dos meios de comunicação.  
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 A distância transacional é afetada também pela estrutura dos programas, que 

terá maior flexibilidade ou rigidez de acordo com o perfil de professores e alunos, o 

tipo de mídia empregada e as diretrizes educacionais das organizações que 

realizam os cursos. A estrutura programática, como variável relativa, define a 

extensão da distância transacional, ou seja, quanto maior a estruturação, menor 

será o diálogo e maior será a distância. 

 

 O espaço de autonomia do aluno está compreendido entre os métodos 

behavioristas, que prevêem maior estruturação dos conteúdos, e a concepção 

humanista, que propicia programas pouco estruturados, maior nível de diálogo e 

liberdade para o aluno definir objetivos e conduzir o processo de aprendizagem. 

 

As diversas características e dimensões da EAD são reveladas na seguinte 

conceituação de MOORE e KEARSLEY (2007, p. 2): 

 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre 
normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo 
técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação 
por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e 
administrativas especiais.  
 
Os principais aspectos a serem enfatizados a respeito dessa 
definição indicam que nosso estudo de educação a distância é um 
estudo de: 
 

• aprendizado e ensino; 
• aprendizado que é planejado, e não acidental; 
• aprendizado que normalmente está em um lugar diferente 

do local de ensino; 
• comunicação por meio de diversas tecnologias. 

 

No entendimento desses autores, uma das características da EAD é que o 

seu público-alvo principal é constituído por adultos que buscam aperfeiçoamento em 

suas áreas de atuação e a recuperação de formação acadêmica interrompida ou não 

realizada por necessidade de trabalho. Ao contrário de crianças e jovens, os alunos 

adultos somente reconhecem a legitimidade dos professores pelo nível de 

conhecimento e experiência demonstrados durante os cursos. A relação de 

autoridade do professor em relação aos alunos adultos torna-se ainda mais diluída 

por conta da separação física característica da EAD.  
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ZUIN (2006, p. 944-945) questiona os conceitos usualmente aceitos de Educação a 

Distância ao afirmar que 

 
O termo educação a distância parece conter uma contradição 
imanente que não pode passar despercebida e que suscita de 
imediato o aparecimento da seguinte questão: Pode um processo 
educacional/formativo ser desenvolvido a distância? Dito de outro 
modo: A despeito das bases epistemológicas e dos diversos métodos 
empregados nas situações cotidianamente experimentadas nas salas 
de aula, o escopo central de tal processo não é o de proporcionar 
condições favoráveis para a aproximação e não para o 
distanciamento entre os professores e os alunos? 

 
 

Concluindo, Zuin relembra que a comunicação primária, traduzida pelo 

contato direto entre professor e aluno, não deve se subordinar à comunicação 

secundária, processo representado pela intermediação da relação professor/aluno 

por meio de recursos eletrônicos. Tal pensamento pode servir como contraponto à 

automação do ensino e contribuir para a busca do ponto de equilíbrio entre os dois 

pontos de vista extremos sobre educação a distância.  

 

7.3 Objetivos da EAD 

 
 De acordo com Landim (1997), Meirelles (2002) e Moore e Kearsley (2007) 

apud Melo (2008, p.25) a educação a distância apresenta os seguintes objetivos 

principais: 

 
 a) Acesso democratizado à educação - propiciar oportunidades igualitárias às 

pessoas que se encontrem prejudicadas por fatores tais como inexistência 
de centros educacionais próximos, deficiência física ou indisponibilidade de 
tempo; compatibilizar a educação com a atividade profissional, família e 
contexto social e cultural dos aprendizes, de modo a evitar a necessidade 
de migração para grandes centros urbanos; 

 
 b) Autonomia no aprendizado vinculado à experiência: incentivar o aluno a 

aprender por si mesmo, vendo o tutor como um orientador de caminhos e 
não como o professor proprietário do conhecimento; proporcionar ambiente 
que favoreça o aprendizado colaborativo; desenvolver nos alunos critérios 
próprios de análise, decisão e ação;  

 
 c) Estímulo à formação continuada: atender a progressiva busca por cursos 

de extensão educacional e cultural; proporcionar trilhas de aprendizagem 
permanente e de atualização profissional.  
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 d) Inovação na educação: ofertar cursos diversificados, de temas e formatos 
inovadores, com suporte de recursos interativos de som, imagem e 
animação;  

 
 e) Minimizar custos: otimizar o desenho e a confecção dos materiais 

instrucionais, buscando a economia de escala, reduzindo os custos de 
implantação e tornando acessível os cursos a um público cada vez maior;  

 

 Moore e Kearsley (2007, p. 8) acrescentam outras finalidades para o emprego 

da educação a distância, tais como aperfeiçoar o desempenho do sistema 

educacional, aplicar cursos em caráter de urgência para grupos de alto nível de 

importância e ampliar habilidades em novos ramos do conhecimento.  

 

7.4 Educação On-Line 

 

 Dadas as facilidades de acesso à internet e a popularização dos 

computadores, aliadas à carência por educação geral e profissional de qualidade, 

surgiu um grande espaço para desenvolvimento da educação on-line. Para 

compreender a magnitude desse novo segmento em EAD, Moran (2003) nos ensina 

que 

 

Educação on-line pode ser definida como o conjunto de ações de 
ensino-aprendizagem que são desenvolvidas através de meios 
telemáticos, como a Internet, a videoconferência e a teleconferência. 
A educação on-line acontece cada vez mais em situações bem 
amplas e diferentes, da educação infantil até a pós-graduação, dos 
cursos regulares aos cursos corporativos. Abrange desde cursos 
totalmente virtuais, sem contato físico - passando por cursos semi-
presenciais - até cursos presenciais com atividades complementares 
fora da sala de aula, pela Internet. 

 

 

 Dentre os diversos tipos de cursos on-line disponíveis no mercado brasileiro, 

Moran aponta os três mais comuns: 

 

 

 
 a) Conteúdo fechado – são cursos altamente estruturados, que disponibilizam 

poucas oportunidades de diálogo via e-mail ou fóruns. É o tipo que 
apresenta a maior oferta, especialmente aqueles voltados para o mundo 
corporativo, devido ao seu baixo custo; 
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 b) Equilíbrio entre conteúdo e diálogo – cursos que apresentam médio nível 

de estruturação, complementados por práticas de interação e pesquisa 
realizadas na segunda metade do programa; 

 
 c) Predomínio do diálogo sobre o programa – são os cursos que privilegiam a 

constituição de comunidades de aprendizagem, as quais se encarregam de 
desenvolver o curso por meio de criação colaborativa. O Laboratório de 
Estudos Cognitivos da UFRS, o NIED - Núcleo de Informática Educativa da 
Unicamp e a empresa Aquifolium Educacional são citados como exemplos 
de abordagem construtivista de cursos on-line. 

 

 

 Moran acrescenta que é preciso integrar a educação on-line e a presencial, 

para obter um ponto de equilíbrio em que uma modalidade complementa e 

enriquece a outra. Sugere ainda que ao início dos cursos aconteçam encontros 

presenciais, como forma de integrar a turma e facilitar o desenvolvimento das 

atividades on-line. 

 

Litto (2005, p. 47) afirma que existem no Brasil cerca de duzentas 

universidades corporativas, e que a grande maioria utiliza-se de recursos 

tecnológicos para oferecer EAD. Há aplicativos específicos para monitorar o 

aprendizado individual, e permitir ao professor elaborar provas customizadas para 

cada aluno.  Litto fala ainda sobre as modernas tendências de educação a distância: 

“Nos próximos anos, vamos ouvir cada vez mais os termos “Blended Learning”, 

“Hybrid Learning” e “Dual Mode Learning” – são todos sinônimos para a idéia 

estratégica de misturar a aprendizagem presencial com a aprendizagem a distância”. 

 

 Segundo Ricardo (2005, p. 30) as tecnologias da informação e comunicação 

utilizadas como base de programas de EAD podem eliminar distâncias, por conta de 

suas funcionalidades de acesso a qualquer tempo e lugar e da facilidade de 

interação entre alunos e educadores. A autora afirma ainda que 

 

 Os programas de EAD baseado nas TICs favorecem: a formação de 
redes de conhecimento; a troca colaborativa entre seus usuários; a 
distribuição de conteúdos a um número maior de participantes; 
alcance territorial em diferentes pontos; maior possibilidade de 
interatividade; auto-gestão do estudo e controle do próprio ritmo de 
aprendizagem.   
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 Na visão de Kenski (2005), a educação on-line ocorre em um espaço virtual 

de aprendizagem formado por três características que propiciam o diferencial em 

relação à educação presencial: interatividade intensa entre os participantes, de 

forma sincronizada ou não; hipertextualidade, que permite a realização colaborativa 

das atividades educacionais; e a conectividade, que proporciona e amplia as 

possibilidades de comunicação, superando a rigidez de tempo e espaço. 

 

Maia e Mattar (2007, p. 17) defendem a idéia de que o aluno de um curso on-

line demonstra maior autonomia, visto que exerce mais influência sobre os objetivos 

do curso, das atividades de aprendizagem e de avaliação do programa, do que um 

aluno de educação presencial. É também apontado outro aspecto positivo da EAD 

on-line: conteúdos programáticos menos estruturados do que os recursos gravados 

ou impressos, o que contribui para ampliar ainda mais a autonomia dos alunos. Nas 

palavras desses autores isso significa que 

 

 Os grupos aprendem por meio da interação em rede e da construção 
do conhecimento, o que deu origem a diversas expressões, como 
‘inteligência coletiva’, ‘inteligência conectiva’, ‘coletivos inteligentes’, 
‘redes inteligentes’ e ‘cérebro global’. Cada aluno pode agora 
interagir com as idéias dos outros, no seu próprio tempo e ritmo, o 
que não era possível no passado, nem na educação convencional 
nem na EaD. 

 
 
Contudo, é comum ocorrer, por parte de alunos adultos, certa resistência aos 

cursos on-line, causada por falsas suposições de que tais cursos apresentam nível 

de qualidade inferior ao dos cursos presenciais, ou pelo constrangimento de admitir 

que não sabem utilizar os recursos de internet. Para superar tais barreiras, Moore e 

Kearsley (2007, p. 190) recomendam a realização de treinamento prévio acerca do 

conteúdo dos cursos on-line e da utilização dos recursos tecnológicos, além de 

orientações sobre as atitudes e desempenho esperados dos treinandos.  

 

 Tais orientações podem responder a outros pontos que comumente geram 

dúvidas nos alunos inexperientes em educação on-line, tais como: a) adequação da 

educação on-line para a realidade do aluno; b) amostras do conteúdo do curso; c) 

motivação e expectativas dos candidatos ao curso; d) pré-requisitos para realizar o 

curso; e) como navegar pelo curso. 
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Feuser (2005, p. 137-139) apresenta o caso da Universidade Datasul, que 

investiu em cursos via internet, reunindo seus clientes por meio de sala de aula 

virtual. Inicialmente, a interação via áudio e vídeo em tempo real agradou muito aos 

participantes. A longa duração dos cursos, de até 16 horas, porém, causou 

incômodos e reclamações, o que levou a empresa a adotar o padrão Scorm 

(Shareable Content Object Reference Model ou Modelo de Referência de Conteúdo 

Compartilhado), criado pelo governo americano e pela indústria de tecnologia para 

desenvolver conteúdos para e-learning por meio de pequenos blocos de 

conhecimentos, denominados objetos de aprendizagem, com duração de que varia e 

30 minutos até 4 horas.  

 

Internamente, a Universidade Datasul trabalha com trilhas de conhecimentos 

para cada área de atuação da empresa, sendo cada trilha constituída por diversos 

objetos de aprendizagem que, por sua vez, possuem testes pré e pós-curso, para 

avaliar o nível de conhecimento dos funcionários participantes. O aplicativo permite 

que cada aluno acompanhe a evolução do treinamento e, após concluir os cursos 

indicados, se submeta à prova de certificação de conhecimentos.  Sendo aprovado, 

o profissional passará a ser reconhecido como especialista no produto. 

 

Tavares-Silva e al (2005, p. 159) apresentam o caso de cursos a distância, via 

internet, disponibilizados pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo-

FUNDAP, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. O exemplo citado trata do 

curso sobre Licitações e Gestão de Contratos, desenvolvido no modelo broadcast, 

no qual o curso é previamente desenvolvido e disponibilizado via internet, e o aluno 

estuda os conteúdos e submete-se a provas.  

 

O curso é formado por módulos e conta com metodologias de simulação de 

casos em que o servidor aplica os conhecimentos adquiridos na resolução de 

problemas concretos de seu trabalho. Além disso, os alunos participam de 

comunidade virtual criada sob a inspiração de “estar junto virtual”, onde podem 

debater e fazer intercâmbio de informações e, assim, aprofundar seus 

conhecimentos e experiências sobre o tema. 
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A comunidade virtual é constituída por fóruns e temas, propostos pelos 

especialistas, para discussão de assuntos técnicos ligados ao curso. Há ainda os 

fóruns informais, tais como, mural, café, boas-vindas, aniversários, cultura geral, 

destinados a promover a ambientação e interação entre os participantes. O curso 

conta com o suporte de especialistas no tema e de mediadores pedagógicos, e foi 

desenvolvido sobre a plataforma TelEduc. 

 

 Wilson Azevedo, diretor técnico-pedagógico da empresa Aquifolium 

Educacional, apud Maia e Mattar (2007, p. 18) declara que a educação, como 

processo humano e social, somente ocorre pela interação das pessoas, e que essa 

interação pode ser obtida com o auxílio das tecnologias on-line, formando as 

comunidades virtuais, assim definidas 

 

Comunidades virtuais de aprendizagem colaborativa são grupos de 
pessoas que interagem coletivamente por meio de redes 
informatizadas com o objetivo de aprenderem juntas e se apóiam 
mutuamente para atingirem esse alvo. Tais comunidades ajudam a 
manter elevados os níveis de motivação de seus participantes. Bem 
conduzidas e dinamizadas, são um excelente recurso para o 
aprofundamento da aprendizagem e redução da evasão. 
 

A Aquifolium Educacional é especializada em educação on-line e presta 

consultoria e realiza programas conjuntos com grandes organizações nacionais tais 

como UERJ, Caixa Econômica Federal, Sebrae, Senai, Senac, Firjan, dentre outros. 

A abordagem utilizada é a de privilegiar os aspectos humanos em relação aos 

recursos tecnológicos. 

  

7.5 Plataformas e Provedores de Conteúdos em EAD On -Line 

 

 Para que todos os conceitos e arquiteturas de EAD existentes cheguem até 

os computadores de milhões de aprendizes on-line é necessário contar com 

inúmeros tipos de tecnologias voltadas para a produção conteúdos, vídeo, áudio, 

animação, elaboração de testes e respectivas correções automáticas. Além disso, é 

preciso disponibilizar ambientes para fóruns, troca de e-mails, quadros de avisos on-

line e trabalhos colaborativos. 
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O TelEduc - Ambiente de Suporte para Ensino-Aprendizagem a Distância, é 

um sofware livre desenvolvido pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação - 

NIED, da Unicamp, cuja arquitetura atende aos principais pressupostos da EAD, 

ofertando vários instrumentos que permitem ao educador acompanhar, gerenciar e 

disponibilizar conteúdos. O aplicativo facilita a comunicação pedagógica entre 

alunos e tutores e a interação entre os participantes, por meio de ferramentas como 

Correio Eletrônico, Grupos de Discussão, Mural, Portfólio, Diário de Bordo e Bate-

papo.  O TelEduc dispõe de diversas funções de suporte à aprendizagem, tais como 

Material de Apoio, Leituras e Perguntas Freqüentes, além do  registro de todas as 

interações, conteúdos, acessos e da consulta às informações produzidas.  

 

Diversas organizações utilizam o TelEduc para desenvolver e disponibilizar 

cursos por meio da internet, dentre as quais podemos citar UFRGS, PUC-SP, 

Universidade de Uberaba, UNICAMP, UNB, FUNDAP e Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo. 

 

Dentre as diversas entidades provedoras de tecnologias e de conteúdos para 

EAD, se encontra o FGV Online, braço da Fundação Getúlio Vargas para a 

educação a distância, assim apresentado por LONGO (2005, p.117):  

 

A partir de 2001, o FGV Online passou a oferecer disciplinas no nível 
de pós-graduação latu sensu e, em 2003, as escolas de 
Administração e Economia da FGV foram credenciadas pelo MEC 
para a oferta de cursos MBA a distância. No segmento de educação 
corporativa, são realizados os cursos para as universidades 
corporativas com os conteúdos fornecidos pelos professores das 
escolas da FGV e são desenvolvidos programas de treinamento de 
e-learning customizados para as empresas públicas e privadas. 

 

 

Como exemplos de organizações que adotaram os programas do FGV 

Online, Longo (2005, p. 120) cita os casos do BNDES e da Vale. O programa 

Trein@BNDES foi desenvolvido com base em conteúdo fornecido pelo próprio 

banco, cabendo ao FGV Online o desenvolvimento do site para disponibilizar o curso 

e customizar o conteúdo à metodologia e-learning. Nesse programa foram treinados 

mais de 2.000 funcionários. 
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No caso da Vale, todo o conteúdo foi criado pela FGV e disponibilizado via 

internet, por meio da plataforma Saba de soluções e-learning, constituindo-se no 

primeiro curso oferecido pela Valer, Universidade Corporativa do grupo Vale, o qual 

já formou mais de 1.500 profissionais. 

 

No site do FGV Online são apresentados casos de outras empresas e órgãos 

públicos que também aderiram a essa plataforma de EAD, tais como o Banco do 

Brasil (MBA Executivo em Negócios Financeiros, 2.000 alunos), Petrobrás (Práticas 

de Comunicação), Secretaria do Tesouro Nacional (SIAFI Gerencial e Contas a 

Pagar e a Receber, 8.000 usuários). 

 

Citando outras plataformas de suporte à EAD disponíveis, Litto (2005, p. 54) 

apresenta software que dispõem de recursos tecnológicos semelhantes, tais como 

Learning Space, WebCT e Blackboard. Na área de software livre, o autor cita dois 

casos. O primeiro, em nível internacional, refere-se ao projeto denominado 

“Hekima”, patrocinado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e dirigido a 

entidades que ministram cursos via internet em regiões que somente dispõem de 

banda estreita. Esse aplicativo conta com versão disponível em português.  

 

No segundo caso, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (Fapesp) desenvolve o projeto Tecnologias da Informação no 

Desenvolvimento da Internet Avançada (Tidia), para viabilizar o Aprendizado 

Eletrônico (AE).  O objetivo final é a criação de um conjunto de aplicativos abertos, 

de distribuição gratuita, que permita a construção de cursos à distância, incluindo 

módulos de gerenciamento de bibliotecas e museus virtuais. 

 

Maia e Mattar (2007, p. 50) indicam outras empresas brasileiras fornecedoras 

de soluções para EAD, tais como Cadsoft, Ciatech, Triunfus e Micropower, esta 

última distribuidora dos software Lectora e Articulate. Outros exemplos citados de 

instituições que adotam EAD on-line: Secretaria de Educação de São Paulo - Rede 

do Saber, SENAC-Cead, SERPRO e Oi Futuro.  
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A área de EAD conta ainda com o apoio institucional da Associação Brasileira 

de Educação a Distância – ABED, filiada à SBPC e ao Internacional Council For 

Open and Distance Education – ICDE e responsável pela edição da Revista 

Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, em português, espanhol e inglês.  

A ABED disponibiliza em seu site vasto acervo de textos produzidos por 

especialistas, além de links de instituições vinculadas ao tema. Como exemplo, 

podem ser citados os manuais, textos e estudos de casos de EAD editados pela 

Commonwealth of Learning, os quais podem ser encontrados no endereço eletrônico 

http://www2.abed.org.br/noticia.asp?Noticia_ID=13. 

 

Criada em 1995, a ABED é formada por universidades, empresas e demais 

organizações que compartilhem o propósito de promover a educação aberta e a 

distância, e declara como principais objetivos: apoiar a produção do conhecimento, 

como forma de diminuir desequilíbrios gerados pelo afastamento dos grandes 

centros; incentivar a criação de projetos inovadores em EAD, contemplando as 

diversas mídias e formatos; e estimular a prática de elevados níveis de qualidade na 

prestação de serviços em EAD.  

 

 A ABED oferece ainda, extensa lista de ferramentas e de fornecedores de 

soluções para EAD On-line, que podem acessadas na seção Biblioteca/Ferramentas 

para Educação a Distância, por meio do endereço eletrônico 

http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=220. 

 

7.6 Desenvolvedores de Conteúdos 

 

 Para a produção de um curso on-line é necessário contar com as habilidades 

de diversos especialistas, dentre os quais podem ser destacados o designer ou 

projetista instrucional, o professor e o tutor. Segundo Maia e Mattar (2007, p. 52), o 

designer instrucional é responsável pela arquitetura da aprendizagem, atuando para 

integrar objetivos, conteúdos, avaliações, arte e tecnologias na produção dos 

materiais instrucionais, além de buscar a melhor comunicação entre professores e 

alunos e o equilíbrio entre atividades programadas e atividades abertas e 

colaborativas. Para isso, o projetista deve trabalhar em estreita colaboração com o 

especialista na matéria. 
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 O professor, também chamado de conteudista, é o especialista responsável 

pela criação de conteúdos que serão ofertados nos cursos, podendo atuar 

simultaneamente como designer instrucional ou como tutor, sempre trabalhando em 

sintonia com os profissionais das outras áreas. 

 

 Ao tutor cabe guiar os alunos ao longo do programa do curso, apresentando 

os conteúdos, propondo atividades e clarificando conceitos. Na definição da 

Commonwealth Of Learning (2003), atua como iniciador e mediador de fóruns e 

chats, além de definir grupos e prazos e propor a formação de temas para a 

realização de atividades individuais e colaborativas, e avaliar e fornecer feedback 

sobre os trabalhos realizados. Dentre as principais competências de um tutor estão 

a capacidade de comunicação e de percepção dos diferentes níveis de participação 

dos alunos, e oferecer o aconselhamento respectivo, a serenidade e flexibilidade 

para superar eventuais momentos críticos que possam ocorrer entre alunos ou entre 

aluno e o próprio tutor.  

 

 Registre-se que nem sempre é possível separar completamente essas 

atribuições, visto que algumas dessas atividades muitas vezes são exercidas pelo 

mesmo profissional, em função de sua larga experiência e competência em EAD On-

line.  

 

7.7 Outras Tecnologias e Metodologias para EAD 

 

Como tecnologia de comunicação interativa em tempo real, a teleconferência 

se mostra capaz de atender às ações de atualização de conhecimentos, permitindo 

multiplicar o público espectador e os resultados da realização de palestras, 

seminários e debates. Nesses eventos, é possível mesclar as formas de capacitação 

presencial, para aqueles se encontram no ambiente onde se realiza o evento, e à 

distância, para aqueles que se reúnem em auditórios instalados em outras cidades-

pólo. As imagens e as falas de palestrantes, debatedores e da platéia são 

transmitidas simultaneamente para todos os ambientes. A interação entre 

telespectadores e apresentadores é possibilitada pelo envio de perguntas via 

telefone ou internet.  
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Entretanto, em função das carências de infra-estrutura e de 

comunicação na região, dos altos custos de instalação e manutenção e das 

limitações orçamentárias, os recursos de educação on-line que necessitem de links 

de transmissão de vídeo e áudio somente tornam-se indicados para eventos de 

grande importância estratégica e dirigidos a público numeroso, como forma de 

viabilizar a relação custo/benefício. 

 

 O Treinamento Baseado em Computador (TBC) é uma metodologia de fácil 

acesso e baixo custo, pois disponibiliza os conteúdos por meio de CD-ROM. Os 

cursos se apresentam de forma altamente estruturada e o aprendizado é auto-

gerenciado pelos alunos, que estudam sozinhos à medida da sua disponibilidade de 

tempo e conveniência. Atualmente, o desenho instrucional do TBC incorpora todos 

os recursos de multimídia disponíveis, tornando o aprendizado muito mais 

interessante e eficiente. Ao final do curso, são realizados teste de verificação de 

aprendizagem, também por meio do computador.  

 

Para as localidades com dificuldade de acesso à internet ou carência de 

equipamentos, obstáculo recorrente na realidade paraense, é possível optar pela 

metodologia auto-instrucional, a qual consiste na disponibilidade de conteúdos por 

meio de apostilas, voltados para a auto-aprendizagem dirigida, seja individual ou em 

pequenos grupos. Concebido com alto nível de estruturação, este método apresenta 

bons níveis de eficácia, porém demanda acompanhamento da evolução do 

aprendizado dos treinandos, por meio de cronogramas de estudos, orientação a 

cargo de tutores locais e realização de testes de verificação de aprendizagem ao 

final. 

 

Em um estado como o Pará, de enorme dimensão geográfica, dificuldades de 

transportes e altos custos de deslocamentos, a implantação de programas de 

educação à distância, on-line ou não, representará a possibilidade concreta de 

disseminar conhecimentos a todos os servidores da Secretaria da Fazenda 

espalhados por todo o território paraense, especialmente àqueles alocados nas 

fronteiras mais longínquas. 
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7.8 Abordagens Pedagógicas em EAD 

 

Joia e Costa (2007, p. 609-610) afirmam que apesar da tecnologia se 

constituir em fator essencial para a implantação de programas de EAD, a sua 

presença por si só não representa certeza de êxito. Quando do desenvolvimento ou 

da aquisição de programas de educação a distância, a organização deve levar em 

conta as abordagens pedagógicas e os aspectos didáticos mais adequados aos 

objetivos pretendidos.  

 

Esses autores apresentam os dois enfoques pedagógicos principais na 

elaboração de conteúdos educacionais: o behaviorismo, que vê o aluno como um 

recipiente vazio, que deve ser abastecido de conhecimentos pré-elaborados; e o 

construtivismo, que percebe o aprendiz como pessoas detentoras de 

conhecimentos, experiências e motivações próprias. A diferença essencial entre 

essas visões encontra-se no conceito de conhecimento assumido por cada uma das 

abordagens.  

 

Na concepção behaviorista o conhecimento é absoluto e imutável, absorvido 

passivamente, sem que o aluno reflita sobre o que aprende. O sucesso de cursos 

desenvolvidos sob essa ótica dependerá da especificação de seus objetivos e da 

facilidade de medição de seus resultados. Para o construtivismo, porém, 

conhecimento é algo dinâmico, elaborado conjuntamente por professor e aluno 

durante o aprendizado. Para materializar a abordagem construtivista, é 

imprescindível que o programa do curso privilegie a construção do conhecimento 

pelo aluno, ou seja, que o plano de ensino esteja centrado no aprendiz, e não nos 

conteúdos ou no professor.   

 

JOIA e COSTA (2007, p. 616-617) indicam as dimensões propostas por 

Reeves e Reeves (1997), que devem ser consideradas para a avaliação de 

programas de educação a distância. Explicam ainda que as dez dimensões 

apresentadas manifestam-se por meio de um continuum que apresenta as 

concepções do behaviorismo em um extremo e a visão do construtivismo no outro. 

O modelo citado é apresentado no quadro a seguir: 
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QUADRO 4 – DIMENSÕES PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO A 

DISTÂNCIA 

Dimensão 

Instrutivismo 
Conhecimento pertence ao instrutor 
 

Filosofia Pedagógica 
0 - 10 

Construtivismo  
Conhecimento como uma 

construção na mente do estudante  
 
Behaviorista 
Ênfase no comportamento 
observável 

 
Teoria de aprendizado 

0 - 10 

 
Cognitivista  

Ênfase nos estados internos da 
mente 

 
Específica 
Instrução direta com foco em um 
comportamento desejado. 

Orientação dos 
Objetivos 

0 - 10 

 
Genérica  

Simulações com mais de uma 
solução para um problema 

 
Acadêmica 
Ênfase em exercícios acadêmicos 
tradicionais 

 
Orientação das 

Tarefas 
0 – 10 

 
Autêntica  

Ênfase em exercícios fora do 
alcance do estudante, em conjuntos 

autênticos 
 
Extrínseca 
Motivação independente do 
estudante e do ambiente 

 
Fonte de Motivação 

0 - 10 

 
Intrínseca  

Motivação a partir do estudante e 
do ambiente 

 
Didática 
O Instrutor é o repositório do 
conhecimento 

 
Papel do Profesor 

0 – 10 

 
Facilitativa  

O professor é um facilitador de 
estudo, um guia para os estudantes 

 
Não implementado 
Sem monitoramento de progresso 
dos estudantes, nem ajustes às 
necessidades individuais 

 
Suporte Metacognitivo 

0 – 10 

 
Integral  

Com completo monitoramento de 
progresso dos estudantes e ajustes 

às necessidades individuais 
 
Não implementado  
Estudantes trabalham 
individualmente 

 
Aprendizado 
Colaborativo 

0 – 10 

 
Integral  

Estudantes trabalham em pares ou 
pequenos grupos 

 
Não implementada 
Diferenças culturais não são 
consideradas 

 
Sensibilidade Cultural 

0 – 10 

 
Integral  

Programa adaptado às diferenças 
culturais dos estudantes 

 
Fixa 
Programa limitado a lugares e 
horários específicos 

Flexibilidade Estrutural 
0 - 10 

 
Aberta  

Programa não limitado a lugares e 
horários específicos 

 
 

Fonte: Joia e Costa (2007), adaptado de Martin (1998) e Jóia (2001) 

 

Eboli (2004, p. 148), ao citar Marcelo Fernandes, da empresa Mentor 

Tecnologia, indica que a aprendizagem mediada pela tecnologia (AMT) deve 

contemplar alternativas pedagógicas vinculadas ao tipo de capacitação que a 

organização deseja adotar, a saber: 
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a) Treinamento – ações de curto prazo, com a finalidade de aperfeiçoar o 
desempenho do indivíduo em uma atividade determinada. Compreende o 
saber fazer, o aprendizado por meio de instruções padronizadas para 
resolução de problemas estruturados. 

 
b) Desenvolvimento – preparar os profissionais para ocupar funções de maior 

complexidade e responsabilidade ao longo de sua carreira, com realização 
em médio prazo. Caracteriza-se pelo poder fazer, pelo aquisição de 
habilidades comportamentais e da assimilação das políticas corporativas. 

 
c) Educação – ações voltadas para o futuro distante, com foco na formação 

integral do ser humano, com efeitos na sua vida. No aspecto 
comportamental, significa a atitude do profissional, o querer fazer, por meio 
da absorção dos valores da organização. No nível cognitivo, traduz-se pela 
aquisição de competências de avaliação crítica, análise de tendência e 
leitura de cenários.   

 

 

Enfim, o grande diferencial da Educação a Distância é a possibilidade de 

democratizar o acesso às ações de capacitação profissional, de respeitar os ritmos 

individuais de aprendizagem, e, principalmente, superar as limitações orçamentárias 

que, na Administração Pública, frequentemente transformam-se em impedimentos à 

realização de determinados projetos, por mais nobres que sejam os seus objetivos.  
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8 METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo, o qual, segundo Gil (1995, 

p. 30), baseia-se na formulação de suposições, as quais o pesquisador tentará 

falsear por meio de sucessivos testes. Caso as hipóteses resistam às tentativas de 

falseamento, poderá o pesquisador afirmar que as mesmas estarão provisoriamente 

confirmadas, até que a descoberta de novos fatos venham a invalidá-las.   

 

8.1 Tipo de Pesquisa 

 

O estudo foi realizado conforme o planejado, pelas formas descritiva, 

explicativa e aplicada, por meio de pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. 

Houve visitas a diversas unidades da SEFA na capital e no interior, para aplicação 

de questionários e realização de entrevistas, com o objetivo de levantar informações.  

 

A pesquisa bibliográfica ocorreu a partir de consultas ao conteúdo de livros, 

artigos científicos, dissertações e arquivos digitais disponíveis em sítios da internet, 

mantidos por empresas e instituições públicas e privadas. 

 

Realizou-se visita técnica ao Banco do Brasil, empresa que se constitui como 

referência na utilização de programas de Educação Corporativa, no país. Em Belém-

PA, ocorreu entrevista presencial com técnicos da Gerência Regional de Gestão de 

Pessoas.  Os contatos com os executivos da Diretoria de Gestão de Pessoas, em 

Brasília-DF, foram realizados via telefone e mensagens eletrônicas. 

 

 

8.2 Universo e Amostra 

 

O universo considerado neste trabalho constituiu-se dos 1.553 servidores da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, enquanto que a amostra foi representada 

por 68 respondentes. 
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8.3 Seleção de Sujeitos 

 
A amostra compôs-se de 01 Secretário de Estado, 02 Secretários-Adjuntos, 

09 Diretores, 08 Coordenadores de Unidades, 10 Coordenadores de Células, 04 

Gerentes, 04 Assessores, 10 integrantes do Grupo de Apoio Administrativo, e por 01 

Auditor Fiscal e 01 Agente Auxiliar de Fiscalização lotados nas diversas Diretorias e 

nas principais Coordenadorias de Arrecadação Tributária e de Controle de 

Mercadorias em Trânsito (20), totalizando 68 pesquisados.  

 

8.4 Coleta de Dados 

 
O levantamento dos dados foi efetivado por meio de questionário semi-

estruturado, com perguntas fechadas e abertas, aplicado a Coordenadores de 

Células, Gerentes, Assessores, Auditores e Agentes, e membros do Grupo Apoio 

Administrativo, para obter informações sobre grau de escolaridade, área de 

formação, experiência profissional, competências requeridas, necessidades de 

capacitação e objetivos de carreira. 

 

 Complementarmente, os 20 gestores do nível de Alta Direção e de 

Coordenação de Unidades participaram de entrevistas semi-estruturadas, para 

levantar existência de diretrizes e políticas de formação profissional, perfil 

profissional esperado dos servidores e áreas de formação prioritárias.  

 

 A visita ao Banco do Brasil foi orientada por roteiro de pesquisa específico, 

para levantamento de diretrizes, práticas e instrumentos adotados, além dos 

benefícios auferidos com seus programas de educação corporativa.  

 

8.5 Tratamento dos Dados 

 
Os dados coletados foram analisados por meio de abordagem qualitativa e 

quantitativa. A abordagem qualitativa se baseou, particularmente, no conteúdo 

expresso pelos informantes submetidos a entrevistas, as quais foram gravadas, 

transcritas e tiveram suas respostas categorizadas previamente em grade mista e 

apresentadas em tabelas simples. As respostas abertas foram submetidas à analise 

de conteúdo. 
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Os dados obtidos por meio dos questionários foram tratados pelo método 

estatístico simples ou marginal e apresentados em tabelas, registrando-se em cada 

uma as medidas estatísticas necessárias à demonstração analítica. A tabulação 

consistiu na contagem da freqüência de assinalamentos para cada alternativa de 

respostas apresentadas. E, por fim, foram realizadas análises das informações 

levantadas pelos questionários, entrevistas e roteiro de visita técnica ao Banco do 

Brasil.  

 

8.6 Limitações do Método 

 

O método utilizado na realização da pesquisa apresenta, como todos os 

demais, várias limitações quanto à sua aplicação, dentre as quais o baixo índice de 

respostas aos questionários. Para evitar isso, o pesquisador, após decorrido o prazo 

acordado, efetuou diversos contatos com os respondentes, para sensibilizá-los a 

responder as questões propostas. Ainda assim, dos 48 questionários distribuídos, 

quatro deixaram de ser devolvidos, computando-se então 44 respondentes.  

 

Previamente à aplicação do questionário e da realização das entrevistas, foi 

realizado teste de adequação e entendimento do conteúdo das perguntas junto a 

quatro servidores da SEFA, não participantes da pesquisa, tendo o resultado sido 

analisado por professor de Metodologia do Trabalho Científico, o qual apresentou 

sugestões de melhoria, devidamente incorporadas aos instrumentos de pesquisa. 

 

As entrevistas foram realizadas na quantidade prevista, porém alguns dos 

dirigentes previamente selecionados tiveram  que ser substituídos por outros, em 

virtude de não terem disponibilizado tempo para a realização da entrevista, pelos 

mais diversos motivos. Notou-se, em alguns casos, o tangenciamento de algumas 

questões, especialmente quando se tratava de críticas à gestão da organização. 

Como forma de contornar tais obstáculos, o pesquisador precisou, algumas vezes, 

desviar o foco da pergunta, voltando ao tema posteriormente, para obter as 

informações necessárias, da forma mais detalhada e fidedigna possível. 
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Tais comportamentos são perfeitamente plausíveis, quando se considera as 

nuances de um ambiente predominantemente político, no qual as pessoas exercem 

cargos de confiança e, por isso, não necessariamente estão dispostas a se expor. 

 

As conclusões obtidas pela pesquisa devem limitar-se à amostra pesquisada, 

não se admitindo generalizações para o universo de servidores da SEFA. Mesmo 

porque, os respondentes escolhidos podem não representar o pensamento médio 

das categorias funcionais a que pertencem, ou ainda, podem ter omitido ou 

distorcido informações, por conveniência pessoal ou receio de expor idéias em um 

ambiente dominado por critérios políticos. 

 

E, por fim, o próprio pesquisador pode também ter se transformado em fator 

limitante, dado o fato de exercer cargo de gestão no órgão pesquisado, o que pode 

ter afetado sua percepção sobre os dados e informações coletadas. Para minimizar 

tais interferências, este pesquisador tentou conservar o máximo possível de isenção, 

buscando manter uma prudente distância entre suas convicções pessoais e a 

análise e interpretação dos resultados da pesquisa. 
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9 RESULTADO DA PESQUISA 

 

A primeira parte da pesquisa apresenta as informações resultantes da 

aplicação do questionário (Apêndice A.1) ao grupo de servidores da SEFA formado 

por Coordenadores de Células, Gerentes, Assessores, Auditores e Agentes, e 

membros do Grupo Apoio Administrativo, que coletou informações sobre nível de 

escolaridade, área de formação, competências profissionais atuais e futuras, 

experiência profissional e carências de capacitação. 

 

A segunda parte trata das informações extraídas das entrevistas (Apêndice 

A.2) realizadas com gestores do nível de Alta Direção e de Coordenação de 

Unidades, para diagnosticar a existência de políticas e práticas de desenvolvimento 

profissional, áreas de formação prioritárias, perfis profissionais, e avaliação da 

atuação da EFAZ e do acervo da biblioteca, além de expectativas em relação à 

educação on-line.  

 

E a terceira e última parte do estudo registra as informações obtidas por meio 

do roteiro de visita técnica ao Banco do Brasil (Apêndice A.3), que levantou 

diretrizes, programas e práticas de educação corporativa vigente na empresa. 

 

9.1 Respostas ao Questionário 

 

Do tratamento das respostas ao questionário, foi possível extrair as 

tabulações a seguir. O número sequencial das tabelas equivale ao número das 

respectivas questões contidas no questionário (de 1 a 14). Os comentários e 

sugestões encontram-se no Apêndice C.1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos Respondentes por Sexo 

Masculino Feminino TOTAL 
Quant. % Quant. % Quant. % 

 
Sexo 

21 48 23 52 44 100% 
 

Análise : Houve equilíbrio na representação entre homens e mulheres, tanto 

na escolha dos participantes quanto no índice de devolução de questionários, com 

ligeira predominância feminina. 
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Tabela 2 - Distribuição dos Respondentes por Faixa de Idade 

20 a 30 31 a 40 41 a 50 Mais de 50 TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

 
Idade (anos) 

5 11 10 23 27 61 2 5 44 100% 
 

 

Análise : Tendo em vista que a maior incidência registrou-se na faixa de 41 a 

50 anos, fato não intencional quando da escolha dos respondentes, observa-se 

tendência ao envelhecimento do quadro de servidores, causada pelo longo período 

decorrido deste o último concurso público realizado pela Secretaria. 
 

Tabela 3 - Nível de Escolaridade dos Respondentes 
 

Nível de Escolaridade Quantidade % 
Ensino médio 0 0 
Superior em andamento 3 7 
Superior completo 16 36 
Pós-graduação – especialização, em andamento 3 7 
Pós-graduação – especialização 19 43 
Pós-graduação – mestrado/doutorado, em andamento 2 5 
Pós-graduação – mestrado 1 2 
Pós-graduação – doutorado 0 0 
T O T A L 44 100% 
 

 

Análise : A formação acadêmica dos respondentes apresenta nível 

compatível com os cargos exercidos, visto que apenas três ainda estão cursando o 

nível superior, e desses, dois são Agentes Administrativos e apenas um exerce 

cargo de coordenação. Considerados os casos de superior em andamento e 

completo, a Secretaria dispõe de um grande público-alvo para programas de pós-

graduação. A maior freqüência encontra-se no nível de pós-graduação 

especialização, com reduzidos casos de mestrado. 
 

Tabela 4 - Área de Formação dos Respondentes 

Área de Formação Quantidade % 
Administração 9 19 
Direito 10 20 
Psicologia 1 2 
Ciências da Computação 5 10 
Ciências Contábeis 7 14 
Engenharia 1 2 
Ciências Sociais 1 2 
Economia 9 19 
Outras: Bacharelado em Turismo, Serviço Social, 
Arquitetura e Urbanismo, Geologia, Pedagogia, Tecnologia 
em Processamento de Dados (1 de cada). 

 
6 

 
12 

T O T A L 49 100% 
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Análise : Nota-se o predomínio das áreas de Direito, Administração, 

Economia, Ciências Contábeis e Ciências da Computação, compatíveis com as 

atividades da Secretaria da Fazenda. 
 

Tabela 5 - Ações de Autodesenvolvimento Pessoal e Profissional  dos Respondentes 

Ações de Autodesenvolvimento Quantidade % 
Leitura de livros 36 27 
Leitura de revistas especializadas 27 20 
Pesquisa em sites da internet 38 28 
Cursos específicos na área de atuação 28 21 
Outras: Consultas a outros profissionais ou colegas sobre 
projetos, participação em grupo de estudo, participação em 
congressos, seminários e workshop, fóruns na internet 
sobre Gestão Pública e Gestão de Pessoas. 

 
 
6 

 
 
4 

T O T A L 135 100% 
 

 

Análise : Pela alta freqüência de assinalamentos, representada pela média de 

3,07 por participante, percebe-se que o grupo de amostra entende a importância do 

autodesenvolvimento e adota ações para obter atualização de conhecimentos.  
 

Tabela 6 - Formas de Identificação de Carências de Competência s (Respondentes) 

1 2 3 4 Total Formas de Identificação de  
Carências de Competências Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

Habitualmente o gestor acompanha o 
desempenho, identifica carências e oferece 
orientação específica ao servidor, antes de 
solicitar ação de capacitação 

 
 

16 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
6 

 
 
8 

 
 
5 

 
 
7 

 
 
4 

 
 

41 
 

 
 

25 

O gestor eventualmente identifica a 
carência e repassa o problema para a área 
de capacitação, sem fornecer feedback ao 
servidor 

 
 
2 

 
 
1 
 

 
 

14 

 
 
9 

 
 

14 

 
 
9 

 
 

11 

 
 
6 

 
 

41 
 

 
 

25 

O gestor somente trata do assunto quando 
é cobrado por falha grave cometida por 
algum subordinado 

 
1 

 
1 

 
12 

 
7 

 
19 

 
12 

 
8 

 
5 

 
40 

 
24 

De modo geral, o gestor não trata das 
carências de desempenho da equipe 

 
7 

 
4 

 
8 

 
5 

 
20 

 
12 

 
5 

 
3 

 
40 

 
24 

Outras: Somente quando chegam as 
listagens de cursos oferecidos pela EFAZ 
ou Escola de Governo é que se identificam 
as necessidades de treinamento. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

T O T A L 26 16 44 27 61 38 31 18 163 100% 
 

Legenda: 
1 – Concordo plenamente 
2 – Concordo parcialmente 
3 – Discordo totalmente 
4 – Discordo parcialmente 
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Análise : Nesta questão houve vários casos de respostas incompatíveis, 

como por exemplo, o assinalamento 1 tanto para a primeira como para a quarta 

afirmativa, opostas entre si. Porém, a quantidade de assinalamentos 2 e 4 (75), 

representando 46% das respostas, indica forte descontentamento dos respondentes 

em relação à forma omissa com que os gestores tratam as carências de 

competências em suas equipes.   

 
 

Tabela 7 – Formas de  Escolha de Cursos e de Indicação de Servidores 

(Respondentes) 

 
1 2 3 4 Total Formas de Escolha de Cursos e  

de  Indicação de Servidores Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 
O gestor habitualmente indica 
servidor para cursos específicos 
(internos ou externos), com base 
nas carências detectadas 

 
14 

 
9 

 
14 

 
9 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
38 

 
24 

Solicitação eventual do gestor, 
quando surge demanda específica e 
nenhum membro da equipe possui a 
competência requerida 

 
 

8 
 

 
 

5 

 
 

17 

 
 

11 

 
 

10 

 
 

7 
 

 
 

4 

 
 
3 

 
 

39 

 
 

25 

Iniciativa do servidor, com base na 
oferta de cursos internos ou 
externos 

 
20 

 
13 

 
14 

 
9 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
39 

 
25 

De modo geral, o gestor não 
estimula a participação em cursos 

 
7 

 
4 

 
5 

 
3 

 
26 

 
17 

 
1 

 
1 

 
39 

 
25 

Outras: A indicação é imposta ao 
servidor. 

- - - - - - - - 1 1 

T O T A L 49 31 50 32 45 29 11 8 156 100% 
 

Legenda: 
1 – Concordo plenamente 
2 – Concordo parcialmente 
3 – Discordo totalmente 
4 – Discordo parcialmente 
  

Análise : Repetem-se aqui as mesmas incongruências da questão anterior, 

com o assinalamento simultâneo de concordância para opções contrárias. 

Entretanto, a soma dos assinalamentos 2 e 4 (61), equivalentes a 39% das 

respostas, combinadas aos comentários, sugerem insatisfação dos respondentes 

para com o baixo nível de envolvimento dos gestores na solicitação de cursos para 

seus liderados.   
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Tabela 8 - Avaliação de Novos Conhecimentos, após os Cursos (R espondentes) 

 
1 2 3 4 Total Avaliação de Novos 

Conhecimentos,  
após os Cursos 

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 

O gestor solicita relato sobre o 
curso e recomenda reuniões 
para repasse dos 
conhecimentos à equipe 

 
7 

 
4 

 
13 

 
8 

 
13 

 
8 

 
4 

 
3 

 
37 

 
23 

O servidor toma a iniciativa de 
disseminar os conhecimentos 
adquiridos, sem a participação 
do gestor 

 
9 

 
6 

 
15 

 
10 

 
8 

 
5 

 
6 

 
4 

 
38 

 
25 

Os conhecimentos obtidos não 
são disseminados 

 
9 

 
6 

 
6 

 
4 

 
12 

 
8 

 
15 

 
10 

 
42 

 
28 

Os conhecimentos adquiridos 
não são colocados em prática 

 
1 

 
1 

 
10 

 
6 

 
16 

 
10 

 
11 

 
7 

 
40 

 
26 

Outras (especificar) - - - - - - - - - - 
T O T A L 26  44  49  36  157 100% 
 

 

Legenda: 
1 – Concordo plenamente 
2 – Concordo parcialmente 
3 – Discordo totalmente 
4 – Discordo parcialmente 

 

 

 Análise : A soma de assinalamentos 1, 2 e 4 (52) para a terceira e quarta 

alternativas, representando 33% das respostas, aponta significativos indícios da falta 

de ações gerenciais em relação à aplicabilidade e ao compartilhamento dos 

conhecimentos adquiridos nos treinamentos.  
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Tabela 9 - As Competências Mais Importantes para a Carreira (R espondentes) 

 
Nº Ordem Competências Mais Importantes Quantidade % 

1 Legislação Tributária 30 7 
2 Planejamento Estratégico 26 6 
3 Desenvolvimento de Equipes 23 5 
4 Liderança 20 5 
5 Auditoria Contábil e Fiscal 19 4 
6 Redação Oficial e Gramática 19 4 
7 Gerência de Projetos 19 4 
8 Política Fiscal e Tributária 17 4 
9 Planilha Eletrônica – Avançada 17 4 
10 Gestão Pública 16 4 
11 Relações Humanas 16 4 
12 Capacitação e Desenvolvimento 15 3 
13 Processo Decisório 14 3 
14 Idiomas 12 3 
15 Administração do Tempo 12 3 
16 Orçamento Público 11 2 
17 Inteligência Fiscal 11 2 
18 Finanças Públicas 11 2 
19 Contabilidade Pública 11 2 
20 Gestão Financeira 10 2 
21 Atendimento ao Público 10 2 
22 Metas de Arrecadação 10 2 
23 Comunicação 9 9 
24 Estatística Aplicada 8 2 
25 Planejamento de Atividades 8 2 
26 Educação Fiscal 8 2 
27 Legislação de Recursos Humanos 7 2 
28 Informática Básica 7 2 
29 Internet/Correio Eletrônico 7 3 
30 Termos de Referência 7 2 
31 Matemática Financeira 7 2 
32 Licitações e Contratos 6 1 
33 Marketing 5 1 
34 Seleção de Pessoas 4 1 
35 Gestão de Custos 4 1 
36 Relacionamento com Imprensa 1 0 

Outras: Ética na Administração Pública, Organização e 
Condução de Reuniões, Gestão Estratégica da Qualidade, 
Instrutoria e Técnicas de Apresentação, Técnicas de 
Negociação. 

 
 
5 

 
 
1 

T O T A L 442 100% 
 

 

 Análise : A presença de assinalamentos para todas as competências sugeridas 

denota a dispersão das competências requeridas, reflexo da diversidade de áreas 

funcionais e dos cargos dos participantes da amostra. Em destaque no quadro, as 

competências que apresentaram maior freqüência de indicações pelos 

respondentes, tanto em ordem de importância quanto em quantidade de 

assinalamentos.  
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Tabela 10 - Habilidade no Uso de Aplicativos de Informática (Re spondentes) 

 
Sim Não TOTAL 

Quant. % Quant. % Quant. % 
 

Domínio em informática 
38 86 06 14 44 100% 

      

Análise : As respostas negativas e os comentários confirmam a necessidade de 

ser ofertado treinamento específico sobre planilhas eletrônicas. 
 

 

Tabela 11 – Desenvoltura no Uso de Internet (Respondentes) 

 
Sim Não TOTAL 

Quant. % Quant. % Quant. % 
 

Domínio em Internet 
43 98 01 2 44 100% 

 

Análise : Pelos números apresentados, constata-se que a utilização da internet 

é altamente disseminada no grupo de respondentes.    
 

 

Tabela 12 – Participação em Cursos de Educação On-Line (Respond entes) 

 
Participação em Cursos de Educação On-Line Quantidade % 

Participei de curso on-line e recomendo a adoção dessa 
modalidade 

 
15 

 
34 

Participei, mas não aprovei a metodologia 2 5 
Não participei ainda de curso on-line, mas pretendo fazê-lo, 
pois obtive boas referências sobre essa modalidade 

 
27 

 
61 

Não tenho interesse em experimentar essa forma de 
aprendizado 

 
0 

 
0 

T O T A L 44 100% 
 

 

Análise : Nota-se que um terço dos respondentes possui experiência em 

cursos on-line e aprovou essa modalidade de capacitação a distância. Verifica-se 

ainda que é muito alta a expectativa positiva quanto aos cursos on-line, visto que 

61% dos pesquisados demonstraram interesse em fazê-lo e não se registrou 

nenhuma ocorrência de desinteresse por essa metodologia. Tal constatação é 

confirmada pela profusão de sugestões apresentadas para temas de cursos on-line, 

tendo como destaque as diversas áreas do Direito, informática, redação e idiomas.    
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Tabela 13 - Consulta ao do Acervo da Biblioteca (Respondentes) 

 
Sim Não TOTAL 

Quant. % Quant. % Quant. % 
 

Consulta acervo Biblioteca 
9 20 35 80 44 100% 

 

Análise : A maioria esmagadora dos respondentes afirma enfaticamente que não 

consulta a biblioteca por desatualização do acervo, inadequação do espaço físico 

e indisponibilidade de atendimento às unidades do interior.  

 

Tabela 14 - Avaliação do Acervo da Biblioteca (Respondentes) 

 
Excelente Bom Deficiente Desconheço TOTAL 

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
Avaliação 

Acervo 
Biblioteca 0 0 10 23 15 34 19 43 44 100% 
 

Análise : Como conseqüência da questão anterior, a maior quantidade de 

assinalamentos (19) refere-se ao desconhecimento do acervo da biblioteca. 

Somados aos que consideram o acervo deficiente (15), chega-se a 77% de 

respondentes insatisfeitos. As principais sugestões referem-se à ampliação, 

atualização e informatização do acervo, incorporação de outras mídias, eventos 

culturais e reforma das instalações físicas.    
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9.2 Respostas à Entrevista 

 

 As questões de número 1 a 4 referem-se à qualificação dos participantes, 

apurada conforme resumos a seguir. A tabulação de respostas do roteiro de 

entrevista está contida nas tabelas de número 15 a 21. 

 

Tabela 15 (Questão 1) - Distribuição dos Entrevistados por Sexo 

Masculino Feminino TOTAL 
Quant. % Quant. % Quant. % 

 
Sexo 

13 65 7 35 20 100% 
 

Análise : Observa-se a forte predominância masculina entre os ocupantes de 

cargos de alta direção da Secretaria. 

 

Tabela 16 (Questão 2) - Distribuição dos Entrevistados por Faixa de Idade 

20 a 30 31 a 40 41 a 50 Mais de 50 TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

 
Idade (anos) 

0 0 5 25 12 60 3 15 20 100% 
 

Análise : A alta frequência de entrevistados na faixa de 41 a 50 anos é 

compatível com o nível de experiência exigido para os cargos de alta direção. 

 

Tabela 17 (Questão 3) - Nível de Escolaridade dos Entrevistados  
 

Nível de Escolaridade Quantidade % 
Ensino médio 0 0 
Superior em andamento 0 0 
Superior completo 3 15 
Pós-graduação – especialização, em andamento 2 10 
Pós-graduação – especialização 11 55 
Pós-graduação – mestrado/doutorado, em andamento 0 0 
Pós-graduação – mestrado 3 15 
Pós-graduação – doutorado 1 5 
T O T A L 20 100% 
 

 

Análise : Nota-se forte concentração de dirigentes no nível de pós-graduação-

especialização (55%), com poucos casos de limitação ao curso superior, e ao 

mesmo tempo, de baixa freqüência de detentores de pós-graduação-

mestrado/doutorado. Tais números demonstram compatibilidade entre o nível de 

formação acadêmica e os cargos ocupados. 
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Tabela 18 (Questão 4) - Área de Formação dos Entrevistados  

Área de Formação Quantidade % 
Administração 3 14 
Direito 5 23 
Psicologia 1 4 
Ciências da Computação 2 9 
Ciências Contábeis 6 27 
Engenharia 0 0 
Ciências Sociais 0 0 
Economia 5 23 
Outras (especificar): 0 0 
T O T A L 22 100% 
 

 

Análise : Os dirigentes atuais da SEFA têm sua formação concentrada nas 

áreas de Ciências Contábeis, Direito, Economia, Administração e Ciências da 

Computação, o que é compatível com as áreas funcionais comandadas por esses 

gestores. 

 A seguir a transcrição das respostas dos 20 dirigentes entrevistados, 

identificados pelas letras de A a T.  Os comentários e sugestões encontram-se no 

Apêndice C.2. 

 

Tabela 19 (Questão 5) - Preparação Adequada dos Gestores da SEFA 

(Entrevistados) 

Sim Não TOTAL 
Quant. % Quant. % Quant. % 

 
Preparação de Gestores 

1 5 19 95 20 100% 
 

     Análise : Todos os entrevistados, à exceção de um, foram taxativos em 

afirmar que não há e nunca houve preparação para os gestores na SEFA, e que a 

escolha não é feita por meio de processo seletivo baseado em critérios de aderência 

a um perfil definido para os cargos, e sim por critérios políticos ou, no máximo, 

exclusivamente pela experiência técnica na área. As respostas apontam que o 

resultado dessa prática, muitas vezes, é a atuação deficiente de um técnico 

improvisado como gestor e, para corrigir tal situação, é preciso priorizar a formação 

administrativa dos gestores, especialmente quanto ao processo decisório.  
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Questão 6 - Conceitos de Competência Profissional ( Entrevistados)  

 

 Análise : Os respondentes possuem nítida compreensão do significado do 

que seja competência profissional. 

 

Questão 7 - Competências/habilidades mais important es para a formação de 

gestores do Nível Estratégico/Alta Direção (Secretá rio, Secretário-Adjunto, 

Diretor) – ( Entrevistados) : 

 

 Análise : Segundo a percepção dos entrevistados, as competências 

essenciais para a escolha de dirigentes são: visão global, habilidade de 

relacionamento e de integração, conhecimento técnico, poder de decisão, liderança 

e comunicação.  

 

Questão 8 - Forma de detectar carências de competên cias dos membros da 

equipe ( Entrevistados)  

   

 Análise : As respostas denotam que a falta de um sistema formal de avaliação 

do desempenho funcional faz com que cada gestor utilize a sua forma particular de 

acompanhamento da atuação de seus subordinados. Na prática, essa diversidade 

de critérios acaba por gerar conceitos desnivelados de desempenho, ou seja, o que 

é considerado desempenho insatisfatório em uma Diretoria, pode ser satisfatório em 

outra. O fato é que a Secretaria precisa desenvolver e implementar um sistema de 

avaliação de desempenho, como decisão prioritária para profissionalizar a Gestão 

de Pessoas e instituir o mérito na forma de remuneração. 

  

Questão 9 - Principais carências de competências/ha bilidades identificadas 

atualmente nos seguintes níveis – ( Entrevistados) : 
 

     a) Nível Tático/Coordenação (Coordenador de Unidade , Coordenador de 

Célula): 
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 Análise : As críticas mais intensas são dirigidas aos ocupantes de cargos de 

Coordenação de Unidades, que apresentam como principais carências a falta de 

habilidade gerencial, de poder de decisão e de comando, incapacidade de cobrar 

resultados e de dizer não (paternalismo). Essa realidade é fruto da falta de preparo 

desses gestores comentada na questão de nº 5, e também pela inexistência de um 

sistema formal de avaliação de desempenho.  

 

     b) Nível Operacional Fiscal (Auditor, Agente Tribut ário e Agente Auxiliar de 

Fiscalização): 

 

  Análise : Apesar dos Auditores e Agentes atuarem na área fim, que 

representa a própria essência da Secretaria, e de perceberem o maior nível de 

remuneração dentre os servidores públicos do Estado, apresentam fortes carências 

de desempenho, destacando-se a atitude de independência, a falta de 

profissionalismo, de comprometimento e de aderência às diretrizes e às metas. Os 

entrevistados enfatizam o desconhecimento de procedimentos de auditoria, de 

legislação e de ferramentas de informática direcionadas para os trabalhos de 

auditoria e fiscalização, tais como Excel, BO e banco de dados. Percebe-se ainda a 

falta de interesse na atualização de conhecimentos, especialmente nos novos 

sistemas de fiscalização, como Nota Fiscal Eletrônica e Sped. Tal situação também 

é resultante da falta de sistemática oficial de avaliação de desempenho que vincule 

a percepção da gratificação de produtividade à produção de resultados e ao 

cumprimento das diretrizes e prioridades estratégicas da Secretaria. 

    

c) Nível Operacional Administrativo (Assessor, Gere nte, Apoio 

Administrativo): 

 

 Análise : Neste grupo destacam-se as carências de redação, elaboração de 

relatórios, capacidade de pesquisa, tratamento e análise de dados e informações, 

além da mais evidente de todas: a falta de domínio de aplicativos de informática, tais 

como processador de texto e planilha eletrônica, além de sistemas internos, como o 

Siat. Ressalte-se que os agentes administrativos incluem-se entre os cargos que 

historicamente menos tem recebido capacitação por parte da Secretaria. 
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Questão 10 - Critérios utilizados para indicar serv idores para participar de 

cursos/ações de capacitação ( Entrevistados)  

 

 Análise : De modo geral, os gestores procuram afinidades entre o conteúdo 

dos cursos e o tipo de trabalho do servidor indicado. Porém, é possível perceber que 

se trata de ação reativa, realizada quase que somente quando os cursos são 

ofertados pela EFAZ ou pela Escola de Governo. Raramente os gestores tomam a 

iniciativa de procurar cursos para suprir deficiências de desempenho de membros de 

sua equipe.   

 

Questão 11 - Avaliação da utilização de novos conhe cimentos após a 

participação de servidores em cursos ( Entrevistados)  

 

 Análise : Dos respondentes, sete admitem não haver processo de avaliação 

da aplicação dos conhecimentos absorvidos nos cursos. Mesmo entre aqueles que 

afirmam estimular a disseminação por meio de reuniões e comunicados, isso não é 

feito de forma sistemática e nem há registros de tais ações. Isso quer dizer que há 

grande possibilidade de que os conteúdos não sejam efetivamente compartilhados.  

 

Tabela 20 (Questão 12) - Avaliação do Acervo da Biblioteca (Entrevistados) 

Excelente Bom Deficiente Desconheço TOTAL 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 

Avaliação 
Acervo 

Biblioteca 0 0 2 10 17 85 1 5 20 100% 
 

 Análise : Há uma quase unanimidade em relação à biblioteca: é preciso 

reconstruí-la, em todos os aspectos. Desde a ampliação, diversificação, 

informatização, divulgação e socialização do acervo, até a reforma das instalações 

físicas  e a realização de eventos culturais 

 

Questão 13 - Áreas do conhecimento e cargos nos qua is a Secretaria deve 

investir, em nível de graduação e pós-graduação ( Entrevistados)  

 

a) Graduação: Áreas/Cargos: 
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 Análise : Em nível de graduação, as indicações para o grupamento de 

Auditores e Agentes Fiscais convergem para as áreas de Ciências Contábeis, 

Economia e Direito; para os técnicos do Tesouro, é sugerido o curso de Economia, 

enquanto que para os técnicos de Arrecadação a indicação é para o curso de 

Estatística. E para toda a área administrativo-financeira, são indicados os cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 

 

b) Pós-Graduação: Áreas/Cargos: 

 
   Análise : Para a pós-graduação, há multiplicidade de indicações para os 

diversos grupamentos de cargos. As principais convergências sugerem 

investimentos em Auditoria Contábil e Fiscal, Direito Tributário, Estatística e 

Auditoria de Sistemas, para o segmento de Auditores e Agentes Fiscais.  

Especialização em Finanças Públicas, Planejamento Estratégico, Gestão 

Pública, Gestão de Pessoas, de Projetos e de Processos, para os gestores de 

todas as áreas; Direito Constitucional, Ambiental e Tributário, para os 

Consultores Jurídicos; Gestão de Sistemas de Internet e Segurança de Sistemas, 

para Analistas de Sistemas; Mestrado em áreas interesse da Secretaria, para os 

Instrutores Internos; Gestão Financeira e Orçamentária, para os técnicos do 

Tesouro e da área financeira; Gestão do Conhecimento, para gestores e técnicos 

da Escola Fazendária. 

   

Questão 14 - Sugestões para programa de formação de  candidatos a cargos de 

gestão (banco de talentos) ( Entrevistados):  

 
  Análise : Além de apontar temas para formação dos futuros gestores, vários 

respondentes sugerem a adoção de um processo seletivo formal que inclua 

desde o perfil desejado para os cargos, inscrição aberta a todos os que 

atenderem aos pré-requisitos do cargo, entrevista de seleção, cursos com 

avaliação classificatória, avaliação psicológica e estágio probatório. Os temas 

mais sugeridos para a formação dos candidatos a gestor são: administração 

tributária, atendimento a clientes, gestão de pessoas, relacionamento 

interpessoal, gerenciamento de projetos, conhecimento técnico, negociação, 

direito administrativo, visão integrada da SEFA e de outros órgãos do Estado. 
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Tabela 21 (Questão 15) - Alinhamento do Papel da EFAZ aos Objetivos da SEFA 

(Entrevistados) 

Sim Não TOTAL 
Quant. % Quant. % Quant. % 

 
Alinhamento da EFAZ aos 

Objetivos SEFA 7 35 13 65 20 100% 
 

 Análise : A maioria dos entrevistados entende que a EFAZ precisa de uma 

guinada estratégica e tática, ou seja, é preciso redirecionar os rumos da 

capacitação, readequando-a aos objetivos estratégicos atuais da Secretaria, e 

adotar novas metodologias e modalidades de educação corporativa, como a 

educação on-line, e a realização do LNTD por técnicos da própria EFAZ. Percebe-se 

também a necessidade premente de ser realizado programa de capacitação e 

massiva para a plena e correta utilização do sistema SIAT, o que eliminará muitos 

erros e atrasos na tramitação de processos.   

 

Questão 16 - Quais outros conhecimentos, além dos c ursos formais, são 

importantes para a formação de um profissional ( Entrevistados):     

 
 Análise : As respostas demonstram a necessidade de ampliação dos 

horizontes dos conteúdos dos cursos ofertados, de modo a superar os limites do 

conhecimento estritamente técnico, e adicionar outros saberes tão importantes para 

a formação holística dos servidores. Os conhecimentos mais citados são a 

economia, história, geografia e a cultura da Amazônia, questões ambientais, artes 

plásticas, literatura, cinema, música, oratória, política, noções de Filosofia, 

Sociologia e Antropologia.    

 

Questão 17 - Como é avaliada a possibilidade da SEF A adotar a sistemática de 

Educação On-line e quais temas e/ou cursos poderiam  ser disponibilizados 

via on-line ( Entrevistados): 

 
 Análise : A possibilidade de adoção da educação on-line pela Secretaria 

recebeu adesão unânime dos entrevistados, tendo como principais argumentos a 

redução de custos, a adequação ao tempo disponível do aluno e a superação das 

distância, com a democratização da capacitação para os servidores de todas as 

unidades da SEFA.  
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Sugere-se ainda que os primeiros cursos virtuais contenham pelo menos um 

módulo presencial, para facilitar a integração e o aprendizado das ferramentas on-

line. Pela abrangência e diversidade dos temas indicados depreende-se que todos 

os cursos anteriormente citados em outras questões (de atualização técnica, 

graduação e pós-graduação) poderão ser ofertados via on-line.   
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9.3 Respostas ao Roteiro de Visita Técnica – Banco do Brasil 

 

 A visita técnica ocorreu na Gerência Regional de Gestão de Pessoas do 

Banco do Brasil, em Belém-PA, responsável por todas as ações de capacitação para 

os funcionários da empresa lotados nos Estados do Pará e Amapá.  

 

 O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, de controle federal, 

vinculada ao Ministério da Fazenda. Possui cerca de 12.350 pontos de atendimento, 

sendo 3.150 agências e 9.200 postos de atendimento instalados em municípios de 

todos os Estados, em pequenas, médias e grandes cidades. Seu quadro de pessoal 

é composto por mais de 80.000 funcionários, admitidos por concurso público.  

 

 A empresa declara sua missão buscando “Ser a solução em serviços e 

intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer 

o compromisso entre os funcionários e a Empresa e contribuir para o 

desenvolvimento do País”.  

 Dentre suas crenças, merecem destaque aquelas relacionadas à gestão de 

pessoas, a saber: “Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe; e 

ascensão profissional baseada no mérito”. Tal filosofia de trabalho preside todas as 

diretrizes vinculadas à área de desenvolvimento de pessoas.   

 No Banco do Brasil as políticas, programas e normas relativas à Gestão de 

Pessoas são definidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DIPES, vinculada à 

Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental, 

enquanto a operacionalização das ações respectivas é realizada pela Universidade 

Corporativa e, de forma descentralizada, pelas Gerências Regionais de Gestão de 

Pessoas, localizadas nas capitais da maioria dos Estados, em todas as regiões do 

país.  

 

 A Universidade Corporativa do Banco do Brasil - UniBB, criada em 2002, 

declara como seu papel fundamental o desenvolvimento da excelência humana e 

profissional dos funcionários por meio da educação, buscando a melhoria  do 

desempenho organizacional e o fortalecimento da imagem institucional da empresa. 
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Sua atuação está diretamente vinculada à estratégica corporativa, crenças, valores, 

visão de futuro e compromissos de seu patrocinador para com os acionistas, 

clientes, funcionários e a sociedade. As ações da UniBB estão voltadas para a 

ampliação de oportunidades educacionais relacionadas à profissionalização e ao 

desenvolvimento da cidadania, da qualidade de vida e da cultura. 

 

 A seguir, serão apresentadas as informações obtidas em resposta às 

questões constantes do roteiro de visita à empresa. 

 
Questão 1 – Cursos disponibilizados pela empresa  

  
 O Banco do Brasil oferta cerca de 200 cursos aos seus funcionários, divididos 

nos seguintes eixos e áreas: 

 
a) Negócios – Varejo, Atacado, Governo e Recursos de Terceiros; 
 
b) Apoio aos Negócios – Agronegócio, Auditoria e Controle, Comunicação, 

Economia e Finanças, Educação e Cidadania, Gestão do Crédito, Gestão 
de Pessoas, Gestão Empresarial, Marketing, Negócios Internacionais e 
Tecnologia da Informação.  

 

A gama de cursos oferecidos abrange desde os funcionários recém-

contratados, com o treinamento introdutório Excelência Profissional, até os altos 

executivos, com os cursos de MBA (Master Business Administration) específicos por 

área de negócios. A relação completa dos cursos, por domínio temático e 

modalidade de treinamento, encontra-se no Anexo 1.  

 

Questão 2 - Segmentos/cargos priorizados para parti cipação em cursos 

 
 Todos os cargos e segmentos do BB são contemplados nos programas de 

capacitação da empresa. As modalidades auto-instrucional e treinamento em serviço 

são disponibilizadas a todos os funcionários, enquanto que as modalidades 

presencial e semi-presencial são voltadas preferencialmente para os níveis 

Gerencial e Técnico dos segmentos Operacional, Executivo e Diretivo. Alguns 

cursos são ofertados a clientes, fornecedores, coligadas e entidades associativas 

ligadas ao Banco, mediante compartilhamento de custos e reciprocidade negocial, 

por meio de parcerias com instituições educacionais de renome.  
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Questão 3 - Meios de acesso aos cursos (presencial,  a distância, on-line) 
 

 Os cursos são disponibilizados nas modalidades auto-instrucional, 

treinamento em serviço, presencial e semipresencial. A modalidade auto-instrucional 

compreende os cursos apostilados, com apoio de mídias CD-ROM e DVD, os cursos 

on-line disponíveis no site na UniBB, via intranet e os telecursos da Televisão 

Corporativa Banco do Brasil - TVBB. 

  

Questão 4 - Processo de indicação de participantes para os cursos   

 

 O processo começa pelo levantamento de necessidades de treinamento 

das unidades, seguida da oferta de cursos pelas GEPES. Além disso, a cada 

semestre a empresa prioriza determinados cursos, em consonância com os objetivos 

estratégicos do período. Com base nessas variáveis, os gestores de unidades 

analisam as carências de desempenho de sua equipe e solicitam à GEPES, via 

sistema Educa, a inscrição dos funcionários nos cursos. Para cursos on-line os 

funcionários podem se inscrever e realizar os cursos diretamente no site na UniBB.  

 

Questão 5 - Avaliação do desempenho dos participant es, após os cursos 

 

 Periodicamente a DIPES realiza avaliação de impacto do treinamento no 

trabalho e na organização, para medir o nível de contribuição de determinados 

cursos para a melhoria do desempenho dos participantes, e para a melhoria dos 

resultados organizacionais, relativos a processos, clima de trabalho e resultados 

financeiros. As pesquisas são realizadas após seis meses da realização do 

treinamento, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Programas – SIAP.  

 

 Os resultados dos cursos também são avaliados pelos gestores, tanto pela 

observação imediata da qualidade das atividades para as quais o funcionário foi 

preparado, quanto pela evolução da atuação do participante no decorrer do período 

da avaliação semestral de desempenho.  
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Questão 6 – Escolha dos instrutores/educadores corp orativos 

  

 O processo de seleção de Educadores Corporativos é coordenado pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DIPES e conduzido pelas GEPES, por meio das 

etapas a seguir: a) divulgação do processo seletivo, pré-requisitos e período de 

inscrição; b) classificação de candidatos via sistema TAO - Talentos e 

Oportunidades; e c) entrevistas de seleção, para avaliação de potencial. O sistema 

TAO é utilizado para oferta de vagas, inscrição e classificação de candidatos, por 

meio de critérios de pontuação no qual são considerados os cargos exercidos e 

respectivo tempo, o nível de escolaridade e os resultados da avaliação de 

desempenho.  

 

 Os processos de seleção no BB são realizados de forma aberta e 

transparente, com entrevistas coletivas conduzidas por psicólogos e especialistas da 

área da função ou cargo a ser preenchido. A empresa disponibiliza curso de 

preparação para os selecionadores.    

   

Questão 7 - Preparação/qualificação dos educadores 

 

 Os candidatos aprovados no processo seletivo de educadores participam 

das seguintes ações de formação: a) curso de Fundamentos Pedagógicos para 

Educadores, com duração de 40 horas, para absorção dos referenciais teóricos 

utilizados pela empresa e para aprofundamento de conhecimentos didático-

metodológicos; b) formação específica na área de atuação, para aprofundamento 

dos conteúdos e discussão dos roteiros dos cursos; e c) prática orientada de ensino, 

com atuação inicial do educador em sala de aula, supervisionada por educador 

experiente.  

 

 Periodicamente, a DIPES promove encontro de educadores, segmentados 

por áreas de conhecimento, nos quais ocorrem palestras de especialistas externos, 

atualização de conhecimentos e práticas metodológicos e troca de experiências 

entre os educadores.  
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Questão 8 - Avaliação da atuação dos educadores 

 

 A atuação dos Educadores Corporativos e o conteúdo dos cursos são 

avaliados a cada evento, por meio dos questionários de Reação ao Educador-

Presencial e Reações ao Treinamento-Presencial, respondidas pelos treinandos no 

dia seguinte ao final do curso, no sistema Gerenciador de Educação Corporativa - 

GTD. Os resultados da avaliação são analisados pela GEPES e enviados aos 

Educadores, como feedback de seu desempenho e para reflexão sobre os pontos 

mais destacados pelos participantes.   

  

Questão 9 - Identificação das carências de competên cias dos funcionários  

 

 As carências funcionais são identificadas e tratadas pelo sistema de Gestão 

de Desempenho por Competências - GDP, formalizado semestralmente. O sistema 

permite avaliações descendentes, ascendentes, por pares e auto-avaliação, nas 

seguintes dimensões: Financeira, Clientes, Processos Internos, Comportamento 

Organizacional e Sociedade. Durante o período avaliativo, os avaliadores podem 

efetuar anotações sobre a evolução do desempenho de seus avaliados, e o registro 

de reconhecimentos e/ou orientações para a superação de carências. Os avaliados 

tomam conhecimento de tais anotações e também podem fazer seus próprios 

registros de desempenho e manifestar discordâncias. 

 

Questão 10 – Utilização do diagnóstico de carências  no desenvolvimento de          

novos cursos  

 

 Os novos cursos são desenvolvidos a partir das prioridades definidas na 

estratégia corporativa e nos planos de negócios da empresa, e pelas necessidades 

apontadas pelos resultados consolidados do sistema de Gestão de Desempenho. 

Tendo em vista o amplo leque de cursos disponibilizados, em torno de 200, 

praticamente todas as possíveis carências de desempenho encontram-se 

contempladas no catálogo atual de treinamento. As GEPES possuem alçada para 

desenvolver programas locais destinados a suprir carências eventualmente não 

atendidas pelos programas corporativos.  
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Questão 11 - Outros conhecimentos (cultura geral) j ulgados importantes para a 

formação de um profissional  

 
 O BB tem valorizado e investido muito em conhecimentos voltados para o 

domínio de idiomas estrangeiros, voluntariado, ações locais de cidadania e 

alfabetização de adultos, com o programa BB Educar. 

 

Questão 12 - Etapas do processo de criação de um cu rso 

  
 Identificada a demanda por um determinado curso, originada de uma 

Diretoria, a DIPES coordena o projeto de desenvolvimento, iniciando pelo 

planejamento instrucional, que contempla a definição de objetivos, o público-alvo, os 

conteúdos, a modalidade do curso, as técnicas e procedimentos instrucionais e o 

material didático. A equipe de criação é formada por especialistas em metodologia 

educacional e por especialistas temáticos oriundos das unidades do Banco.  

 

 Após concluído o planejamento do curso, ocorre o processo de validação, 

quando o programa será aplicado em sala de aula e receberá avaliação específica 

dos participantes e dos educadores envolvidos. As críticas serão analisadas, 

discutidas e incorporadas, reformulando-se o projeto do curso.    

 

Questão 13 - Critérios para escolha da modalidade d os cursos (on-line, 

presencial ou por meio de CD’s e apostilas) 

 
A definição da modalidade dos cursos resulta de diversos critérios, a saber: 

adequação e eficácia do meio de comunicação à natureza dos objetivos e 

conteúdos; possibilidade de redução de custos com passagens e hospedagem; 

redução de ausências da unidade de trabalho; disponibilidade tempestiva do curso.  

 

Questão 14 - Definição dos conteúdos programáticos dos cursos 

 
 Os conteúdos são programados de acordo com os objetivos definidos para 

os cursos, e estes, por sua vez, subordinam-se às prioridades estabelecidas pela 

estratégia e pelos planos de negócios corporativos e pelos resultados dos 

levantamentos de necessidade de treinamento. 
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Questão 15 - Metodologias de ensino utilizadas nos cursos  

 
 Além das metodologias tradicionais utilizadas no desenvolvimento de seus 

programas educativos presenciais e a distância, a UniBB utiliza também, de forma 

alternativa, as seguintes metodologias de ensino,:  

 
a) Fazendo e Aprendendo – FAZAP – Estratégia de treinamento em 

serviço, na qual os funcionários que apresentam carência de 
conhecimentos técnicos em determinado produto ou serviço são 
orientados por funcionários que detêm experiência e habilidade para 
transmissão de conhecimentos; 

 
b) Multiplicação Seriada de Conhecimentos em Produtos e Serviços – MSC 

– Metodologia de capacitação para a venda de produtos, é constituída 
de três etapas: seminário nacional, na qual são preparados os 
multiplicadores estaduais; seminário estadual, para formação dos 
multiplicadores de cada agência; Fazap local, para treinamento dos 
funcionários das agências;  

 
c)  Encontro de Compartilhamento de Conhecimento e Treinamento – 

ENCONTREI – Reunião de funcionários que detenham expertise em 
determinados temas, produtos ou processos, para troca de 
conhecimentos e experiências, com o objetivo de aperfeiçoar e 
sistematizar ações vinculadas a estratégias específicas da empresa; 

 
d) Sistema Integrado de Aprendizagem de Produtos e Serviços – SINAPSE 

– Ambiente colaborativo de construção de conhecimento, nos moldes da 
enciclopédia digital Wikipedia. Tem o objetivo de criar páginas ou artigos 
enciclopédicos e de capacitação sobre produtos e serviços específicos; 

 
e) Programa Rede Aberta – Metodologia de educação a distância baseada 

na TVBB e na Intranet. O programa promove a discussão do tema 
definido, durante três dias, com a participação de palestrante externo, 
funcionários especialistas no assunto e um mediador. Apresenta casos 
de sucessos, com depoimentos gravados de funcionários e clientes. O 
site da UniBB disponibiliza material para leitura complementar, na seção 
Sala do Aluno. 

   

Questão 16 - Reavaliação do conteúdo dos cursos 

 
 A principal causa da revisão de cursos é a perda de aderência de seus 

conteúdos às estratégias e planos de negócios da empresa. Outra razão importante 

é a desatualização dos saberes, causada pela evolução do conhecimento e das 

metodologias e práticas pedagógicas. Os encontros periódicos de educadores 

também representam valiosas oportunidades de reavaliação dos cursos.     
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Questão 17 – Programas de incentivo à graduação e p ós-graduação 

 

 O BB oferta os seguintes programas de estímulo à graduação e pós-

graduação, limitados às áreas de conhecimento de interesse da empresa: 

 

a) Programa UniBB de Graduação – Concessão de bolsas de estudos em 
percentuais que variam de 30 a 60%, de acordo com a área de 
interesse, até o limite de R$ 2.000,00 por semestre; 

 
b) Programa UniBB de Educação Superior a Distância – Incentivo parcial 

para cursos de graduação e pós-graduação lato-sensu (especialização) 
disponibilizados na modalidade a distância. Em nível de graduação, 
atualmente é ofertado apenas o curso de Administração, como curso 
piloto da Universidade Aberta do Brasil – UAB, instituição desenvolvida e 
apoiada pelo Banco do Brasil, em parceria com universidades federais e 
estaduais. Na pós-graduação são oferecidos cursos de MBA Executivo 
nas áreas de Negócios Financeiros, Gestão de Operações em Serviços, 
Gestão e Negócios do Desenvolvimento Regional Sustentável e Gestão 
Avançada de Negócios. A seleção é realizada a distancia, por meio de 
prova aplicada pelas instituições de ensino. O curso é gratuito, porém as 
despesas de passagens e hospedagem relativas aos encontros 
presenciais periódicos correrão por conta do participante; 

 
c) Programa UniBB de Pós-Graduação – Especialização - Concessão de 

bolsas de estudos para cursos de pós-graduação lato sensu (MBA e 
Especialização, em percentuais de até 80%, limitado ao valor de R$ 
11.000,00 por funcionário. O ressarcimento será proporcional ao período 
restante até o final do curso; 

 
d) Programa UniBB de Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado – 

Concessão de incentivo nas modalidade de pesquisador, para 
funcionários com dedicação acadêmica exclusiva, e de bolsista, para 
funcionários que realizarem o curso sem se afastar do trabalho. É 
concedido ressarcimento de até 80% do valor de matrícula e 
mensalidades, até o limite de R$ 20.000,00 ao ano para os 
pesquisadores e de R$ 10.000,00 para os bolsistas. Ambos podem ser 
ressarcidos em até R$ 250,00 por semestre, para a compra de livros, 
apostilas e softwares. O bolsista poderá ser liberado do trabalho em até 
oito horas semanais, para cursar créditos e em até 30 dias, para 
desenvolvimento de dissertação ou tese.     
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 Em todos os programas da UniBB há ainda exigências relativas a pré-

requisitos para inscrição, autorização do MEC para as IES e respectivos cursos, 

realização dos cursos fora da jornada de trabalho, exceto para pesquisadores, e 

limite de prazo para conclusão do curso. Os funcionários beneficiados firmam termo 

de compromisso específico para cumprimento das regras dos programas, em 

especial as que se referem ao tempo de permanência na empresa após o curso e à 

devolução do valor da bolsa em caso de reprovação ou desistência.  

 

 O BB utiliza como critérios de seleção as áreas de interesse, classificadas 

em prioritária, secundária, terciária e outras áreas, além de pontuação por cargos 

exercidos, placar do sistema de avaliação de desempenho e tempo de serviço. A 

quantidade de bolsas para cursos de graduação e especialização é definida 

anualmente e distribuída entre os segmentos funcionais executivo, diretivo, gerência 

média e escriturários. 

 

Questão 18 - Incentivo à participação em cursos ext ernos 

 

 A participação em eventos externos e respectivo ressarcimento de 

despesas poderão ser autorizados pela DIPES, desde que a necessidade e o 

conteúdo do treinamento não possam ser atendidos pelos programas da UniBB. 

Além disso, serão analisadas a qualidade do programa e a credibilidade da 

instituição promotora do evento.    

  

Questão 19 – Há quanto tempo a empresa investe em E ducação Corporativa 

 

 As ações de capacitação se iniciaram em 1965, com a criação do 

Departamento Geral de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal - DESED. Embora 

não descartasse a participação de instrutores externos ao Banco, a intenção desde 

o início era a de formar uma equipe de especialistas do próprio DESED. Esses 

instrutores internos deveriam ser aproveitados sem prejuízo de suas atribuições 

normais nas unidades em que estivessem lotados, desempenhando a função de 

instrutor apenas quando fossem convocados para ministrar cursos.    
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 Os primeiros cursos ofertados, em 1965, foram o de Caixa Executivo - 

CAIEX e Coordenadores de Bateria de Caixas - COORD. Em 1966 o DESED 

promoveu o I Curso de Técnica de Ensino, em parceria com a PUC-RJ, voltado para 

a formação dos técnicos em treinamento do próprio departamento, e em 1967 foi 

criado o Curso Intensivo para Administradores - CIPAD. 

 

 Nos anos 1970 ocorreram intensas mudanças na área, em virtude da lei 

6.297, de 15.12.1975, que criou benefícios fiscais para empresas que investissem 

em treinamento de funcionários. Daí resultou a formulação da Política de Formação 

de Pessoal do BB, que adotou como linha mestra a formação permanente ao longo 

da carreira profissional. Em função disso, a atuação do DESED expandiu-se rápida e 

intensamente. 

 

 A década de 1980 caracterizou-se por outra grande expansão da 

quantidade de cursos e, consequentemente, do quadro de instrutores. Em 1982 o 

DESED já disponibilizava 40 cursos em linha e realizava 1.889 eventos, a cargo de 

mais de 1.000 instrutores. 

 

 A capacitação da alta administração da empresa transformou-se em 

prioridade estratégica nos anos 1990, com a criação do Programa de 

Desenvolvimento de Altos Executivos do BB, em parceria com as maiores 

universidades do País, tais como a USP, UFRJ e UFBA. Como resultado desse 

programa, surgem os MBA de caráter geral e os de temas específicos, que tiveram 

sua realização descentralizadas em diversas GEPES, em todas as regiões. Em 

1996, a empresa passa por grande reestruturação organizacional e o DESED 

transforma-se em GEDEP – Gerência de Desenvolvimento Profissional. Nos início 

da década seguinte começa a ser planejada a Universidade Corporativa Banco do 

Brasil, finalmente inaugurada em 2002.  

 

Questão 20 - Estrutura física utilizada para a área  de EC  

A Universidade Corporativa dispõe de 20 Unidades Regionais, as Gerências 

Regionais de Gestão de Pessoas - GEPES, localizadas nas cidades de Brasília, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá, 
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Campo Grande, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Goiânia, João Pessoa, Manaus, 

Natal, Ribeirão Preto, Vitória e São Luis. Há cerca de 120 salas de aulas disponíveis 

em todas as GEPES, com capacidade total de atendimento para cerca de 3.300 

participantes. Todas as salas são equipadas com os equipamentos necessários à 

moderna prática educativa (quadro branco, computador, projetor multimídia, 

CD/DVD player, aparelho de som, retroprojetor). 

Questão 21 - Estrutura de cargos utilizada pela áre a de Educação Corporativa 

 
 Para atender cerca de 80.000 funcionários, o Banco do Brasil dispõe dos 

seguintes cargos, na área de Educação Corporativa: 

 
a) A Gerência de Educação Corporativa – GEDUC, vinculada à Diretoria de 

Gestão de Pessoas – DIPES e responsável pela área de educação 
Corporativa, dispõe dos cargos de Gerente-Executivo, Gerente de 
Divisão, Gerente de Núcleo, Analista Master, Analista Sênior, Analista 
Pleno, Analista Junior e Escriturário, perfazendo 54 pessoas;  

 
b) As Gerências Regionais de Gestão de Pessoas – GEPES, de acordo 

com o seu porte, dispõem dos cargos de Gerente Geral, Gerente de 
Núcleo, Gerente de Setor, Analista A, Analista B e Escriturário, 
totalizando 299 pessoas. A dotação de pessoal é proporcional à 
jurisdição atendida pela GEPES.  

  

 A composição do quadro da GEDUC e de cada uma das GEPES é 

apresentada no Anexo 2. 

 

Questão 22 - Recursos financeiros consumidos por an o em EC 

 
 As ações de educação corporativa desenvolvidas pela UniBB atingiram os 

valores de R$ 61.091.000,00 em 2006 e R$ 72.924.000,00 em 2007, conforme 

dados constantes dos balanços dos exercícios citados.   

 

Questão 23 - Principais resultados apresentados pel a Educação Corporativa 

 

 No período 2006-2008 a UniBB capacitou 56.143 funcionários em 

treinamentos presenciais, 112.532 em cursos auto-instrucionais, 44.456 em 

treinamento em serviço, e concedeu 7.618 bolsas de graduação e 324 bolsas de 

idiomas, além de promover 6.060 cursos de MBA a distância. 
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 Os benefícios obtidos pelas ações e programas de capacitação e 

desenvolvimento profissional do Banco do Brasil ocorrem de forma proporcional à 

elevada quantidade e qualidade dos cursos ofertados e à larga diversidade de temas 

e áreas alcançadas. Como resultado mais importante, destaca-se a permanência da 

marca Banco do Brasil entre as mais fortes do país, fruto da qualidade e 

diversificação dos produtos e serviços oferecidos, da melhoria da qualidade no 

atendimento aos clientes e da eficiência na execução de processos internos.  

 

 Os excelentes resultados obtidos pela educação corporativa tem contribuído 

decisivamente para o melhor desempenho dos canais de venda e para os altos 

níveis de performance alcançados pelos diversos segmentos de negócios 

explorados pelo conglomerado Banco do Brasil.  

 
 Tais resultados são obtidos como conseqüência da adoção de políticas de 

gestão de pessoas que privilegiam a competência e o mérito profissional, baseadas 

no sistema de avaliação de desempenho e em programas de educação corporativa 

voltados para o desenvolvimento integral do funcionário, cujos conteúdos estão 

subordinados, sempre, às estratégias e aos planos de negócios da empresa. 

 

Questão 24 - Planos para expansão da área de Educaç ão Corporativa 

 
 Para o exercício de 2009, a UniBB pretende manter os mesmos níveis de 

investimentos, programas e ações desenvolvidos no ano anterior. 

 

Questão 25 - Principais pontos do projeto pedagógic o adotado 

 
 A Proposta Político-Pedagógica orientadora da ação educativa do BB está 

alicerçada no pensamento de autores como Álvaro Vieira Pinto, defensor do caráter 

antropológico da educação, no qual o educando é o sujeito da educação e nunca o 

seu objeto; Teilhard de Chardin, pregador da visão humanizadora da educação; 

Pierre Furter, pensador da educação permanente; Jean Piaget, crítico da educação 

tradicional que “ensinava a copiar e não a pensar”; Paulo Freire, e suas idéias de 

diálogo e transformação da realidade; Rubem Alves, e a importância da afetividade 

nas relações educativas. 
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 Os Princípios Educacionais norteadores da formação profissional na 

empresa são: aluno como sujeito da aprendizagem; diálogo e conscientização; 

problematização da realidade; abordagem complexa e visão multirreferencial; e 

aprender a aprender. 

 

 O BB adota as seguintes Diretrizes para Atuação em Gestão de Pessoas: 

democratizar o acesso ao saber e às oportunidades; educar de forma contínua e 

permanente; compartilhar a responsabilidade da gestão da carreira; sistematizar e 

integrar ações; avaliar sistematicamente; utilizar as novas tecnologias da 

Comunicação e da Informação; selecionar e formar Gestores Desenvolvedores; 

alinhar as ações à estratégia corporativa; produzir e compartilhar conhecimentos; 

contribuir para a cultura de responsabilidade socioambiental no BB.  

  

Questão 26 - Plataforma tecnológica utilizada nos c ursos on-line  

 

 A UniBB faz uso de plataforma própria, desenvolvida internamente pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação, para suportar a oferta e gerenciamento dos 

cursos on-line. 

 

Questão 27 - Principais dificuldades na realização de cursos on-line 

  

 O maior dificultador para a oferta de cursos on-line continua sendo a 

precariedade de infra-estrutura pública de comunicação e a qualidade das linhas de 

internet ofertadas pelas operadoras em diversas regiões do Brasil, como por 

exemplo, no interior dos Estados da Região Norte. Isso torna mais difícil o acesso ao 

site da UNIBB e provoca lentidão da navegação nos cursos on-line. Apesar dos 

elevados investimentos em tecnologia realizados pelo Banco do Brasil, em 

equipamentos e softwares, as barreiras de telecomunicação ainda prejudicam as 

oportunidades de aprendizagem dos funcionários lotados em localidades distantes 

dos grandes centros. 
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10 PROPOSTA DO PLANO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA A  SEFA 

 

  

 O plano foi desenvolvido a partir de dois grandes marcos de referência: no 

ponto inicial, as carências de capacitação identificadas pela pesquisa, e, no outro 

extremo, as projeções dos objetivos futuros da SEFA, e as respectivas 

competências pessoais e organizacionais que serão necessárias para que a 

Secretaria possa cumprir suas atribuições institucionais com alto nível de 

desempenho. 

 

 O Plano de Educação Corporativa para a SEFA é constituído pelos seguintes 

temas, e respectivos desdobramentos: Diretrizes de Gestão de Pessoas e Educação 

Corporativa, Trilhas de Desenvolvimento, Programas de Desenvolvimento, Ações de 

Melhoria para a Escola Fazendária e Ações de Melhoria para a Biblioteca.  

 

10.1 Diretrizes de Gestão de Pessoas e de Educação Corporativa  

 

 Apresenta-se as seguintes diretrizes para a gestão de pessoas e para a 

gestão da educação corporativa na SEFA: 

 

a) Alinhamento de todos os esforços e investimentos em capacitação 
profissional às prioridades estratégicas do Governo do Estado e da 
Secretaria; 

 
b) Avaliação do desempenho profissional de todos os segmentos funcionais 

da Secretaria, e a vinculação de seus resultados às políticas de 
remuneração, de seleção e de nomeação de gestores e outros cargos de 
confiança; 

 
c) Seleção e capacitação de líderes desenvolvedores, capazes de 

identificar talentos, desenvolver novos líderes e de transformar a 
realidade social e econômica do ambiente em que atuam; 

 
d) Democratização do acesso às oportunidades de crescimento profissional 

e de capacitação disponibilizadas pela Secretaria, para todos os 
segmentos funcionais; 

 
e) Compartilhamento sistemático dos conhecimentos adquiridos; 

 
f) Compromisso com a educação profissional continuada e transformadora. 
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10.2 Trilhas de Desenvolvimento 
 

 As Trilhas de Desenvolvimento são caminhos alternativos e flexíveis que 

levam ao crescimento pessoal e profissional. A definição dessa trilhas torna-se 

necessária para promover a convergência entre os objetivos estratégicos da 

Secretaria e os interesses e planos de carreira dos servidores. E para direcionar as 

escolhas dos rumos e caminhos de desenvolvimento profissional e organizacional é 

imprescindível estabelecer os domínios temáticos prioritários.   

 

 Com base nas sugestões apresentadas por dirigentes e servidores durante a 

pesquisa, foram identificados os seguintes domínios temáticos como os mais 

importantes e representativos para o cumprimento da missão institucional da SEFA:  

 

a) Gestão – Capacitação para a formação de Gestores, nas áreas Pública, 
Administrativa, Financeira e Tributária; 

  
b) Tributação/Arrecadação/Fiscalização – Capacitação na área de Direito 

Tributário e Auditoria Fiscal e Contábil; 
 
c) Jurídico – Capacitação na área de Direito Constitucional, Administrativo, 

Público e Tributário;  
 
d) Tecnologia da Informação e Comunicação – Capacitação na área de TIC: 

Gestão, Análise de Sistemas, Sistemas de Internet, Segurança da 
Informação; 

 
 e) Grupo de Apoio – Capacitação para as funções de Assessoria e Apoio 

Técnico-Administrativo: Análise de Informações e Elaboração de 
Relatórios, Finanças Públicas, Informática e Gerência de Projetos; 

 
 f)  Instrutoria. – Capacitação na área de Metodologia do Ensino.  

 

 

10.3 Programas de Desenvolvimento 

 

 Os Programas de Desenvolvimento estão alinhados às Trilhas de 

Desenvolvimento e objetivam atender às necessidades de formação dos segmentos 

profissionais específicos, discriminados a seguir. Sugere-se que os planos de 

educação profissional, se aprovados, sejam custeados pelos recursos oriundos dos 
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programas de modernização da gestão fazendária do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES, cujos processos de financiamento se encontram em fase final de 

concessão.    

 

a) Programa de Desenvolvimento de Gestores - PDG, voltado para os níveis 
de Alta Direção e Coordenação de Unidades e de Células, na SEFA; 

 
 b)  Programa de Desenvolvimento de Auditores e Agentes - PDA; 
 

c) Programa de Desenvolvimento do Grupo de Apoio - PDGA; 
 

d)  Programa de Formação de Instrutores – PFI; 
 
 e) Programa  de  Estímulo  à  Graduação - PEG, nas  áreas  de  interesse  da 
               SEFA; 
 

f)  Programa de Estímulo à Pós-Graduação - PEPG, nas áreas de interesse      
da  SEFA; 

 
g) Programa de Aperfeiçoamento em Idiomas – PAI; 

 
 

 

10.3.1 Programa de Desenvolvimento de Gestores - PD G 

 

Antes de abordar sugestões voltadas especificamente para a capacitação e 

desenvolvimento de gestores, se faz necessário tratar de outras questões 

importantes apontadas pelos pesquisados e que, na realidade, devem anteceder a 

qualquer ação de formação de pessoas. 

 

10.3.1.1 Perfil de Competências do Gestor da SEFA 

  

 A primeira dessas questões é a necessidade premente de ser estabelecido o 

perfil do ocupante de cargos de gestão. Somente assim será possível instituir 

processo seletivo presidido por critérios profissionais capazes de recrutar e escolher 

os melhores candidatos, com base no perfil previamente definido. 
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 Elaborada com base nas necessidades gerenciais indicadas pela pesquisa, a 

proposta do Perfil de Competências do Gestor, para os cargos de Alta Direção, 

Coordenação de Unidades e de Células da SEFA, é apresentada no Apêndice D.1. 

 

Pretende-se que este perfil seja homologado, formalizado e implementado 

pela alta direção da Secretaria, como o alicerce da política de formação dos novos 

líderes e da atualização e reciclagem profissional dos atuais gestores. 

 

O PDG contempla também a identificação, seleção e capacitação de 

candidatos aptos a constituírem banco de talentos a ser utilizado como base para a 

nomeação de futuros gestores de Unidades e de Células na Secretaria da Fazenda. 

 
10.3.1.2 Roteiro para Seleção de Novos Gestores 

 

 A segunda questão relevante refere-se à necessidade de formalização do 

processo de recrutamento e seleção de novos gestores de Unidades e de Células. 

Propõe-se que tal processo ocorra de acordo com as etapas discriminadas a seguir: 

 

a) Divulgação das vagas disponíveis (cargos e unidades) por todos os meios 
de comunicação internos disponíveis (intranet, correio eletrônico, reuniões); 
pré-requisitos para os cargos, prazo e forma de inscrição e envio de 
currículos, etapas e critérios do processo seletivo e a composição do 
Comitê Selecionador;  

 
b) Seleção de currículos, com base no perfil do cargo e nos demais critérios 

de seleção definidos; 
 

c) Divulgação dos nomes dos candidatos pré-selecionados e definição de 
data para as entrevistas; 

 
d) Realização de entrevistas pelo Comitê Selecionador com todos os 

candidatos, com base no roteiro sugerido de entrevista; 
 

e) Indicação, pelo Comitê Selecionador, dos três candidatos que demonstrem 
a melhor aderência ao Perfil do Gestor e aos requisitos específicos para o 
cargo em análise; publicação dos nomes dos indicados; 

 
f) Escolha final, pelo Secretário da Fazenda, do candidato a ser efetivado no 

cargo, e publicação do nome do escolhido; 
 

g) Inscrição do candidato nomeado no Programa de Desenvolvimento de 
Gestores, para participação nos cursos exigidos. 
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10.3.1.3 Critérios para Nomeação de Novos Gestores  

 

 O terceiro ponto importante trata do estabelecimento de critérios para a 

nomeação de gestores, além daqueles constantes no Perfil do Gestor e no Roteiro 

de Seleção acima citados. A seguir, são apresentadas sugestões de critérios a 

serem seguidos para a escolha de gestores de Unidades e de Células da SEFA: 

 

 a) Formação acadêmica mínima de graduação completa e, preferencialmente, 
        pós-graduação, nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia,         

Direito e Ciências da Computação; 
 

b) Tempo mínimo de 02 anos de experiência na área do cargo a ser 
preenchido; 

 
c) Para cargos de Coordenador de CERAT, CEEAT e CECOMT será exigido 

o tempo mínimo de 02 anos no exercício do cargo de Auditor Fiscal, 
Agente Tributário ou Agente Auxiliar de Fiscalização; 

 
d) Terão preferência na nomeação os candidatos que tenham participado dos 

seguintes cursos: Formação de Gestores, Processo Decisório, Liderança e 
Desenvolvimento de Equipes. 

 
 

10.3.1.4 Roteiro de Entrevista de Seleção 

 

Propõe-se que a entrevista de seleção seja conduzida de acordo com o roteiro 

a seguir: 

 

a) O Comitê Selecionador será formado pelo Secretário da Fazenda, 
Secretário-Adjunto e Diretor da área, Diretor da Diretoria de Administração 
e Psicólogo(a); 

 
b) Realização de entrevista aberta e coletiva, pelo Comitê Selecionador, com 

todos os candidatos, simultaneamente; 
 

c) Para cada entrevista será elaborado roteiro de questões a serem 
formuladas aos candidatos, tratando sobre assuntos específicos da área do 
cargo a ser preenchido, problemas de gestão, conflito e liderança, 
tecnologia, diretrizes e prioridades da SEFA e do Governo, cenário 
econômico regional e nacional e sobre outros temas julgados pertinentes 
para cada caso; 
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d) Durante a entrevista, a cada pergunta deverá ser alternada a ordem dos 
candidatos para resposta; 

 
e) Os selecionadores deverão efetuar registros das respostas dos candidatos, 

de forma a subsidiar a análise e decisão, após a entrevista; 
 

f)  Após a entrevista, o Comitê Selecionador avaliará o desempenho dos 
candidatos em cada um dos fatores contidos do Perfil do Gestor (Apêndice 
C.1). Cada membro do Comitê deverá avaliar todos os candidatos, e se 
manifestar claramente sobre a indicação ou contra-indicação de cada um, 
expressando os respectivos argumentos;  

 
g) Ao final, o Comitê Selecionador publicará os nomes dos três candidatos 

indicados; 
 

h) O Comitê Selecionador avaliará a necessidade e/ou oportunidade de 
oferecer feedback  aos candidatos não selecionados. 

 
 

10.3.1.5 Ações de Capacitação para o PDG 

 

 O Programa de Desenvolvimento de Gestores - PDG contempla ações de 

formação necessárias à reciclagem dos atuais gestores e à formação dos futuros 

líderes, por meio do desenvolvimento das competências de Gestão, 

Comportamental e Técnica, a saber: 

 

a) Competências de Gestão – Processo Decisório, Liderança, 
Desenvolvimento de Equipes, Autoridade e Responsabilidade, 
Reconhecimento e Direito Administrativo; 

 
b) Competências Comportamentais - Relacionamento Interpessoal, 

Articulação Interna e Externa e Comunicação; 
 

c) Competências Técnicas - Gerência de Projetos, Planilha Eletrônica – 
Avançada, Análise de Informações e Elaboração de Relatórios, Noções de 
Economia e Finanças Públicas e Matemática Financeira. 

 
 

Os programas dos cursos contidos no PDG são apresentados nos Apêndices 

E.1 a E.9, com o detalhamento de carga horária, público-alvo, modalidade de 

treinamento, objetivo, conteúdo programático e metodologias utilizadas.  
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Na área acadêmica, o PDG é complementado pelo Programa de Estímulo à 

Graduação – PEG, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia e 

Direito, constante do Apêndice F.1; e pelo Programa de Estímulo à Pós-Graduação 

– PEPG, nas áreas de Finanças Públicas, Planejamento Estratégico, Gestão 

Pública, Gestão de Pessoas e Gestão de Processos, apresentado no Apêndice F.2. 

 

  

10.3.2 Programa de Desenvolvimento de Auditores e A gentes - PDA 
    
 
 Este programa está voltado para o desenvolvimento de Auditores Fiscais, 

Agentes Tributários e Agentes Auxiliares de Fiscalização, e abrange os seguintes 

cursos e programas: 

 

a) Relações Interpessoais no Trabalho 
 
b) Planilha Eletrônica – Avançada; 
 
c) Análise de Informações e Elaboração de Relatórios; 

 
d) Noções de Economia e Finanças Públicas; 

 
e) Matemática Financeira; 

 
f) Banco de Dados - Data Warehouse; 

 
g) Estatística Aplicada; 

 
h) Programa de Estímulo à Graduação – PEG, nas áreas de Ciências 

Contábeis, Economia, Direito e Estatística; 
 

i) Programa de Estímulo à Pós-Graduação – PEPG, nas áreas de Auditoria 
Contábil e Fiscal, Direito Tributário e Auditoria de Sistemas. 

 
 

  Os cursos propostos para o PDA, e suas características, estão disponíveis 

nos Apêndices E.4, E.6 a E.11, F.1 e F.2. 
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10.3.3 Programa de Desenvolvimento de Grupo de Apoi o - PDGA 

 
 
 Planejado para o desenvolvimento profissional de Técnicos em Gestão 

Pública, Assessores, Auxiliares Técnicos e demais componentes do Grupo de Apoio, 

o PDGA contempla os cursos e programas a seguir: 

 

a) Direito Administrativo; 
 
b) Relações Interpessoais no Trabalho; 

 
c) Gerência de Projetos; 
 
d) Planilha Eletrônica – Avançada; 

 
e) Análise de Informações e Elaboração de Relatórios; 

 
f) Noções de Economia e Finanças Públicas; 

 
g) Matemática Financeira; 

 
h) Informática Básica – Windows, Word e Internet;  

 
i) Planilha Eletrônica Básica – MS Excel; 

 
j) Informática Básica – MS PowerPoint; 

 
k) SIAT – Sistema de Informação da Administração Tributária; 

 
l) Redação Oficial e Gramática; 

 
m) Programa de Estímulo à Graduação – PEG, nas áreas de Administração, 

Ciências Contábeis, Economia, Direito e Estatística; 
 

n) Programa de Estímulo à Pós-Graduação – PEPG, nas áreas de Finanças 
Públicas, Planejamento Estratégico, Gestão Pública, Gestão de Pessoas e 
Gestão de Processos. 

 

A descrição dos cursos relativos ao PDGA encontra-se nos Apêndices E.3 a 

E.9, E.12 a E.16, F.1 e F.2. 
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10.3.4 Programa de Formação de Instrutores - PFI 

 

Para que as ações de capacitação tenham efetividade, é necessário 

estabelecer previamente o perfil desejado para o instrutor interno, como suporte 

para a seleção de futuros colaboradores e para a formação e reciclagem de todos os 

educadores corporativos. No Apêndice D.2 estão descritas as competências 

necessárias para o instrutor da SEFA.    

 

 Como forma de garantir a qualidade dos programas de capacitação 

propostos, deverá ser programada, como ação prioritária, a realização do curso 

Formação Pedagógica para Instrutores, com a participação de todos os servidores 

cadastrados como instrutores internos da SEFA e outros que venham a ser 

selecionados para a função. O programa do curso de formação pedagógica está 

detalhado no Apêndice E.17. 

 

  A avaliação do desempenho em sala de aula é outra ação necessária 

para o aperfeiçoamento contínuo dos instrutores é. É imprescindível que a avaliação 

seja formalizada por meio instrumento específico, a ser aplicado ao final de cada 

curso, pela EFAZ. O objetivo é medir, na visão dos participantes, o desempenho dos 

instrutores nos fatores de domínio de conteúdos, utilização de recursos didáticos, 

transmissão de credibilidade, clareza na comunicação, dentre outros. Sugere-se que 

seja aperfeiçoada a sistemática de avaliação de reação ao treinamento atualmente 

utilizada, adotando-se o modelo sugerido no Apêndice G.1.  

 

 Complementarmente, propõe-se a realização de evento anual para 

atualização de conhecimentos e de técnicas didático-pedagógicas dos instrutores, 

por meio de palestras de especialistas, oficinas e seminários, além do fornecimento 

de bibliografia especializada em estratégias de ensino-aprendizagem, aos 

instrutores.  

 

10.3.5 Programa de Estímulo à Graduação – PEG 

 

O Programa de Estímulo à Graduação - PEG tem como objetivo a 

qualificação acadêmica do quadro de servidores da SEFA, e a melhoria de seu 
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desempenho organizacional. O PEG abrangerá as seguintes áreas de 

conhecimento, selecionadas como de interesse prioritário para a Secretaria: 

Ciências Contábeis, Economia, Direito, Estatística e Administração. Outras áreas 

poderão ser incluídas, a critério do Comitê Gestor do programa. As demais normas 

do PEG encontram-se no Apêndice F.1. 

 

10.3.6 Programa de Estímulo à Pós-Graduação – PEPG 

 

O Programa de Estímulo à Pós-Graduação - PEPG tem a finalidade de 

especializar o nível de conhecimentos acadêmicos dos servidores, em nível de 

especialização e mestrado, nas diversas áreas de interesse da Secretaria, e como 

forma de alcançar a elevação de seu desempenho institucional. A regulamentação 

completa do programa consta do Apêndice F.2. 

 

10.3.7 Programa de Aperfeiçoamento em Idiomas - PAI  

 

Este programa tem por objetivo estimular o aprendizado e a fluência nas 

línguas inglesa e espanhola, como forma de ampliar o horizonte de pesquisas e 

aumentar o intercâmbio profissional entre os fiscos de outros países. O Programa de 

Idiomas tem caráter transversal, podendo beneficiar servidores dos diversos 

segmentos funcionais da Secretaria, prevalecendo o critério da necessidade de 

desenvolvimento de línguas estrangeiras. O regulamento do PAI encontra-se 

descrito no Apêndice F.3.  

 

10.4 Ações de Melhoria para a Escola Fazendária - E FAZ 
 
 

 De acordo com as indicações da pesquisa, a EFAZ precisa passar por 

diversas mudanças, dentre as quais se destacam a reforma de suas instalações 

físicas, a formação e avaliação de instrutores, a realização in loco do Levantamento 

de Necessidades de Treinamento, a formalização da indicação de participantes a 

cursos, e a adoção de procedimentos de avaliação de conhecimentos, após os 

cursos.   
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10.4.1 Reforma de Instalações Físicas 

 

Tendo em vista que a necessidade de reforma do prédio da EFAZ é consenso 

para os dirigentes da SEFA, entre os quais se inclui este pesquisador, foram 

tomadas as medidas administrativas relativas à elaboração do projeto, à licitação e 

execução da reforma de salas de aula, laboratórios de informática e da área 

administrativa.  

 

10.4.2 Levantamento de Necessidades de Treinamento – In Loco 

  

 Outra ação importante é a elaboração do Levantamento de Necessidades de 

Treinamento – LNT pelos próprios técnicos da EFAZ, por meio de reuniões com os 

gestores de Diretorias e demais Unidades, obedecendo às etapas a seguir: 

 

a) Elaboração de cronograma de reuniões em cada Diretoria, com a 
participação do Diretor e dos Coordenadores de Células; 

 
b) Cronograma de reuniões com grupos de Coordenadores e Chefes de 

Administração de CEEAT, CERAT e CECOMT; 
 

c)  Enviar previamente a cada unidade formulário para registro das principais 
necessidades de capacitação. Informar que não devem ser solicitados 
cursos e sim indicadas as reais carências de competências. A indicação 
de cursos será feita pela EFAZ, após a análise do diagnóstico. 

 

 

10.4.3 Formulário de Indicação para Participação em  Cursos 

 

 A indicação de servidores para participação em cursos representa outra das 

carências detectadas pela pesquisa. Propõe-se que as indicações doravante sejam 

registradas em formulário específico, firmado pelo gestor da Unidade solicitante. Tal 

formulário conterá os dados de identificação funcional do servidor, as suas principais 

atividades/tarefas, o nome do curso e a justificativa da solicitação. A justificativa 

deve fazer referência a carências de desempenho, necessidade de aprendizado 

e/ou aperfeiçoamento de novas competências.  O modelo do formulário encontra-se 

no Apêndice G.2.  
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10.4.4 Avaliação de Conhecimentos, após Treinamento  

 
 Sugere-se também que a EFAZ adote sistemática de avaliação de conteúdos 

absorvidos, decorridos três meses do final dos cursos, junto aos participantes e aos 

respectivos gestores, para verificar se houve aplicação e/ou disseminação dos 

conhecimentos, alterações observadas na realização das atividades cotidianas do 

servidor, e ainda, no seu desempenho geral. Deve ainda solicitar sugestões para 

melhoria de cursos. O modelo de avaliação consta do Apêndice G.3.  

 

10.4.5 Modalidades de Treinamento  

 
Os cursos propostos poderão ser realizados inicialmente de forma presencial, 

até que seja possível a sua adaptação para a modalidade à distância. Tais cursos 

poderão ser ministrados por instrutores internos ou externos, ou ainda, por meio da 

contratação de faculdades ou empresas especializadas, como a Fundação Getúlio 

Vargas – FGV.  

 
As ações de educação a distância poderão ser iniciadas por cursos 

desenvolvidos no formato auto-instrucional, disponibilizados por meio de apostilas e 

mídias em CD-ROM e DVD, e testes de verificação de aprendizagem ao final. A 

escolha dos cursos a serem produzidos nessa modalidade será definida com base 

nos critérios de adequação do conteúdo ao formato e da possibilidade de redução 

de custos. 

 

Dada a necessidade de conhecimentos especializados, a confecção dos 

materiais citados poderá ser obtida por meio de convênios com instituições que 

detenham expertise no assunto, como o Banco do Brasil, ou pela contratação de 

universidades e faculdades locais, ou ainda, de empresas de treinamento. 

   

 Todos os treinamentos propostos podem ser adaptados à modalidade on-line, 

à exceção dos cursos Processo Decisório, Liderança e Desenvolvimento de Equipes 

e Relações Interpessoais no Trabalho que, pela natureza de seus conteúdos e 

necessidade de mudança cultural de seu público-alvo deverão, inicialmente, ser 

ministrados de forma presencial.  
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A produção dos cursos on-line poderá ser contratada junto a provedores 

especializados em conteúdo, tais como a FGV On-Line e Associação Internacional 

de Educação Continuada - AIEC. Esses cursos também poderão ocorrer no formato 

misto, em que alguns módulos podem ser realizados de forma presencial, como 

forma de promover a integração dos participantes e aumentar o compromisso com a 

participação e o sucesso do curso. 

 

Outra solução é a aquisição de pacotes de software específicos para o 

desenvolvimento interno de cursos on-line, os Learning Management System – LMS, 

tais como WebCT,  AulaNet, Learning Space e Blackboard. A Associação Brasileira 

de Educação a Distancia disponibiliza relação de provedores de cursos on-line no 

endereço http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=220.  Os 

cursos produzidos nesse formato poderão ser ofertados via Intranet da SEFA. 

 

    
10.5 Ações de Melhoria para a Biblioteca 

 
 O objetivo de uma biblioteca é o de fornecer suporte de informações e 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. A pesquisa deixou evidente a necessidade de serem promovidas 

profundas alterações no funcionamento da Biblioteca da SEFA. As sugestões 

abrangeram a reforma de instalações físicas, aquisição de móveis e equipamentos 

de informática, atualização, ampliação e informatização do acervo, descentralização 

e informatização do atendimento e o treinamento dos servidores da Biblioteca. 

 

10.5.1 Reforma do Prédio 

 
 A exemplo da EFAZ, a reforma da Biblioteca também foi considerada 

prioridade por todos os dirigentes entrevistados, o que contribuiu decisivamente para 

o rápido andamento do processo de elaboração de projeto, licitação e contratação 

da obra, que contempla ampliação e readequação do espaço interno, incluindo área 

para pesquisas, isolamento da área administrativa e mudança de localização da 

entrada. Foram ainda encaminhados os procedimentos para aquisição de móveis e 

de equipamentos de informática. 
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10.5.2 Atualização do Acervo 

  

Para dar conta da atualização e ampliação do acervo, um dos pontos mais 

críticos detectado pela pesquisa, foi realizada pesquisa entre os servidores, para 

indicação de obras (livros, periódicos, boletins) que deveriam constar do acervo da 

biblioteca. As sugestões foram compiladas e classificadas por temas, para subsidiar 

o processo de aquisição. 

 

10.5.3 Informatização  

 

 Propõe-se que a informatização do acervo e do atendimento seja feita por 

meio de desenvolvimento de aplicativo interno, pela Diretoria de Tecnologia da 

Informação, ou pela aquisição de software específico. A seguir, são apresentados 

alguns dos produtos disponíveis no mercado:  

 
a) BibIme, software livre desenvolvido pelo Instituto de Matemática e 

Estatística da Universidade de São Paulo-USP. Informações adicionais 
disponíveis em 
http://gsd.ime.usp.br/seminars/2005/dairtonWFS2005v2.pdf; 

 
b) Aleph - Alephino - SFX - Metalib – DigiTool. Informações disponíveis no 

endereço http://www.aleph500.com.br; 
 

c)  Alexandria. Informações disponíveis em http://www.alexandria.com.br; 
 

d) Biblioexpress, software livre com informações adicionais disponíveis no 
endereço http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm; 

 
e) Biblioteca Argonauta. Informações adicionais disponíveis no endereço 

http://server01.datacoop.com.br/vportal/datacoop ou pelo e-mail   
datacoop@datacoop.com.br: 

   
f) Pergamum, software livre produzido pela PUC-Paraná. Informações 

adicionais disponíveis no endereço eletrônico: 
https://wwws.pucpr.br/sistemas_s/pergamum/pergamum/php/home.php; 
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10.5.4 Descentralização do Atendimento 
    
 

O atendimento aos usuários da Biblioteca lotados em unidades fora de Belém 

ocorrerá de duas formas: pela disponibilização de pequenos acervos na sede de 

cada unidade, constituído pelas obras mais utilizadas; e pelo empréstimo das 

demais obras, por meio do sistema interno de malotes. Neste caso, os servidores 

interessados farão os pedidos via sistema e a Biblioteca enviará as obras e 

controlará o prazo de devolução.   

 

10.5.5 Capacitação do Pessoal da Biblioteca 

 

Como forma de garantir a eficácia das ações propostas para a melhoria da 

Biblioteca, se faz necessário investir na capacitação dos servidores que ali 

trabalham. Sugere-se que sejam disponibilizadas vagas em cursos de Informática 

Básica e de Relações Interpessoais no Trabalho, além de treinamentos específicos 

em atividades de Biblioteca, que poderão ser realizados nas bibliotecas públicas de 

Belém.   
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11 CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi amplamente exposto neste estudo, percebe-se que há 

muito tempo as grandes organizações descobriram o valor da educação corporativa 

e passaram a investir grandes esforços e recursos para alcançar níveis de 

excelência na capacitação e desenvolvimento de seus funcionários e, como 

resultado, atingir patamares cada vez elevados de desempenho empresarial.  

 

Na área pública, porém, percebe-se que as ações de capacitação ocorrem de 

forma isolada no tempo e no espaço, realizadas com recursos limitados e, regra 

geral, sofrem interrupções ou reduções quando há mudanças no quadro político. Por 

conta dessa realidade, o presente trabalho adotou como linha condutora a 

construção de planos e diretrizes que contemplassem o estado da arte das teorias 

disponíveis sobre o tema e, ao mesmo tempo, se caracterizassem como proposta 

factível e adaptada às condições existentes no Estado do Pará.  

 

Como produtos dessa perspectiva, foram elaborados programas educacionais 

modulares focalizados nas necessidades específicas de cada um dos segmentos 

funcionais da Secretaria. As teorias e tecnologias citadas ao longo do trabalho, e os 

exemplos de sua aplicação, tais como educação permanente, formas de 

aprendizagem, gestão do conhecimento, educação a distância e educação on-line, 

demonstram que a sua eficácia poderá orientar a implementação bem sucedida dos 

planos ora propostos.  

 

As respostas obtidas pela pesquisa realizada no Banco do Brasil comprovam 

que é possível implementar programas de alto nível em educação corporativa, 

adequando conceitos teóricos ao cotidiano dos negócios, e alcançar resultados 

significativamente positivos, que se caracterizam como exemplo concreto da eficácia 

de ações de educação profissional permanente, subordinadas aos objetivos 

estratégicos da organização.  

  

Para que tais ganhos sejam atingidos é imprescindível garantir os 

investimentos financeiros necessários, adotar programas intensivos e amplos de 

comunicação e, o mais importante, conquistar o envolvimento e o compromisso 
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efetivos dos altos dirigentes da organização para com o sucesso do plano de 

educação corporativa a ser implantado. Assim, tal comprometimento poderá, de 

forma pedagógica, ser disseminado para todos os demais níveis da organização. 

 

Considerando-se a natureza típica de uma organização pública como a SEFA, 

é de se esperar que o modelo proposto de educação corporativa e de gestão de 

pessoas sofra influências das dinâmicas políticas interna e externa. Para minimizar 

tais impactos, tornam-se necessárias a intensa divulgação, internalização e prática 

cotidiana das diretrizes expostas no plano apresentado. 

 

Os resultados demonstrados por esta pesquisa permitem concluir que foi 

atingido o objetivo final deste estudo, relativo ao desenvolvimento de um plano de 

educação corporativa que contemple todos os segmentos funcionais e unidades da 

Secretaria da Fazenda do Pará. Entende-se também como alcançados os objetivos 

intermediários, no que se refere à escuta da percepção dos servidores sobre o tema; 

investigação de políticas e práticas de educação corporativa do Banco do Brasil; 

pesquisa de literatura especializada; apresentação de modelos, plataformas 

tecnológicas e experiências bem sucedidas de educação on-line; criação de 

programas de desenvolvimento para as categorias funcionais e elaboração dos 

respectivos cursos e conteúdos.  

 

Da mesma forma, consideram-se amplamente confirmadas todas as 

hipóteses iniciais, referentes à elevada expectativa dos servidores em vivenciar a 

criação de programas capazes de remover as principais carências funcionais 

percebidas na SEFA, à necessidade de processos profissionalizados de seleção de 

pessoas e à oferta de programas de estímulo à graduação, pós-graduação e ao 

aperfeiçoamento em idiomas.  

 

A análise e a interpretação das respostas coletadas por meio de 

questionários, entrevistas e visita técnica ao Banco do Brasil encontram-se 

registradas no capítulo 9 – Resultados da Pesquisa. Os comentários adicionais, 

justificativas e sugestões dos respondentes e entrevistados estão detalhados nos 

apêndices C.1 e C.2.  
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A essência do plano de educação corporativa apresentado é a formação 

integral dos gestores fazendários, para melhor selecioná-los e prepará-los para atuar 

como líderes formadores de novos líderes. A premissa básica é a de que todos os 

gestores precisam ser treinados e reciclados continuamente, especialmente quanto 

à melhoria da qualidade e tempestividade das decisões e ao desenvolvimento de 

seus liderados.  

 

Quanto ao processo decisório, a pesquisa evidenciou tratar-se de um dos 

pontos frágeis no desempenho dos gestores fazendários em geral. É prática ainda 

comum a protelação de decisões e a ocorrência de escolhas influenciadas por 

critérios corporativistas e pela incapacidade de dizer não a situações alheias aos 

interesses da Secretaria e do Governo.  

 

Relativamente ao desenvolvimento de pessoas, registra-se, de modo geral, a 

ausência de envolvimento efetivo dos gestores no planejamento da capacitação de 

seus liderados. A principal fragilidade decorre da ausência sistemática de feedback 

dirigido a atitudes, comportamentos e desempenhos inadequados, além da eventual 

falta de reconhecimento por trabalhos e resultados positivos apresentados.  

 

Tais carências de desempenho gerencial acontecem pelo fato de que, 

historicamente, os gestores não são cobrados e nem responsabilizados por tais 

atitudes. Como forma objetiva de contribuir para a melhoria da atuação gerencial 

foram desenvolvidos, dentre outros, os cursos de Processo Decisório e de Liderança 

e Desenvolvimento de Equipes, cujos programas apresentam conteúdos 

especialmente direcionados para o tratamento de tais comportamentos. 

  

 Registre-se que os cursos sugeridos não se limitaram a reproduzir pacotes 

disponíveis no mercado, tendo sido ajustados às carências específicas identificadas 

pelas contribuições dos pesquisados e pela vivência do pesquisador, como 

educador e gestor da Secretaria. Especial atenção foi dedicada à preparação dos 

instrutores, cuja proposta de formação inspirou-se na sistemática adotada pelo 

Banco do Brasil, com o objetivo de oferecer sólida fundamentação didático-

pedagógica aos educadores fazendários. 
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Recomenda-se fortemente a adoção de outras ações gerenciais de 

capacitação, tais como o treinamento intensivo em informática, para aprimorar a 

qualidade e a produtividade dos processos internos; a disseminação da cultura de 

planejamento e de gerenciamento de projetos, para garantir a melhor utilização dos 

recursos e o alcance dos objetivos programados; e a melhoria do processo de 

levantamento e análise de informações, para melhor subsidiar as decisões dos 

gestores da Secretaria. 

  

Em todas as etapas da pesquisa uma constatação se tornou evidente: a 

necessidade premente de se desenvolver ou adquirir sistema de avaliação de 

desempenho funcional para a Secretaria da Fazenda. Essa ferramenta de gestão de 

pessoas é indispensável para qualquer organização que deseje vincular a oferta de 

recompensas ao esforço para o atingimento de desempenho profissional de alto 

nível, capaz de contribuir efetivamente para o alcance dos objetivos e metas 

organizacionais.  

 

A pesquisa realizada no Banco do Brasil deixa clara a importância de se 

atrelar os resultados da avaliação de desempenho aos critérios de seleção e 

promoção, à inscrição em programas de graduação e pós-graduação e às políticas 

de remuneração, especialmente à participação nos lucros. Tal conceito poderá, por 

analogia, vir a ser aplicado na SEFA, no que se refere à percepção da gratificação 

por produtividade. 

 

É recomendável também a introdução formal e a fixação da cultura do mérito 

na instituição, especialmente para a nomeação de cargos de confiança, instituindo-

se processo de escolha baseado em perfis de competências profissionais e 

entrevistas de seleção, à semelhança dos métodos propostos. E ainda que tais 

cargos sofram naturais influências do ambiente político, é possível selecionar dentre 

os candidatos indicados aqueles que apresentem o melhor preparo técnico.  

   

Propõe-se que seja estimulada, junto aos servidores, a produção e publicação 

de artigos técnicos em congressos e seminários, informativos internos, jornais locais 

e sites especializados, como forma de produção interna de conhecimentos e de 

contribuição ao debate da questão tributária nacional.  
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Devido ao seu alto nível de importância e abrangência, enfatiza-se a sugestão 

de que a Secretaria busque captar recursos para a aquisição e/ou desenvolvimento 

de tecnologia voltada para a educação a distância, em especial para a sistemática 

de educação on-line, ação fundamental para a socialização efetiva dos benefícios da 

educação corporativa a todos os servidores, em todas as unidades onde estejam 

lotados, da Capital às fronteiras mais longínquas do estado.  

 

Por fim, recomenda-se que sejam estabelecidas, pela alta administração da 

Secretaria, metas de treinamento e de aprendizagem para as unidades 

organizacionais e seus gestores, como forma de envolver ativamente líderes e 

liderados nas ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas. 

 

Todas as sugestões aqui formuladas têm o propósito único de contribuir para 

que a Secretaria da Fazenda venha a se tornar paradigma de gestão pública 

profissionalizada, baseada no mérito e na formação integral de seu corpo funcional, 

obtendo como resultado, o reconhecimento de seus servidores, das demais 

entidades públicas e da sociedade paraense em geral. A possível implantação das 

propostas e modelos de gestão aqui apresentados, poderá representar um grande 

salto de aprendizado para gestores e servidores, além de contribuir positivamente 

para a evolução do desempenho institucional da SEFA.  

 

Como tema de trabalhos de pesquisa futuros, aventa-se a análise dos 

resultados eventualmente alcançados pelos programas de educação corporativa e 

de gestão de pessoas aqui apresentados, e de seus impactos em relação à melhoria 

do desempenho profissional dos servidores fazendários, à evolução da qualidade 

dos serviços prestados ao contribuinte, ao aumento da arrecadação e ao combate à 

sonegação de tributos.  

 

Outra possibilidade de se avançar no tema será por meio de pesquisa in loco, 

em outras Secretarias de Fazenda, para conhecer, avaliar e comparar as 

sistemáticas utilizadas por estados que já possuam programas de educação 

corporativa de reconhecido nível de excelência.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Apêndice A.1 - QUESTIONÁRIO 

 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
 O presente formulário é parte de um estudo sobre as necessidades de 

capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores da SEFA. As suas 

respostas contribuirão para a elaboração de Programa de Educação Corporativa 

para a Secretaria, tema do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo como 

requisito para a obtenção do grau de Mestre em Gestão Empresarial pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). 

  

 Responda às questões de acordo com a sua percepção. Por se tratar de 

pesquisa acadêmica, posso assegurar que será preservado o sigilo das informações 

obtidas e o anonimato dos respondentes.   

  

Agradeço pela sua atenção em responder completamente e devolver o 

questionário. Estarei à disposição para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

Josué A. Azevedo Monteiro 
  
 
 

 
 



 146 

QUESTIONÁRIO 
 

Questionário dirigido aos ocupantes dos cargos de C oordenador de Célula, 
Gerente, Assessor, Auditor e Agente, selecionados p ara a pesquisa.  

 
Não é preciso identificar-se. Utilize um X para marcar a resposta. As questões de nº 
4 e 5 admitem mais de um assinalamento. 
 
 
Unidade: __________________________  Cargo:  __________________________ 

 
1) Sexo 
      (   ) masculino    (   ) feminino 
 

 
2)  Idade (anos) 
      (   ) 20 a 30            (   ) 31 a 40           (   ) 41 a 50           (   ) Mais de 50  
   
 

3) Nível de Escolaridade 
(   ) ensino médio         
(   ) superior em andamento       
(   ) superior completo         
(   ) pós-graduação – especialização, em andamento 
(   ) pós-graduação - especialização          
(   ) pós-graduação – mestrado/doutorado, em andamento 
(   ) pós-graduação – mestrado 
(   ) pós-graduação - doutorado 

 
4)  Área de formação (admite mais de um assinalamen to) 

(   ) Administração   (   ) Ciências Contábeis  
(   ) Direito    (   ) Engenharia                       
(   ) Psicologia    (   ) Ciências Sociais                  
(   ) Ciências da Computação  (   ) Economia 
(   ) Outras (especificar): _____________________________________________ 
 
 

5) Quais ações de autodesenvolvimento pessoal e pro fissional (iniciativa 
própria) você costuma adotar? (admite mais de um as sinalamento ). 
(   ) leitura de livros    
(   ) leitura de revistas especializadas 
(   ) pesquisa em sites da internet  
(   ) cursos específicos na área de atuação 
(   ) Outras (especificar) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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NAS TRÊS QUESTÕES A SEGUIR (6, 7 E 8) ATRIBUA GRAUS  DE 
CONCORDÂNCIA OU DISCORDÂNCIA PARA CADA AFIRMAÇÃO, D E ACORDO 
COM A SEGUINTE ESCALA: 
 
1 – Concordo plenamente 
2 – Concordo parcialmente 
3 – Discordo totalmente 
4 – Discordo parcialmente 
 
6) Na sua unidade de trabalho, como são identificad as as carências de 

competências dos servidores?  
(   ) habitualmente o gestor acompanha o desempenho, identifica carências e 
oferece orientação específica ao servidor, antes de solicitar ação de capacitação; 
(   ) o gestor eventualmente identifica a carência e repassa o problema para a 
área de capacitação, sem fornecer feedback ao servidor;    
(   ) o gestor somente trata do assunto quando é cobrado por falha  grave 
cometida por algum subordinado;  
(   ) de modo geral, o gestor não trata das carências de desempenho da equipe; 
(   ) Outras: Especificar:    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
7) Como ocorre a escolha de cursos e a respectiva i ndicação de servidores em 

sua unidade de trabalho ?  
(   ) o gestor habitualmente indica servidor para cursos específicos (internos ou 
externos), com base nas carências detectadas;   
(   ) solicitação eventual do gestor, quando surge demanda específica e nenhum 
membro da equipe possui a competência requerida; 
(   ) iniciativa do servidor, com base na oferta de cursos internos ou externos; 
(   ) de modo geral, o gestor não estimula a participação em cursos; 
(   ) Outras: Especificar:    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8) Como é avaliada a utilização de novos conhecimen tos, após a participação 
de servidores em cursos, na sua unidade? 
(   ) o gestor solicita relato sobre o curso e recomenda reuniões para repasse dos 
conhecimentos à equipe;   
(   ) o servidor toma a iniciativa de disseminar os conhecimentos adquiridos, sem 
a participação do gestor; 
(   ) os conhecimentos obtidos não são disseminados; 
(   ) os conhecimentos adquiridos não são colocados em prática; 
(   ) Outras: Especificar:    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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9) Quais dos conhecimentos/competências profissiona is a seguir indicados 
você considera necessários para o exercício do seu cargo atual ou para 
seus objetivos futuros de carreira? (assinale 10 op ções, numerando-as de 1 
a 10, de acordo com o nível de importância ).   
 
(   ) Legislação Tributária   (   ) Planejamento Estratégico 
(   ) Legislação de Recursos Humanos (   ) Licitações e Contratos  
(   ) Orçamento Público    (   ) Finanças Públicas 
(   ) Informática Básica    (   ) Planilha Eletrônica - Avançada 
(   ) Liderança     (   ) Planejamento de Atividades 
(   ) Política Fiscal e Tributária  (   ) Gestão Pública 
(   ) Relações Humanas   (   ) Redação Oficial e Gramática  
(   ) Internet/Correio Eletrônico  (   ) Gestão de Custos 
(   ) Comunicação    (   ) Marketing 
(   ) Processo Decisório   (   ) Termos de Referência 
(   ) Desenvolvimento de Equipes  (   ) Auditoria Contábil e Fiscal 
(   ) Idiomas     (   ) Matemática Financeira 
(   ) Estatística Aplicada   (   ) Contabilidade Pública 
(   ) Inteligência Fiscal    (   ) Metas de Arrecadação 
(   ) Capacitação e Desenvolvimento  (   ) Seleção de Pessoas 
(   ) Administração do Tempo   (   ) Gerência de Projetos 
(   ) Gestão Financeira    (   ) Relacionamento com Imprensa 
(   ) Atendimento ao Público   (   ) Educação Fiscal 
(   ) Outras (especificar):  
       _____________________________________________________________                
       _____________________________________________________________ 
 

10) Você possui habilidade (domínio) no uso dos rec ursos de informática para 
realizar suas tarefas (sistemas internos, processad or de textos, planilha 
eletrônica)?  

     (   ) sim 
     (   ) não 
 
     Se negativo, especifique o sistema e os motivos: 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
 
11) Você utiliza a internet com desenvoltura no seu  trabalho para fazer 

pesquisas ou se comunicar com os colegas (correio e letrônico)?  
     (   ) sim 
     (   ) não 
     Se negativo, especifique o motivo: 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
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12) A Educação On-Line é uma modalidade de capacita ção à distância que 
oferece cursos via internet e intranet. Quanto à pa rticipação em cursos on-
line, assinale a opção na qual você melhor se enqua dra: 
(   ) participei de curso on-line e recomendo a adoção dessa modalidade;  
(   ) participei, mas não aprovei a metodologia; 
(   ) não participei ainda de curso on-line, mas pretendo fazê-lo, pois obtive boas 
       referências sobre essa modalidade;    
(   ) não tenho interesse em experimentar essa forma de aprendizado; 
 
Justifique sua resposta e indique temas e/ou cursos que poderiam ser ofertados 
via on-line: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
13) Você costuma consultar o acervo da Biblioteca d a SEFA?  
     (   ) sim 
     (   ) não 
 
     Se negativo, especifique o motivo: 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
 
14) Como você avalia o acervo da biblioteca da SEFA  ?  

(    ) Excelente 
(    ) Bom 
(    ) Deficiente 
(    ) Desconheço o acervo 
 
Quais mudanças você sugere: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________    
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Apêndice A.2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
Entrevista com os servidores do nível de Alta Direç ão e Coordenação 
(Secretário, Secretários-Adjuntos, Diretores e Coor denadores de Unidades) .  
 
Informar ao entrevistado que: 

- o presente formulário é parte de um estudo sobre as necessidades de capacitação 

e desenvolvimento profissional dos servidores da SEFA.  

 
- as respostas contribuirão para a elaboração de Programa de Educação Corporativa 

para a Secretaria, tema do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo como 

requisito para a obtenção do grau de Mestre em Gestão Empresarial pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). 

  
- por tratar-se de pesquisa acadêmica, será preservado o sigilo das informações 

obtidas e o anonimato dos respondentes.  

 
- ele deve procurar responder da forma mais sincera possível. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
Unidade: __________________________  Cargo:  __________________________ 

 

1) Sexo 
      (   ) masculino    (   ) feminino 
 
2)  Idade (anos) 

      (   ) 20 a 30            (   ) 31 a 40           (   ) 41 a 50           (   ) Mais de 50  
   
3) Nível de Escolaridade  

(   ) ensino médio         
(   ) superior em andamento       
(   ) superior completo         
(   ) pós-graduação – especialização, em andamento 
(   ) pós-graduação - especialização          
(   ) pós-graduação – mestrado/doutorado, em andamento 
(   ) pós-graduação – mestrado 
(   ) pós-graduação - doutorado 

 
4)  Área de formação (admite mais de um assinalamen to) 

(   ) Administração   (   ) Ciências Contábeis  
(   ) Direito    (   ) Engenharia                       
(   ) Psicologia    (   ) Ciências Sociais                  
(   ) Ciências da Computação  (   ) Economia 
(   ) Outras (indicar): ________________________________________________
                   
 

5) Em sua opinião, os gestores da SEFA, em todos os  níveis, recebem a 
preparação adequada para exercer a função? 

    (   ) sim 
    (   ) não 

 
Justifique sua resposta: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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6) O que você entende por Competência Profissional ? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

7) Quais competências/habilidades você considera ma is importantes para a 
formação de gestores do Nível Estratégico/Alta Dire ção (Secretário, 
Secretário-Adjunto, Diretor):  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

8) De que forma você detecta carências de competênc ias dos membros de sua 
equipe ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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9) Quais as principais carências de competências/ha bilidades você identifica 
atualmente nos seguintes níveis: 

 

     a) Nível Tático/Coordenação (Coordenador de Unidade, Coordenador de Célula): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

     b) Nível Operacional Fiscal (Auditor, Agente Auxiliar): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

c) Nível Operacional Administrativo (Assessor, Gerente, Apoio Administrativo): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

10) Quais critérios você utiliza para indicar servi dores para participar de 
cursos de capacitação? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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11) Como é avaliada a utilização de novos conhecime ntos, na sua unidade, 
após a participação de servidores em cursos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________      

 
12) Como você avalia o acervo da biblioteca da SEFA  ?  

(    ) Excelente 
(    ) Bom 
(    ) Deficiente 
(    ) Desconheço o acervo 
 
Quais mudanças você sugere: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
13) Na sua visão, em que áreas do conhecimento a Se cretaria deveria investir, 

em nível de graduação e pós-graduação, e para quais  cargos? 
 
Graduação: Áreas/Cargos: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Pós-Graduação: Áreas/Cargos: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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14) Aponte sugestões para um programa de formação d e candidatos 
aspirantes a cargos de gestão (banco de talentos): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 
 
15) O papel da Escola Fazendária está alinhado aos objetivos estratégicos da 

Secretaria?  
(   ) sim 
(   ) não  
 
Se negativo, quais mudanças você sugere: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
16) Além dos cursos formais, quais outros conhecime ntos (cultura geral) você 

julga importantes para a formação de um profissiona l ?    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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17) A Educação On-Line é uma modalidade de capacita ção à distância que 
oferece cursos via internet e intranet. Como você a valia a possibilidade da 
SEFA adotar tal sistemática de formação?  Quais tem as e/ou cursos você 
entende que poderiam ser disponibilizados via on-li ne?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ _ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 



 157 

Apêndice A.3 - ROTEIRO DE VISITA TÉCNICA EM EMPRESA  
 

Empresa: ___________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Site: _____________________________   E-mail: ___________________________ 

Contato: _________________________________  Tel: _______________________ 

Cargo: ____________________________ Setor: ____________________________ 

 

1) Quais os cursos disponibilizados pela empresa pa ra seus empregados? 
 
2) Quais os segmentos/cargos priorizados para parti cipação em cursos? 
 
3) Quais os meios de acesso aos cursos (presencial,  à distância, intranet)? 
 
4) Como ocorre o processo de indicação de um partic ipante para um curso?   
 
5) Como é avaliado o desempenho dos participantes, após os cursos? 
 
6) Como são escolhidos os instrutores/educadores co rporativos? 
 
7) Como são preparados/qualificados os educadores? 
 
8) Como se dá o processo de avaliação da atuação do s educadores? 
 
9) Como são identificadas as carências de competênc ias dos funcionários ? 
 
10) Como o diagnóstico de carências é utilizado no desenvolvimento de novos 

cursos ? 
 
11) Além dos cursos formais, quais outros conhecime ntos (cultura geral) a 

empresa julga importantes para a formação de um pro fissional ? 
 
12) Como se inicia e quais as etapas do processo de  criação de um curso? 
 
13) Quais critérios são utilizados para decidir se um curso ocorrerá de forma 

on-line, presencial ou por meio de CD’s e apostilas ? 
 
14) Como são definidos os conteúdos programáticos d e cada curso? 
 
15) Quais as metodologias de ensino utilizadas dura nte os cursos?  
 
16) Como ocorre o processo de reavaliação do conteú do dos cursos? 
 
17) Há programa de incentivo à graduação e pós-grad uação? 
 
18) Há incentivo à participação em cursos externos?  
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19) Há quanto tempo a empresa investe em Educação C orporativa? 
 
20) Qual a estrutura física utilizada para a área d e Educação Corporativa?  
 
21) Qual a estrutura de cargos utilizada pela área de Educação Corporativa? 
 
22) Qual o volume de recursos financeiros consumido s por ano? 
 
23) Quais os principais resultados apresentados pel a Educação Corporativa, 

para a empresa? 
 
24) Quais os planos para expansão da área de Educaç ão Corporativa, na 

empresa? 
 
25) Quais os pontos principais do projeto pedagógic o adotado pela 

organização? 
 
26) Qual a plataforma tecnológica utilizada para da r suporte aos cursos on-

line?  
 
27) Quais as principais dificuldades enfrentadas na  realização de cursos na 
modalidade on-line? 



 159 

APÊNDICE B – PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Apêndice B.1 - LISTA DE RESPONDENTES DO QUESTIONÁRI O 

 

NR.  NOME    CARGO   LOTAÇÃO  

 

1 Alba Nazaré Pinto do Carmo  Coordenador Fazendário DITES 

2 Lincoln José da Gama Costa  Coordenador Fazendário CAFE 

3 Cristiano Moreira da Silva  Coordenador Fazendário DTI 

4 Wagner Capelli    Coordenador Fazendário DICONF 

5 Márcio José A. Carvalho  Coordenador Fazendário DFI 

6 Paulo Miguel Garcia Câmara  Coordenador Fazendário DAD 

7 Maria de Fátima F. Pinheiro  Coordenador Fazendário DAD 

8 Gilvâ Pinheiro Ribeiro   Coordenador Fazendário DAIF 

9 Iracema Satomi Yokokura  Coordenador Fazendário DTR 

10 Cinthya Maria M. Lobato Martins Coordenador Fazendária DAD 

11 Manoel de Moraes Nunes  Assessor   CMGF 

12 Lourdes Terezinha L.G.da Costa Assessor   DAD 

13 Adélia Maria da Silva Macedo Assessor   CMGF 

14 Lívio Cícero Campbell Pontes Assessor   DAD 

15 Natália Couto Dias   Gerente Fazendário DTI 

16 Luiz Ichihara Beviláqua  Gerente Fazendário DAIF 

17 Eliana de Oliveira Semblano  Gerente Fazendário DAD 

18 Raimundo Nonato Marinho  Gerente Fazendário DAD 

19 Eliana de Oliveira Pinto  Auxiliar Técnico  DAIF 

20 Lorena Navar    Auxiliar Técnico  DAIF 

21 Zilda Maria Moraes Benjamin Administrador  EFAZ 

22 Lucineide Miranda Machado  Agente Administrativo GSA-REC 

23 Alfredina Miranda Teixeira  Agente Administrativo DAD 

24 Maria do Socorro de Deus Silva Agente Administrativo DAD 

25 Ana Tereza Moura Lima  Agente Administrativo DFI 

26 Sandra Maria B. Beckman Abreu Agente Administrativo DAD 

27 Edílson Ferreira Barbosa  Agente Administrativo DAD 

28 Daniel Tadeu Figueiredo  Agente Administrativo CEEAT Grandes 
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            Contribuintes 

29 Armando Barbosa G. Costa  Auditor Fiscal  DFI 

30 Rosilene de Lima e Lima  Auditor Fiscal  CECOMT 
            Araguaia 

31 George Tavares dos Santos  Auditor Fiscal  CERAT Serra do 
           Cachimbo 

32 Carlos Alberto Vieira   Auditor Fiscal  CERAT  
           Paragominas 

33 Celso Sabino de Oliveira  Auditor Fiscal  CERAT Belém 

34 José Tadeu R. Bispo Santos  Auditor Fiscal  CERAT 
            Paragominas 

35 Nilda Campos Baptista  Auditor Fiscal  DTR 

36 Ione do Socorro G. da Silva  Auditor Fiscal  DFI 

37 Frederico do Nascimento Paiva Agente Aux. Fiscalização CECOMT Gurupi 

38 Altino Nascimento Sampaio  Agente Aux. Fiscalização CERAT Castanhal 

39 Nilson Klinger Santos   Agente Aux. Fiscalização  CERAT Belém 

40 João Batista Bentes da Rocha Agente Aux. Fiscalização CECOMT Portos

          e Aeroportos 

41 Ana Cristina Viana Abreu  Agente Aux. Fiscalização COFAZ 

42 Karla Trindade Lima   Agente Aux. Fiscalização CAFE 

43 Rutilene Garcia    Agente Aux. Fiscalização DFI 

44 Rivânia Raquel Mariano Porto Agente Aux. Fiscalização OUVIDORIA 
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Apêndice B.2 - LISTA DE ENTREVISTADOS 

 

NÚMERO ATOR  CARGO    LOTAÇÃO   

 

1  A  Secretário de Estado da Fazenda GS 

2  B  Secretário-Adjunto do Tesouro GSA-TESOU 

3  C  Secretário-Adjunto de Receitas GSA-REC 

4  D  Diretor Fazendário   DTI 

5  E  Diretor Fazendário   CMGF 

6  F  Diretor Fazendário   DITES 

7  G  Corregedor Fazendário  COFAZ 

8  H  Presidente    TARF 

9  I  Diretor Fazendário   DTR 

10  J  Coordenador Fazendário  EFAZ 

11  K  Coordenador Fazendário  CEEAT IPVA/ITCD 

12  L  Coordenador Fazendário  CEEAT MPE 

13  M  Coordenador Fazendário  CECOMT B. CANDIRU 

14  N  Coordenador Fazendário  CERAT MARITUBA 

15  O  Coordenador Fazendário  CECOMT C.ARAGUAIA 

16  P  Coordenador Fazendário  CEEAT G.CONTRIBUINTES 

17  Q  Coordenador Fazendário  CERAT CASTANHAL 

18  R  Coordenador Fazendário  CERAT BELÉM 

19  S  Diretor Fazendário   DAIF 

20  T  Diretor Fazendário   CONJUR 
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APÊNDICE C – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DOS RESPONDENTES E    

                           ENTREVISTADOS 

 

Apêndice C.1 – Dos Respondentes 

 

Questão 6 – Formas de Identificação de Carências de  Competências 

- O gestor não solicita capacitação, na mentalidade desses gestores não existe a 

palavra “capacitação”; há uma carência muito grande nesta área, há pelo menos 

dois anos não temos relato de cursos feitos por servidores em nosso setor; 

- Os gestores, para oferecerem um atendimento mais qualificado aos seus 

colaboradores, precisam ser melhor treinados; 

- O gestor está aberto para perceber as carências, discutindo uma forma de 

supri-las através da capacitação; 

     - O próprio servidor declara sua carência em determinada matéria dentro de sua 

       área de atuação. 

 

Questão 7 – Formas de Escolha de Cursos e de Indica ção de Participantes 

- Tenho interesse em fazer cursos, mas como sou secretária de gestor e não há 

outra pessoa para me substituir isso impossibilita que eu participe dos cursos;  

- Se o servidor faz curso o trabalho pára, logo não há estimulo para cursos; 

- De modo geral, e por deficiência do órgão de capacitação, os gestores não são 

orientados a solicitar cursos para seus colaboradores; 

 

Questão 10 – Habilidade no Uso de Aplicativos de In formática 

     Se negativo, especifique o sistema e os motivos: 

- Excel, visto que durante o expediente não sobra tempo para arrumar os 

trabalhos em planilhas; 

- Preciso fazer curso de planilhas eletrônicas; 

- Tenho tido dificuldades com a planilha eletrônica do BR Office. 

- Gostaria de dominar a planilha eletrônica e o Siat, para obter dados sobre 

arrecadação; 

- Quero fazer um curso de Excel avançado; 

- Falta de empenho para participar de cursos. 
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Questão 11 – Desenvoltura no Uso de Internet (Respondentes)  

Se negativo, especifique o sistema e os motivos: 

- Não, mas com a ajuda de colegas a utilização da internet vem melhorando; 

 

Questão 12 – Participação em Cursos de Educação On-Line (Respond entes) 

Justifique sua resposta e indique temas e/ou cursos que poderiam ser ofertados 

via on-line:  

- A SEFA deveria incentivar a capacitação on-line, oferecendo os seguintes 

temas: Gerência de Projetos, Desenvolvimento de Equipes, Planejamento de 

Atividades, Gestão Pública, Política Fiscal e Tributária, Orçamento Público; 

- Curso on-line na área de legislação tributária e auditoria contábil e fiscal; 

- Um curso on-line requer domínio de informática básica; sugiro cursos teóricos 

tais como legislação básica, língua estrangeira, contabilidade básica; 

- Cursos sobre Direito Tributário e palestras sobre as discussões da reforma 

tributária; 

- Participei de curso on-line de inglês, sugiro curso de tributação; 

- O curso on-line oferece flexibilidade de horário e deixa o aluno mais 

independente. Sugiro cursos de Língua Portuguesa, Direito Tributário e Língua 

Estrangeira Instrumental voltada para a área de tributação, arrecadação e 

fiscalização; 

- Gostaria de fazer um curso na área de Direito Internacional Público ou Direito 

de Estado; 

- Quero fazer cursos on-line nas áreas indicadas de 1 a 10, da questão nº 9; 

- O curso on-line seria muito interessante, e seria um incentivo para fazer uma 

faculdade a distância, e até mesmo um mestrado ou doutorado;  

- Sugiro cursos de liderança e legislação fiscal; 

- Cursos on-line: pós-graduação/mestrado em Direito do Estado, reformas dos 

Códigos de Processo Civil e de Processo Penal; 

- Cursos: banco de dados, programação orientada a objetos, linguagem Java, 

Inglês; 

- A modalidade on-line é a mais adequada para democratizar o conhecimento, 

pois os servidores, nas mais diversas localidades, podem ter acesso; 
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- Os cursos on-line têm as seguintes vantagens: baixo custo, fortalecem a 

disciplina e oportunizam a troca de informações. Temas: gestão de projetos, 

gestão da qualidade, planejamento estratégico; 

- Intelecção e interpretação de textos, gramática; Direito Processual, 

Constitucional, Tributário e Comercial, Legislação Aduaneira; Comércio 

Exterior/ICMS, Substituição Tributária, ECF, Documentário Fiscal, IPVA e ITCD; 

prática de Auditoria Fiscal, escrituração fiscal digital; 

- É gratificante poder estudar fazendo o meu próprio horário e sem sair de casa. 

O ambiente virtual de ensino é uma ferramenta ótima. 

- Vantagens: custo reduzido e otimização de tempo; sugiro os cursos de Gestão 

Pública, Legislação Tributária, Política Fiscal e Tributária; 

- Como nosso Estado é muito grande, acredito que uma ferramenta como a 

Educação On-line poderá alcançar os servidores que estão afastados de Belém. 

Cursos sugeridos: Legislação Tributária, Educação Fiscal; relacionamento 

interpessoal no trabalho, prevenção a diabetes, depressão, LER/DORT, stress; 

- Participei de dois cursos on-line como aluna, com excelente resultado, e de 

outros dois como tutora. Pontos positivos: flexibilidade de tempo e menor custo. 

Sugestão de cursos: redação oficial e gramática, atendimento ao público, 

educação fiscal, curso de tutor; 

- Vantagens: economia de tempo, praticidade, permanência no trabalho. Cursos: 

Direito Tributário, Administrativo e Constitucional, Gestão de Projetos, Gestão de 

Equipes; 

- Redação, termos de referência, processo decisório, planilha eletrônica 

avançada, administração do tempo, idiomas, gestão de custos, planejamento; 

- Devido à grande capilaridade de unidades em um Estado continental, 

recomendo os cursos on-line para a área tributária e de sistemas corporativos; 

- Cursos: gestão de documentos, gestão do tempo, Open Office: texto, planilha e 

apresentações, web mail, internet; 

- A educação on-line torna-se uma ferramenta inteligente de aquisição de 

conhecimentos, pois custa menos e requer menos tempo do aluno; 

- Os cursos on-line podem aprimorar tanto a atuação profissional quanto a vida 

particular. Cursos sugeridos: Matemática Financeira, Técnicas de Negociação, 

Relaxamento Anti-Stress;  

- Cursos indicados: Análise de Custos, Auditoria, Redação; 
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- A educação on-line é uma solução fundamental para romper a barreira das 

grandes distâncias no Estado. Treinamento no uso de sistemas internos: e-mail, 

internet, Siat; 

- Cursos de Direito Administrativo, Direito Tributário, Contabilidade Geral e de 

Custos; 

-Gostaria de fazer um curso on-line sobre auditoria fiscal e contábil; 

- Indico cursos relacionados à importação e exportação; 

- Participei do curso de Educação Fiscal à distância (ESAF), e gostei da 

metodologia. Cursos: pós-graduação na área de economia regional urbana , com 

temas voltados ao desenvolvimento sustentável da região; 

- O curso on-line de Gestão de Projetos (ESAF) foi superficial e não houve 

acompanhamento da instrutora. Indico curso de Gestão Tributária; 

- Recomendo os cursos on-line porque permitem o aprendizado mais dinâmico, 

onde o próprio aluno desenvolve a auto-confiança e o auto-aprendizado de forma 

mais eficiente; 

 

Questão 13 - Consulta ao do Acervo da Biblioteca (Respondentes) 

   Se negativo, especifique o motivo: 

- O acervo de nossa biblioteca é bastante desatualizado; 

- Distanciamento do local de trabalho em relação à biblioteca, que fica em Belém; 

- Possuo outros meios para pesquisa: livros próprios e internet; 

- Pretendo visitar a biblioteca para conhecer as instalações e o acervo; 

- Quando fazia consultas, percebia muita defasagem, por isso há muito tempo 

não consulto o acervo da biblioteca; 

- Não, pois meu horário livre é incompatível com o da biblioteca. Penso que a 

biblioteca deveria ser também um espaço de entretenimento, disponibilizando 

revistas semanais como Época, Veja, Isto É, etc; 

- Acho que deveria melhorar muito, e também atender os filhos de funcionários;  

- Não frequento a biblioteca, pois trabalho em unidade de fronteira; 

- Não, devido a biblioteca possuir acervo apenas sobre a área tributária; 

- Visitei várias vezes e em nenhuma delas a obra estava disponível. Consegui a 

informação desejada posteriormente, via internet; 

- Deficiência do acervo e ambiente inadequado à leitura e à pesquisa; 
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- Não. Estou acostumado a recorrer a bibliotecas de universidades, com acervo 

mais diversificado; 

- Falta melhorar o atendimento, para melhorar o acolhimento das pessoas que 

procuram a biblioteca; considero a biblioteca um espaço letárgico tanto no 

aspecto físico como no aspecto humano; falta informatizar; 

- Não, pois as consultas ao Diário Oficial são supridas pela internet; 

- O espaço da biblioteca não é convidativo e nem confortável; limitação do 

horário de atendimento somente pela manhã; 

- Não, pois os livros de minha área de atuação não estão à disposição em nossa 

biblioteca; 

- Não conheço o acervo da biblioteca; 

- A maioria dos livros tem edições não atualizadas; 

- Não, pois moro em outro município; 

- Trabalho em unidade do interior e tenho minha própria biblioteca; 

- Não conheço o acervo e a divulgação é mínima; 

- Distância, desinteresse. 

 

Questão 14 - Avaliação do Acervo da Biblioteca (Respondentes) 

Quais mudanças você sugere: 

- A localização da biblioteca não propicia estímulo aos servidores. Sugiro tentar 

disponibilizar outro local mais próximo;  

- Atualização o acervo, reforma física, modernização tecnológica, biblioteca on-

line. Implantação de programa de capacitação e motivação dos servidores da 

biblioteca; 

- Não tenho conhecimento do acervo, portanto fica difícil opinar; 

- Não conheço o acervo; 

- Mudança do horário de funcionamento; espaço adequado para leitura livre e de 

maior concentração; livros diversificados e atualizados;  

- O acervo deveria ser mais abrangente em diversas áreas do conhecimento e 

não só restrito aos assuntos fazendários; 

- Não tenho informações a respeito do acervo; 

- Sugiro a inclusão de material sobre RH, questões sociais e comportamentais; 

atendimento de qualidade aos visitantes, feito por pessoas com conhecimento 

amplo sobre várias temáticas; ampliação do horário de atendimento. 
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- Aquisição de obras novas e atualização do acervo existente; 

- Pesquisa junto a servidores sobre necessidade de livros, jornais, revistas e 

periódicos técnicos; reforma das instalações; 

- Gostaria que tivesse mais títulos de computação e finanças públicas; 

- Ações de estímulo à leitura. Ex: instituir o “café com letras”, bate-papo com o 

autor, mesas redondas sobre variados temas (tributário, desenvolvimento 

profissional, educação financeira, etiqueta profissional, dependência química); 

envolver familiares de servidores e os aposentados; 

- Aquisição de livros de Administração Estratégica, Gestão da Qualidade e 

Gestão de Projetos; informatizar sistema de empréstimo de obras; 

- Tornar o ambiente silencioso e agradável para leitura e pesquisa; incorporar as 

facilidades trazidas pela internet; adquirir livros especializados na área tributária, 

direito processual e constitucional, comércio exterior e tributos estaduais; 

- Equipar a biblioteca com computadores e pessoas treinadas para orientar as 

pesquisas de legislação e outras; 

- Reforma do espaço físico, modernização do acervo, aquisição de periódicos; 

transformar a biblioteca em um espaço de eventos culturais, como lançamento 

de livros, saraus de poesia e música; estender as atividades da biblioteca às 

unidades do interior do Estado; 

- Reforma física e assinatura on-line de assuntos da área tributária; 

- A SEFA possui vários mecanismos de comunicação interna – intranet, internet e 

e-mail – que não são utilizados pela biblioteca para divulgação do acervo; criar 

pólos da biblioteca no interior; 

- Instalação de computadores e leitura ativa com debates; 

- Minha avaliação fica prejudicada por não ser usuário da biblioteca; 

- Revisão do acervo e aquisição de obras sobre cultura geral, filosofia, meio-

ambiente; instalação de computadores para realização de cursos on-line; 

- Aquisição de dicionários, anuários, periódicos, mapas, normas técnicas e banco 

de monografias; 

- Adquirir livros de autores paraenses; atualizar material sobre doutrina tributária 

e sobre decisões judiciais; capacitação para os servidores; 

- Atualização do acervo e disponibilização via on-line; 

- Não posso avaliar, porque não conheço; 
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- Aquisição de novos livros, modernização do leiaute interno, criação da 

Biblioteca Virtual, divulgação da produção acadêmica dos servidores da SEFA, 

fomento à pesquisa; 

- Inclusão de conteúdos multimídia (CD-ROM, CD, DVD), acesso a sites de 

bibliotecas virtuais; criação de salas de estudo individual e em grupo, com TV, 

DVD-player, computador, data-show, como forma de dinamizar o aprendizado; 
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Apêndice C.2 – Dos Entrevistados  

 

Questão 5 – Há Preparação Adequada dos Gestores da SEFA ? 

    Justificativas: 

A – Não. A ausência de uma política continuada de capacitação seria a maior 

explicação para o fato. Deve-se acrescer a ausência de um sistema de 

acompanhamento e avaliação de desempenho, o que produziria efeito de 

preparação e qualificação. 

B – A instituição não prepara as pessoas para a função de gestor, as pessoas se 

qualificam por iniciativa própria, por meio do acúmulo de conhecimentos e 

experiências. 

C – A Secretaria não possui política de formação, sendo dada prioridade para a 

formação técnica. A gestão sempre foi encarada como fruto da experiência. As 

pessoas assumem cargos de chefia sem nunca terem recebido nenhuma 

preparação em gestão. 

D – Não há preparação, principalmente na área de gestão. Nem sempre um bom 

técnico será um bom gestor (experiência própria). O aprendizado ocorre no 

exercício da função, no dia-a-dia. A maior dificuldade é gerir pessoas. 

E – Não há programa formal de capacitação. Há um processo descontínuo, com 

ações isoladas que não atingem os objetivos. 

F – Sim. As pessoas demonstram dominar as áreas que lhes são afetas. 

G – As escolhas para exercer cargos de gestor na SEFA normalmente são feitas 

pela competência técnica ou por indicação política, ou ambas, critérios pouco 

relevantes. O exercício de cargo de gestor requer, principalmente, saber lidar 

com pessoas, com situações de “stress”, ter visão sistêmica da instituição, 

buscar parcerias dentro e fora da instituição, dentre outros atributos.  Assim, os 

critérios hoje utilizados geram escolhas equivocadas, que podem levar a 

instituição a perder um bom técnico e ganhar um gestor sem perfil adequado.   

H – Não há programa de formação de gestores para o exercício da administração 

pública fazendária. 

I – Não. A cultura de nomeação para os cargos em comissão não leva em 

consideração o preparo dos gestores para o exercício de função. Assim sendo, a 

preparação desse gestor torna-se irrelevante, isto é, fica em segundo plano. 
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J – Não, pois não há política de capacitação e desenvolvimento gerencial que 

contemple formação básica e perfil gerencial, o foco ainda é para a execução. A 

escolha dos gestores leva em conta apenas a competência técnica, não há 

preparação prévia para a função gerencial. 

K – Não há processo formativo para gestores na Secretaria, pois na maioria dos 

casos o critério de seleção das gerências é pessoal e/ou político. 

L – Não, pois os dois únicos treinamentos direcionados para Gestão de Pessoas 

realizados pela Secretaria da Fazenda já tem mais de 6 anos, e, por limitações 

financeiras, ficou restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. 

M – Não se trata apenas de receber preparação adequada, mas de possuir perfil 

necessário. Por exemplo, quando a instituição seleciona novos servidores, pelo 

menos do grupo TAF, não pensa neles como administradores, mas como 

agentes do fisco. Acredito que quem vai administrar tem que ter 

comprometimento, capacidade de gerir pessoas, gerir recursos materiais e 

processos organizacionais, enfim, perfil de administrador e não apenas perfil 

fiscalista.  

N – De um modo geral, os servidores da SEFA não recebem o treinamento 

específico de gestão para coordenarem unidades, com todas as suas carências e 

peculiaridades. O Curso de Formação de Gestores, realizado no início de 2008 

foi o “pontapé” inicial para esse processo, mas ainda temos que treinar muitos 

colegas. 

O – A SEFA possui grandes técnicos em seu quadro, porém a gerência de 

unidades requer uma preparação onde pouquíssimos servidores possuem esta 

preparação; ser gestor é estar comprometido com as diretrizes do Estado e da 

SEFA, o que não se vê no quadro de gestores. Ser gestor é acima de tudo 

conhecer profundamente aquilo que se faz; saber administrar é difícil e 

administrar por resultados é mais difícil ainda, pois é isso que a sociedade cobra 

dos atuais gestores em qualquer nível do Estado. 

P – O grande problema da administração pública é a interferência política na 

indicação dos gestores e a SEFA também é um desses exemplos, apesar de 

algumas funções serem exercidas obrigatoriamente por servidores do grupo TAF. 

Como alguns dos cargos são exercidos por indicação e não por competência 

técnica, alguns gestores necessitariam de preparação e treinamento, objetivando 

qualificá-los para um melhor e eficiente exercício da função. 
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Q – Infelizmente somente em meados do ano em curso (2008) é que os 

coordenadores das CERAT e CECOMT receberam um treinamento específico 

para o exercício do cargo. Durante todo o período de existência da SEFA nunca 

houve uma iniciativa igual a essa, mas, devido a questões orçamentárias, os 

novos gestores que assumiram após o curso, não tiveram oportunidade de fazê-

lo. 

R – Não há um banco de talentos com o perfil do servidor, bem como com as 

características da função a ser exercida de modo a identificar as pessoas que 

estariam aptas para exercer determinada função. Caberia à gestão superior 

proceder a sua escolha entre os habilitados. Atualmente as indicações são por 

afinidade pessoal. Há também a elevação de destacados técnicos para o cargo 

de gestores correndo-se o risco de perder um excelente técnico e ganhar um 

razoável gestor. 

S – Não, porque inexiste na SEFA um sistema de qualificação para todos os 

servidores. O que se observa é que apenas um grupo é beneficiado com 

treinamento. 

T – A SEFA precisa capacitar os seus gestores tirando do foco a questão 

tributária e fortalecendo a capacitação na questão administrativa. Os gestores 

necessitam “descobrir” que possuem autonomia para praticar determinados atos 

administrativos, sem ordem superior, isto certamente dará maior eficiência nos 

processos administrativos. O comportamento de alguns gestores, muitas vezes, 

é semelhante a de um gestor do período ditatorial. Há enorme receio de tomada 

de decisões, mesmo sendo em prol da administração. O contribuinte, muitas 

vezes, é tratado como um mero pagador de impostos e não como cidadão que 

contribui com o desenvolvimento do Estado. 

 

Questão 6 - Conceitos de Competência Profissional ( Entrevistados)  

A – É o conjunto de habilidades cognitivas e teóricas que possibilitam o melhor 

desprendimento e exercício das atividades profissionais. A melhor relação entre 

habilidades tácitas, ou seja, construídas pela cognição ao longo de certo período 

de tempo e o aprendizado teórico, levará a maior dotação ou competência 

profissional. 
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B – Está ligada às qualidades necessárias para exercer a função. É a qualidade 

de desempenho das pessoas; saber articular os recursos humanos para alcançar 

os objetivos e extrair o máximo das pessoas. 

C – Conjunto de habilidades que a organização deseja que seus servidores 

possuam. É a soma de conhecimento, habilidade e aptidão. 

D – É o conhecimento ligado à habilidade, para colocá-lo em prática, além da 

experiência. 

E – É a capacidade de um profissional em exercer suas atividades com nível de 

excelência, domínio do assunto. Depende da formação e experiência na 

atividade. É o conhecimento acadêmico e técnico. 

F – Capacidade de desenvolver a contento suas responsabilidades funcionais 

com zelo, responsabilidade e dedicação. 

G – Competência profissional é a demonstração de técnica aliada a resultados 

positivos e com motivação da equipe. 

H – Possui dois sentidos: 1) rol de atribuições desenhadas para o exercício da 

administração por uma autoridade; 2) aptidão pessoal para o exercício de 

atividades, relacionada à boa formação técnica específica, além do 

conhecimento contextual da realidade em que esta preparação vai ser exercida. 

I – Competência profissional consiste não somente na qualificação técnica ou 

acadêmica, mas principalmente na visão holística da instituição. 

J – É a soma do conhecimento, das habilidades e das atitudes das pessoas. Ter 

conhecimento técnico e habilidade para realizar e ter a atitude de querer realizar. 

A competência interpessoal é fundamental para realizar e abrir canais; é preciso 

trabalhar as resistências das pessoas às mudanças, para que possam adquirir 

novas competências.  

K – Pode-se compreender como a dimensão de habilidades profissionais que 

uma pessoa possui, incluindo o planejamento, a organização, a gestão, a 

comunicação de se auto-avaliar/incentivar e ao grupo que atua, com o objetivo 

de alcançar metas e resultados da instituição. 

L – A competência profissional é a condição de execução de uma atividade 

específica, dentro dos preceitos técnicos e éticos estabelecidos para aquele tipo 

de trabalho. Requer conhecimento da atividade, por meio de aprendizado formal 

ou não, a capacidade de entender as necessidades e objetivos da organização, 

visto que o profissional deve perceber as ações a ser executadas ajustadas e/ou 
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alteradas. A competência profissional não pode ser confundida com a simples 

instrução formal. 

M – A capacidade do servidor de utilizar seus conhecimentos, habilidades e 

atitudes, demonstrando saber agir de forma responsável, para obter desempenho 

compatível com as expectativas da instituição. 

N – Competência pode ser encarada como a situação na qual o trabalhador atua 

de forma tecnicamente competente, pautando sua conduta profissional em 

parâmetros bem definidos. 

O – Ser competente é acima de tudo realizar suas obrigações com presteza e 

profissionalismo, adaptar-se às mudanças que ocorrem com grande velocidade. 

P – São as habilidades técnicas e conhecimentos profissionais suficientes para 

exercer com seriedade, ética e eficiência o cargo para qual foi designado. 

Q – É a aptidão ou capacidade que uma pessoa tem para exercer uma 

determinada função, cargo ou tarefa. 

R – A capacidade pessoal de utilização dos saberes escolares ou técnico-

profissionais, voltados para a excelência no desenvolvimento de tarefas, bem 

como para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na situação de trabalho. 

S – A competência profissional exige conhecimento das atividades exercidas, 

qualificação, reciclagem constante, compromisso com a organização e, 

principalmente, acreditar no que faz. No serviço público, é comum observar que o 

servidor é investido no cargo, contudo muitas vezes não demonstra 

compromisso, qualificação e conhecimento no exercício de suas atribuições.  

T – A competência profissional está estritamente ligada ao poder de administrar e 

executar o serviço. O profissional que atua no serviço público precisa ser pró-

ativo e não deixar que as burocracias do Órgão interfiram e impeçam as soluções 

das demandas administrativas. Em outras palavras, é preciso que seja obedecida 

a legalidade dos atos, mas é preciso evitar que estas obstaculizem os 

procedimentos administrativos. Isto é ter competência. 

 

Questão 7 - Competências/habilidades mais important es para a formação de 

gestores do Nível Estratégico/Alta Direção (Secretá rio, Secretário-Adjunto, 

Diretor)  
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A – Julgo importantes cinco habilidades, sendo três cognitivas e duas teóricas: 1) 

Habilidade Agregativa: possibilita atração e congregação de pessoas em torno de 

alguns objetivos focalizados; 2) Capacidade de Foco: eleger metas e objetivos 

exeqüíveis, direcionar esforços; 3) Capacidade Retórica: habilidade de 

convencimento coletivo; 4) Capacidade Discursiva: habilidade teórica de 

desenvolvimento de trajetória a ser seguida, o discurso requer formação e alta 

aprendizagem; 5) Capacidade de decisão tempestiva: decisões requerem 

conhecimento e, ao mesmo tempo, alto nível de cognição, seja pela 

aprendizagem empírica, seja por capacidades natas. 

B – Visão global: política econômica, papel da SEFA dentro do Governo; 

conhecimento técnico da área; habilidade para explorar o conhecimento e o 

talento das pessoas; capacidade inovadora; ver o agora e o futuro. 

C – Liderança, bom relacionamento interpessoal, foco em resultados, motivar a 

equipe, saber cobrar resultados, ética profissional, espírito público, gostar de 

aprender. Capacidade ver o todo, e não apenas a sua área. 

D – Conhecimento de gestão, orçamento, planejamento estratégico, gestão de 

pessoas (o capital humano é fundamental); avaliação de desempenho 

(feedback); habilidade para tratar com pares, chefes e subordinados (negociação 

e relacionamento pessoal); conhecimento técnico da área em que atua; 

conhecimento de estruturas e processos de outras secretarias. 

E – Formação específica na área de atuação, gestão pública, papel do Estado, 

orçamento e finanças, facilidade de relacionamento interpessoal, experiência em 

gestão, capacidade de articulação e mediação de conflitos, ética, visão 

estratégica. 

F – Conhecer a área pela qual é responsável, sempre se reciclando na evolução 

dos conceitos funcionais. 

G – O saber lidar com pessoas, saber lidar com situações de “stress”, ter visão 

sistêmica da instituição, saber buscar parcerias dentro e fora da instituição, saber 

ouvir, ter discernimento, ter boa comunicação, ser pró-ativo e ter entusiasmo. 

Buscar a aproximação com a equipe e com a base, para gerar decisões que 

facilitem o andamento do trabalho e promovam a motivação junto aos servidores.  

H – Liderança, motivação, socialização (relacionamento com outros setores e 

com os subordinados), dignidade, capacidade técnica, exercer direção a partir do 

exemplo que dá, ética, comprometimento, responsabilidade. 
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I – Entendo ser fundamental a qualificação técnica, a visão integral da instituição, 

bem como o espírito de equipe. 

J – Planejamento, capacidade de tomar decisões, objetividade, capacidade de 

síntese, formação de gestores, competência interpessoal (relacionamento), 

comunicação. 

K – Conhecimento do negócio da instituição, liderança, conhecimento estratégico 

das ações do Governo, ética e equidade. 

L – Por ser um órgão especializado a SEFA requer dos seus gestores noção 

geral de Administração Tributária, conhecimentos técnicos específicos de 

Legislação Constitucional Tributária, Economia, Contabilidade e Administração; 

domínio de técnicas de Relações Humanas, com a vertente para Gestão de 

Pessoas e processos de negociação em grupos. 

M – Relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, motivação e 

resolução de conflitos. Além disso, construir e dinamizar equipes de trabalho. 

N – Capacidade de motivação, flexibilidade de posicionamentos diante das 

diversas situação do cotidiano, capacidade de agregar a mão-de-obra “dispersa”, 

habilidade para utilizar de forma mais racional possível os recursos escassos. 

O – Conhecimento da atividade exercida, comunicação, proatividade, 

relacionamento interpessoal, compromisso com a instituição, profissionalismo. 

P – Conhecimentos técnicos e operacionais do funcionamento da Secretaria 

como um todo. O gestor deve possuir espírito de liderança, habilidade para 

trabalho em equipe, ética profissional e acima de tudo comprometimento com a 

organização. 

Q – Conhecimento profundo das atividades inerentes ao cargo; autoridade (não 

autoritarismo); ponderação; saber ouvir sugestões que possam contribuir para 

melhorar as atividades como um todo. 

R – Conhecimento sistêmico da instituição, facilidade para relacionamento 

interpessoal, comprometimento com a instituição, liderança e trabalho em equipe. 

S – Habilidades de integração, compartilhamento de conhecimentos, 

proatividade, respeito e empatia. Cumprimento dos princípios da gestão pública 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). 

T – Entendo que as relações humanas seja a competência mais importante 

dentro do órgão e que perpassa desde o servidor de nível fundamental (o 

motorista, p.ex) ao Gestor titular do Órgão.  
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Questão 8 - Forma de detectar carências de competên cias da equipe  

A – Pela observação no trato cotidiano e em possíveis exercícios retóricos. O 

acompanhamento permanente é uma necessidade em uma Secretaria como 

esta. A busca de instrumentos racionalizadores para acompanhamento de 

pessoal é necessária e vital. Podemos pensar em começar a avaliação de 

desempenho pelo “staff” e a partir daí estendê-la aos demais servidores. 

B – Quando um trabalho não é apresentado com o mesmo nível de qualidade, ou 

extrapola a expectativa ou fica aquém; quando há falta de visão global da SEFA, 

atuação limitada ao seu próprio trabalho. 

C – Pela experiência do dia-a-dia, observando se a pessoa demonstra 

capacidade para realizar determinada tarefa; a partir dos resultados dos autos de 

infração lavrados e julgados, ou seja, o nível de qualidade dos autos. 

D – Quando são detectados erros na execução de projetos; repetição de falhas 

em projetos ou sistemas; perda sistemática de prazos. Não há sistema formal de 

avaliação na Secretaria, peculiaridades da equipe (terceirizados) dificultam a 

avaliação, porém são adotados cronogramas de projetos e prazos. É realizada 

avaliação mensal de resultados, para comparar o previsto com o executado. 

E – No contato pessoal, no dia-a-dia, pela execução das tarefas; quando da 

elaboração de correspondências e relatórios; analisando os resultados. 

F – Quando nota-se indecisão ao executar uma tarefa delegada. 

G – Observando o resultado do trabalho, a demora excessiva na realização das 

tarefas, a falta de organização, o relacionamento com os demais membros da 

equipe; perguntando se sentem necessidade de treinamento  e provocando a 

manifestação em reuniões periódicas realizadas com a equipe. 

H – A partir da observação, relativamente ao interesse pelo serviço que presta, 

pelo cumprimento das metas estabelecidas, pela participação ativa nas reuniões 

e eventos do grupo e a partir do diálogo em grupos menores ou individualmente. 

I – Observando o cumprimento de prazos, os quais são controlados, e analisando 

a qualidade final dos pareceres.  

J – De forma empírica, pela percepção dos resultados apresentados. Não há 

processo formal, sistematizado, de avaliação da qualidade do trabalho 

apresentado. Ex: relatórios, controles estatísticos, tempestividade nas respostas, 
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atenção aos detalhes. E também comparando o resultado do trabalho com os 

papéis, atribuições e responsabilidades de cada um. 

K – Pelas ações e equívocos cometidos, pode-se justificar a carência significativa 

de cursos de atualização na área de administração tributária e áreas correlatas. 

L – Analisando o desempenho individual e comparando com o desempenho dos 

demais componentes da equipe. Dessa forma, é possível mapear as carências 

de cada um. 

M – Objetivamente, repassando e definindo objetivos e metas para a equipe e 

acompanhando e avaliando sistematicamente os resultados obtidos. 

Subjetivamente, além do relacionamento interpessoal, analisando postura e 

comprometimento dos servidores frente à relevância dada para a geração das 

informações. É necessário instituir ferramenta de avaliação de desempenho, que 

permita mensurar, de modo objetivo e sistematizado, como cada servidor está 

desempenhando o seu papel dentro da Secretaria, definindo em quais aspectos 

atendeu, ou deixou de atender.  

N – Basicamente por meio de conversas informais. 

O – Através da observação de atividades diárias nas quais os servidores 

demonstrem ineficiência. 

P – As carências são detectadas principalmente quando determinados servidores 

são designados para executar alguns serviços que exigem conhecimentos 

aprofundados e experiência não só no entendimento da legislação, mas 

principalmente nas especificidades que envolvem cada segmento de empresas 

fiscalizadas. 

Q – Por meio de observação: verifico a qualidade do trabalho, a clareza, o tempo 

gasto na execução das tarefas e se, nas novas situações que aparecem, eles 

sabem como equacioná-las. Também vejo se as críticas são procedentes e se os 

mesmos possuem iniciativa. 

R – Observando o resultado quando da avaliação do relatório, aliado ao tempo 

utilizado para execução da tarefa e nas reuniões de trabalho com objetivos 

específicos. 

S – As carências são detectadas quando, ao traçar um projeto, exercer uma 

atividade ou um processo, o servidor necessita constantemente de orientação, ou 

seja, não consegue desenvolvê-la sozinho, o que acaba tornando a execução da 

tarefa mais lenta. 
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T – Pela leitura dos pareceres que emitem opiniões que, por mais que sejam 

baseadas nas leis vigentes, sempre estarão calcadas no ponto de vista subjetivo. 

É impossível ser neutro, busca-se uma menor parcialidade. Os servidores 

integram o meio social e por isso emitem opiniões de acordo com os seus 

valores, de acordo com o seu “mundo”. As lacunas de competência são 

observadas pelo grau de decisão do servidor (solução definitiva do problema). 

 

Questão 9 - Principais carências de competências/ha bilidades identificadas 

atualmente nos seguintes níveis 
 

     a) Nível Tático/Coordenação (Coordenador de Unidade , Coordenador de 

Célula) 

 A – Vejo dois problemas sérios: 1) Falta de capacidade de foco, sendo reforçada 

por uma baixa formação administrativa. Algo que a SEFA tem que buscar 

equacionar e tem agido positivamente; 2) Falta de decisão tempestiva, sendo 

bastante demoradas as iniciativas do nosso quadro. 

 B – Carência de análise e interpretação de dados e informações, análise da 

situação, leitura de cenários; manter-se informado sobre tendências no âmbito 

federal; habilidade política; carência de domínio de idiomas (inglês técnico e 

espanhol). 

 C – Gestão administrativa (planejamento, decisão), gestão de pessoas; não 

exercem a autonomia que têm (decisão); incapacidade de dizer não; 

comunicação: dificuldade para disseminar diretrizes, metas e prioridades; 

dificuldade para cobrar resultados. Visão limitada à sua área. 

 D – Gestão de pessoas, técnicas de gestão. Não detecto carências de 

conhecimentos tecnológicos, visto que há atualização constante por meio de 

cursos. 

 E – Redação oficial, relacionamento interpessoal, informática, papel do Estado, 

gestão, ética e cumprimento de normas (transparência). Alinhamento às 

diretrizes da Secretaria, história da Amazônia. 

 F – Dependência demasiada dos postos de níveis estratégicos. 

 G – Pouca ou nenhuma habilidade com pessoas da equipe e com os 

contribuintes; falta de visão sistêmica não só da instituição como da própria 

coordenadoria em que atua. Devido à ênfase excessiva dada à atividade fim da 



 179 

unidade, há certo descaso das atividades de apoio, tão essenciais para os 

resultados; focados excessivamente no operacional e perdendo a visão gerencial 

(resultante do volume excessivo de trabalho, incompatível com o tamanho e a 

capacidade da equipe). 

    H – Não identifico carências nesse segmento. 

I – Falta de conhecimento em gestão/administração. 

J – Muitos gestores são “engolidos” pela rotina e deixam de assumir o seu papel. 

Falta poder de comando, se acomodam no cargo. Falta iniciativa para propor 

mudanças, falta de controle, cedem ao corporativismo vigente e a interferências 

políticas e assim a sua atuação não faz muita diferença. Sentimento latente: 

medo da pressão por decisões que devem tomar.  

K – Gestão de pessoas, “acabativa” (iniciativa e conclusão dos projetos) e senso 

de equipe . 

L – Há grande desconhecimento da estrutura da SEFA como um todo, onde as 

pessoas trabalham sem saber quais as conseqüências dos seus atos, o que gera 

repetições de ações e omissões. Quando alguém é nomeado coordenador de 

unidade ou célula, não recebe orientação sobre as ações e as inter-relações com 

as demais unidades. As avaliações restringem-se aos números da arrecadação, 

e as outras ações (administração, atendimento, orientação e inter-relação com 

outras entidades) passam a ser tratadas em grau de importância inferior. 

M – Falta de integração entre os gestores de unidades meio e fim, e de 

participação nas discussões dos problemas e oportunidades, principalmente nas 

áreas finalísticas, com o objetivo de trocar informações.  

N – Dificuldades em trabalhar em equipe, dificuldades em delegar atribuições e 

depois cobrar as realizações. 

O – Não comprometimento com a instituição, carência em gestão de pessoas e 

gestão de processos, não administrar por resultados, falta de profissionalismo, 

carência na comunicação, não pensar de forma macro. 

P – Falta de habilidade na coordenação de trabalhos em equipe e cobrança de 

responsabilidades. 

Q – A atuação fica prejudicada pela extensa gama de atividades exercidas pelos 

Coordenadores, que vão desde a parte operacional (fiscalização, arrecadação, 

informação, etc.), à área gerencial (pessoal, administrativo, atendimento, trato 

com contribuintes). 
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R – Falta de preparo para formar equipes, gerenciar pessoas e as rotinas 

operacionais. 

S – Com algumas exceções, falta de compromisso na execução dos projetos e 

atividades. 

T – Na área administrativa há falta de pró-atividade e isto decorre, a meu ver, da 

falta de autonomia nas células/coordenações, há pouco poder de decisão. Os 

coordenadores se limitam a cumprir diligências das Diretorias. 

 

     b) Nível Operacional Fiscal (Auditor, Agente Tribut ário e Agente Auxiliar de 

Fiscalização) 

 A – Nestes casos temos problemas de desagregação, pois poucos se vêem 

como parte de um corpo único. Por outro lado, reproduz-se a ausência de 

capacidade de foco. 

 B – Falta de visão global, desconhecimento da economia do Estado, da Região; 

falta de domínio de idiomas; desconhecimento de sistemas tributários de outros 

estados e países. 

 C – Atuam de forma dispersa e independente, não priorizam as diretrizes mais 

importantes para o aumento da receita. Falta de conhecimento da execução de 

procedimentos de auditoria; não utilização de aplicativos de informática (Excel, 

banco de dados). 

 D – Falta de domínio de informática. 

 E – Redação oficial, relacionamento interpessoal, informática, falta de 

aprofundamento nos projetos NFE - Nota Fiscal Eletrônica e SPED. 

 F – São muito dependentes dos chefes imediatos (níveis táticos). 

 G – Pouco profissionalismo, atitudes domésticas na solução de problemas, sem 

levar em conta a legalidade, muitas vezes até desconhecida pelos mesmos; 

pouca importância na busca da construção de uma boa  imagem da instituição 

H – Falta capacidade técnica e liderança. 

I –  Inexistência de reciclagem e atualização do conhecimento. 

J – Carência no uso de ferramentas de informática. Falta capacidade de análise 

de dados e informações. 

K – Falta de compromisso com a parte legal, com a instituição, baixo ritmo nas 

atividades e na produtividade. 
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L – Carência em manipulação de banco de dados e processamento de 

informações em lotes (Business Object - BO e Excel) e automação comercial. 

Existe uma visão de independência dos Auditores nas ações, fruto da regra de 

que a produtividade somente é medida pela elaboração de autos de infração. 

Essa passou a ser a maior, se não a única preocupação desses profissionais. Há 

resistência para os serviços de Plantão Fiscal (orientação nas unidades), de 

áreas de DRIEF e SIRIEF (tratamento de obrigações acessórias de 

contribuintes), verificações in loco e serviços de fiscalização chamados de porta-

a-porta, operações de trânsito.  

M – Este nível é bastante influenciado pela falta de uma política institucional 

adequada de recursos humanos, e, independente disso, os servidores devem ser 

estimulados a desenvolver e utilizar seu pleno potencial de forma alinhada às 

estratégias da Secretaria. 

N – Dificuldades em trabalhar em equipe, baixo estímulo para se manter 

atualizado/em constante estudo. 

O – Não comprometimento, desinteresse, falta de profissionalismo, nível 

educacional baixo. 

P – Dificuldades na execução dos trabalhos de auditoria, talvez em decorrência 

da falta de conhecimentos aprofundados de contabilidade, área financeira e o 

próprio acompanhamento de políticas públicas e do comportamento de mercado. 

Q – Uma maior especialização, com constante treinamento em áreas específicas, 

para que novas técnicas fossem incorporadas às suas atividades. 

R – Baixo nível de profissionalismo e falta de espírito de equipe. 

S – Falta de compromisso e de reciclagem de conhecimentos. 

T – Na área administrativa/fiscal falta conhecimento de Gestão, sendo que a 

grande maioria do Grupo TAF precisa conhecer melhor as leis tributárias, em 

especial de nosso estado (Regulamento do ICMS, Lei nº 6.182 – Processo 

Fiscal, Lei do IPVA e do ITCD). 

 

c) Nível Operacional Administrativo (Assessor, Gere nte, Apoio 

Administrativo) 
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A – Nestes casos, se reproduzem as três ordens de problemas levantados, a 

saber: 1) baixa capacidade agregativa para o trabalho; 2) baixa capacidade de 

foco; 3) baixa capacidade de decisão. 

B – Falta de curso de graduação, carência de redação, falta de habilidade em 

informática (e-mail, sistema Siat). 

C – Redação oficial, carência na elaboração de relatórios, informática (Word, 

Excel), gerência de projetos. 

D – Desconhecimento dos processos e negócios executados nas diversas 

unidades (área fiscal/fazendária); desconhecimento de projetos e diretrizes 

(missão, visão da Secretaria). 

E – Redação oficial, relacionamento interpessoal, informática básica. 

F – Falta de objetivo funcional, carência de informática básica. 

G – Falta de visão sistêmica não só da instituição como da própria coordenadoria 

em que atua, resultante da falta de melhor comunicação entre as unidades. 

H – Falta de capacidade técnica (informática, redação). 

I – Falta de conhecimentos básicos (informática, sistemas internos, redação). 

J – Carência na elaboração de relatórios, de redação, de organização do 

trabalho, coleta e sistematização de dados e informações. Falta de domínio de 

ferramentas de informática. Falta de poder de argumentação, tendência à 

subserviência (assessores). 

K – Falta de interesse nas ações e projetos da instituição, falta de 

responsabilidade para com o patrimônio do Estado. 

L – Dificuldades em informática básica e avançada, além de desconhecimento de 

sistemas internos. 

M – Falta de aderência aos objetivos finalísticos da Secretaria. A falta de políticas 

institucionais de gestão de pessoas afeta esta importante integração, e 

conseqüentemente, a geração de resultados. 

N – Falta de iniciativa, carência em redação oficial, falta de domínio em 

informática (planilha eletrônica) 

O – Nível educacional baixo, não comprometimento, desinteresse em obter 

conhecimento, falta de profissionalismo. 

P – Dificuldades em entender que a Secretaria é um grande organismo, e que 

para funcionar, todos os setores precisam estar alinhados aos objetivos 
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organizacionais e que cada gerente ou assessor tem um papel fundamental para 

o sucesso na efetivação dos objetivos e metas traçados. 

Q – Conhecimentos específicos sobre as suas atividades. Por exemplo, curso 

sobre as exigências do Tribunal de Contas do Estado, com relação a correta 

feitura das prestações de contas. 

R – Falta de preparo para gerenciar pessoas e as rotinas operacionais. 

S – Falta de capacitação, como reflexo das carências apontadas nas alíneas “a” 

e “b”, acima (falta de compromisso na realização de atividades e de reciclagem 

de conhecimentos). 

T – Carência na redação de ofícios e relatórios e em aplicativos de informática. 

 

Questão 10 - Critérios utilizados para indicar serv idores para participar de 

cursos/ações de capacitação 

A – As minhas decisões buscam sempre seguir os seguintes parâmetros 

racionais ou lógicos: 1) necessidade do setor; 2) capacidade de retorno do 

servidor; 3) mérito do servidor; 4) disponibilidade de tempo do servidor; 5) 

adequação de conhecimentos do serviço com o curso a ser realizado. 

B – Indico o servidor que tiver a visão global, capaz de utilizar os conhecimentos 

para criar inovação; afinidade do curso com a função. 

C – Identificando dificuldades na execução de tarefas; identificando carências no 

substituto do gestor; por meio de resultados de auditorias. 

D – Se o curso se aplica à área de atuação do servidor; se há carência de 

desempenho. 

E – Pela necessidade do trabalho; afinidade do curso com o trabalho; 

possibilidade de utilização efetiva do conhecimento. 

F – Interesse, dedicação, assiduidade, integração funcional. 

G – De acordo com a necessidade de aprimoramento do servidor e também pelo 

desejo do servidor em participar deste ou daquele curso. 

H – Área de formação do servidor e comprometimento com as ações do setor. 

I – Para os cursos de formação específica a preferência deverá recair no servidor 

que desenvolve aquele tipo de atividade. Para os cursos de formação genérica é 

utilizado o sorteio entre os servidores que ainda não participaram. 

J – Adequação da temática do curso à função do indicado; qualidade de 

desempenho profissional, oportunidade de proporcionar nivelamento da equipe. 
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K – O critério é pelo perfil do servidor e a atividade que desenvolve. 

L – Considero a relação entre o conteúdo do curso e as atividades do setor. Em 

segundo lugar, a interação do servidor com as atividades desempenhadas no 

setor, bem como a sua pré-disposição. 

M – Analiso as funções desempenhadas e as atitudes e o comprometimento, 

pela observação da postura e maneira de ser da pessoa frente às situações, 

assim como a importância dada aos objetivos da Unidade.  

N – A lotação (setor) atual do servidor. 

O – Interesse, profissionalismo, comprometimento, comunicação. 

P – Indicamos os servidores de acordo com os segmentos econômicos que 

monitoram, como forma de mantê-los sempre atualizados, além de levar em 

consideração as habilidades técnicas que cada um possui. 

Q – Procuro indicar servidor que já trabalha, ou tem interesse em trabalhar, no 

segmento do curso ofertado. 

R – Pelas carências detectadas inerentes a área em que está desenvolvendo 

suas atividades. 

S – A indicação leva em consideração a afinidade da função exercida com o 

tema do curso e o interesse do servidor pelo aprendizado. 

T – Tenho procurado socializar os variados temas que nos chegam, pois há 

servidores que emitem opiniões a respeito de apenas um assunto. É preciso ter 

domínio sobre direito administrativo, direito penal-administrativo, tributário e 

comercial, sem se falar no constitucional que é base das outras matérias. As 

indicações para participação de curso - quando a administração oferta, devem 

ser feitas pelo grau de necessidade que os servidores tem em determinadas 

matérias. 

 

Questão 11 - Avaliação da utilização de novos conhe cimentos após a 

participação de servidores em cursos  

A – Não tenho aplicado. 

B – Não é avaliado, não há instrumentos. Como deveria ser: repassar os novos 

conhecimentos à equipe e apresentar projetos, em casos de especialização. 

C – Deveria ser solicitado relato sobre o conteúdo do curso; estimular a 

colocação em prática dos novos conhecimentos. 
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D – Há disseminação interna dos conhecimentos; servidor treinado passa a ser o 

avaliador dos projetos sobre aquele assunto; é solicitado feedback dos clientes 

da Diretoria sobre a qualidade dos trabalhos após o curso. 

E – Pela implementação dos conteúdos absorvidos; pela memória de 

participação (relato do conteúdo); incorporação de elementos novos na atuação. 

F – No campo experimental de serviço, procurando operacionalizar a teoria. 

 G – Não fazemos avaliação. Alguns, ao retornar, por iniciativa própria, repassam 

aos demais. 

H – Não é feita avaliação específica. Aproveita-se a avaliação realizada no 

próprio curso de aperfeiçoamento. 

I – Os novos conhecimentos adquiridos são avaliados pelo desenvolvimento de 

trabalhos pertinentes, bem como pelo assessoramento aos demais integrantes 

da equipe. 

J – Pela elaboração e apresentação de relatórios à equipe, sobre o conteúdo do 

curso. 

K – Alguns servidores compartilham o conhecimento.  A instituição carece de 

política de capacitação, disseminação do conhecimento e respectivos sistemas. 

L – Normalmente é feita uma pequena entrevista informal, para colher a opinião 

do servidor quanto ao curso, seu conteúdo, a qualidade do instrutor e do material. 

Solicito a socialização do material. Se vinculado a alguma ação em execução 

dentro dos trabalhos do setor, solicito a sugestão de aplicação desses 

conhecimentos, inclusive, na revisão de rotinas em uso. 

M – Basicamente utilizamos bastante a metodologia de promover reuniões e fixar 

cartazes pela Unidade para lembrar das informações técnicas repassadas, bem 

como procedimentos a serem cumpridos.  

N – Não há forma definida de avaliação. 

O – Os servidores que passam por treinamentos nesta unidade são 

multiplicadores dos cursos, onde aplicamos todo o conhecimento adquirido. 

P – Não existe uma avaliação específica, o conhecimento adquirido é utilizado no 

próprio monitoramento das empresas. 

Q – A nossa avaliação é positiva, pois sempre solicito à pessoa que participou do 

treinamento que dissemine entre os outros servidores os conhecimentos 

adquiridos, para que mais pessoas possam se beneficiar do aprendizado. 

 R – Pela mudança do perfil do servidor, após o curso, quer seja no 
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relacionamento interpessoal ou no desempenho de suas atividades. 

S – Com o compartilhamento do conhecimento com os demais membros da 

equipe ou outros servidores da SEFA.  

T – Após a participação em determinado curso é preciso que um caso concreto 

seja submetido ao servidor, pois somente assim pode ser feita a auto-avaliação e 

a avaliação pelo gestor. 

 

Questão 12 - Avaliação do Acervo da Biblioteca 

Quais mudanças você sugere: 

A – Mudanças na estrutura, com adequação do local e de equipamentos. Deve 

ter cabines de leitura e sala de áudio-visual; disponibilidade de periódicos: Carta 

Capital e Valor Econômico. Aquisição de acervo – livros e CD’s/DVD’s 

informativos e formativos – ver o Núcleo de Áudio-visual da UFRJ e da Fundação 

Anchieta. 

B – Melhoria dos recursos humanos: mais bibliotecários e cursos de atualização; 

assinatura de periódicos (ex: Conjuntura Econômica). Implantação de consulta 

on-line ao acervo. 

C – Aquisição de acervo atualizado à atividade fazendária; instalar computadores 

para pesquisa, acesso à internet; sistema de controle de acervo e de 

empréstimos; treinamento das bibliotecárias. 

D – Diversificar o acervo, abrangendo política, economia, tecnologia da 

informação, auditoria; automatizar o acervo e o atendimento; divulgação do 

acervo e das aquisições; opinião dos leitores sobre conteúdo das obras; 

disponibilizar periódicos e revistas. 

E – Atualização e ampliação do acervo; biblioteca virtual: trabalhos acadêmicos, 

banco de monografias, dissertações, papers; informatização do acervo; terminal 

para consulta do acervo. 

F – Informatizar o acervo e a consulta. 

G – Desconheço o acervo. Sugestões: divulgação do acervo, através da intranet, 

por assunto, autor, editora, das novidades e das normas para empréstimos; 

criação de comitê de servidores para avaliar necessidades e propor novas 

aquisições; criar programa de doação de livros, pelos servidores; incluir obras de 

literatura geral; fazer eventos com escritores paraenses; criar sala de música 
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para audições musicais com estudantes de música da rede pública ou utilizar o 

auditório para essa mesma finalidade. 

H – Ampliação para além de uma biblioteca: Dvdteca, vídeoteca, etc., a partir da 

aquisição de acervo atualizado de livros, periódicos e de DVD’s com cursos 

especializados nas áreas do Direito, Contabilidade, Economia e finanças. 

I – É necessária a reposição e atualização dos compêndios de consulta de forma 

contínua. 

J – Reforma física das instalações; criar ambiente acolhedor para atrair os 

leitores; adoção de estratégias de divulgação de temas de interesse de pesquisa 

e de novas obras. 

K – Aquisição de obras atuais, em meio eletrônico, disponibilizadas na intranet, 

para acesso de todos; realização de gincanas virtuais e presenciais. Faltam 

eventos na área cultural. 

L – Aquisição de publicações eletrônicas, cujo conteúdo possa ser atualizado 

mais rapidamente (atualização prevista em contrato). A possibilidade de 

socialização desse material para todas as unidades da SEFA facilitaria o acesso 

dos servidores, permitindo a ampliação do alcance da biblioteca (acervo virtual). 

M – Catálogo eletrônico (intranet) das obras disponíveis, com possibilidade de 

empréstimo (envio pelo malote), os servidores do interior. Com relação à 

estrutura, seria útil um local específico para estudos e consultas. 

N – Aquisição de livros mais recentes, bem como programas que estimulem os 

servidores a utilizarem mais a biblioteca da SEFA. 

O – Bom (sem sugestões). 

P – Que fosse estabelecido no orçamento anual da Secretaria um valor factível 

que viabilização aquisição de novos livros e periódicos. 

Q – Acesso via sistema às obras do acervo: os servidores, principalmente do 

interior, poderiam solicitar livros, via sistema, que chegaria via malote, com prazo 

para devolvê-lo. Haveria uma socialização das obras existentes. 

R – Maior divulgação do acervo da biblioteca. 

S – Ampliação e atualização do acervo, melhoria no espaço físico. 

T – Ampliação do espaço físico e dar funcionalidade: a solução seria a 

transferência da biblioteca para outro local e agregá-la à Escola Fazendária.  
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Questão 13 - Áreas do conhecimento e cargos nos qua is a Secretaria deve 

investir, em nível de graduação e pós-graduação 

 

a) Graduação: Áreas/Cargos: 

A – Áreas fins: Direito, Contabilidade, Economia, Administração, Estatística, para 

os cargos em geral. Considerar também os cursos da área de Tecnologia de 

Informação. 

B – Economia, Administração, Contabilidade (níveis de execução e 

administrativo). 

C – Direito, Administração, contábeis, Economia, Estatística (não dirigentes). 

D – Administração, Direito, Contabilidade, Economia (servidores em geral). 

E – Economia, Ciências Contábeis, Administração, Direito, Estatística 

(Coordenadores de Células e Agentes Auxiliares de Fiscalização). 

F – Contabilidade e Finanças Públicas (Técnicos em Gestão Pública). 

G – Contabilidade, Administração, Direito, Economia (níveis de execução). 

H – Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis (todos os cargos de 

gestor). 

I – Administração, Economia, Ciências Contábeis e Direito (para servidores da 

área administrativa).  

J – Estatística (técnicos da DAIF - Arrecadação); Economia (Tesouro, DAIF); 

Tecnologia da Informação (DTI, área fiscal). 

K – Contábeis, Direito, Economia, Administração e Comércio Exterior, para 

Auditores e Agentes Auxiliares de Fiscalização; Engenharia de Segurança de 

Sistemas, para Analistas de Sistemas; Administração, Engenharia, Psicologia, 

Pedagogia, para técnicos da área meio.   

L – Direito, Contabilidade, Administração, Ciências Contábeis, para servidores do 

grupo TAF. 

M – Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Informática, Matemática e 

Estatística aplicadas, de forma presencial e a distância (via on-line), a exemplo 

de uma Universidade Corporativa. 

N – Secretariado para os servidores do atendimento e secretárias; Direito, para 

os Agentes e Auditores; Contabilidade, para os Agentes e Auditores; Economia, 

para os Diretores; 
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O – Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Informática (para Auditores 

e Agentes). 

P – Administração, Ciências Contábeis, Economia e Direito, para níveis de 

gerência, execução e assessoria.  

Q – Direito, Administração, Economia e Informática, para os cargos de Auditor e 

Agente Fiscal. 

R – Ciências Contábeis e Direito, para os Agentes. Administração, para o grupo 

de Apoio. 

S – Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração, para Auditores e 

gestores de Unidades e Células.  

T – Economia, Contabilidade e Direito, para todos os cargos. 
 

b) Pós-Graduação: Áreas/Cargos: 

A – Cursos de Gestão Fiscal e Tributária, Modelos Econômicos Aplicados à 

Tributação e também cursos da área tecnológica. 

B – Finanças Públicas e Tributação (Alta Direção e Coordenadores de 

Unidades). 

C – Gestão, planejamento estratégico, gestão de projetos, administração 

fazendária, auditoria fiscal-contábil, legislação tributária (Dirigentes e 

Coordenadores de Unidades e de Células). Tecnologia da Informação (Gestores 

da área de TI). Recursos Humanos (Gestores da área de Administração/RH). 

Mestrado em áreas específicas, para os Instrutores Internos. 

D – Auditoria contábil, segurança da informação, tributação, políticas 

macroeconômicas, logística, microeconomia e produção regional, T.I. para 

auditoria, inteligência fiscal (Auditores e Gestores da área). 

E – Auditoria contábil e fiscal, Direito Tributário, Estatística, Finanças públicas 

(Auditores e Dirigentes). 

F – Finanças Públicas, Orçamento (Dirigentes da área). 

G – Especialização em Auditoria fiscal/contábil, Direito Tributário, Penal, Civil e 

Administrativo (Auditores Fiscais e Agentes); mestrado em Direito Administrativo 

(Consultores jurídicos); mestrado em áreas relativas à gestão de pessoas e 

gestão da qualidade (Diretores e Coordenadores de Unidades); especialização 

nas áreas de conhecimento afetas às unidades que assessoram (Assessores); 
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especialização nas atividades onde  atuam e na área de gestão de pessoas ou 

da qualidade (Coordenadores do Órgão Central). 

H – Especialização em Direito, Administração, Economia, Contábeis, entre outros 

cursos de formação específica, como Gestão de Órgãos Públicos e outros afins 

(todos os cargos de alta direção). 

I – Direito de Estado (Tributário, Ambiental e Administrativo), Gestão Pública e 

Auditoria (para os Auditores). 

J – Gestão Tributária (técnicos da DTR - Tributação, Grupo TAF); gestão de 

pessoas (gestores da DAD e RH); gestão governamental (dirigentes do nível 

estratégico); gestão orçamentária (DAD - Financeiro, Tesouro); Gestão do 

Conhecimento (EFAZ); Segurança do trabalho. 

K – Auditoria de Sistemas, Desenvolvimento Regional, Auditoria Fiscal e 

Contábil, Gestão Pública, para Auditores e Agentes Auxiliares de Fiscalização; 

Segurança de Sistemas e Sistemas Web, para Analistas de Sistemas; Gestão de 

Processos e Gestão de Pessoas, para gestores da área administrativa. 

L – Administração Tributária, Administração/Gestão de Pessoas (Dirigentes); 

Técnicas para ministrar cursos (preparação de instrutores). 

M – Os cursos de pós-graduação deveriam ser diretamente relacionados às 

atribuições específicas de cada servidor. Por exemplo, um Mestrado 

Profissionalizante na área de gestão pública para os servidores que administram 

ou que possuam perfil adequado para uma gestão futura.  

N – Direito Tributário e Análise de Sistemas para os Agentes e Auditores; 

Auditoria Contábil para os Auditores; 

O – Legislação tributária, gestão e auditoria, para os Auditores. Legislação 

tributária e gestão para os Agentes. 

P – Auditoria Contábil Fiscal, Direito Tributário e Legislação, Administração 

Pública, Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária, para nível 

de Auditores e Dirigentes. 

Q – Direito Tributário, Auditoria Contábil e Auditoria de Sistemas, para os cargos 

de Auditores e Agentes. 

R – Especialização em Auditoria e legislação Tributária, para Auditores e 

Agentes. Especialização em Gestão de Pessoas, para Diretores e 

Coordenadores. 
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S – Finanças Públicas, Auditoria, Direito Ambiental, Constitucional e Tributário, 

para Auditores, Dirigentes e Consultores Jurídicos. 

T – Direito, Economia e Contabilidade, para os Auditores e Agentes Auxiliares e 

para o Grupo de Apoio vinculado ao Tesouro e aos cargos técnicos 

(Economistas, Contadores, Advogados). 

 

Questão 14 - Sugestões para programa de formação de  candidatos a cargos de 

gestão (banco de talentos) 

A – Julgo que o Curso de Formação de Gestores atualmente ministrado pela 

EFAZ, apresenta os elementos necessários para a formação de aspirantes a 

cargos de gestão. 

B – Banco de dados de servidores, definição de perfil para o cargo.  

C – Banco de informações, qualificação, formação, experiência profissional e em 

docência. Pré-selecionar servidores com perfil adequado; avaliar e pontuar a 

atuação como gestor substituto. Instituir política de capacitação de futuros 

gestores (sucessão); valorizar e pontuar cursos; implantar sistema de avaliação 

de desempenho funcional. 

D – Atendimento a clientes, gestão administrativa (orçamento, finanças), gestão 

de pessoas, negociação (contratos, prazos, prioridades), gerência de projetos 

(estudo de viabilidade); conhecimento técnico da área específica 

(especialização). Incentivo à pós-graduação (pesquisa voltada para soluções 

para a SEFA). 

E – Identificar servidores com perfil desejado; programa de formação de gestores 

(classificatório); seleção por meio de entrevista com os primeiros classificados. 

F – Finanças públicas, legislação tributária, excelência no atendimento, 

organização e métodos. 

 G – Recrutamento através de entrevista com os candidatos para identificar 

aptidões, tendências, motivação, com base no perfil funcional. Conteúdo 

programático: gestão de pessoas, gestão da qualidade, visão sistêmica da SEFA, 

das demais secretarias e do Estado do Pará e uma visão geral dos sistemas 

informatizados (programas e aplicativos existentes). Avaliação psicológica dos 

candidatos durante o curso; estágio em unidades da SEFA, com avaliação. 

H – Somente deveriam ser incluídos no banco de talentos os que atendessem 

aos seguintes pontos: 1) Tempo de gestão limitado a um período determinado 
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em cada cargo, com um período obrigatório para reciclagem, quando o candidato 

deverá deixar o cargo ou ser licenciado; 2) mestres e/ou doutores deveriam ter 

preferência, além da experiência em gestão e habilidades suficientes para 

solucionar rotinas do setor. 

I – Cursos de formação técnica, gestão de pessoas e gestão pública. 

J – Definir perfil de competências específicas e genéricas para as diversas áreas; 

programa de formação direcionado para as diversas competências; seleção de 

candidatos a futuros gestores. 

K – Deve ser levada em conta a formação acadêmica, experiência, projetos 

exitosos na administração fazendária, livros, participação em eventos, comissões 

e prêmios. 

L – Noções Gerais de Administração Tributária, com ênfase na legislação 

tributária estadual; Noções de Direito Administrativo. 

M – Instituir Banco de Talentos, objetivando identificar os talentos e as 

competências dos servidores, por meio de seus históricos profissionais, 

experiências e aptidões, como forma de implementar a gestão por competências.  

N – Criação de um método que estimule os servidores a estudar e que 

condicione a permanência no cargo à participação em cursos específicos de 

formação e capacitação. 

O – O Curso realizado pela SEFA e Escola de Governo, na formação de gestores 

de unidades fazendárias, foi de grande valia, pois é um inicio de aprendizagem; 

deveria ter continuidade bem como em alguns módulos uma carga horária maior, 

pois as dificuldades que temos em gestão deveriam ser melhor trabalhadas. 

P – O programa deve contemplar, além do desenvolvimento de habilidades 

gerenciais, a fomentação de técnicas para solução de problemas interpessoais. 

Q – Contratar uma empresa especializada em gestão pessoal, para promover 

entrevista com os candidatos interessados nos cargos, que livremente poderiam 

se inscrever, como se fosse uma espécie de concorrência. 

R – Nomeação de Gerentes: mínimo de dois anos no cargo de Auditor ou 

Agente; habilidades: gerenciamento de equipes, conhecimento da legislação, 

domínio das rotinas do SIAT, facilidade de relacionamento interpessoal; 

Nomeação de Coordenador: já ter sido Gerente; habilidades: desenvolver e 

acompanhar projetos; Diretor (Fiscalização): já ter sido Coordenador de CERAT 

e CECOMT; habilidades: saber buscar parcerias dentro e fora da instituição. 
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S – Programa de formação que privilegie as habilidades de integração, 

compartilhamento de conhecimentos, proatividade, respeito e empatia, ética na 

gestão pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), 

processo decisório e habilidade gerencial.  

T – É importante que a administração, na seleção, saiba coadunar o 

conhecimento técnico e a capacidade de gestão administrativa. Os aspirantes à 

direção de unidade administrativa devem possuir capacidade de gestão e 

aqueles que pretendem dirigir unidades da área tributária devem deter 

conhecimento profundo na referida área, principalmente as leis do ICMS (tanto 

federal como estadual).  

 

Questão 15 - Alinhamento do Papel da EFAZ aos Objetivos da SEFA 

Se negativo, quais mudanças você sugere: 

A – Sim (sem sugestões). 

B – Criar Universidade Corporativa; investimento em T.I., implantar biblioteca 

virtual, adquirir publicações especializadas, reforma física.  

C – Atuar junto às Diretorias; atender às diretrizes da SEFA (planejamento 

estratégico). Criar banco de necessidades de capacitação de servidores. 

Estímulo à formação de instrutores internos. 

D – Plano de capacitação para toda a SEFA; programar a atualização; avaliar o 

retorno das ações de capacitação; ampliar estrutura administrativa e gerencial, 

para dar conta das novas atribuições. 

E – Melhorar estrutura organizacional, física e de equipamentos; realizar o LNT 

semestralmente; realizar os planos de capacitação planejados; priorizar o 

contexto fazendário.  

F – É necessária uma melhor integração com a Escola de Governo do Estado. 

G – Programa de capacitação à distância; convênios com outras instituições para 

capacitação; equipamento de vídeo-conferência; incremento de pessoal técnico 

para a realização do LNTD (levantamento de necessidades de treinamento e 

desenvolvimento) e de programa sistemático de capacitação. O LNTD feito por 

leigos (nós gestores) não condiz com a importância que a SEFA deve dar à 

EFAZ na condução de suas atividades. Instituir equipe de disseminadores de 

tecnologia para melhor utilização do SIAT pelos servidores. Hoje temos 

tecnologia bem à frente das demais secretarias, mas que não está sendo 
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utilizada adequadamente, por falta de capacitação no uso da mesma. 

H – Falta atuação mais ágil para perceber a necessidade de aperfeiçoar 

servidores antes mesmo de as mudanças tornarem-se obrigatórias. Enquanto as 

mudanças na gestão e procedimentos estão em fase de elaboração e estudo, a 

EFAZ deveria ter o indicativo da aprovação das mesmas para antecipar a 

preparação do pessoal antes da entrada em vigor das novas regras 

procedimentais. 

I – Considerando o planejamento estratégico, entendo que a EFAZ está alinhada, 

porém, é necessário que a mesma atue efetivamente. 

J – Institucionalizar política de capacitação para a Secretaria; levantamento de 

previsão de aposentadorias, para planejar a preparação de substitutos; 

sistematizar a gestão do conhecimento. 

K – Sim (sem sugestões). 

L – As ações da EFAZ estão limitadas à grande Belém, desconsiderando as 

características do Estado e com uma política que implica em deslocamento de 

servidores para a capital com um custo elevado. Uma grade de reciclagem de 

atividades específicas poderia ser adotada com a utilização de mão de obra 

interna, fato que permitiria a interiorização da capacitação ao custo de 

deslocamento de um ou dois servidores por módulo. 

M – A Escola Fazendária deveria criar uma filosofia de aprendizagem contínua, 

abrindo canais para a mudança de cultura e principalmente desmistificar a figura 

do treinamento presencial como única fonte de transmissão de conhecimento. 

Adotar a Educação à Distância, que poderia reduzir custos, aumentar a 

produtividade, valorizar o servidor, melhorando a qualidade do serviço prestado, 

e que também seria de fácil implementação, pois seria utilizada a infra-estrutura 

tecnológica existente na Secretaria. 

N – Sim (sem sugestões). 

O – Sim (sem sugestões). 

P – Sim (sem sugestões). 

Q – Sim (sem sugestões). 

R – Que o levantamento das necessidades de treinamento seja efetuado 

diretamente por técnicos da EFAZ (ou contratados) através de contato 

(entrevista) com os servidores. 
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S – Na missão institucional, sim, porém somente há pouco tempo, com os cursos 

de NFE, a EFAZ passou a atuar mais ligada às prioridades da SEFA.    

T – Sim (sem sugestões). 

 

Questão 16 - Quais outros conhecimentos, além dos c ursos formais, são 

importantes para a formação de um profissional  

A – Conhecimento de línguas estrangeiras (inglês, espanhol), além de cursos de 

Matemática, Lógica, Filosofia e Sociologia, que também são muito importantes. 

B – Oratória, comunicação, cultura amazônica (música, teatro). 

C – Economia regional, políticas de desenvolvimento, leitura de revistas 

especializadas. 

D – Política, economia, história do Estado, tradições culturais. 

E – História e geografia regionais, antropologia, características populacionais 

amazônicas. 

F – Redação, oratória. 

G – Filosofia, literatura e música, que poderiam ser, inicialmente, através de 

palestras, como forma de incentiva/motivar a busca desses conhecimentos. 

H – Todos da cultura geral, em especial Filosofia e Sociologia. 

I – Cursos de línguas, filosofia, sociologia, psicologia, história da arte, musica, 

entre outros. 

J – Empreendedorismo, capacidade de realizar; artes plásticas, leitura 

(literatura), cinema; conhecimento e avaliação do comportamento humano. 

K –     Conhecimento da economia do país em linhas gerais, da política do seu 

Estado, de religião, família, sociedade, saúde e lazer. 

L – Economia regional. Classificação e identificação de produtos extrativos tais 

como Madeira, Minérios, Pescado. 

M – Esta questão vai ao encontro da necessidade de instituirmos uma gestão por 

competências na Secretaria. Não temos bases de comparação do que é 

necessário para formação de um profissional da SEFA, pois não se tem um 

padrão de competências necessárias para o desempenho de determinadas 

funções. 

N – História Geral Brasileira e Amazônica, Geopolítica. 

O – Questão ambiental, políticas de governo, mercado consumidor. 
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P – Conhecimento de mercado, de políticas públicas, enfim conhecimento do 

ambiente sócio-econômico do país e as relações existentes com o mercado 

internacional. 

Q – Pelo menos uma vez ao ano todos os servidores deveriam participar de 

oficinas, em que aprenderiam a se relacionar com as pessoas, respeitando-se as 

diferenças. 

R – Artes, gosto pela leitura fora do universo dos cursos formais, esportes. 

S – Conhecimentos nas áreas de relacionamento humano e saúde. 

T – Conhecimentos políticos, não o político partidário, pois acho que há 

deficiência em relação a esse aspecto. Poucos discutem política porque não 

conhecem política. As ações realizadas são assistenciais, sem nenhum conteúdo 

de formação política. Exemplos: Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra, a 

Cabanagem, o movimento mais popular do Brasil, ocorrido no Pará. 

 

Questão 17 - Como é avaliada a possibilidade da SEF A adotar a Educação On-

line e quais temas e/ou cursos poderiam ser disponi bilizados via on-line 

A – Muito positivo, pois devemos e podemos utilizar cursos on-line. Sugiro cursos 

de curta duração, de 20 a 60 horas, e de média especialização e dificuldade. 

B – Importante ferramenta educacional que deve ser utilizada, devido à 

capilaridade da SEFA. Temas: finanças públicas, área tributária, gestão de 

pessoas. 

C – Avalio de forma altamente positiva devido às dimensões do Estado e pelos 

elevados custos dos cursos presenciais. Temas: auditoria, legislação tributária, 

informática básica, economia regional. 

D – Considero muito importante a adoção da educação on-line, pela facilidade de 

acompanhamento da participação dos treinandos. Temas: padrões de 

fiscalização, utilização de ferramentas tecnológicas, compras, sistemas internos 

de informações (Siat). 

E – Sou totalmente favorável à adoção dessa ferramenta, pois tive excelente 

experiência com curso on-line (Desenvolvimento Regional Sustentável – UNIBB), 

será um grande avanço para a SEFA. Temas: todos os cursos/áreas atualmente 

ofertados de forma presencial podem ser realizados via on-line.  Recursos: vídeo 

aulas, chat, fóruns, textos. 
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F – Avalio positivamente. Temas: Contabilidade, finanças públicas, legislação 

tributária. 

G – A princípio, tanto cursos a nível operacional quanto a nível gerencial podem 

ser feitos via internet e intranet, de preferência com uma parte presencial, como 

forma de motivar a participação dos servidores, dado que os cursos a distância 

ainda são uma novidade para a grande maioria. 

H – É um instrumental de grande utilidade. Qualquer curso pode ser ofertado 

nesta modalidade. Contudo, penso que a modalidade mista é a melhor: parte 

presencial e outra parte on-line. 

I – A educação on-line possibilita que vários estudantes aprendam com os 

melhores profissionais de cada área, independente de sua localização. Viabiliza 

também que o aluno adapte seus horários de estudo, trabalho e lazer como 

melhor lhe aprouver. Entendo que somente os cursos ligados ao conhecimento 

técnico são viáveis de ser realizados via on-line. 

J – A educação on-line seria o salto qualitativo para a capacitação na Secretaria, 

superando as limitações orçamentárias (diárias e passagens). Grande vantagem: 

adequação à disponibilidade do tempo do aluno. Exemplo de alta qualidade: 

curso de Educação Fiscal a distância. Áreas: desenvolvimento gerencial, 

planejamento, gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão tributária, 

educação fiscal.  

K – Sim, a educação a distância supre as dificuldades da instituição em realizar a 

capacitação de forma presencial, principalmente, devido ao tamanho do Estado e 

a necessidade cada vez mais de reduzir custos administrativos. Os temas podem 

ser os relativos à legislação tributária, incluindo o IPVA, o ICMS, o ITCD e o 

planejamento estratégico da SEFA. 

L – Já deveríamos estar utilizando a educação on-line. Estamos atrasados nessa 

área, principalmente, se considerarmos as distâncias. Acredito que isso poderia 

ser utilizado também para reuniões. 

M – Priorizar cursos de atualização na legislação tributária, ICMS, IPVA e ITCD, 

e práticas administrativas para as áreas de gestão. Criação de uma ferramenta 

colaborativa, via intranet, para obtenção de informações entre os órgãos 

normativos como Diretoria de Tributação, Julgadoria (pareceres técnicos) e TARF 

(acórdãos) e os servidores, visando a padronização dos entendimentos 

administrativos de forma rápida e precisa, para subsidiar a prestação de 
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informações aos contribuintes, bem como, a precisão no lançamento do crédito 

tributário. A internet, intranet e o correio eletrônico podem servir de ponto de 

partida para a criação de comunidades e ponto de encontro de especialistas, 

além do que, canalizariam muitas informações que se encontram dispersas em 

um mar de e-mails. 

N – Auditoria Básica, Auditoria Avançada, Bancos de Dados, Legislação 

Tributária. 

O – O ensino a distância resolveria problemas como os custos de deslocamento 

e o afastamento do servidor da sua unidade de trabalho; atenderia um numero 

maior de servidores, já que o ensino a distancia proporciona a transmissão para 

diversas localidades. Se for ministrado por uma entidade de qualidade tenho 

certeza que estaríamos avançando muito em nossa capacitação.  Cursos: ética, 

motivação, planejamento estratégico, contabilidade, direito, gestão. 

P – A capacitação a distância é muito importante e exige principalmente 

interesse e disciplina do próprio servidor, aliando-se tempo e boa vontade. 

Q – Vejo com bons olhos a adoção da modalidade. Sugiro somente pós-

graduação, na área fazendária. 

R – Inicialmente deveria ser adotado um critério misto, sendo parte presencial e 

parte via internet, mesclando cursos a nível gerencial e operacional. 

S – Avalio de forma positiva, mesmo que tal sistemática ainda não faça parte da 

cultura do servidor fazendário. Cursos: Reforma Tributária, Federalismo, Política 

de Desenvolvimento.  

T – Avalio positivamente, atualmente essa ferramenta tem sido bastante utilizada 

pela qualidade e ainda por ser econômico para o Estado. Determinados cursos 

devem ser realizados em conjunto com outros órgãos, por exemplo: recursos 

humanos, ética no serviço público, conhecimento dos princípios da administração 

pública, licitações. 
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APÊNDICE D – PERFIS DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

Apêndice D.1 - PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO GESTOR DA SEFA 

 

LIDERANÇA - Capacidade de influenciar positivamente o desenvolvimento e a 

atuação de pessoas para a obtenção dos resultados pretendidos. Rapidez de ação 

e serenidade em situações de crise. Atitude de entusiasmo perante novos desafios 

e de reconhecimento dos resultados positivos. Uso pedagógico do poder. 

 

ÉTICA PROFISSIONAL - Capacidade de atuar com honestidade de propósitos, 

cumprindo as leis e normas e observando princípios básicos de cidadania e decoro 

profissional, nos ambientes interno e externo.  

 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES - Capacidade de estimular o 

desenvolvimento profissional próprio e de seus liderados, catalisando suas energias 

para o trabalho e realização conjunta. Preparo das pessoas para desafios atuais e 

futuros Habilidade para delegar responsabilidades, como forma de preparar futuros 

gestores.  

 

DECISÃO - Capacidade de criar e selecionar alternativas de solução coerentes e 

aderentes às diretrizes da Secretaria, considerando as leis e os impactos positivos e 

negativos. Austeridade na alocação de recursos humanos, materiais e financeiros. 

Capacidade de avaliar idéias e julgar com clareza, objetividade e sensatez.  

 

ESPÍRITO EMPREENDEDOR - Capacidade de potencializar o volume de 

arrecadação da Unidade, expandindo a base de contribuintes em busca do 

atingimento das metas definidas. Habilidade para implementar e concluir projetos e 

ações prioritárias para a Secretaria.  

 

CONHECIMENTO TÉCNICO – Domínio de conhecimentos, legislação, 

metodologias e tecnologias inerentes à área de atuação. Gestores da área 

Tributária e Fiscal: Conhecimento da legislação tributária (ICMS, IPVA), políticas, 

normas e programas fiscais da Secretaria.  
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GESTÃO – Capacidade de agir proativamente, antecipando-se à ocorrência de 

situações previsíveis e definindo cursos de ação, prazos e responsáveis. Habilidade 

na alocação e realocação dos recursos humanos, materiais e tecnológicos 

disponíveis, de acordo com as prioridades do momento. Acompanhamento de 

processos, prazos e atividades programadas. 

 

ARTICULAÇÃO – Visão global e estratégica dos negócios de governo. Habilidade 

de relacionamento interpessoal, buscando parcerias internas e externas voltadas 

para a realização dos objetivos da Secretaria e do Estado. Habilidade para 

harmonizar divergências e solucionar conflitos, promovendo a sinergia de 

competências e de conhecimentos. Disseminação sistemática de informações e 

conhecimentos. 

 

FLEXIBILIDADE - Capacidade de reformular atitudes e rever comportamentos 

frente a novos e convincentes argumentos e situações. Habilidade para estabelecer 

negociações positivas para todas as partes.  

 

COMUNICAÇÃO - Capacidade de se expressar de forma cortês, clara e objetiva, na 

comunicação verbal e escrita.  Habilidade de persuasão com base em argumentos 

consistentes e convincentes. Respeito à hierarquia e ao espaço de autoridade e 

decisão dos demais gestores. 

 

FINANÇAS PÚBLICAS - Entender os conceitos básicos de Economia: política 

econômica, política de desenvolvimento e indicadores econômicos. Conhecer a 

composição do Orçamento Público, Execução Orçamentária de Receitas e 

Despesas Públicas do Estado e de todos os seus componentes (LDO, LOA, PPA). 

Conhecimento e obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

ECONOMIA REGIONAL - Conhecimento das características do mercado em que 

atua - oportunidades, ameaças, indicadores sócio-econômicos, perfil dos 

contribuintes atuais e potenciais, volume de tributos arrecadados, potencial 

econômico e planos governamentais para a região.  
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TECNOLOGIA - Capacidade de absorver, utilizar e estimular o uso sistemático dos 

recursos tecnológicos disponibilizados pela Secretaria - sítio da Secretaria na 

internet, intranet, Siat, correio eletrônico, banco de dados. Exemplo pessoal de 

acesso aos sistemas para incentivar a racionalização de processos internos e 

promover a melhoria do atendimento ao contribuinte.  
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Apêndice D.2 - PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO INSTRUTOR DA SEFA 

 

CONHECIMENTO TÉCNICO – Domínio do tema ministrado, demonstrando 

segurança na transmissão dos conhecimentos. Compreensão crítica dos conteúdos, 

relacionando-os com as atividades e objetivos institucionais da Secretaria. 

 

COMUNICAÇÃO – Facilidade para expressar-se com fluência, clareza e 

objetividade, expondo idéias por meio de argumentos consistentes e convincentes, e 

transmitindo credibilidade na linguagem verbal e não verbal. 

  

DIDÁTICA – Domínio e desenvoltura na aplicação de técnicas didático-pedagógicas 

e na utilização de recursos audiovisuais, buscando a efetiva compreensão dos 

conteúdos por parte dos alunos. 

 

LIDERANÇA – Coordenação e orientação de grupos em sala de aula, estimulando a 

participação e a realização das atividades programáticas, em busca do alcance dos 

objetivos pedagógicos. 

 

DINAMISMO – Atuação ágil e resolutiva frente a situações-problema. Atitude de 

proatividade e prontidão para realizar atividades e cumprir prazos e programas.     

 

FLEXIBILIDADE – Receptividade para revisão de posicionamentos, comportamentos 

e padrões, frente a feedback e avaliações consistentes.   

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – Interage com as pessoas de modo cortês e 

receptivo, por meio da empatia e do respeito às diferenças individuais. 

 

AUTODESENVOLVIMENTO – Avaliação crítica de suas potencialidades e 

limitações, esforçando-se para desenvolvê-las e superá-las por meio da participação 

em programas de formação profissional ofertadas pela SEFA e de outras ações, por 

iniciativa própria. Interesse e hábito pela leitura e pela pesquisa, buscando o 

aprofundamento nos temas ministrados.  
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APÊNDICE E – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CURSOS  

Apêndice E.1 – PROCESSO DECISÓRIO 
 
CURSO:  PROCESSO DECISÓRIO 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  24 horas 
PÚBLICO-ALVO:  Gestores da SEFA, em nível de Alta Direção, Coordenadores de 
Unidades e de Células. 
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar-se para a análise de situações-problema e para a tomada de decisão, por meio da 
definição de critérios e da observação das fases do processo decisório. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  O Contexto da Decisão 
 

• Decisão – Escolha e Renúncia 

• Problema – Hiato entre o Ideal e a Realidade 

• Racionalidade e Subjetividade 

• Racionalidade Limitada 

• Mapas Mentais e Filtros Cerebrais 

o Paradigmas e Percepções 

o Exame, Comparação e Classificação de Informações 

o Hemisférios Cerebrais 

o Filtros Individuais, Neurológicos e Sociais 

o O Medo de Dizer Não  

• Dialética 

• Heurística 

• Criatividade 

   

2  Modelos e Ambientes da Tomada de Decisão 

• Componentes da Decisão  

• Decisões Programadas 

• Decisões Não-Programadas 

• Ambientes da Tomada de Decisão 

o Ambiente de Certeza 

o Ambiente de Risco 

o Ambiente de Incerteza 

o Ambiente de Turbulência 
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3  Fases do Processo Decisório 
 

• Identificação do problema e coleta de informações 

• Análise da situação e definição de objetivos 

• Criação de alternativas e análise de impactos 

• Escolha da solução e definição de recursos 

• Implantação da decisão 

• Acompanhamento dos resultados 

 

4  Estilos de Tomada de Decisão 

• Analítico 

• Conceitual 

• Diretivo 

• Comportamental 

  

5  A Decisão na Prática 

• Determinar Prioridades 

o Impactos da Não Decisão 

o Primeiro o Mais Importante 

o Importância X Urgência 

• Gerar Idéias 

o Brainstorming – Tempestade de Idéias 

o Brainwriting – Escrever Idéias 

o Incubar Idéias 

• Requisitos da Boa Decisão 

o Pesquisar 

o Perguntar para Quem Sabe 

o Observar os Limites Legais e Éticos 

o Evitar a Procrastinação  

o Focar no Objetivo da Decisão  

• Erros mais comuns na Tomada de Decisão 

 

METODOLOGIA 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, simulações, filmes, painéis e estudo 

de casos. 
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Apêndice E.2 - LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIP ES  
 
CURSO:  LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  24 horas 
PÚBLICO-ALVO: Gestores da SEFA, em nível de Alta Direção, Coordenadores de 
Unidades e de Células. 
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Entender os processos de Liderança e obter a participação da equipe na condução das 
atividades das unidades  

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Teorias da Liderança 

� Conceitos de Liderança 

� Poder 

� Ética 

� Autoridade e Responsabilidade 

� Liderança Situacional 

� Motivação 

� Teoria X e Teoria Y 

� Fatores Higiênicos e Fatores Motivacionais 

� Estilos de Liderança: 

o Autocrático, Democrático, Liberal 

o Visionário, Conselheiro, Agregador 

o Democrático, Agressivo, Despótico 

   

2  Desenvolvimento de Equipes 

� Comunicação 

� Confiança 

� Delegação 

� Treinamento 

� Reconhecimento e Feedback 

� Mudança e Inovação 

• Mudança Planejada e Mudança Compulsória 

• Resistências Individuais e Organizacionais à Mudança 

• Resiliência 
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3  Relacionamento com a Equipe 

� Inteligência Emocional: 

o Liderança Ressonante 

o Liderança Dissonante 

o Competências de Liderança  

� Assédio Moral 

� Administração de Conflitos 

� Negociação 

 

4  Liderança voltada para Resultados 

� Administração Por Objetivos 

� Definição de Metas 

� Divulgação de Metas 

� Estratégias para Atingimento de Metas 

� Acompanhamento de Metas 

 

5  Plano de Desenvolvimento da Equipe 

� Diagnóstico do Desempenho da Equipe:  

o Pontos Fortes 

o Pontos Fracos 

� Plano de Ações de Melhoria 

� Plano de Implantação das Estratégias de Melhoria 

� Comunicação e Contrato com a Equipe 

  

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, simulações, dinâmicas de grupo, 

filmes e estudo de casos. 
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Apêndice E.3 - DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

CURSO:  DIREITO ADMINISTRATIVO 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  16 horas 
PÚBLICO-ALVO:  Gestores,  Assessores, Gerentes e Técnicos  
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Entender os princípios e organização da Administração Pública, seus atos e as 
responsabilidades dos gestores públicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Organização Administrativa 

• Princípios  

• Conceito de Administração Pública 

• Administração Direta 

• Administração Indireta 

• Entidades Paralelas 

 

2  Regime Jurídico Administrativo 

• Definição 

• Princípios Básicos do Direito Administrativo 

• Supremacia do interesse Público sobre o privado 

• Poderes da Administração Pública 

• Responsabilidade Civil do Estado 

 

3  Atos Administrativos 

• Classificação e Tipos de Atos 

• Atributos dos Atos 

• Requisitos de Validade 

 

4  Serviços Públicos e Servidores Públicos 

• Conceito e Características 

• Modo de ingresso no serviço público 

• Tipos de servidores públicos 

• Direitos e Deveres do servidores públicos 

• Responsabilidade dos servidores públicos 
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5  Contratos Administrativos 

• Conceito e Características 

• Modalidades de Contratos 

• Extinção do Contrato Administrativo 

• Convênios 

 

6  Licitações 

• Conceito e Finalidade 

• Princípios de Licitação 

• Modalidades de licitação 

• Dispensa e Inexigibilidade 

• O procedimento Licitatório -  Fase interna e externa  

 
 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos e painéis. 
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Apêndice E.4  – RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 
 
 
CURSO:  RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  16 horas 
PÚBLICO-ALVO:  Todos os servidores da SEFA 
 
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Perceber os comportamentos e atitudes próprias e dos outros, e as respectivas implicações 
para o ambiente de trabalho. Vivenciar o relacionamento interpessoal de forma construtiva e 
harmoniosa. Desenvolver a comunicação eficaz. Aprender a conviver com as diferenças. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  A Percepção do Contexto 

• Percepção de Si e do Outro 

o Aceitação, Autopercepção e Autoconhecimento 

• Empatia e Rapport 

• Pensamento Sistêmico 

 

2  A Comunicação Humana 

• Tipos de Comunicação – Verbal e Não-Verbal 

• Barreiras à Comunicação 

• Assertividade 

• Feedback 

• Articulação no Ambiente Interno e Externo 

  

3  Relacionamento Interpessoal 

• Flexibilidade 

• Comportamentos que Facilitam e Dificultam as Relações 

• Conflitos 

• Lidar com Pessoas Difíceis 

• Impulsividade 

• Habilidades Sociais  

• Inteligência Emocional 

• Individualismo e Trabalho em Equipe 

• Resiliência 
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4  Plano de Autodesenvolvimento nas Relações Interp essoais 

• Inventário de Hábitos nas Relações 

• Origem de Comportamentos e Atitudes 

• O que precisa Mudar? Por que Mudar? 

• Compromisso de Mudança 

• Ações de Mudança Pessoal 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, simulações, dinâmicas de grupo e 

estudo de casos. 



 211 

Apêndice E.5  – GERÊNCIA DE PROJETOS  
 
 
CURSO:  GERÊNCIA DE PROJETOS 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 24 horas 
PÚBLICO-ALVO: Gestores, Assessores, Gerentes e Técnicos 
 
MODALIDADE:  Presencial – Sala de Aula e Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Conhecer e exercitar as técnicas de gerenciamento e os roteiros de elaboração de projetos, 
visando atingir os objetivos e resultados planejados. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Planejamento 

� Conceitos de Planejamento 

� A Importância do Planejamento  

� Componentes do Planejamento 

o Objetivos e Metas 

o Recursos 

o Prazos 

o Responsáveis 

  

2  A Origem do Projeto 

� Conceito de Projeto 

� Características do Projeto 

� Hierarquia Planejamento Estratégico/Planos/Programa/Projeto 

� A Importância Estratégica dos Projetos 

  

3  O Ciclo do Projeto 

� Fases do Projeto 

� Conceitual 

� Planejamento 

� Implementação ou Execução 

� Encerramento 

 

4  Gerência de Projetos 

� Vantagens do Gerenciamento 

� Fundamentos do gerenciamento de projetos 
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� Viabilidade econômico-financeira de projetos 

� Negociação e Administração de Conflitos  

� Fatores Críticos de Sucesso  

� Gerenciamento de Componentes do Projeto:    

� Do Escopo   

� Da Comunicação 

� De Aquisições 

� De Custos  

� De Pessoas 

� De Riscos 

� Do Tempo 

   

5  Roteiro de Elaboração de Projeto 

� Identificação do Projeto 

� Dados da Equipe 

� Justificativa 

� Objetivo Geral 

� Objetivos Específicos 

� Necessidades do Cliente 

� Metas, Resultados Esperados, Indicadores de Resultados 

� Público-Alvo 

� Riscos e Planos de Contingência 

� EDT- Estrutura de Decomposição do Trabalho 

� Custos do Projeto 

� Cronograma de Desembolso 

� Exercícios Práticos de Projetos  

  

6  Sistemas de Gestão de Projetos  

� Tipos de Sistemas 

� MS Project – Demonstração Prática 

� Outros Sistemas Disponíveis 

  

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, simulações, estudo de casos e 

exercícios práticos em computador. 
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Apêndice E.6  - PLANILHA ELETRÔNICA AVANÇADA – MS EXCEL  
 

 
CURSO:  PLANILHA ELETRÔNICA AVANÇADA – MS EXCEL 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  24 horas 
PÚBLICO-ALVO: Gestores, Auditores, Agentes, Assessores, Gerentes e Técnicos. 
 
MODALIDADE:  Presencial – Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar-se no uso de recursos avançados da planilha eletrônica MS Excel. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1  Funções 

• Função ProcV 

• Função ProcH 

• Funções Financeiras 

• Funções Lógicas E, OU 

• Funções Estatísticas do Excel 

 

2  Ferramentas de Produtividade 

• Cenário 

• Atingir Meta 

• Solver 

• Tabela 

• Subtotais – Referências em arquivos e Web 

 

3  Outros Recursos 

• Formatação Condicional Avançada  

• Conversão de Texto para Coluna 

• Tabela Dinâmica 

• Macros para automação de tarefas 

• Filtro Avançado 

• Proteção de Dados e Planilhas 

• Banco de Dados 

• Importar e Exportar Dados 

• Criar e Configurar Gráficos 

• Visualizar Impressão de Planilhas 



 214 

4 Construção de Planilha Avançada - Exercícios Prát icos 

• Tabelas 

• Gráficos 

• Macros 

• Filtros 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, simulações, exercícios práticos em computador. 

 

 

 

 



 215 

Apêndice E.7  – ANÁLISE DE INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DE 
               RELATÓRIOS 

 
CURSO:  ANÁLISE DE INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 16 horas 
PÚBLICO-ALVO: Gestores, Auditores, Agentes, Assessores, Gerentes e Técnicos. 
 
MODALIDADE:  Presencial – Sala de Aula e Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Compreender os conceitos de pesquisa científica, lógica e argumentação e desenvolver a 
capacidade de análise racional de dados e informações e de formulação de conclusões. 
Conhecer os modelos de pareceres e relatórios e exercitar a sua elaboração. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  A Pesquisa Científica 

• Conhecimento Empírico 

• Espírito Científico 

• Método Científico 

• Conhecimento Científico 

• Estados da Pesquisa Científica 

o Ignorância 

o Dúvida 

o Opinião 

o Certeza 

o Verdade 

• Pré-requisitos da Pesquisa Científica 

• Princípios Cartesianos 

o Da Evidência ou da Dúvida Sistemática 

o Da Análise ou da Decomposição 

o Da Síntese ou da Composição 

o Da Enumeração ou da Verificação 

• A Credibilidade das Fontes 

 

2  Argumentação e Lógica 

• Argumentação 

o Concisão 

o Clareza 

o Força 
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• Lógica 

o Evidência 

o Raciocínio 

o Indução 

o Dedução 

o Sofisma 

o Silogismo 

 

3  Análise 

• Conceito 

• Leitura de Cenários 

• Diagnose 

• Planejamento 

• Conclusão – Propostas de Ação 

 

4  Informação 

• Hierarquia da Informação 

o Dado 

o Informação 

o Conhecimento 

• Tipos de Informação 

o Básica 

o Elaborada 

• Qualidade da Informação 

• Consistência e Credibilidade das Fontes de Informação 

• Ordenação de Idéias 

• Coerência e Coesão Textual 

• Encadeamento Lógico de Idéias 

  

5  A Estrutura do Parecer/Relatório 

• Modelos de Parecer e Relatório técnico 

• Técnicas de Redação de Parecer e Relatório 

• Listas de tabelas, Ilustrações, Abreviaturas, Siglas e Símbolos  

• Apresentação Gráfica, Negrito, Grifo e Itálico 
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6  A Construção do Parecer/Relatório 

• Partes, Capítulos, Seções e Subseções, Anexos e Notas de Rodapé 

• Alternativas de Pareceres – Deve, Pode, Convém 

• Formas de Persuasão 

• Argumentos e Contra-argumentos 

• O Risco da Subserviência 

• Exercícios Práticos 

 

 

METODOLOGIA  

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, simulações, estudo de casos e 

exercícios práticos em computador. 
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Apêndice E. 8 – NOÇÕES DE ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS 
 
CURSO:  NOÇÕES DE ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  24 horas 
PÚBLICO-ALVO: Gestores, Auditores, Agentes, Gerentes, Assessores e Técnicos 
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Compreender os conceitos macroeconômicos e os seus efeitos em nível nacional e regional. 
Entender a estrutura do orçamento público e seus componentes de receitas e despesas 
públicas. Conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Noções de Economia 

• Moeda – Criação e Destruição  

• Meios de Pagamento 

• Base Monetária 

• Intermediação Financeira 

• Política Econômica 

o Política Fiscal 

o Política Monetária 

o Política Cambial 

o Política Comercial 

• Indicadores Econômicos 

• Políticas de Desenvolvimento 

 

2  Economia Regional  

• Origem e Evolução Histórica da Economia Paraense 

• Os Grandes Projetos e a Devastação Ambiental 

• A Mudança da Base Produtiva do Estado 

• Principais Atividades Econômicas:  

o Extrativismo Mineral  

o Extrativismo Agrícola 

o A Pecuária 

o A Pesca 

o A Indústria 

o O Comércio e Serviços 

o O Turismo 
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• Indicadores Econômicos: PIB, Renda per Capita, Exportações 

• Arrecadação do Estado por Micro-Região 

• O Papel da SEFA na Economia do Estado 

 

3  Finanças Públicas 

• Os Princípios Teóricos de Tributação 

• Bens Públicos 

• Funções do Setor Público 

• Planejamento e Orçamento Público 

o Orçamento Fiscal 

o Orçamento de Investimento 

o Orçamento de Seguridade Social 

o Plano Plurianual - PPA  

o Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

o Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

4  Impostos, Taxas e Contribuições 

� Definições 

� Tipos de Impostos 

• Progressivos e Regressivos 

• Proporcionais, Diretos e Indiretos.  

� Impactos dos Impostos sobre a Produção e o Consumo 

� Taxas 

� Contribuições Fiscais e Parafiscais 

� Carga Fiscal Progressiva, Regressiva e Neutra 

� Carga Fiscal Ótima 

� Efeitos da Inflação e do Crescimento Econômico sobre os Tributos 

� Efeitos da Ausência ou do Excesso de Cobrança do Imposto.  

 

5  Receita Pública 

� Classificação da Receita Orçamentária 

o Receitas Correntes 

o Receita de Capital 

o Receita Própria e de Transferências 
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� Estágios da Receita 

o Previsão 

o Lançamento 

o Arrecadação 

o Recolhimento 

� Ajuste fiscal 

� Déficit Público Nominal, Operacional e Primário 

� Necessidades de Financiamento do Setor Público 

  

6  Despesa Pública 

� Classificação da Despesa Orçamentária 

o Despesas Correntes 

o Despesas de Capital 

o Grupos de Natureza 

o Modalidades de Aplicação 

o Elementos de Despesa 

� Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

o Princípios e Objetivos 

o Limites  

o Transferências Voluntárias  

o Dívida e Endividamento 

o Gestão Patrimonial 

o Transparência, Controle e Fiscalização 

o Ordenador de Despesas – Funções e Responsabilidades 

o O Princípio Contábil da Prudência 

 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, painéis e estudo de casos. 
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Apêndice E. 9 – MATEMÁTICA FINANCEIRA  
 

 
CURSO:  MATEMÁTICA FINANCEIRA 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  24 horas 
PÚBLICO-ALVO: Gestores, Auditores, Agentes, Assessores, Gerentes e Técnicos. 
 
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Revisar conceitos matemáticos essenciais ao estudo da Matemática Financeira. Capacitar-se 
nos conceitos básicos de Matemática Financeira e operar corretamente a calculadora 
financeira HP 12C. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Cálculos Matemáticos Básicos 

• Proporção 

• Regra de Três Simples 

• Potenciação 

• Operações com Potências 

• Radiciação 

• Equações 

 

2  A Calculadora Financeira HP 12C  

Preparação da HP 12C 

Configuração da HP 12C 

Cálculos com a HP 12C 

Operações Aritméticas  

Operações com Datas 

Porcentagem, Variação Percentual, Percentual do Total 

 

3  Exercícios de Fixação 

Exercícios Unidade 1 

Exercícios Unidade 2 

 

4  Juros Simples e Juros Compostos 

Formulas montante 

Capital, juros e prazo de entrega 

Juros exatos e comerciais; descontos 
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5  Taxas 

Taxa proporcional 

Taxa Equivalente 

Taxa Nominal 

Taxa Efetiva 

6  Exercícios de Fixação  

Exercícios Unidade 4 

Exercícios Unidade 5 

 

7  Cobrança 

• Atualização de Dívidas 

• Renegociação de Dívidas 

 

8  Sistemas de Amortização 

Sistema Americano 

Sistema PRICE 

Sistema de Amortizações Constantes - SAC 

 

9  Avaliação Final – Teste de Verificação 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, exercícios práticos com calculadora 

financeira HP 12C. 
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Apêndice E. 10 – BANCO DE DADOS – DATA WAREHOUSE  
 

 CURSO:  BANCO DE DADOS – DATA WAREHOUSE 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 24 horas 
PÚBLICO-ALVO: Auditores, Agentes, Assessores e Técnicos. 
MODALIDADE:  Presencial – Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Compreender os fundamentos de banco de dados e modelagem de dados, o planejamento 

da sistemática de data warehousing e das ferramentas de extração de informações dos 

bancos de dados. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Banco de Dados 

• Conceito 

• Arquitetura 

• Estrutura 

• Administração 

 

2  Business Intelligence - BI 

• Conceito e Introdução 

• Aplicação 

• Feramentas e Tecnologias 

• Data Mining 

 

3  Data Warehouse 

• Conceito 

• Orientação por Assunto 

• Integração 

• Fonte de Dados 

• Qualidade dos Dados 

• O Processo de Data Warehousing 

• Ferramentas 

• Data Mart 
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4  Arquitetura 

• Modelo de Dados 

• Banco de Dados Bidimensional 

• Banco de Dados Multidimensional 

• Nível de Detalhamento dos Dados 

 

5  ETL - Extract, Transform and Load          

• Definição 

• Extração 

• Transformação 

• Carga 

• Ferramentas 

 

6  Ferramenta OLAP – On-Line Analytical Processing  

• Definição 

• Análise OLAP  

• BO - Business Object 

• EIS - Executive Information System 

 

7  Estudo de Casos 

• Exercícios Práticos 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, exercícios práticos em computador.  
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Apêndice E. 11 – ESTATÍSTICA APLICADA  

CURSO:  ESTATÍSTICA APLICADA 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 
PÚBLICO-ALVO: Gestores, Auditores, Agente, Assessores, Técnicos 
MODALIDADE:  Presencial – Sala de Aula e Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Proporcionar instrumental estatístico para fundamentar análises sobre o comportamento da 
receita tributária, desempenho fiscal de contribuintes e dos diversos segmentos de atividade 
econômica, previsões e acompanhamento da arrecadação de tributos dos impactos sobre a 
arrecadação, decorrentes de alteração da legislação tributária. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  Estatística descritiva 

• Medidas de posição, de dispersão e de assimetria 

• Números Índices 

 

2  Noções de cálculo de probabilidades 

 

3  Variável aleatória e distribuições de probabilid ades: 

• Discretas, Contínuas e Descontínuas. 

 

4  Amostragem e inferência estatística ;  

• Testes de significância e de hipóteses; estimação por máxima verossimilhança. 

 

5. Análise de regressão simples e múltipla ; 

• Regressão por transformação; correlação. 

 

6. Estudo de séries de tempo 

• Abordagem clássica: decomposição da série 

• Séries não-estacionárias e estacionárias 

• Modelos ARMA ARIMA, SARIMA, SARIMAX. 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupos, exercícios práticos em computador, 

nas funções estatísticas do MS Excel. 
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Apêndice E. 12 – INFORMÁTICA BÁSICA WINDOWS, WORD E INTERNET 

 
CURSO: INFORMÁTICA BÁSICA – Windows, Word e Internet 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 16 horas 
PÚBLICO-ALVO: Assessores, Gerentes, Técnicos. 
 
MODALIDADE:  Presencial 
 
 

OBJETIVO 

 
Capacitar-se para a utilização de recursos de informática: sistema operacional, processador 
de texto e navegação na internet.  
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1  Sistema Operacional – Windows XP 

• Área de Trabalho  

• Barra de Ferramentas – Componentes 

• Criação e Organização de Pastas e Arquivos 

• Explorar Arquivos e Pastas  

• Teclas de Atalho  

• Painel de Controle – Componentes 

• Acessórios 

• Gravação de discos 

 

2  Processador de Texto - MS Word e BR Office 

• Área de Trabalho do Word 

• Barras do Word: Título, Menu, Ferramentas, Padrão, Formatação 

• Edição de Texto:  

• Cabeçalhos e Rodapés 

• Verificador Ortográfico 

• Formatação de Textos:  

• Formatação de Parágrafos:   

• Utilização de Tabelas  

• Impressão de Textos 

• Mala Direta 
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3  Internet, Intranet  e  Correio Eletrônico 

• MS Internet Explorer 

• Acesso à Web 

• Correio Eletrônico Pessoal e Caixa Postal da Unidade: 

o Abrir, Responder, Criar, Anexar, Enviar 

o Encaminhar, Salvar Mensagens e Rascunhos, Deletar 

o Manutenção de Mensagens Enviadas e Lixeira 

o Adicionar Favoritos 

• Etiqueta na Internet 

• Intranet Corporativa - Recursos 

• Navegação Segura  

• Proteção contra Hackers 

• Remetentes Liberados e Bloqueados 

• Sites de Busca 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, exercícios práticos em computador, nos softwares Windows, 

Word e Internet Explorer. 
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Apêndice E. 13 – PLANILHA ELETRÔNICA BÁSICA – MS EXCEL 

 
CURSO:  PLANILHA ELETRÔNICA BÁSICA – MS EXCEL 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 16 horas 
PÚBLICO-ALVO: Assessores, Gerentes e Técnicos 
 
MODALIDADE:  Presencial – Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar-se para a utilização de recursos da planilha eletrônica MS Excel. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1  Introdução 

• O Conceito de Planilha Eletrônica 

• Área de Trabalho do MS Excel 

• Barras do Excel - Título, Menu, Ferramentas, Status 

 

2  Pastas de Trabalho 

• Criar nova pasta de trabalho 

• Digitar e formatar dados nas células – número, data, hora 

• Digitar Textos 

o Abrir, salvar e fechar pastas de trabalho 

o Inserir, mover, copiar e excluir planilhas 

 

3  Utilização de Fórmulas e Funções 

� Operadores matemáticos e aritméticos 

� Expressões com parênteses 

� Endereços relativos, absolutos e mistos. 

� Regras para uso das funções 

� Funções AutoSoma, Soma, Média, SE, Mínimo e Máximo 

 

4  Gráficos Estatísticos 

� Assistente de Gráfico 

� Tipos de gráficos: 

o Colunas, Barras, Área, Pizza, Linha, Dispersão  
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5  Edição de Planilhas 

� Copiar, mover, excluir e limpar células 

� Arrastar com o mouse 

� Inserir células vazias 

� Inserir e excluir linhas e colunas 

 

6  Formatação de Planilhas 

� Aplicar Autoformatação 

� Copiar formatos 

� Inserir linhas e colunas 

� Ajustar colunas e linhas 

� Alinhar dados na planilha 

� Formatar fontes e números 

� Adicionar bordas, padrões e cores. 

� Usar formatação Condicional 

� Impressão de Planilhas 

 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, exercícios práticos em computador, no software MS Excel. 
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Apêndice E. 14 – INFORMÁTICA BÁSICA – MS POWERPOINT 
 

 
 
CURSO:  INFORMÁTICA BÁSICA - MS POWERPOINT 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 16 horas 
PÚBLICO-ALVO:  Assessores, Gerentes e Técnicos 
 
MODALIDADE:  Presencial – Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar-se para a utilização de recursos software de apresentações MS Powerpoint. 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1  Iniciar o PowerPoint 

• Abrir o PowerPoint 

• Modos de Exibição 

• Barras de Ferramentas 

 

2  Criar Apresentações 

• Assistente de Auto-Conteúdo 

• O Slide Mestre 

• Editar Apresentação: 

o Criar, Duplicar, Inserir, Copiar, Colar, Excluir Slides 

• Modelos de Design de Slides 

• Layout de Slides 

• Plano de Fundo - Cores 

• Adicionar Figuras 

• Verificador Ortográfico 

• Apresentações Interligadas 

• Impressão de Apresentações 

 

3  Gráficos e Tabelas 

• Criar e Editar Gráficos 

• Criar e Editar Tabelas 
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4  Exibir Apresentações 

• Personalizar Apresentação: 

• Criar e Modificar Efeitos 

• Incluir Sons 

• Botões de Ação 

• Utilização de Hiperlinks 

• Transição de Slides 

• Visualizar Anotações 

• Opções do Ponteiro 

 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, exercícios práticos em computador, no MS PowerPoint.  
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Apêndice E. 15 – SIAT – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO   
        TRIBUTÁRIA - MÓDULO PROTOCOLO 

 
 

CURSO: SIAT – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI A – 
                MÓDULO PROTOCOLO 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA:  16 HORAS 
PÚBLICO-ALVO:  Assessores, Gerentes e Técnicos. 
MODALIDADE: Presencial – Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar os servidores da SEFA no uso das ferramentas do Siat, Módulo Protocolo. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1  O que é o SIAT   

• Como acessar 

• Menu Principal  

• Módulos do Sistema  

 

2  Módulo Protocolo - Abrir Processos 

• Protocolo de Processo 

• Relatório de Protocolo 

• Imprimir Capa de Protocolo 

• Cancelamento de Processo      

 

3  Receber Processos 

• Recepção do Protocolo 

• Alteração do Responsável 

 

4  Despachar Processos 

• Controle de Processo 

• Enviar Processos 

• Cancelamento de Tramitação 

• Juntada de Processos 

 

5  Arquivar Processos 

• Arquivamento de Processos na Unidade 

• Reabertura de Processos 
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7  Consultas  

• Consulta de Processo em Tramitação 

• Consulta de Processo Arquivado 

• Consulta da Juntada de Processos 

 

METODOLOGIA 

 
 
Exposições ativo-participativas, exercícios práticos em computador, no Siat, módulo 
Protocolo. 
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Apêndice E. 16 – REDAÇÃO OFICIAL E GRAMÁTICA  
 

CURSO:  REDAÇÃO OFICIAL E GRAMÁTICA 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 20 horas 
PÚBLICO-ALVO: Todos os servidores da SEFA. 
 
MODALIDADE:  Presencial – Sala de Aula e Laboratório de Informática 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar-se em técnicas de redação de documentos oficiais e revisar regras de ortografia e 
sintaxe da Língua Portuguesa. 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1  A Construção do Texto 

• A Palavra, O Pensamento e o Texto 

• A Estrutura do Texto 

o Tese (Proposição - Introdução) 

o Antítese (Oposição – Desenvolvimento)  

o Síntese (Conclusão)  

 

2  A Redação Oficial 

• O que é Redação Oficial 

• A Impessoalidade 

• A Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais 

• Formalidade e Padronização 

• Objetividade, Concisão e Clareza 

• O Objetivo da Mensagem  

• Formas Anacrônicas de Redação: 

o Prolixidade 

o Chavões, Clichês 

o Estilo Empolado, Palavras Difíceis 

 

3 A Comunicação Oficial   

• Pronomes de Tratamento – Emprego e Concordância 

•••• Fechos para Comunicações 

•••• Identificação do Signatário 

•••• Documentos Oficiais - Forma de Diagramação 
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•••• Tipos de Documentos - Definição e Finalidade 

•••• Aviso, Ofício, Memorando 

•••• Exposição de Motivos 

•••• Telegrama e Fax 

•••• Correio Eletrônico 

 

4  Elementos de Ortografia  

• Ortografia - Emprego de Consoantes, Vogais e Encontros Vocálicos 

• Regras de Acentuação Gráfica 

• Uso de Sinais – Hífen, Aspas, Parênteses, Travessão 

            

5  Elementos de Gramática 

• Sintaxe  

• Problemas de Construção de Frases  

• Sujeito 

• Frases Fragmentadas 

• Erros de Paralelismo e de Comparação 

• Ambigüidade      

• Concordância Verbal e Nominal  

• Regência 

• Pontuação  

• Colocação dos Pronomes 

• Semântica  

• Homônimos e Parônimos  

• Expressões Recomendadas e Não Recomendadas  

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupo, estudo de casos, exercícios práticos de 

elaboração de documentos em computador. 
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Apêndice E. 17 – FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INSTRUTORES  
 
CURSO:  FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INSTRUTORES 
CÓDIGO:  CARGA HORÁRIA: 32 horas 
PÚBLICO-ALVO:  Instrutores Internos da SEFA 
 
MODALIDADE:  Presencial 
 
OBJETIVO 

 
Capacitar os Instrutores da SEFA para o planejamento e a condução de atividades de 

ensino-aprendizagem, adotando os princípios pedagógicos e as metodologias propostas 

para as ações de educação corporativa na Secretaria. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1  Princípios e Metodologias Pedagógicas 

• Educação de Adultos 

• Educação Continuada 

• Conhecimento Empresarial 

o Conhecimento Tácito 

o Conhecimento Explícito 

• Educação Problematizadora X Educação “Bancária” 

• O Construtivismo 

 

2  O Processo Ensino-Aprendizagem 

• O Que é Aprender? 

• O que é Ensinar? 

• Princípios da Aprendizagem 

• Tendências da Aprendizagem 

• Facilitadores da Aprendizagem 

 

3  O Papel do Instrutor 

• As Competências Necessárias – O Perfil do Instrutor 

• A Motivação do Aluno 

• A Coerência entre o que Ensina e o que Faz 

• A Importância da Pesquisa e Atualização 
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4  Recursos Audiovisuais 

• Quadro Branco 

• Retroprojetor 

• Flip-Chart 

• Data-show 

• Filmes 

• Preparação de Transparências e Slides 

o Limitação de Conteúdo 

o Tamanho de letras e Ilustrações 

• Exercícios Práticos 

  

5  Técnicas Didáticas 

• Aula Expositiva 

• Debate 

• Painel Simples 

• Painel Integrado 

• Grupo de Verbalização e Grupo de Observação (GV/GO) 

• Dinâmicas de Grupo 

• Exercícios Práticos 

 

6  Planejamento de Ensino-Aprendizagem 

• Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

• Público-Alvo 

• Recursos e Técnicas 

• Metodologia 

• Preparação do Roteiro do Instrutor 

• Verificação de Aprendizagem 

• Exercícios Práticos 

  

7  Elementos de Oratória 

• Ênfase e Ritmo 

• Entonação e Pronúncia 

• Articulação e Dicção 

• Vícios de Linguagem 

• O Uso do Microfone 

• Exercícios Práticos 
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8  Gestos e Postura 

• Movimentação em sala de aula 

• Braços e Mãos 

• Pernas 

• Posicionamento frente ao quadro branco  

• Gestos e Significados – O Corpo Fala 

• Exercícios Práticos 

 

METODOLOGIA 

 

Exposições ativo-participativas, trabalhos em grupo, painéis, simulações, exercícios práticos 

de apresentações, oratória e gestos.  



 239 

APÊNDICE F – PROGRAMAS DE ESTÍMULO À FORMAÇÃO ACADÊ MICA 

 

 Apêndice F.1 – PROGRAMA DE ESTÍMULO À GRADUAÇÃO – PEG 

 

 O Programa de Estímulo à Graduação tem como objetivo a qualificação 

acadêmica do seu quadro de servidores, e a melhoria do desempenho 

organizacional. Será regido pelas normas a seguir: 

 

a) O Programa de Estímulo à Graduação – PEG abrangerá as seguintes 

áreas de conhecimento definidas como de interesse pela Secretaria: 

Ciências Contábeis, Economia, Direito, Estatística e Administração. Outras 

áreas poderão ser incluídas, a critério do Comitê Gestor do programa;  

b) O público-alvo do Programa é constituído pelos servidores públicos efetivos 

do quadro da SEFA, cujas atividades profissionais indiquem a efetiva 

necessidade de graduação em uma das áreas de interesse definidas; 

c) A seleção dos candidatos ficará a cargo do Comitê Gestor, formado pelo 

Secretário da Fazenda, Diretor e Secretário-Adjunto da área interessada, 

Diretor da DAD, Diretor da CAFE e pelo Coordenador da Escola 

Fazendária; 

d) O Comitê Gestor analisará a correlação entre o curso e as atividades 

desempenhadas pelo servidor e ainda a compatibilidade do nível de 

comprometimento do servidor para com a SEFA e o valor do investimento 

solicitado; 

e) O servidor somente poderá ser beneficiado uma única vez com incentivo 

financeiro para curso de graduação; 

 f) A quantidade de servidores beneficiados será limitada pelo valor dos 

recursos financeiros alocados ao programa; 

 g) Deverá ser comprovada a matrícula em Instituição de Ensino Superior e 

curso autorizados pelo MEC, em modalidade presencial ou a distancia, 

nas áreas de interesse definidas; 

h) Os servidores enquadrados nos pré-requisitos citados poderão solicitar o 

incentivo financeiro equivalente a até 60% (sessenta por cento) do valor 

da mensalidade;  
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i)  Não serão ressarcidas despesas relativas à multas, juros, taxas e outras 

referentes a disciplinas cursadas antes do ingresso no programa ou 

aquelas que o servidor tenha que repetir, por qualquer motivo;  

 j) Para receber o incentivo financeiro mensal, no decorrer do curso, o servidor 

deverá comprovar a freqüência escolar, a cada semestre; 

 k)  Ao final do curso, o servidor deverá apresentar o diploma respectivo; 

 l)  A reprovação ou desistência do curso implicará na devolução dos valores 

recebidos pelo servidor a título de incentivo à graduação; 

 m) O servidor beneficiado pelo Programa de Graduação deverá firmar termo 

em que declare seu compromisso de permanecer em efetivo exercício na 

Secretaria durante o período de 4 (quatro) anos após o final do curso. O 

não cumprimento do compromisso implicará na devolução dos valores 

recebidos a título de incentivo; 

 n) O curso será realizado fora do horário de trabalho; 

 o) O incentivo será concedido até o final do prazo previsto para conclusão do 

curso. Após esse prazo, o servidor terá até um ano para concluir o curso, 

porém o período excedente não contará com incentivo do programa.   
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Apêndice F.2  – PROGRAMA DE ESTÍMULO À PÓS-GRADUAÇÃO - PEPG 

 

O Programa de Estímulo à Pós-Graduação possui o objetivo de especializar o 

nível de conhecimentos acadêmicos dos servidores, e a conseqüente elevação do 

desempenho organizacional, nos níveis de Especialização e de Mestrado, e nas 

áreas de conhecimento definidas como de interesse pela Secretaria, a saber:  

 

Especialização : 

a)  Gestão Pública, Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas, Gestão de 

Processos, Finanças Públicas, e outras indicadas pelo Comitê Gestor do 

programa, para gestores e técnicos de todas as áreas; 

b)  Auditoria Contábil e Fiscal, Gestão Tributária, Direito Tributário, Estatística, 

Auditoria de Sistemas e outras indicadas pela DFI, para o segmento de 

Auditores e Agentes Fiscais; 

c) Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Financeiro e outros 

indicados pela CONJUR, para os Consultores Jurídicos; 

d) Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação, Sistemas de Internet, 

Segurança de Sistemas e outras indicadas pela DTI, para Coordenadores 

e Analistas de Sistemas; 

e)  Gestão Financeira e Orçamentária e outras indicadas pela DAD e DITES, 

para os técnicos do Tesouro e da área financeira; 

f)  Contabilidade Pública, Gestão Fiscal, Análise de Balanço e outras 

indicadas pela DICONF, para gestores e técnicos da área contábil;  

g) Gestão do Conhecimento e outras indicadas pela EFAZ, para gestores e 

técnicos da Escola Fazendária; 

h)  Metodologia do Ensino e outras indicadas pela EFAZ, para os Instrutores 

Internos; 

 

Mestrado: 

i)  Mestrado em áreas de interesse da Secretaria, para servidores indicados 

pelo Comitê Gestor do programa.  

 

O Programa de Estímulo à Pós-Graduação - PEPG obedecerá ainda às 

seguintes normas: 
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j) O público-alvo do Programa é constituído pelos servidores públicos efetivos 

do quadro da SEFA, cujas atividades profissionais indiquem a efetiva 

necessidade de pós-graduação em uma das áreas de interesse definidas; 

k) A seleção dos candidatos ficará a cargo do Comitê Gestor, formado pelo 

Secretário da Fazenda, Diretor e Secretário-Adjunto da área interessada, 

Diretor da DAD, Diretor da CAFE e pelo Coordenador da Escola 

Fazendária; 

l) O Comitê Gestor analisará a correlação entre o curso e as atividades 

desempenhadas pelo servidor e ainda a compatibilidade do nível de 

comprometimento do servidor para com a SEFA e o valor do investimento 

solicitado; 

m) O servidor somente poderá ser beneficiado uma única vez com incentivo 

financeiro para curso de graduação; 

n) A quantidade de servidores beneficiados será limitada pelo valor dos 

recursos financeiros alocados ao programa; 

o) Deverá ser comprovada a matrícula em Instituição de Ensino Superior e 

curso reconhecidos pelo MEC, em modalidade presencial ou a distancia, 

nas áreas de interesse definidas; 

p)  Os servidores enquadrados nos pré-requisitos citados poderão solicitar o 

incentivo financeiro equivalente a até 70 % (setenta por cento) do valor da 

mensalidade; 

q) Não serão ressarcidas despesas relativas à multas, juros, taxas e outras 

referentes a disciplinas cursadas antes do ingresso no programa ou 

aquelas que o servidor tenha que repetir, por qualquer motivo; 

r) Para receber o incentivo financeiro mensal, no decorrer do curso, o servidor 

deverá comprovar a freqüência escolar, a cada semestre; 

s) Ao final do curso, o servidor deverá apresentar o diploma respectivo; 

t) A reprovação ou desistência do curso implicará na devolução dos valores 

recebidos pelo servidor a título de incentivo ao curso de pós-graduação; 

u) O servidor beneficiado pelo Programa de Pós-Graduação deverá firmar 

termo em que declare seu compromisso de permanecer em efetivo 

exercício na Secretaria durante o período de 2 (dois) anos após o final do 
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curso. O não cumprimento do compromisso implicará na devolução dos 

valores recebidos a título de incentivo; 

v) O curso será realizado fora do horário de trabalho e, excepcionalmente, 

poderá ser flexibilizado, pelo Diretor da área, quando coincidir com 

horários de provas ou trabalhos acadêmicos; 

x) O incentivo será concedido até o final do prazo previsto para conclusão do 

curso. Após esse prazo, o servidor terá até um ano para concluir o curso, 

porém o período excedente não contará com incentivo do programa.   
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Apêndice F.3  – PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE IDIOMAS - PAI 
 

 

O Programa de Aperfeiçoamento de Idiomas tem por objetivo estimular o 

aprendizado e a fluência nas línguas inglesa e espanhola, como forma de ampliar o 

horizonte de pesquisas e aumentar o intercâmbio profissional entre os fiscos de 

outros países. O programa tem caráter transversal, podendo beneficiar servidores 

dos diversos segmentos funcionais da Secretaria, prevalecendo o critério da 

necessidade de capacitação e desenvolvimento em línguas estrangeiras. 

 

O Programa de Aperfeiçoamento de Idiomas será regido pelas seguintes 

normas: 

 

a) O programa abrange os níveis Intermediário e Avançado, de acordo com a 

necessidade e o interesse do serviço; 

b) O público-alvo do Programa de Idiomas é formado pelos servidores 

públicos efetivos do quadro da SEFA, cujas atividades profissionais 

indiquem a efetiva necessidade do domínio dos idiomas inglês e espanhol; 

c) A seleção dos candidatos ficará a cargo do Comitê Gestor, formado pelo 

Secretário da Fazenda, Diretor e Secretário-Adjunto da área interessada, 

Diretor da DAD, Diretor da CAFE e pelo Coordenador da Escola 

Fazendária; 

d) O Comitê Gestor analisará a correlação entre o curso e as atividades 

desempenhadas pelo servidor e ainda a compatibilidade do nível de 

comprometimento do servidor para com a SEFA e o valor do investimento 

solicitado; 

e) O servidor somente poderá ser beneficiado uma única vez com incentivo 

financeiro para curso de idiomas; 

f) A quantidade de servidores beneficiados será limitada pelo valor dos 

recursos financeiros alocados ao programa; 

g) Deverá ser comprovada a matrícula em escola de idiomas de renome e 

notória especialização no idioma e no nível proposto; 
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h) Os servidores enquadrados nos pré-requisitos citados poderão solicitar o 

incentivo financeiro equivalente a até 60 % (sessenta por cento) do valor 

da mensalidade e da taxa de inscrição em certificação internacional; 

i)  Não serão ressarcidas despesas relativas à multas, juros, taxas e outras 

referentes a módulos ou semestres cursados antes do ingresso no 

programa ou aqueles que o servidor tenha que repetir, por qualquer 

motivo; 

j)  Para receber o incentivo financeiro mensal, no decorrer do curso, o servidor 

deverá comprovar a freqüência escolar; 

k) Ao final do curso, o servidor deverá submeter-se à certificação de 

reconhecimento internacional no idioma e nível escolhido e apresentar o 

respectivo certificado; 

l) A reprovação ou desistência do curso implicará na devolução dos valores 

recebidos pelo servidor a título de incentivo ao curso de idiomas; 

m) O servidor beneficiado pelo Programa de Idiomas deverá firmar termo em 

que declare seu compromisso de permanecer em efetivo exercício na 

Secretaria durante o período de 2 (dois) anos após o final do curso. O não 

cumprimento do compromisso implicará na devolução dos valores 

recebidos a título de incentivo; 

n) O curso será realizado fora do horário de trabalho; 

o) O incentivo será concedido até o final do prazo previsto para conclusão do 

curso. Após esse prazo, o servidor terá até um ano para concluir o curso, 

porém o período excedente não contará com incentivo do programa.   
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APÊNDICE G – FORMULÁRIOS DE TREINAMENTO 

 

Apêndice G.1  – AVALIAÇÃO DE REAÇÃO AO TREINAMENTO – ART 
 

Curso: 

Instrutor: 

Período: Local: 

 
Caro participante, 
 
       É muito importante para a EFAZ conhecer a sua percepção sobre o curso que você acabou de 
realizar. Leia atentamente os fatores de avaliação a seguir e assinale com “X” o campo relativo ao 
conceito escolhido.   
 

Nível de Satisfação  
Desempenho do Instrutor Exce-     

lente 
Bom  Regular  Defici-

ente 

1. Demonstrou domínio dos conteúdos apresentados     

2. Utilizou linguagem adequada à melhor compreensão dos 
conteúdos 

    

3. Expôs as idéias com clareza      

4. Aproveitou a experiência dos treinandos para enriquecer o 
processo de aprendizagem 

    

5. Relacionou os conteúdos à realidade da SEFA     

6. Estimulou a participação dos treinandos     

7. Esclareceu as dúvidas e questionamentos dos treinandos     

8. Verificou periodicamente o grau de compreensão dos conteúdos     

9. Utilizou de forma adequada as estratégias de ensino previstas 
(exposições dialogadas, trabalhos em grupo, simulações, vivências, 
debates, exercícios) 

    

10. Utilizou adequadamente os recursos de ensino (projetor 
multimídia, quadro, flip-chart, vídeos) 

    

11. Recebeu de forma positiva as críticas e sugestões apresentadas 
pelos treinandos 

    

12. Administrou o tempo de forma produtiva     

13. Cumpriu o programa proposto para o curso     

Processo de Aprendizagem Exce-
lente 

Bom  Regular  Defici-
ente 

14. Nível de integração entre os participantes e o instrutor      

15. Nível de relevância dos temas abordados     

16. Adequação das atividades e dos recursos didáticos utilizados     

17. Assimilação dos conteúdos transmitidos      

18. Aplicabilidade dos conteúdos do curso à minha realidade de 
trabalho 

    

19. Qualidade da minha participação durante o curso     
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AVALIAÇÃO DE REAÇÃO AO TREINAMENTO – ART  –  cont. 
 

Apoio ao Desenvolvimento do Curso Exce-
lente 

Bom  Regular  Defici-
ente 

20. Qualidade das instalações (espaço, refrigeração, iluminação)     

21. Qualidade e adequação dos equipamentos     

22. Qualidade do material didático (textos, apostilas, slides)     

23. Organização do curso e apoio recebido da coordenação     

24.      

25.      

 

Comentários adicionais:  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Apêndice G.2  – INDICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO 

 
Servidor Indicado:  
 
Lotação: 
 

Cargo: 

Telefones: 
 

E-mail: 

Curso Solicitado: 
 
Período de Realização: 
 
 
 

Principais atividades do servidor: 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro estar ciente da obrigatoriedade de participar integralmente de todas as atividades do curso 
solicitado. Assumo o compromisso de envidar esforços para aplicar às minhas atividades/tarefas os 
conhecimentos adquiridos no curso. Estou ciente de que, após decorridos três meses do final do 
curso, haverá avaliação da aplicação e disseminação dos conteúdos do treinamento. 
 
 
 
Data:                                                                                           Assinatura Servidor 
 
 

Justificativa da Unidade para inscrição no curso:  
 
(   ) Capacitação para implantação de novos procedimentos e/ou sistemas (especificar): 
 
(   ) Capacitação para assumir novas atividades/tarefas (especificar): 
 
(   ) Reciclagem de conhecimentos para melhoria de desempenho 
 
(   ) Outras - Especificar: 
 
  
O servidor já realizou curso semelhante:  (   ) Sim          (   ) Não 
 
 
 
 
Data:                                                                                           Assinatura/Carimbo Gestor 
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Apêndice G.3  – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS, APÓS TREINAMENTO 

 
Nome do Servidor:  
Lotação: Cargo: 
Telefones: E-mail: 
Curso Realizado: 
Instrutor: 
Período de Realização do Curso: 
 

Justificativa da Unidade para inscrição no curso (transcrever do formulário de inscrição): 
 
 
 

Avaliação do Servidor quanto à aplicação dos conhec imentos, após o curso: 
 

Houve oportunidade de aplicar o que aprendeu?  
 
Os novos conhecimentos foram incorporados à sua rotina de trabalho? 
 
Ocorreu melhoria na qualidade e na eficiência do seu trabalho?  
 
 
 
 
Data:                                                                                           Assinatura Servidor 
 

Avaliação da chefia imediata quanto à aplicação dos  conhecimentos e quanto à evolução do 
desempenho do servidor : 
 

Houve interesse por parte do servidor em aplicar e/ou disseminar os conhecimentos adquiridos? 
 
Houve incentivo e apoio por parte do Gestor da Unidade para a aplicação/disseminação?  
 
Foi percebida melhoria na qualidade e produtividade do trabalho do servidor, após o curso? 
 
O treinamento gerou economia de recursos? Quais? 
 
Que outros resultados positivos foram apresentados, após o curso? 
 
 
 
Encaminhar à EFAZ. 
 
Data:                                                                                           Assinatura/Carimbo Gestor 
 

Este campo deve ser preenchido pela Escola Fazendár ia - EFAZ 
 

Análise de Eficácia do Treinamento:  (   ) Sim            (   ) Não        
 

Possíveis Ações de Melhoria: 
 

(   ) Revisão do conteúdo programático do curso 
(   ) Feedback ao Instrutor 
(   ) Feedback ao Servidor 
(   ) Feedback ao Gestor da Unidade 
(   ) Outras ações: 
 
 
Data: Assinatura do Responsável: 
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14 ANEXOS 
 
 
Anexo 1 – LISTA DE CURSOS DO BANCO DO BRASIL  
 
   ÁREA / CURSOS     MODALIDADE  
 
NEGÓCIOS 
 
Varejo 
  
 Atualização em Investimentos - Módulo Básico    Auto-instrucional  
 BNDES - Linhas de Financiamento      Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Avançado   Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Básico    Auto-instrucional  
 FAZAP-Fazendo e Aprendendo - Conhecendo a Gestão de Carteiras Auto-instrucional  
 PMS- Programa de Multiplicação em Soluções - Retenção de Clientes Auto-instrucional 
 PMS - Programa de Relacionamento     Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Consórcio de Imóveis     Auto-instrucional  
 Rede Aberta - DRS - Uma Estratégia Negocial    Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Investimentos BB Estilo     Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Negócios com MPEs      Auto-instrucional  
 Rede Aberta – Seguridade       Auto-instrucional  
 Sinapse Consórcio de Imóveis      Auto-instrucional  
 Sinapse Depósito a Prazo       Auto-instrucional  
 Cliente Alta Renda        Presencial  
 Consultoria em Investimentos Financeiros – CIF    Presencial  
 Excelência em Teleatendimento Bancário     Presencial  
 Gerente de Contas        Presencial  
 Leasing         Presencial  
 PMS - Programa de Multiplicação em Soluções - BB Consórcio  Presencial  
 PMS - BB Seguro Auto       Presencial  
 PMS - BB Seguro Ouro Vida Mulher     Presencial 
 
Atacado 
  
 BNDES - Linhas de Financiamento      Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Avançado   Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Básico    Auto-instrucional  
 PMS - Soluções Eletrônicas       Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Cash Management      Auto-instrucional  
 Rede Aberta - DRS - Uma Estratégia Negocial    Auto-instrucional  
 BB MBA Gestão de Negócios – Atacado     Presencial  
 Consultoria em Investimentos Financeiros – CIF    Presencial  
 Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS    Presencial  
 Gerente de Contas        Presencial  
 Leasing         Presencial  
 
Governo 
  
 BNDES - Linhas de Financiamento      Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Avançado   Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Básico    Auto-instrucional  
 Negócios com o Setor Público – NSP     Auto-instrucional  
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 Rede Aberta - DRS - Uma Estratégia Negocial    Auto-instrucional  
 FAZAP – Fazendo e Aprendendo - Produtos e Serviços Governo Trein. Em Serviço 
 BB MBA Gestão Pública       Presencial  
 Consultoria em Investimentos Financeiros – CIF    Presencial  
 Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS    Presencial  
 Finanças Públicas        Presencial  
 Governo, Relacionamento e Negócios-Goren    Presencial  
 PMS-Programa de Multiplicação em Soluções - Mercado Governo Presencial  
 PMS - Soluções Eletrônicas Governo     Presencial 
 
Recursos de Terceiros 
 
 Certificação em Investimentos – Módulo Avançado   Auto-instrucional  
 Certificação em Investimentos – Módulo Básico    Auto-instrucional  
 BB MBA Gestão de Ativos       Presencial 
 
  
APOIO AOS NEGÓCIOS 
 
Agronegócios 
  
 Negócios com Cooperativas       Auto-instrucional 
 Rede Aberta - DRS - Sustentabilidade no Mundo dos Negócios   Auto-instrucional 
 Rede Aberta - Garantia de Preços Agropecuários    Auto-instrucional 
 FAZAP – Fazendo e Aprendendo - Agricultura    Trein. Em Serviço 
 FAZAP - Pecuária – Avicultura      Trein. Em Serviço  
 FAZAP - Pecuária - Bovinocultura de corte     Trein. Em Serviço  
 FAZAP - Pecuária - Bovinocultura de leite     Trein. Em Serviço  
 FAZAP - Pecuária – Suinocultura      Trein. Em Serviço  
 FAZAP - Fiscaliza-Armazenagem      Trein. Em Serviço  
 FAZAP - Fiscaliza-Estimativa      Trein. Em Serviço 
 BB MBA Agronegócios       Presencial 
 Engenharia de Avaliações na Área Rural – AVALIA   Presencial  
 Fiscalização de Operações de Crédito – OFIS    Presencial  
 Pronaf - Agricultura Familiar       Presencial  
 Serviços para o Agronegócio – AGROSERVIÇOS    Presencial 
 
Auditoria e Controle 
  
 Certificação em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro   Auto-instrucional 
 Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro  Auto-instr.-On-Line 
 Grafoscopia – GRAFO       Auto-instrucional  
 Segurança da Informação – CSI      Auto-instr.-On-Line 
 Sob Controle?        Auto-instr.-On-Line  
 Análise de Indícios de Lavagem de Dinheiro    Presencial  
 Auditoria Interna Baseada em Risco     Presencial  
 BB MBA Auditoria        Presencial  
 BB MBA Controles Internos       Presencial  
 BB MBA Controller        Presencial  
 Cultura de Controle, Oficina       Presencial  
 Gestão de Valores        Presencial 
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Comunicação 
  
 Connection - Telecurso – Inglês      Auto-instr.-TVBB  
 HMM-Harvard ManageMentor - A Comunicação Escrita   Auto-instr.-On-Line 
 HMM - Fazendo Apresentações      Auto-instr.-On-Line  
 Libras          Auto-instr.-On-Line 
 Atendimento Telefônico       Auto-instr.-On-Line 
 Texto.Com.Texto        Auto-instr.-On-Line 
 Atendimento Telefônico       Presencial  
 BB MBA Gestão da Comunicação Organizacional    Presencial  
 Comunicação Administrativa Escrita do BB – OCA multimídia  Presencial  
 Media Training        Presencial  
 Palestrantes e Apresentadores – CPA     Presencial  
 Redação de Documentos de Auditoria     Presencial 
 
Economia e Finanças 
  
 Atualização em Investimentos - Módulo Básico    Auto-instrucional  
 Contabilidade – CONTA       Auto-instrucional  
 Finanças: Rumo à Consultoria Financeira     Auto-instrucional  
 HMM-Harvard ManageMentor - Elaborando Orçamentos   Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Princípios de Finanças      Auto-instr.-On-Line  
 Matemática Financeira – MAFIN      Auto-instrucional  
 Rede Aberta - DRS - Sustentabilidade no Mundo dos Negócios  Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Financiando Investimentos     Auto-instrucional  
 Telecurso Economia Básica       Auto-instr.-TVBB  
 BB MBA Contabilidade       Presencial  
 BB MBA Gestão de Ativos       Presencial  
 Economia Aplicada        Presencial  
 PMS - Programa de Multiplicação em Soluções - Derivativos  Presencial 
 BB MBA Finanças à Distância      Semi-Presencial  
 
Educação e Cidadania 
  
 Ação Voluntária: Gestão de Projetos Sociais e Captação de Recursos Auto-instrucional  
 Ação Voluntária: Gestão Financeira      Auto-instrucional  
 Ação Voluntária: Gestão Organizacional e Planejamento   Auto-instrucional  
 Ação Voluntária: Introdução       Auto-instrucional  
 Ação Voluntária: Introdução Web      Auto-instr.-On-Line  
 Cooperando         Auto-instrucional  
 Digitação         Auto-instr.-On-Line  
 Direitos do Consumidor       Auto-instrucional  
 Planejamento Financeiro Pessoal – PFP     Auto-instr.-On-Line  
 Rede Aberta - Acessibilidade, uma questão de direito   Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Atendimento Cidadão     Auto-instrucional  
 Rede Aberta - APL - Arranjos Produtivos Locais    Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Diversidade no BB      Auto-instrucional  
 Rede Aberta - DRS - Sustentabilidade no Mundo dos Negócios  Auto-instrucional  
 Alfabetizadores do BB Educar – CFA     Presencial  
 Didática para Multiplicadores – ODM     Presencial  
 Educadores do BB Educar – CFE      Presencial  
 Pão e Beleza         Presencial  
 Pronaf - Agricultura Familiar       Presencial 
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Gestão de Crédito 
  
 Análise Econômica e Financeira de Empresas    Auto-instrucional  
 Cobrança de Recuperação de Créditos-Dívidas de Varejo – RECUP Auto-instrucional  
 Cooperando         Auto-instrucional  
 Jornada de Crédito Micro e Pequenas Empresas    Auto-instrucional  
 Operações de Investimento       Auto-instrucional  
 Processo de Crédito – INTROCREDITO     Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Alianças e Parcerias      Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Bons Negócios com Operações de Investimento  Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Jornada de Crédito - Micro e Pequenas Empresas Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Negócios com Recebíveis     Auto-instrucional  
 Risco de Operações        Auto-instrucional  
 Análise Financeira e de Crédito – ANFIC     Presencial  
 Aspectos Fisco-Tributários e Societários – FTS    Presencial  
 BB MBA Risco        Presencial  
 Fiscalização de Operações de Crédito – OFIS    Presencial  
 Relações Jurídico- Negociais – REJUNE     Presencial 
 
Gestão de Pessoas 
 
 Entrevista de Seleção - Fundamentos e Práticas    Auto-instrucional  
 Fundamentos e Práticas da Gestão Contemporânea   Auto-instrucional  
 Gestão de Desempenho por Competências    Auto-instrucional  
 HMM-Harvard ManageMentor – Coaching     Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Conduzindo Reuniões      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Dando e Recebendo Feedback     Auto-instr.-On-Line  
 HMM – Delegando        Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Gerenciando com Foco na Criatividade e na Inovação  Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Gerenciando o Estresse no Ambiente de Trabalho  Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Gerenciando seu Superior Hierárquico    Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Gerenciando sua Carreira      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Gerenciando Conflitos      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Liderando e Motivando      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Liderando Equipes       Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Mantendo Equipes no Alvo      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Retendo Funcionários Valiosos     Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Tornando-se um Gerente      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Trabalhando com Equipes Virtuais     Auto-instr.-On-Line  
 Programa de Orientação Profissional - Adolescente Trabalhador   Auto-instr.-On-Line 
 Rede Aberta - Diversidade no BB      Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Gestão Participativa      Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Nova GDP       Auto-instrucional  
 BB MBA Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Presencial  
 Desenvolvendo Equipes – DE      Presencial  
 Entrevista de Seleção - Estratégia e Prática    Presencial  
 Excelência Profissional – Novos Funcionários    Presencial  
 Gerenciando o Desenvolvimento de Competências   Presencial  
 Gestão da Carreira        Presencial  
 Reclamações Trabalhistas       Presencial 
 
Gestão Empresarial 
  
 HMM-Harvard ManageMentor - Estabelecendo Metas   Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Gerenciando seu Tempo      Auto-instr.-On-Line  
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 HMM - Gerenciando Projetos      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Preparando um Plano de Negócio     Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Solucionando Problemas      Auto-instr.-On-Line  
 HMM - Tirando Proveito das Mudanças     Auto-instr.-On-Line  
 BB MBA Logística para Instituições Financeiras    Presencial  
 Cultura Organizacional       Presencial  
 Excelência Profissional - Módulo Fundamental    Presencial  
 
Marketing 
  
 Fundamentos de Marketing         
 HMM-Harvard ManageMentor - Mantendo o Foco no Cliente  Auto-instr.-On-Line  
 HMM – Negociando        Auto-instr.-On-Line  
 Rede Aberta - Ambiente das Agências     Auto-instrucional  
 Rede Aberta - Atendimento de Excelência     Auto-instrucional  
 BB MBA Marketing        Presencial  
 PMS - Programa de Multiplicação em Soluções - BB Cartões Visa Vale Presencial  
 BB MBA Marketing à Distância      Semi-Presencial 
 
Negócios Internacionais 
   
  Comércio Internacional - Princípios e Oportunidades Negociais  Auto-instrucional  
  Executivos que Retornam do Exterior     Trein. Em Serviço  
  Negócios Internacionais - Mesa de Operações – GEROF  Trein. Em Serviço 
  ALADIN         Presencial  
  BACIN – Básico de Câmbio       Presencial 
  BB MBA Negócios Internacionais      Presencial  
  Comércio Internacional – BACIN      Presencial  
  Comércio Internacional - Carta de Crédito     Presencial  
  Comércio Internacional – Drawback     Presencial  
  Comércio Internacional – Exportação     Presencial   
  Comércio Internacional - Exportação Módulo II    Presencial  
  Comércio Internacional - Financiamentos à Exportação   Presencial  
  Comércio Internacional – Importação     Presencial  
  Comércio Internacional - Práticas Cambiais    Presencial  
  Estágio - Mesa de Operações – Geroi     Presencial  
  Negociação Comex        Presencial  
  Negócios Internacionais - Dependências no Exterior   Presencial  
  Negócios Internacionais - Direção Geral - Módulo Brasília  Presencial  
  Negócios Internacionais - Direção Geral - Módulo São Paulo  Presencial  
  Prevenção de Multas, de Evasão de Receitas e Ilícitos Cambiais Presencial  
  Produtos Estruturados – Derivativos     Presencial  
  Trade Finance - Mercado Internacional     Presencial 
 
Tecnologia da Informação 
  
 Certificação Digital        Auto-instr.-On-Line  
 Navegação Web        Auto-instr.-On-Line 
 Open Office 2.0        Auto-instr.-On-Line  
 Questionário MPS.BR e ITIL      Auto-instr.-On-Line  
 BB MBA Administração Estratégica de Sistemas de Informação  Presencial  
 Engenharia da Computação – Redes     Presencial  
 Engenharia da Computação – Software     Presencial  
 Internet: desenvolvimento, qualidade e segurança    Presencial  
 Redes e Sistemas Distribuídos      Presencial 
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Anexo 2 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA ÁREA D E EDUCAÇÃO 
                  CORPORATIVA DO BANCO DO BRASIL 
 
 

GEDUC – Gerência de Educação Corporativa – DIPES - DF 
Gerente 
Executivo 

Gerente  
Divisão 

Gerente 
Núcleo 

Analista 
Master 

Analista 
Senior 

Analista 
Pleno 

Analista 
Júnior 

TOTAL 
I 

1 3 3 1 15 20 11 54 
 

Gerências 
Regionais 

Gerente 
Geral 

Gerente 
Núcleo 

Gerente 
de Setor 

Analista 
A 

Analista 
B 

Escri-
turário 

TOTAL 
II 

Brasília 1 1 1 7 13 12 35 
São Paulo 1 1 - 7 12 9 30 
Rio de Janeiro 1 1 - 5 9 7 23 
Ribeirão Preto 1 1 - 5 9 7 23 
Belo Horizonte 1 1 - 5 9 6 22 
Porto Alegre 1 1 - 5 8 7 22 
Salvador 1 1 - 4 6 5 17 
Curitiba 1 1 - 4 6 5 17 
Florianópolis 1 - - 2 4 4 11 
Recife 1 - - 2 4 4 11 
Goiânia 1 - - 2 4 4 11 
Fortaleza 1 - - 2 4 4 11 
Belém 1 - - 2 4 2 9 
Cuiabá  1 - - 2 4 2 9 
Campo Grande 1 - - 2 4 1 8 
João Pessoa 1 - - 2 4 1 8 
Manaus 1 - - 2 4 1 8 
Natal 1 - - 2 4 1 8 
São Luis  1 - - 2 4 1 8 
Vitória 1 - - 2 4 1 8 
TOTAL 20 8 1 66 120 84 299 

TOTAL GERAL (I + II)  353 
 

 

 


