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LIMA, M.C.S. Avaliação de Impacto das Ações de Capacitação no Trabalho dos 
Servidores de uma Instituição Pública de Ensino Superior. 229f. 2016. Disserta-
ção (Mestrado) – Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salva-
dor, 2016. 
 

RESUMO 
 
 
Esta dissertação teve como objetivo avaliar o impacto das ações de capacitação, 
oferecidas por uma Universidade Pública Federal, no trabalho individual dos egres-
sos das ações e verificar a relação do impacto do treinamento no trabalho (medida 
em amplitude), com o desenvolvimento profissional e com os comportamentos de 
cidadania organizacional. A pesquisa é caracterizada como descritiva com delinea-
mento correlacional, utilizando-se para investigação as abordagens quantitativa e 
qualitativa, e uma combinação de fontes de informações: documentos, o próprio trei-
nando (autoavaliação) e chefias imediatas (heteroavaliação). A pesquisa teve um 
percurso metodológico constituído de três etapas: análise documental, survey com 
os egressos e grupo focal com as chefias. O instrumento de coleta de dados junto 
aos egressos foi composto pela escala de autoavaliação de impacto do treinamento 
no trabalho (medida em amplitude), escala de percepção atual do desenvolvimento 
profissional e a escala de comportamentos de cidadania organizacional, todas vali-
dadas em outros estudos e contou com uma amostra de 231 respostas válidas. Em-

pregou-se como parâmetro na análise documental o conceito de treinamento enten-
dido como um processo composto por três fases: levantamento de necessidades, 
planejamento/execução e avaliação. O Grupo focal foi realizado com a participação 
de 11 gestores. Os dados quantitativos foram submetidos às análises estatísticas 
descritivas e à técnica de modelagem de equações estruturais, enquanto os dados 
qualitativos foram analisados pela análise de conteúdo. Como resultados, obteve-se: 
identificação de falhas no processo de treinamento; percepção de um expressivo 
desenvolvimento profissional e da frequência das práticas de comportamentos de 
cidadania organizacional nos ambientes de trabalho. Em relação aos modelos testa-
dos, indicaram que o impacto do treinamento explica positiva e significativamente 
12% o desenvolvimento profissional. Contudo, para as dimensões de comportamen-
tos de cidadania organizacional, apesar do impacto ser significativo estatisticamente, 
o grau de influência foi muito baixo. Para divulgação da imagem organizacional foi 
de 10%, cooperação com os colegas de 3%, sendo que a dimensão sugestões cria-
tivas obteve um grau maior (22%). Os resultados também mostraram que houve 
convergências entre a opinião dos egressos e das chefias em relação ao impacto do 
treinamento, sendo evidenciadas questões importantes acerca da capacitação na 
instituição. Destacam-se contribuições desta pesquisa: a aplicação da avaliação de 
treinamento no contexto de Universidade Pública e o conhecimento do poder prediti-
vo do impacto do treinamento sobre o desenvolvimento profissional e os comporta-
mentos de cidadania organizacional. 
 
  

Palavras-chave: Avaliação de Treinamento, Capacitação Profissional, 
Comportamentos de Cidadania Organizacional, Desenvolvimento Profissional, 
Impacto do Treinamento no Trabalho 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to evaluate the impact of professional training activities, offered by a 
public Federal University, on the individual work of egress of actions and verify the 
professional training impact of relationship at work (measured in amplitude), to 
professional development and the organizational citizenship behaviors. The study is 
characterized as descriptive with correlational design using to research the 
quantitative and qualitative approaches, and a combination of information sources: 
documents, the own training (self-assessment) and immediate managers 
(heteroevaluation). The survey had a methodological approach consisting on three 
stages: document analysis, survey with egress and focal groups with managers. The 
data collection instrument with the egress was composed of self-assessment scale of 
impact of training on the job (measured in amplitude), the current scale of perception 
of professional development and the scale of organizational citizenship behaviors, all 
validated in other studies and had a sample of 231 valid answers. It was used as a 
parameter in the documental analysis the concept of training understood as a 
process consisting on three phases: needs of assessment, planning/implementation 
and evaluation. The focus group was carried out with the participation of 11 
managers. Quantitative data were submitted to descriptive statistical analysis and the 
technique of structural equation modeling, while qualitative data were analyzed using 
content analysis. The results obtained are: fault identification in the training process; 
perception of a significant professional development and frequency of practices of 
organizational citizenship behaviors in the workplace. Regarding to the tested 
models, indicated that the impact of training explains positive and significant 12% the 
professional development. However, for the dimensions of organizational citizenship 
behaviors, although the impact was statistically significant, the degree of influence 
was very low. To publicize the organizational image was 10%, cooperation with 
colleagues of 3%, and the creative suggestions dimension got a higher degree 
(22%). The results also showed that there were similarities between the opinion of 
egress and managers regarding to the impact of the training, important issues being 
highlighted on the training in the institution. The highlight contributions of this 
research were: the implementation of training evaluation in the context of Public 
University and knowledge of the predictive power of the impact of training on 
professional development and organizational citizenship behaviors 

 

 
Keywords: Training Evaluation, Professional Development, Organizational Citizen-
ship Behaviors, Professional Development, Training Impact at Work 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A preocupação com a gestão de pessoas passou a representar uma questão 

estratégica nas organizações públicas, fazendo-se necessário o estabelecimento de 

políticas de capacitação que visem o desenvolvimento e a atualização profissional 

dos servidores, uma vez que são eles que fazem a ação, manipulam as técnicas, 

atendem aos usuários e transcendem às administrações. 

Para que o trabalho dos servidores públicos seja realizado de forma eficiente 

e atenda as reais necessidades dos seus usuários, é imprescindível possuir no seu 

quadro pessoas capacitadas e motivadas, que priorizem a melhoria contínua dos 

serviços prestados, conseguindo, com isso, alcançar os objetivos institucionais e o 

atendimento satisfatório dos seus cidadãos (CAMPOS, PINTO, MELLO, 2010). 

Assim, nos contextos organizacionais, a área de treinamento, desenvolvimen-

to e educação (TD&E) tem adquirido cada vez mais importância estratégica, haja 

vista que as pessoas dentro da organização têm sido consideradas como recursos 

estratégicos e investir em capacitação pode trazer resultados positivos para a orga-

nização, considerando que os efeitos de um treinamento proporcionam retornos sig-

nificativos não só no nível individual, como também nos níveis mais elevados como o 

organizacional. (ABBAD & BORGES-ANDRADE, 2004). Assim, a atividade de TD&E 

tem sido considerada como um investimento crucial e fazem parte do contexto orga-

nizacional de forma determinante, uma vez que são influenciadas e influenciam as 

estratégias da organização. Para tanto, é necessário que o processo de capacitação 

esteja alinhado com as diretrizes da organização e também com o ambiente onde os 

trabalhadores então inseridos. 

Portanto, de acordo com Gonçalves e Mourão (2011), as ações de TD&E pre-

cisam ser avaliadas, a fim de verificar se os objetivos propostos foram alcançados e 

se têm atendido às necessidades dos capacitados e da organização. Tão importante 

como os demais estágios do processo de treinamento, a avaliação vai permitir, prin-

cipalmente, que seus resultados revelem erros e acertos que ocorreram na aplicação 

das ações de capacitação. Desse modo, é através da realização da avaliação de 

treinamento que, segundo Freitas e Borges-Andrade (2004), são obtidas informa-

ções sistemáticas sobre todo o processo, atribuindo-se valor ao treinamento, com o 
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julgamento do grau em que ele contribuiu para o desempenho dos indivíduos, gru-

pos e organização. A avaliação também tem a função de realimentar o sistema de 

treinamento, identificando eventuais necessidades de aperfeiçoamento nos progra-

mas e apontando os aspectos positivos.  

Outro fator que corrobora para a necessidade de avaliação das ações de ca-

pacitação é que são crescentes os investimentos em TD&E nas organizações. Se-

gundo informações obtidas por meio de uma pesquisa anual realizada pela Associa-

ção Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento - ABTD (Revista T&D, 2014), o 

valor médio investido anualmente por treinando no Brasil cresceu 6% entre 2012 e 

2013. Em 2014, a relação entre os investimentos em Treinamento e Desenvolvimen-

to e o faturamento bruto anual da organização foi de 0,83%.  

A pesquisa da ABTD, referente a 2015, mostra que foi investido R$ 518,00 

por treinando, no entanto, os investimentos representaram 0,23% em relação ao fa-

turamento anual das empresas, registrando-se um decréscimo em relação ao ano 

anterior. Contudo, o volume de trabalho do profissional de Treinamento aumentou 

58% de 2014 para 2015.  

Apesar de no final de 2015 ter surgido uma situação relevante no cenário na-

cional, com a crise fiscal e política do governo e anuncio de cortes de gastos e redu-

ção de recursos em diversos setores da economia, de acordo com Igor Cozzo, dire-

tor da ABTD (EXAME, 2015), não acabou com os investimentos na área de T&D, 

como seria natural inferir, houve, portanto, uma diminuição no investimento em tec-

nologia para educação corporativa e uma otimização na utilização dos recursos, pelo 

menos foi o evidenciado nos dados coletados pela ABTD, como exemplificado por 

Igor Cozzo: “Os cursos na modalidade de educação à distância cresceram 33% em 

relação ao ano de 2014, mas estão mais modestos, com 38% das empresas utili-

zando apostilas” (EXAME, 2015). 

No que concerne aos recursos financeiros destinados pela administração pú-

blica federal brasileira à capacitação e requalificação profissional de servidores pú-

blicos, houve um expressivo crescimento. Enquanto em 2004, o Governo Federal 

destinou aproximadamente R$ 3 milhões para pagar a realização de atividades des-

critas como “treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”, em 2014, 

esse valor ultrapassou R$ 10 milhões e em 2015 chegou a R$ 50 milhões, conforme 

divulgado pelo Portal da Transparência (BRASIL, 2015). 
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Contudo, no final de 2015 foi anunciado pelo governo federal cortes de gastos 

inclusive com ajustes financeiros na área da educação e que já estão afetando, so-

bretudo, os trabalhos das instituições públicas de ensino e impactando na instituição 

pesquisada. Observou-se que em 2015 foi destinado o valor de R$ 550.000,00 para 

a capacitação dos servidores, desde então, não houve aumento no valor dos recur-

sos, já que na proposta orçamentária para o ano de 2017 permaneceu o mesmo or-

çamento (BRASIL, 2016). A pesar do aumento no quadro de pessoal e uma crescen-

te demanda dos distintos eventos que a capacitação executa, visando a progressão 

e a qualificação profissional dos servidores da universidade, não houve ajuste nos 

recursos para esse fim. 

Diante desse panorama de instabilidade nos investimentos, tanto no setor pri-

vado quanto no público, torna-se essencial que as organizações busquem alternati-

vas para otimizar os gastos com a política de capacitação no âmbito das instituições. 

Assim, torna-se imprescindível mensurar, através da avaliação de impacto, os efei-

tos dos eventos de capacitação, averiguando quanto desses investimentos retornam 

para as organizações por meio de mudanças no desempenho dos egressos e ver 

quais cursos são realmente os mais adequados e, inclusive, sugerir mudanças para 

aprimorá-los e trazer ainda mais benefícios para todos na organização. 

Em vista disso, Gonçalves e Mourão (2011) destacaram que no Brasil ainda 

se faz pouco uso da avaliação de impacto de TD&E, principalmente no nível dos re-

sultados para a organização. Sem a avaliação de impacto, o profissional de TD&E 

não consegue saber o quanto o treinamento está sendo efetivo na mudança compor-

tamental e nos desempenhos individual das equipes ou da organização. 

Nessa perspectiva, tem ocorrido um crescente interesse das organizações por 

conhecer os resultados dos treinamentos oferecidos, e com isso, tem contribuído 

para uma demanda constante de pesquisas sobre as ações de capacitação. Dessa 

forma, de acordo com a literatura pesquisada, têm-se observado vários estudos rea-

lizados sobre avaliação de treinamento e, conforme notado por Pereira (2009), este 

deu um considerável salto quantitativo e qualitativo nos últimos anos. 

Nesse sentido, são apresentadas algumas lacunas e necessidades de pes-

quisas sobre avaliação de treinamento, impacto no trabalho individual dos egressos 

e nos contextos organizacionais, apontadas por diversos autores nacionais e do ex-

terior, as quais esta dissertação busca atender. 
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Araújo (2013) destaca que a despeito da vasta literatura sobre avaliações vol-

tadas para ações de capacitação em TD&E, a investigação sobre os desdobramen-

tos da capacitação profissional no âmbito das universidades públicas é campo aber-

to a ser explorado. Os estudos acadêmicos não trazem estas instituições como refe-

renciais que possam ser comparados, sinalizando a necessidade de mais pesquisas 

na área. Para Araújo (2013), ainda que os programas de capacitação profissional 

propostos pelas áreas de gestão de pessoas nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) possam ser referenciados a partir das políticas e diretrizes de go-

verno para o aprimoramento da gestão do serviço público federal, estes são parte 

também das decisões políticas que as IFES, de forma autônoma, propõem e que 

são voltados para sua missão, seu planejamento estratégico e exercício de suas ati-

vidades organizacionais. Assim, a avaliação torna-se imprescindível para que se ob-

tenham os resultados quanto a efetividade dos eventos de capacitação ofertados 

pelas universidades federais. 

No que se refere à avaliação da efetividade de ações de capacitação, pesqui-

sadores (ABBAD et al, 2006; FREITAS & PILATI, 2006) têm procurado investigar 

quais eventos do ambiente pós-treinamento influenciam positiva ou negativamente e 

a eficácia do treinamento. Abbad et al (2006, p. 414) enfatizam que, nesta linha, “a 

variável-critério mais comumente investigada tem sido a transferência de treinamen-

to ou impacto do treinamento no trabalho”. 

Nessa concepção, Sonnentag (2002) sugere que o impacto do treinamento no 

trabalho, bastante pesquisada como variável dependente, também seja pesquisada 

como variável independente, a fim de que se possa conhecer melhor o conjunto de 

consequentes a ela relacionado. Seguindo tal recomendação, Santos e Mourão 

(2011) utilizaram a variável impacto do treinamento preditora da satisfação no traba-

lho, e verificaram que essa situação ainda não tinha sido encontrada nas pesquisas 

revisadas no Brasil e no exterior, então sugerem, para a agenda de pesquisa na 

área, novos estudos utilizando o impacto do treinamento como preditora de outras 

variáveis dependentes.  

Da mesma forma, Santo Filho e Mourão (2011) sugeriram, em relação às 

pesquisas na área de TD&E, que novos estudos investigassem a influência de ou-

tras variáveis de atitude geral do empregado para com a organização, como a cida-

dania organizacional, em relação ao impacto do treinamento no trabalho, uma vez 
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que tais atitudes podem influenciar na transferência positiva do que foi aprendido em 

ações de TD&E para o dia a dia no trabalho e variáveis relativas à aprendizagem em 

ambiente organizacional, a exemplo da percepção do autodesenvolvimento profissi-

onal na organização. 

Nessa perspectiva, Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) verificaram que, 

embora tenha aumentado os investimentos na formação de trabalhadores nos últi-

mos anos, ainda há muitas lacunas na literatura científica nacional e do exterior so-

bre o desenvolvimento profissional de trabalhadores. Avaliações de amplo escopo 

não têm sido realizadas e a investigação do desenvolvimento profissional dos tra-

balhadores em longo prazo, assim como aspectos que favorecem esse desenvolvi-

mento, permanece como lacuna. 

Isto posto, face às lacunas apontadas por diversos autores, percebe-se a im-

portância de aprofundar a compreensão dos efeitos produzidos pelas ações de ca-

pacitação no desempenho dos egressos, no âmbito de universidades públicas, e 

representa uma importante contribuição para o avanço dos estudos na área de 

TD&E. Nesse sentido, a presente dissertação propõe avaliar o impacto das ações de 

capacitação no trabalho dos egressos dessas ações e a análise da relação do im-

pacto do treinamento com o desenvolvimento profissional e com os comportamentos 

de cidadania organizacional, tendo como foco os servidores de uma Universidade 

Pública Federal. 

Assim, o tema desta pesquisa emerge também como relevante no campo de 

estudos em TD&E, pois irá testar a relação do impacto do treinamento com duas 

variáveis que evidenciam atitudes e comportamentos do trabalhador em prol da or-

ganização. Trata-se de desenvolvimento profissional e comportamentos de cidada-

nia organizacional. 

Diante dos aspectos abordados, surgiram as seguintes indagações: qual o 

impacto das ações de capacitação no trabalho individual dos servidores de 

uma Universidade Pública Federal de Ensino Superior, egressos dessas 

ações? E qual a relação do impacto do treinamento no trabalho (medida em 

amplitude), com o Desenvolvimento Profissional e com os Comportamentos de 

Cidadania Organizacional? 



22 

 

Os resultados obtidos com esta pesquisa podem ser relevantes para outras 

instituições, tanto públicas quanto privadas, pois poderá servir como modelo e parâ-

metro para adequação da política de treinamento, sobretudo, nesse cenário de crise 

econômica e restrições financeiras. Isto porque, apesar de haver crescente investi-

mento no setor, poucas instituições sabem o impacto que os treinamentos produ-

zem, principalmente na área pública. 

Para um melhor entendimento sobre as citadas variáveis e sobre a terminolo-

gia “capacitação”, utilizada nesta dissertação, segue a apresentação de algumas 

definições teóricas:  

 O termo capacitação é muito usado nas IFES por causa da sua citação 

nos dispositivos legais. Entretanto, na literatura ele é abordado através dos 

conceitos de Treinamento, Desenvolvimento e Educação. Nesse sentido 

capacitação está relacionado ao termo treinamento que nesta pesquisa 

adotou-se a definição proposta por Vargas e Abbad (2006) na qual o trei-

namento envolve eventos de curta e média duração, como cursos ou ofici-

nas, que buscam promover a melhoria do desempenho individual no traba-

lho.  

 Para impacto do treinamento no trabalho entende-se o efeito do treina-

mento no desempenho, na motivação e/ou atitudes dos treinandos 

(ABBAD, 1999). Gera informações sobre efeitos gerais do treinamento no 

comportamento do participante, não relacionados especificamente aos ob-

jetivos instrucionais do curso. 

 Desenvolvimento profissional seria o resultado de um conjunto de ações 

de indução de aprendizagem formal e informal no local de trabalho 

(MOURÃO, PORTO, & PUENTE-PALACIOS, 2014). Desenvolver-se as-

sume, portanto, um sentido amplo no contexto das organizações. 

 Para Comportamentos de cidadania organizacional adotou-se o concei-

to de que são atos de troca social, oferecidos voluntariamente pelos traba-

lhadores às organizações e se constituem de forma espontânea, isentos de 

prescrições legais ou contratuais (SIQUEIRA, 2003). Beneficiam o sistema 

empregador, podendo, ou não, ser retribuídos pela organização. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

 

Avaliar o impacto das ações oferecidas pelo Plano Anual de Capacitação, de 

uma Universidade Pública Federal de Ensino Superior, no trabalho individual dos 

egressos dessas ações, verificando a relação do Impacto do Treinamento no Traba-

lho (medida em amplitude), com o Desenvolvimento Profissional e com os Compor-

tamentos de Cidadania Organizacional. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 
a) Descrever a Política de Capacitação Profissional desenvolvida na Institui-

ção estudada; 

b) Mensurar o grau de percepção dos egressos das ações de capacitação 

quanto: ao impacto produzido no trabalho dos mesmos (medida em ampli-

tude), à percepção atual do desenvolvimento profissional e aos compor-

tamentos de cidadania organizacional; 

c) Verificar a relação existente entre as variáveis impacto do treinamento no 

trabalho (medida em amplitude), desenvolvimento profissional e compor-

tamentos de cidadania organizacional; e 

d) Investigar a percepção das chefias imediatas sobre o impacto das ações 

de capacitação no trabalho dos servidores.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
 

Para que uma organização desempenhe seus objetivos e obtenha excelência 

no cumprimento do seu papel social é importante ter profissionais capacitados e em 
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sintonia com os seus valores, objetivos e metas. Nesse intuito, observou-se que ca-

da vez mais aumentam os investimentos em ações de treinamentos tanto no Brasil 

como no exterior, inclusive na esfera pública federal. Em contrapartida, cresce tam-

bém a preocupação em saber se está havendo retorno para os trabalhadores e or-

ganizações quanto aos esforços empreendidos. 

Partindo do pressuposto de que os investimentos em TD&E têm pouca pro-

babilidade de contribuir para aumentar e melhorar o desempenho profissional dos 

trabalhadores se as competências aí adquiridas ou aprofundadas não forem transfe-

ridas para o contexto de trabalho em que eles atuam, bem como mantidas ao longo 

do tempo (CAETANO, 2012), as avaliações de impacto podem contribuir para identi-

ficar a efetividade de ações de cursos e programas, bem como suprem lacunas na 

literatura com estudos que testam a relação entre variáveis, a fim de compreender 

como os trabalhadores, egressos de programas educacionais e de treinamentos, são 

mutuamente afetados. 

Dessa forma, a realização desta pesquisa se apresenta inicialmente como de 

extrema relevância ao considerar que o lócus de investigação é uma universidade 

pública federal, cuja centralidade é o Plano de Capacitação Profissional dos servido-

res referenciado nas políticas e diretrizes de governo para o aprimoramento da ges-

tão de pessoas do serviço público federal, uma vez que irá fornecer resultados das 

ações de capacitação, a partir da percepção dos egressos e chefias imediatas. Os 

resultados serão úteis para o aprimoramento da gestão de pessoas na instituição, 

além de servir como referencial para estudos em outras IFES também irá contribuir 

para suprir uma demanda de estudos neste campo de pesquisa. 

Um fato que destaca a importância deste estudo para as pesquisas na área 

de TD&E, é que este enfoca as percepções dos sujeitos envolvidos, egressos (auto-

avaliação) e chefias imediatas (heteroavaliação), ampliando uma perspectiva que é 

importante quando se trata de investigar a efetividade das ações de capacitação, por 

meio da avaliação aplicada a TD&E. Ademais, foi constatado por Abbad et al (2016), 

no prelo, que tanto no Brasil como no exterior, há poucos estudos que utilizaram 

mais de uma fonte de informações (auto e heteroavaliações). 

Por fim, outro diferencial relevante é que esta pesquisa se configura como 

contribuição empírica para ampliação de estudos em três áreas distintas, conside-

rando que não se encontrou, pelos menos na literatura nacional, pesquisas que rela-
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cionassem de forma direta os efeitos obtidos em ações de treinamento com a per-

cepção de desenvolvimento profissional e com as práticas de comportamentos de 

cidadania organizacional, cujos campos têm despertado muito interesse de pesqui-

sadores da área de TD&E. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
Este capítulo é dedicado à análise da literatura sobre os temas centrais que 

fundamentam a presente dissertação: política de capacitação no serviço público fe-

deral, avaliação das ações de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E), 

impacto do treinamento no trabalho, desenvolvimento profissional e comportamentos 

de cidadania organizacional com abordagens de autores contemporâneos. A funda-

mentação aqui construída representa a base conceitual para a realização do estudo 

que constituiu este trabalho, que será detalhada nos tópicos seguintes.  

 

 

2.1 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 

A Administração Pública, na maioria dos países, passou por reformas signifi-

cativas a partir da década de 1980, tendo em vista a globalização dos mercados e a 

falência do modelo intervencionista de Estado, sujeito ao desequilíbrio fiscal e à ine-

ficiência operacional em um cenário de crescente complexidade e competitividade 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). Nesse sentido as reformas buscaram a modernização 

do setor público e a mudança do papel do Estado, que deixou de atuar diretamente 

na produção de bens e serviços e passa a desempenhar uma função de agente re-

gulador e promotor do desenvolvimento econômico e social (BRESSER-PEREIRA, 

1998; KLERING; PORSSE; GUAGAGNIN, 2010). 

Nessa perspectiva, novas práticas de gestão de pessoas foram concebidas 

como forma de aumentar a eficiência dos gastos com pessoal, promovendo a melho-

ria de seu desempenho para a promoção da maior eficiência do setor público 

(TRUSS, 2008). Para atendimento de tais objetivos, novas políticas buscaram o fo-

mento de uma cultura de excelência e foco em resultados, por meio de mecanismos 

de motivação, desenvolvimento e melhoria da atuação dos servidores públicos (PA-

CHECO, 2002; PIRES et al, 2005). 

No contexto brasileiro, foi instituída a Política Nacional de Capacitação pelo 

Decreto nº 2.794/1998 (BRASIL, 1998), devido à percepção da necessidade de trei-

namento para os servidores públicos. Conforme Magalhães et al (2006), a política 
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introduziu a noção de público-alvo e temas prioritários a serem treinados, bem como 

uma visão gerencial da capacitação. Em 2005, a Lei 11.091, de 12 de janeiro de 

2005, é publicada e dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensi-

no, estando diretamente ligada ao desenvolvimento do servidor na carreira, confor-

me o art. 10: 

Art. 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusi-
vamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de ven-
cimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação 
Profissional ou Progressão por Mérito Profissional (BRASIL, 2005). 

Tal mudança se consubstanciou na edição do Decreto Nº 5.707/06, que regu-

lamenta dispositivos da Lei Nº 8.112/90 e instaura a Política Nacional de Desenvol-

vimento de Pessoal (PNDP) para os órgãos da administração direta, autárquica e 

fundacional (BRASIL, 2006), tendo como escopo principal a melhoria da eficiência, 

eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e orienta quanto à 

necessidade de desenvolvimento permanente para o alcance dessa qualidade. 

Parte dessas perspectivas está expressa nas diretrizes da PNDP, de tal forma 

que o desenvolvimento dos servidores adquire um caráter estratégico para o alcance 

dos objetivos de Governo. A proposição desse alinhamento estratégico se verifica na 

redação do artigo 2º, inciso II:  

Para os fins deste Decreto, entende-se por [...] gestão por competên-
cia: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do con-
junto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao de-
sempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos obje-
tivos da instituição. (BRASIL, 2006) 

A ênfase no modelo estratégico de desenvolvimento de servidores, proposto 

pela PNDP, portanto, implica na maior importância das atividades de capacitação, 

tornando-a um processo estratégico destinado a oferecer suporte à redefinição e 

aperfeiçoamento das práticas gerenciais do setor público e à incorporação de uma 

cultura de desempenho (CARVALHO, 2009).O autor destaca que embora a política 

de capacitação tenha surgido de forma horizontalizada, sem considerar as especifi-

cidades organizacionais da administração pública direta, autárquica e fundacional, 

mas apenas seus resultados para tornar a Administração Pública mais eficiente, os 

normativos federais trouxeram uma nova perspectiva para profissionalizar e reorien-

tar os programas e ações de capacitação no âmbito dos órgãos públicos. 
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Assim, o decreto 5.707/06 definiu como instrumentos da política o Plano Anu-

al de Capacitação e o seu Relatório de Execução. Neles devem ser definidos os te-

mas e as metodologias de capacitação a serem implementados, gerando informa-

ções gerenciais sobre o processo de capacitação e desenvolvimento do servidor pú-

blico federal e sinalizando os aspectos a serem melhorados internamente e na efeti-

vação da gestão da capacitação baseada em competências. Nessa perspectiva, o 

citado documento, sistematizou alguns conceitos considerados importantes para o 

processo de desenvolvimento de pessoal:  

I – Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendiza-
gem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de com-
petências institucionais por meio do desenvolvimento de competên-
cias individuais;  
 
II - Gestão por competência: gestão da capacitação orientada para 
o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e ati-
tudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, vi-
sando ao alcance dos objetivos da instituição;  
 
III - eventos de capacitação: cursos presenciais e a distância, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 
estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvol-
vimento do servidor e que atendam aos interesses da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. (BRASIL, 2006). 

Instituídas a PNDP e as diretrizes, foi editado o Decreto n. 5.825/2006 

(BRASIL, 2006a) que estabeleceu as diretrizes para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (PCCTAE) nas Instituições Federais de Ensino (IFE) 

vinculadas ao Ministério da Educação (MEC). Para os efeitos do Decreto, entre 

outros, os seguintes conceitos estão assim entendidos enquanto ações 

educacionais:  

I – Desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os co-
nhecimentos, as capacidades e habilidades dos servidores, a fim de 
aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento dos objetivos 
institucionais;  
 
II – Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendiza-
gem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o 
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências ins-
titucionais, por meio do desenvolvimento de competências individu-
ais;  
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III – Educação formal: educação oferecida pelos sistemas formais de 
ensino, por meio de instituições públicas ou privadas, nos diferentes 
níveis de educação brasileira, entendidos como educação básica e 
educação superior;  
 
IV – Aperfeiçoamento: processo de aprendizagem, baseado em 
ações de ensino-aprendizagem, que atualiza, aprofunda conheci-
mentos e complementa a formação profissional do servidor, com o 
objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em 
vista as inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas;  
 
V – Qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de 
educação formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos 
e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o desen-
volvimento do servidor na carreira;  
(...) 

De acordo com Freitas (2012), a partir da publicação desses decretos, iniciou-

se uma fase de intensa capacitação de servidores no serviço público federal. Na 

maioria das Instituições Federais, a capacitação, a partir de 2006, teve início de uma 

forma emergencial, para atender as inúmeras solicitações dos servidores, com o in-

teresse imediato de desenvolver a carreira. 

Em 2008, em algumas Instituições Federais surgem projetos de capacitação e 

treinamento, para atenderem à questão do treinamento e o desenvolvimento do ser-

vidor na carreira, a exemplo da Universidade lócus desta pesquisa. Neste mesmo 

ano, o Ministério do Planejamento, órgão disciplinador da PNDP, lança um programa 

para a escolha de projetos de capacitação que, sendo selecionados, receberiam 

uma verba específica para a sua realização. 

Por meio de encontros nacionais sobre capacitação, percebeu-se uma preo-

cupação maior entre as Instituições Federais com a questão da capacitação e trei-

namento do servidor. A urgência em atender uma demanda de capacitação e qualifi-

cação, movida pela cobrança dos servidores, com o intuito deterem a progressão na 

carreira e um salário melhor, além da necessidade de oferecer um serviço público 

com qualidade e eficiência, não permitiu um planejamento sobre esta demanda 

(FREITAS, 2012). 

Dessa forma, as Instituições Federais de Ensino passaram a oferecer pro-

gramas de capacitação e aperfeiçoamento com investimentos oriundos de recursos 

disponíveis no orçamento, por meio de parcerias e, principalmente, pelo aproveita-

mento da mão de obra qualificada de cada Instituição. Assim, pode-se constatar que 



30 

 

a capacitação se tornou uma exigência nos serviços públicos e um processo perma-

nente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualifi-

cação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências insti-

tucionais. 

Cabe ressaltar que uma das estratégias, descritas no Decreto nº 5.707/2006, 

para a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores públicos federal 

é a implantação do modelo de gestão por competências (RAMOS, 2013). No entan-

to, sabe-se que as dificuldades encontradas para a implantação desse modelo de 

gestão nas instituições públicas estão relacionadas à alocação das pessoas. Na de-

finição da lotação dos servidores públicos são considerados apenas os tipos de car-

gos e a descrição de suas responsabilidades, ao invés de serem analisadas as com-

petências para a realização das atividades (PANTOJA et al, 2012). 

Nesse entendimento, Marconi (2003) preconiza que para construir o alinha-

mento das competências individuais aos objetivos institucionais faz-se necessária a 

estruturação de uma política de capacitação, por meio de ações de treinamento, de-

senvolvimento e educação (TD&E). 

À vista disso, percebe-se a importância de investigar nas instituições federais 

os resultados da realização das ações de capacitação, se existe aplicação do 

aprendido em cursos no trabalho, se estão contribuindo para melhoria da efetividade 

da Instituição ou somente cooperando para a progressão do servidor na carreira e, 

consequentemente, para a melhoria salarial. Partindo desse pressuposto, será trata-

do na sequência, o tema TD&E: definições, conceitos, níveis e modelos de avaliação 

abordados na literatura e que deram suporte teórico a esta pesquisa. 

 

 

2.2 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 
 

 

Como foi mencionado no tópico anterior, a capacitação é um meio usado para 

proporcionar a aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de competências. 

Desse modo, o termo capacitação é abordado através dos conceitos de Treinamen-

to, Desenvolvimento e Educação. Assim, considerando que o foco deste trabalho 
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está em eventos de treinamento, desenvolvimento e educação, segue-se um breve 

histórico sobre a origem da terminologia TD&E, 

Segundo, Fonseca (2013), a atividade de treinamento teve forte desenvolvi-

mento na década de 1960, sendo à época priorizada como um objeto de estudo da 

psicologia, consolidando-se como o campo específico de Treinamento, posterior-

mente Treinamento e Desenvolvimento (T&D) e, atualmente, no Brasil, Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação. 

Com relação ao termo TD&E, Mourão (2009) ressalta que um aspecto a ser 

destacado é que as demandas por capacitação e as exigências do mundo do traba-

lho fizeram com que os dois conceitos (Treinamento e Desenvolvimento) não fossem 

mais suficientes para compreender o conjunto das ações de capacitação presentes 

nas organizações, sendo necessário acrescentar o conceito de Educação. Assim, o 

processo de capacitação profissional envolve ações de TD&E, mas pode ir além de-

la, uma vez que está relacionado à aprendizagem humana. 

Brandão e Borges-Andrade (2007) informam que a aprendizagem constitui 

uma mudança relativamente duradoura no comportamento da pessoa, transferível 

para novas situações com as quais ela se depara. Para os autores essa mudança 

pode ser observada no trabalho quando se compara o desempenho da pessoa antes 

e depois de um processo de aprendizagem. O desempenho resultante da aplicação 

de novas competências revela, então, que o indivíduo aprendeu algo novo. 

Contudo, segundo Abbad e Borges-Andrade (2004), dentro das organizações, 

nem todas as situações que geram aprendizagem são ações formais de treinamento, 

desenvolvimento e educação. A aprendizagem humana pode ocorrer de diversas 

maneiras e, dessa forma, faz-se necessário a compreensão destes conceitos e 

outros relacionados à indução de aprendizagem. Assim, para Borges-Andrade et al. 

(2006) aprendizagem também se refere a processos de generalização e, em alguns 

casos, à demonstração ou aplicação no trabalho do conhecimento, habilidade ou 

atitude adquirida  ou desenvolvida em treinamentos. Para tanto, o conceito de 

aprendizagem também está associado aos conceitos de TD&E.  
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2.2.1 Conceitos Centrais de TD&E 
 

 

Os avanços de TD&E permitem atualmente uma distinção de diversas ações 

de capacitação para melhor alinhar os recursos com as demandas dos empregados 

e da organização. Assim, podem ser destacadas as diversas possibilidades de 

ações de capacitação disponíveis para as organizações aplicarem visando resulta-

dos em curto, médio ou longo prazo. Para Vargas e Abbad (2006), as ações de ca-

pacitação se subdividem em cinco esferas: comunicação de conhecimento ou infor-

mação; instrução; treinamento; desenvolvimento e educação. 

De acordo com Vargas e Abbad (2006), a esfera comunicação de conheci-

mento ou informação refere-se aos conteúdos disponibilizados em diferentes mei-

os, com divulgação baseada nas novas tecnologias da informação e da comunica-

ção. A informação transformada em conhecimento pode não ser treinamento, mas é 

aprendizagem. Nessa modalidade destacam-se os portais corporativos, intranet, bo-

letins, folhetos, bibliotecas virtuais e similares.  

A instrução, por sua vez, corresponderia à ferramenta utilizada para trans-

missão de conhecimentos, habilidades e atitudes simples. Essa é a forma mais co-

mum de desenho de eventos de aprendizagem. Tem duração curta e seus materiais 

didáticos são manuais, cartilhas e roteiros. O treinamento, que é um dos conceitos 

mais difundidos, refere-se a uma modalidade de aprendizagem induzida com defini-

ções distintas, mas semelhantes e complementares (o treinamento seria composto 

de quatro elementos principais: intenção, desenho, meios e avaliação).  

Quanto à esfera do desenvolvimento incorpora a expressão “desenvolvimen-

to de recursos humanos” que, para Nadler (1984), tem a função de promover apren-

dizagem nos empregados, visando ao alcance dos objetivos organizacionais. O au-

tor define desenvolvimento como “aprendizagem voltada para o crescimento indivi-

dual, sem relação com um trabalho específico”. A educação é a esfera mais abran-

gente das dimensões de aprendizagem induzida, pois extrapola as organizações e o 

muro das escolas. 

Abbad, Zerbini e Menezes (2010) afirmam que a educação significa uma ação 

direcionada para atividades que serão desempenhadas no futuro. Segundo os auto-

res, as evidentes distorções entre os conceitos são devidas a problemas na estrutu-
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ração do processo de avaliação de necessidades ou mesmo em decorrência do es-

copo da ação em foco, que nem sempre é possível de ser distinguida, totalmente, na 

prática. Portanto, o que distingue os conceitos de treinamento, desenvolvimento e 

educação é justamente a finalidade a que se presta a ação educacional. 

Em relação ao conceito treinamento, há na literatura especializada inúmeras 

definições. O Quadro 1 traz um resumo de alguns conceitos. 

 

Quadro 1 - Conceitos de Treinamento 

AUTOR CONCEITOS DE TREINAMENTO 

Borges-Andrade e 

Abbad (1996) 

Treinamento é caracterizado por ser um esforço da organização para 
oportunizar a aprendizagem de seus colaboradores, a fim de superar 
deficiências em seus desempenhos e também, prepará-los para o uso 
de novas tecnologias.  

ISO 10015 (1999)  
 

Processo para desenvolver e prover conhecimentos, habilidades e 
comportamentos para atender requisitos, o qual é composto de quatro 
estágios: definição das necessidades de treinamento; projeto e plane-
jamento do treinamento; execução do treinamento; e avaliação dos 
resultados do treinamento.  

Borges-Andrade 
(2002)  
 

Treinamento é uma ação organizacional sistematicamente planejada, 
que possibilita o desenvolvimento de habilidades motoras, atitudinais 
ou intelectuais, assim como o desenvolvimento de estratégias cogniti-
vas que podem tornar o indivíduo mais apto a desempenhar suas fun-
ções atuais ou futuras.  

Vargas & Abbad 
(2006)  
 

Treinamentos são eventos educacionais de curta e média duração que 
objetivam a melhoria do desempenho funcional, por meio da promoção 
de situações que facilitam a aquisição, a retenção e a transferência da 
aprendizagem para o trabalho. 

Meneses, Zerbini 
& Abbad (2010) 

Treinamento é uma ação instrucional direcionada para atividades atu-
almente desempenhadas pelos treinandos. 

Fonte: Vargas & Abbad (2006) e Santos Junior (2012) 

 

Para a presente pesquisa será adotada a definição de treinamento proposta 

por Vargas e Abbad (2006) na qual o treinamento envolve eventos de curta e média 

duração, como cursos ou oficinas, que buscam promover a melhoria do desempenho 

individual.  

Conforme sinalizado por Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012), o treina-

mento, o desenvolvimento e a educação precisam ser concebidos pelas organiza-

ções como um sistema integrado por subsistemas que realizam avaliações antes e 

depois de TD&E, que efetuam seu planejamento e execução e que mantêm entre si 

um constante fluxo de informações e produtos. O subsistema de avaliação é o prin-

cipal responsável pelo provimento de informações, retroalimentação e aperfeiçoa-
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mento constante do mencionado sistema. A Figura 1 esquematiza o sistema de 

TD&E, demonstrando os seus elementos e como se dá os seus relacionamentos. 

 

Figura 1 - Sistemas de TD&E 

 
 
Fonte: Borges-Andrade (1982, 2006) 

 

O primeiro subsistema refere-se à avaliação de necessidades de treina-

mento - ANT. Define-se como processo de diagnóstico de necessidades de treina-

mento que decorrem da falta de conhecimentos, habilidades e atitudes de profissio-

nais nos níveis organizacional, das tarefas e individual. A finalidade da ANT é identi-

ficar que competências devem ser treinadas e quais as pessoas que deverão ser 

capacitadas. Portanto, esse componente tem importância fundamental no processo 

de TD&E nas organizações, visto que a partir dele todas as demais ações serão 

executadas (SILVA, 2010). 

O segundo componente trata do planejamento e execução do treinamento. 

Apresenta como característica básica a aplicação de técnicas e estratégias para 

proporcionar a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. O processo de 

planejamento instrucional deve ser constituído por seis etapas: redação de objetivos; 

escolha da modalidade de ensino; estabelecimento da sequência de ensino; criação 

e/ou escolha de estratégias e meios de ensino; definição de critérios de avaliação de 

aprendizagem; e teste de plano instrucional. Cada uma das etapas é constituída por 

várias atividades (ABBAD et al., 2006). De acordo com Silva (2010), a ANT pode 

favorecer a realização destas etapas, fornecendo as informações necessárias para a 

definição dos melhores meios e situações para entrega da situação educacional. 
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Além de fornecer também outras informações importantes como o perfil de clientela, 

os objetivos instrucionais, os modos de implementação da situação ensino-

aprendizagem e as mídias ou meios de ensino.  

O terceiro e último subsistema é a avaliação do treinamento. Visa o levan-

tamento controlado e sistemático de informações sobre o sistema treinamento como 

um todo, viabilizando a emissão de um julgamento sobre a efetividade da ação edu-

cacional em termos de aquisição, retenção, transferência e impacto no trabalho e no 

desempenho de unidades e organizações, de acordo com as demandas identifica-

das na etapa de avaliação das necessidades de treinamento (SILVA, 2010). A avali-

ação também permite a retroalimentação do sistema de treinamento, indicando fragi-

lidades e potencialidades nas etapas anteriores, propiciando o aperfeiçoamento 

constante do sistema de TD&E (BORGES-ANDRADE, 1982).  

Como pode se observar, a etapa de avaliação de treinamento é tão 

importante como os demais estágios do processo de treinamento. A avaliação vai 

permitir principalmente que seus resultados revelem erros e acertos que ocorreram 

na aplicação das ações de capacitação, tornando-se assim, indispensável para o 

sucesso desses eventos.  

Por conseguinte, apesar de reconhecer a importância de todas as fases do 

processo de treinamento, neste estudo optou-se pela etapa da avaliação do treina-

mento, da qual objetiva-se verificar se houve impacto das ações de capacitação para 

o trabalho dos servidores egressos, se este contribuiu para mudanças no comporta-

mento e se estão influenciando o desenvolvimento profissional dos capacitados. 

Dessa forma, são apresentados na próxima seção os detalhamentos dessa 

etapa acerca dos conceitos, modelos teóricos e níveis de avaliação, em especial 

àquele que está embasando teoricamente o objeto desta pesquisa. 

 

 

2.2.2 Avaliação de TD&E 
 

 

Avaliar é uma atividade muito antiga na história dos homens e mulheres. 

Avalia-se para verificar cumprimento de objetivos, desempenhos de pessoas e 

instituições (TYLER, 1982), para julgar o mérito de ações (HAMBLIN, 1978; 
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SCRIVEN, 1991) e para analisar processos e observar situações a partir do olhar de 

agentes externos (WORTHEN, SANDERS, & FITZPATRICK, 2004). 

Avaliação de TD&E, segundo Goldstein (1993) diz respeito à coleta sistemáti-

ca de informações descritivas e do julgamento necessário para possibilitar a tomada 

de decisões relacionada à seleção, adoção, atribuição de valor e modificação de ati-

vidades instrucionais. De maneira semelhante Borges-Andrade, Abbad e Mourão 

(2012) pontuam que a avaliação de TD&E sempre contém algum tipo de coleta de 

dados e os utiliza para emitir algum juízo de valor e o objeto da citada avaliação po-

de ser uma ação isolada ou um conjunto dessas atividades, um programa de TD&E. 

Observa-se, portanto, que o subsistema avaliação de treinamento, foco desta 

pesquisa, envolve sempre a aplicação de procedimentos de coleta de dados a res-

peito de uma ação educacional, que são utilizados para emitir juízo de valor, de 

acordo com certos critérios (BORGES-ANDRADE, 2002). Desse modo, mensurar o 

impacto de TD&E significa avaliar em que medida os esforços despendidos em 

ações de capacitação efetivamente geraram os efeitos desejados. Significa avaliar 

se a ação empreendida gerou melhorias nos desempenhos dos indivíduos, dos gru-

pos e das organizações. Tamayo e Abbad (2006, p. 10) consideram “essencial a 

produção de conhecimentos na área de avaliação de treinamento, pois o aperfeiço-

amento do sistema depende fundamentalmente dos resultados destas avaliações”. 

Pereira (2009) alerta que, na etapa de avaliação, deve-se fazer uma análise 

cuidadosa de ações educacionais, incluindo o contexto em que são realizadas e o 

impacto gerado no trabalho das pessoas capacitadas, sendo crucial para sua legiti-

mação dentro da organização ao contribuir para sua credibilidade e visibilidade. Es-

sa é mais uma razão para que esse processo de investigação seja realizado de ma-

neira sistemática e confiável, utilizando instrumentos válidos e adaptados para cada 

contexto organizacional, com base nos objetivos do treinamento.  

No intuito de conduzir a avaliação de treinamentos, pesquisadores e profissi-

onais criaram ou adotaram modelos que os orientam nesse processo. Logo, existem 

importantes modelos desenvolvidos, tanto no Brasil como no exterior. Em vista dis-

so, nesta dissertação, serão apresentados os modelos de Kirkpatrick (1976) e Ham-

blin (1978), clássicos na literatura internacional; o de Borges-Andrade (1982) e o de 

Abbad (1999), desenvolvidos a partir da realidade brasileira. Essa escolha se justifi-

ca uma vez que existem, na literatura pesquisada, vários trabalhos que utilizam es-
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ses modelos para análise da eficácia dos programas de treinamentos. Ademais, um 

dos componentes do modelo Impact de Abbad (1999), impacto do treinamento no 

trabalho, é aplicado ao objetivo geral proposto nesta pesquisa. 

 

 

2.2.3 Níveis e Modelos de Avaliação de TD&E 

 

 
Na literatura são encontrados vários modelos de avaliação de TD&E, no en-

tanto Salas & Cannon-Bowers (2001), destacam que o modelo mais tradicional e 

amplamente citado na literatura nacional e estrangeira, utilizado por pesquisadores e 

profissionais da área para orientar processos de avaliação foi o desenvolvido por 

Kirkpatrick (1967, 1976), que se baseia em níveis de objetivos a serem alcançados 

por ações de TD&E que, por sua vez, podem gerar resultados imediatos, que são 

avaliados em dois níveis e podem ter efeitos em longo prazo em dois ou três níveis 

sequenciais, lineares e correlacionados entre si. São eles: reações, aprendizado, 

comportamento no cargo e resultados. Posteriormente, o modelo de Kirkpatrick foi 

modificado por Hamblin (1978), que propôs o desdobramento do nível resultados em 

níveis de mudança organizacional e valor final, conforme pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2 - Níveis de avaliação dos modelos de Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978) 
 

 

Fonte: Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978) 

 

Os três primeiros níveis estão relacionados ao indivíduo e têm sido predomi-

nantemente avaliados por medidas de percepção, embora no nível de aprendizagem 
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possam ser aplicados testes de conhecimentos e exercícios práticos realizados pe-

los alunos.  

O nível chamado de Reação é compreendido como o nível de satisfação dos 

participantes com a programação, o apoio ao desenvolvimento do curso, a aplicabili-

dade, a utilidade e os resultados do treinamento (ABBAD, GAMA e BORGES-

ANDRADE, 2000).  

Aprendizagem refere-se ao grau de assimilação e retenção dos conteúdos 

ensinados no curso, medido em termos dos escores obtidos pelo participante em 

testes ou provas de conhecimentos aplicados pelo instrutor ao final do curso. 

(ABBAD, 1999). 

O Comportamento no Cargo está relacionado às mudanças de comportamen-

to do egresso no cargo, observadas após o treinamento no ambiente de trabalho. 

Mudança organizacional reflete as mudanças na organização (processos, procedi-

mentos, estrutura); e Valor Final deve considerar critérios finais de resultados, pelos 

quais a organização possa julgar seu sucesso ou fracasso e comparar os benefícios 

obtidos com os custos oriundos do treinamento (HAMBLIN, 1978).  

A respeito do nível Comportamento no Cargo, Hamblin (1978) ressalta que os 

indicadores podem diferenciar-se quanto ao nível de abrangência do efeito e, por 

isso, propôs a avaliação em amplitude e em profundidade, conforme ilustra a Figura 

3. 

 

Figura 3 - Níveis de Abrangência do Comportamento no Cargo 

 

Fonte: Adaptado de Hamblin (1978) 

 

Essa distinção refere-se à observação dos efeitos do treinamento no compor-

tamento do egresso no ambiente de trabalho, na qual a primeira, em amplitude, 

busca examinar a influência indireta exercida por essa ação sobre o desempenho 

global, atitudes e motivação, em aspectos não diretamente relacionados aos conte-
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údos do treinamento. Já a segunda, dita em profundidade, é definido como os efei-

tos diretos e específicos de uma ação TD&E, extraídos diretamente dos seus objeti-

vos, sobre o comportamento subsequente do indivíduo em seu cargo dentro da or-

ganização.  

O termo impacto em profundidade tem sido medido por instrumentos específi-

cos de avaliação de treinamentos corporativos, construídos a partir dos objetivos 

instrucionais e conteúdos dos cursos. Esses instrumentos medem efeitos específicos 

do treinamento no desempenho do egresso no ambiente de trabalho, e se referem 

ao nível de Comportamento no Cargo, conforme proposto por Hamblin (1978). Obje-

tivos instrucionais, de acordo com as abordagens instrucionais, descrevem os com-

portamentos que serão desenvolvidos pelo treinamento nos aprendizes em termos 

de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAS). 

Cabe destacar, que enquanto o impacto em profundidade pode exigir a cons-

trução de medidas especificas para cada treinamento, impacto em amplitude pode 

ser mensurado por meio de instrumentos genéricos aplicáveis a diversos treinamen-

tos ou conjunto de ações de TD&E que compõem um programa.  

Quanto às fontes de avaliação de comportamento no cargo, Hamblin (1978) 

aponta que o próprio treinado é a principal, por considerar que ele compreende em 

detalhes seu próprio comportamento e tem melhores condições para avaliá-lo. Con-

tudo, podem ser consideradas outras pessoas, como superiores, pares ou subordi-

nados, a depender do cargo exercido pelo treinado e do desempenho que se pre-

tende avaliar. O ideal é combinar a auto com a heteroavaliação, de forma a possibili-

tar a comparação entre os dados das diferentes fontes e, assim, conferir maior con-

fiabilidade aos resultados.  

Com base no exposto, cabe ressaltar que para esta pesquisa, será medido e 

estudado apenas um dos tipos de efeitos do treinamento chamado no presente es-

tudo de Impacto do Treinamento em Amplitude, considerando ser até o momento, 

com base na análise da literatura, de acordo com Abbad et al. (2012), aquele cujos 

itens de avaliação espelham objetivos gerais de programas educacionais ou de trei-

namento aplicáveis a diferentes contextos institucionais. 

Apesar das suposições subjacentes aos modelos tradicionais de avaliação de 

que os níveis de avaliação são sequenciais, lineares e fortemente correlacionados 
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entre si, diversas pesquisas mostraram que a relação hierárquica e positiva entre os 

níveis é questionável (MENESES, ZERBINI & ABBAD, 2010). Dessa forma começa-

ram a ser criados modelos de avaliação mais abrangentes que incluíssem variáveis 

relacionadas ao ambiente, à clientela ou público-alvo e às características instrucio-

nais do treinamento (LACERDA & ABBAD, 2003), cujos modelos para avaliar as 

ações de TD&E, conforme Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012), podem ser 

classificados em: 

a) Genéricos: que descrevem conjuntos de variáveis relacionadas aos pro-

cessos de TD&E, como o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo 

(MAIS) de Borges-Andrade (1982) e os de Kirkpatrick (1976) e Hamblin 

(1978). 

b) Específicos: que geralmente baseiam-se em outros modelos genéricos e 

são construídos com o objetivo de testar as relações existentes entre o 

conjunto de variáveis e determinados resultados de TD&E no nível indivi-

dual (exemplos os modelos ABBAD, 1999 ou de PILATI, 2004), no grupo 

de trabalho ou nos níveis organizacional e extraorganizacional (MOURÃO 

e BORGES-ANDRADE, 2005). 

No Brasil, além dos modelos de Kirkpatrick e Hamblin ter subsidiado várias 

pesquisas, destacam-se dois modelos integrados e focados não apenas nos resulta-

dos, mas também em variáveis explicativas relativas ao próprio treinamento, à clien-

tela e ao ambiente, que podem contribuir para explicar o fracasso ou sucesso de 

ações educacionais, a saber: o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS) 

de Borges-Andrade (1982) e o Modelo de Avaliação do Impacto do Treinamento no 

Trabalho (IMPACT) elaborado por Abbad (1999), apresentados a seguir. 

 

- Modelo de Avaliação Integrado e Somativo de Sistemas Instrucionais 

(MAIS) 

O MAIS, segundo Borges-Andrade (2006), recebeu influências dos modelos 

de Gagné e Briggs (1974), de Scriven (1967) e de Stufflebeam (1971). É considera-

do somativo, porque realiza a avaliação após o evento instrucional, possibilitando 

julgar um programa já concluído e aprimorar os programas subsequentes. E ainda, é 

integrado, porque incorpora todas as variáveis pertencentes ao sistema de TD&E 
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desde a avaliação das necessidades, a execução do treinamento e a avaliação do 

próprio processo. 

O modelo MAIS deve possibilitar a análise e interpretação integrada de infor-

mações obtidas visando fornecer o maior número possível de subsídios para a to-

mada de decisões sobre esses eventos e programas, além de permitir o acúmulo de 

conhecimento relevante sobre o funcionamento de TD&E, com vista a futura formu-

lação de políticas e estratégias organizacionais (BORGES-ANDRADE, 2006). 

O modelo referido traz em sua origem, como componentes, as seguintes ca-

tegorias de variáveis:  

Insumo: são as condições físicas, sociais e estados comportamentais e cog-

nitivos, anteriores ao treinamento, e que podem influenciar seus resultados. O foco é 

a clientela e suas características, como as demográficas, funcionais, motivacionais.  

Procedimentos: são as estratégias instrucionais que podem afetar os resul-

tados de aprendizagem. O foco é o desempenho do instrutor e o planejamento ins-

trucional.  

Processos: são as modificações que ocorrem no comportamento do aprendiz 

durante os procedimentos (efeitos intermediários).  

Resultados: é o desempenho final do aprendiz, considerando os objetivos 

propostos e que podem ser mensurados.  

Ambiente: Pode ser considerado o componente mais importante porque 

abrange todos os demais. Subdivide-se nos subcomponentes a seguir:  

Avaliação de necessidades: são as lacunas identificadas entre os desem-

penhos esperados e realizados, justificando a existência de um programa ou evento 

de TD&E.  

Suporte: condições ambientais (casa, escola, organização) que influenciam o 

sucesso do treinamento, seus resultados e efeitos em longo prazo.  

Disseminação: informações que contribuem para a adesão ao programa ou 

evento, pela organização, ou pela comunidade.  

Efeitos em longo prazo: são as consequências ambientais do treinamento 

em uma perspectiva em longo prazo. 
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- Modelo Integrado de Avaliação do Impacto do Treinamento no Trabalho – IMPACT 

O IMPACT propõe investigar o relacionamento existente entre variáveis 

relativas ao indivíduo, ao treinamento, ao contexto organizacional, aos resultados 

imediatos do treinamento (reação e aprendizagem) e à variável critério impacto do 

treinamento no trabalho (ABBAD, 1999). O IMPACT foi testado empiricamente em 

termos de sete componentes, conforme apresentado na Figura 4, que esquematiza 

as relações existentes entre as variáveis do modelo. 

 

Figura 4 - Representação esquemática dos componentes do Modelo IMPACT 

 
Fonte: Abbad (1999) 

 

Considerando que um dos componentes do IMPACT está relacionado ao 

objetivo desta pesquisa e compõe o modelo de investigação, segue-se a descrição 

detalhada de todos os componentes do modelo. 

 

1. Suporte Organizacional  

O componente um do modelo IMPACT, suporte organizacional, é multidimen-

sional e exprime a percepção da amostra do participante acerca das práticas organi-

zacionais de gestão de desempenho, valorização do funcionário e apoio gerencial ao 

treinamento. As variáveis de gestão de desempenho referem-se à percepção do par-

ticipante do treinamento acerca de práticas organizacionais de estabelecimento de 
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metas de trabalho, disponibilização de informações, sistema de recompensas ao 

desempenho esperado, investimento em capacitação.  

Os itens de valorização do funcionário representam a percepção do partici-

pante sobre as práticas organizacionais que revelam consideração e respeito às 

ideias, sugestões, esforço e interesses individuais de seus recursos humanos. Apoio 

gerencial ao treinamento refere-se à percepção do participante do treinamento a 

respeito do empenho demonstrado pelas chefias para viabilizar a participação dos 

subordinados em eventos instrucionais. Esses itens relacionam-se com condições 

do ambiente pré-treinamento e ao nível de apoio recebido para participar do treina-

mento. As definições dessas variáveis foram elaboradas com base nos trabalhos de 

vários pesquisadores, conforme apresentado no trabalho de Abbad (1999). 

 

2. Características do Treinamento 

O segundo componente do IMPACT, características do treinamento, 

compreende o tipo ou área de conhecimento do curso, duração, natureza do objetivo 

principal do curso, origem institucional, escolaridade, características gerais do 

material didático e desempenho do instrutor, em termos de desempenho didático, 

domínio do conteúdo e entrosamento com os treinados. Equivale ao componente 

Procedimento do modelo MAIS (BORGES-ANDRADE, 1982).  

 

3. Características da Clientela 

Características da clientela, terceiro componente do modelo, chamado por al-

guns autores de dados demográficos, é definido como o conjunto de informações 

demográficas, funcionais, motivacionais e atitudinais relativas aos participantes dos 

treinamentos estudados. Corresponde ao componente Insumo do modelo MAIS 

(BORGES-ANDRADE, 1982).  

 

4. Reação 

O quarto componente do IMPACT, reação, relaciona-se à percepção do parti-

cipante do treinamento sobre a programação, apoio ao desenvolvimento do módulo, 

aplicabilidade e utilidade do treinamento, resultados, expectativas de suporte organi-

zacional e qualidade instrucional do curso. Equivale ao componente Resultado do 

modelo MAIS (BORGES-ANDRADE, 1982). 
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5. Aprendizagem 

O quinto componente do modelo, Aprendizagem, refere-se ao grau de 

assimilação e retenção dos conteúdos ensinados no curso, medido em termos dos 

escores obtidos pelo participante em testes ou provas de conhecimentos aplicados 

pelo instrutor ao final do curso. Também equivale ao componente Resultado do 

modelo MAIS (BORGES-ANDRADE, 1982).  

 

6. Suporte à Transferência 

As ações de TD&E, isoladamente, não são capazes de garantir sucesso na 

aprendizagem, tampouco em sua transferência no ambiente organizacional. A 

ausência de recursos materiais apropriados, bem como apoio dos superiores 

hierárquicos e da própria organização, para a aquisição de novos conhecimentos e 

sua utilização no ambiente profissional compromete fatalmente os propósitos das 

ações formais de capacitação (ABBAD e BORGES-ANDRADE, 2014).  

Suporte à Transferência, sexto componente do modelo, exprime a percepção 

do participante do treinamento a respeito do suporte ambiental ao uso eficaz, no 

trabalho, das novas habilidades adquiridas em treinamento. Enfoca algumas 

condições consideradas necessárias à transferência positiva de aprendizagem, 

investigando o quanto estão presentes no ambiente de trabalho. Esse 

subcomponente também é multidimensional e compreende três conjuntos de itens: 

fatores situacionais de apoio, suporte material e consequências associadas ao uso 

das novas habilidades. Corresponde ao componente Ambiente (apoio) do Modelo 

MAIS (BORGES-ANDRADE, 1982).  

 

7. Impacto do Treinamento no Trabalho 

O sétimo componente do IMPACT, Impacto do Treinamento no Trabalho, é 

definido como a autoavaliação feita pelo próprio participante e seus pares acerca 

dos efeitos produzidos pelo treinamento em seus níveis de desempenho, motivação, 

autoconfiança e abertura a mudanças nos processos de trabalho. Equivale ao com-

ponente resultados a longo prazo do modelo MAIS.  
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No modelo de avaliação de treinamento IMPACT, impacto do treinamento no 

trabalho é a principal variável critério, compreendendo os conceitos de transferência 

de treinamento e desempenho no trabalho (ABBAD, 1999).  

Enfatizando o exposto anteriormente sobre os Níveis de avaliação do modelo 

de Hamblin (1978), o impacto do treinamento pode ser medido, em profundidade ou 

amplitude (largura). Quando o objetivo é avaliar os efeitos de um treinamento que 

estão relacionados aos conteúdos ensinados nos programas de treinamento, trata-

se de impacto em profundidade. Impacto em amplitude mede os efeitos do treina-

mento relacionados a desempenhos esperados em toda a organização. O autor su-

gere que ambos os métodos sejam usados em conjunto, sempre que possível. Exis-

tem dois tipos de avaliações: autoavaliações – feita pelos próprios treinandos e hete-

roavaliações, realizadas por colegas, supervisores ou clientes.  

Por meio de análise comparativa, Pilati (2004) destaca que o modelo MAIS é 

classificado como um modelo empírico geral. Aquele autor descreve categorias ge-

rais de variáveis que influenciam as ações de TD&E nas organizações e que emba-

sam o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a pesquisa no campo. Neste 

sentido, o modelo de Abbad (1999) mostra-se de maior especificidade, com o objeti-

vo de testar relações entre um conjunto definido de variáveis e resultados específi-

cos. A seguir apresenta-se o Quadro 2, que traz um resumo das principais caracte-

rísticas dos modelos de Kirkpatrick (1976), Hamblin (1978), Borges-Andrade (1982) 

e Abbad (1999), visando proporcionar um melhor entendimento das características 

que diferem os citados modelos. 
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Quadro 2 - Resumo dos modelos de Avaliação: Kirkpatrick (1976), Hamblin (1978), 
Borges-Andrade (1982) e Abbad (1999) 

Modelos Variáveis Estudadas Características 

Kirkpatrick 
(1976) 

Reação, Aprendizagem, Compor-
tamento no cargo e Resultado. 

Orientado para o resultado, relações 
diretas entre as variáveis, não tem em 
conta as variáveis ambientais. 

Hamblin 
(1978) 

Reação, Aprendizagem, Compor-
tamento no cargo, organizacional 
e Valor final.  

Orientado para o resultado, refere que 
há possibilidades de existirem outras 
variáveis do ambiente que podem influ-
enciar nas relações entres as variáveis. 

Borges-
Andrade 
(1982) 

Insumos, Procedimentos, Proces-
so, Resultados, Ambiente.  

Sistêmico, têm em conta as variáveis de 
contexto; integrado e somativo; descre-
ve categorias gerais de variáveis que 
influenciam as ações de TD&E nas or-
ganizações. 

Abbad 
(1999) 

Percepção do suporte organizaci-
onal, Características do treina-
mento, Características da cliente-
la, suporte a transferência, Rea-
ção, Aprendizagem e Impacto de 
treinamento no trabalho. 

Sistêmico, específico, tem em conta as 
variáveis de contexto; testa relações 
entre um conjunto definido de variáveis 
e resultados específicos. 

Fonte: Yotamo, 2014 

 

Do exposto acerca dos modelos apresentados, cabe ressaltar que todos os 

conceitos: Comportamento no Cargo, Transferência de Treinamento e Impacto do 

Treinamento no Trabalho referem-se aos efeitos do treinamento sobre o 

desempenho do egresso no ambiente de trabalho. Contudo, ressalta-se que há 

variações nas definições e medidas específicas adotadas nos estudos da área. 

 

 

2.3 VARIÁVEIS UTILIZADAS NESTA PESQUISA 
 

 

A seguir serão apresentados os conceitos e uma breve revisão acerca das 

três variáveis principais que compõem o modelo a ser investigado na presente pes-

quisa: impacto do treinamento no trabalho, desenvolvimento profissional e compor-

tamentos de cidadania organizacional.  
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2.3.1 Impacto do Treinamento no Trabalho 
 

 

O impacto do treinamento no trabalho corresponde a resultados obtidos no 

treinamento e que são posteriormente aplicados no trabalho. Esses resultados po-

dem ocorrer em três níveis: indivíduo (desempenho no cargo ou comportamento no 

cargo), equipe e organização (esses dois últimos compreendendo a mudança orga-

nizacional e o valor final). Conforme Abbad (1999) refere-se aos efeitos do treina-

mento sobre o desempenho da pessoa no trabalho, durante a execução de tarefas 

similares às aprendidas, correspondendo ao terceiro nível de avaliação – comporta-

mento no cargo, proposto por Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978). Para Zerbini 

(2003), impacto do treinamento no trabalho, refere-se aos efeitos específicos do trei-

namento sobre o desempenho do participante em atividades diretamente relaciona-

das aos CHA’s desenvolvidos no treinamento.  

A maioria dos estudos sobre o impacto do treinamento no trabalho, que inves-

tigam o efeito de treinamentos sobre o desempenho subsequente dos treinandos em 

tarefas similares às ensinadas, está baseada no conceito de transferência de trei-

namento ou transferência de aprendizagem, usados frequentemente como sinôni-

mos por alguns especialistas, mas que possuem algumas diferenças a serem ressal-

tadas (ABBAD, 1999).  

Quando se fala de aplicação correta, no trabalho, de conhecimentos, habili-

dades ou atitudes adquiridas durante um evento de treinamento, está se referindo a 

“transferência de treinamento”. Ao mencionar-se aquilo que o indivíduo transfere ou 

aplica no ambiente de trabalho, trata-se de uma nova forma de realizar antigas tare-

fas, de um novo desempenho, outrora inexistente (ABBAD, 1999). O conceito de 

transferência de aprendizagem, em pesquisas sobre aprendizagem organizacional, 

tem sido utilizado para se referir a eventos não planejados em que ocorra a trans-

missão de conhecimentos e tecnologias de trabalho, excluindo os eventos instrucio-

nais formais como treinamentos (ABBAD, 1999).  

O impacto no nível do comportamento no cargo focaliza o resultado do trei-

namento no desempenho do treinando no seu contexto de trabalho e constitui o pri-

meiro indicador visível de resultados para os profissionais que não estão diretamente 

envolvidos com as ações de TD&E. O impacto do treinamento pode também ser ex-
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plicado como a aquisição e aplicação das atitudes esperadas no trabalho (GON-

ÇALVES, 2008).  

A literatura nacional e estrangeira divide o impacto do treinamento no trabalho 

em duas dimensões: profundidade e amplitude (ou largura). O impacto em amplitude 

seria o resultado provocado pelo treinamento nas competências exigidas para as 

tarefas do cargo de forma abrangente. O impacto em profundidade focaliza a aplica-

ção das competências específicas desenvolvidas em determinada ação de treina-

mento.  

Em relação ao instrumento para avaliar o impacto de treinamento no trabalho 

em amplitude, muitas pesquisas brasileiras têm usado o instrumento desenvolvido 

por Abbad (1999) em estudos que comparam efeitos de diversos tipos de treinamen-

to, portanto, adequando-se ao contexto dos planos de capacitação oferecidos pelas 

Instituições Públicas de Ensino Superior, uma vez que oferecem um conjunto de 

ações que possuem em linhas gerais o mesmo objetivo: promover ações de capaci-

tação alinhadas às demandas dos diversos setores da universidade, visando impac-

tar positivamente nos resultados organizacionais (UNIVASF, 2014). 

Considerando o exposto anteriormente, percebe-se a importância de proceder 

à avaliação do impacto de treinamento no trabalho em amplitude, uma vez que esta 

permite a comparação entre diferentes treinamentos e viabiliza a avaliação do efeito 

no comportamento dos egressos em situações que não estão descritas nos objetivos 

instrucionais. Conforme Abbad et al. (2012), existem casos em que os efeitos de 

treinamento não ocorrem no cargo dentro da mesma organização que ofertou o trei-

namento. Borges-Andrade (2002), concordando com a visão de Abbad (1999), sobre 

a importância da avaliação de impacto de treinamento em amplitude, atenta que em 

certas culturas e políticas organizacionais é possível (e necessário) verificar se exis-

tem evidências de que, o que foi adquirido em treinamento tem impacto em dimen-

sões do desempenho individual que vai além daquelas diretamente relacionadas 

àqueles conhecimentos, habilidades e atitudes previstos em programas de treina-

mento. 
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2.3.2 Desenvolvimento Profissional 
 

 

Tem se tornado comum e crescente a afirmação de diversos autores de que 

são as pessoas e não os equipamentos ou sistemas os recursos mais importantes 

de uma organização. Nesse sentido, as organizações têm buscado atrair e manter 

trabalhadores qualificados (ABBAD, LOIOLA, ZERBINI, & BORGES-ANDRADE, 

2013). Isso tem levado a uma maior atenção com os aspectos do comportamento 

organizacional, dentre eles, a satisfação no trabalho e o desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores (MOURÃO, MONTEIRO e VIANA, 2014). 

Mourão (2015) ressalta que no cenário nacional e internacional tem havido 

grande investimento na educação voltada para o trabalho. No final do século XX, a 

estimativa era de que o investimento anual na formação de trabalhadores nos 

Estados Unidos ficava entre US$ 55 e 200 bilhões. Na Dinamarca, no início do 

século XXI, o investimento por empregado já superava mil euros. No Brasil esses 

números são bem menores, mas o crescimento da verba destinada a essa finalidade 

foi expressivo. De R$ 3 milhoes, em 2004 e aumentou para R$ 50 milhões, em 2015, 

conforme divulgado pelo Portal da Transparência (BRASIL, 2015). 

Os dados, segundo Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) mostram que no 

setor público brasileiro investimentos na área de TD&E têm aumentado nos últimos 

anos, porém ainda há muitas lacunas na literatura científica nacional e internacional 

sobre o desenvolvimento profissional de trabalhadores. Embora haja grande 

concentração de pesquisas sobre o impacto do treinamento, este tem sido medido 

como o resultado de ações específicas de capacitação, ou seja, o quanto o tra-

balhador treinado está aplicando no trabalho aquilo que aprendeu em determinada 

ação de capacitação (MOURÃO & MENESES, 2012; FREITAS & MOURÃO, 2012). 

Para tanto, a presente pesquisa se apresenta como uma contribuição para área 

científica que aborda esta temática.  

Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) informam que há temas correlatos, 

com pesquisas sobre desenvolvimento de carreiras e o entendimento de que estas 

não estão circunscritas a uma única organização. Embora com alguma semelhança 

em relação ao conceito de desenvolvimento de carreiras, o conceito de 

desenvolvimento profissional refere-se especificamente ao processo de aquisição e 
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aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades e atitudes que favorecem o 

desempenho no trabalho e o avanço individual na carreira. Portanto, nesse conceito 

não estão abrangidos todos os aspectos do desenvolvimento na carreira como 

identidade com a profissão, tipos de comprometimentos ou vivência psicológica. 

Dessa forma,  de acordo com Borges-Andrade, Abbad, Zerbini, & Mourão 

(2013), desenvolvimento profissional seria, portanto, resultante de todas as ações de 

aprendizagem formal e informal que permitem às pessoas ampliarem suas 

competências para a atuação no mundo do trabalho. 

Assim, para Gondim, Souza, & Peixoto (2013), a aprendizagem formal pode 

ser induzida, por meio de programas sistematizados de Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação – TD&E. Se o sistema de treinamento estiver 

integrado aos demais sistemas de gestão de pessoas, tais como a avaliação de 

desempenho e o recrutamento e seleção, há maior chance de que as ações 

educativas resultem em incremento de desempenho no trabalho. Contudo, Mourão, 

Monteiro e Viana (2014) enfatizam que mesmo as ações educacionais mais amplas 

– como as que são voltadas para aumentar a capacidade da pessoa em lidar com as 

situações futuras de trabalho – podem contribuir para o desenvolvimento 

profissional, ainda que não contribuam para a melhoria de desempenho imediato. 

Para Coelho-Júnior & Mourão (2011), além da aprendizagem formal que 

costuma ocorrer nas organizações de trabalho, há também a aprendizagem informal 

ou espontânea, que está presente no cotidiano das pessoas e acompanha os 

indivíduos desde o início do seu processo de desenvolvimento.  

Quanto a aprendizagem informal, Mourão, Monteiro e Viana (2014) relatam 

que a literatura da área dá pouca ênfase, que é aquela que acontece quando o 

indivíduo, de maneira planejada ou não, busca novos conhecimentos e habilidades 

percebidos como necessários para exercer suas tarefas. Portanto, a aprendizagem 

informal ocorre por iniciativa das pessoas e pode derivar de um conjunto de ações, 

tais como: observação de colegas, imitação, tentativa e erro, reflexão sobre o que 

funcionou ou não em diversas situações, busca de ajuda em materiais escritos, 

integração de funcionários, tarefas diárias, oportunidades, eventos, rotinas, 

interações com a cultura e o ambiente externo (ABBAD et al., 2013). Então, o local 

de trabalho pode ser considerado um espaço de produção contínua do 
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conhecimento coletivo com um processo de aprendizagem informal que ocorre 

paralelamente às ações de TD&E (FLACH & ANTONELLO, 2011). 

Destarte, as ações de aprendizagem no trabalho, sejam elas de natureza 

formal (induzida), por meio dos programas de TD&E, ou informal (não sistematizada, 

espontânea, natural) passaram a ter importância estratégica para as organizações 

(COELHO Jr. & BORGES-ANDRADE, 2008). Assim, tanto uma como outra 

contribuem para o aumento de expertise dos trabalhadores, o que está associado ao 

desenvolvimento profissional dos mesmos (PAQUAY e COLABORADORES, 2012). 

No que concerne a importância do desenvolvimento profissional para a 

melhoria do desempenho da mão de obra e da qualidade da inserção no mundo do 

trabalho, pouca atenção tem sido dada ao construto. As organizações, em geral, têm 

dedicado maior atenção à aprendizagem formal de aplicação imediata, em detri-

mento tanto dos resultados das ações de aprendizagem informal como dos 

resultados de longo prazo em termos de desenvolvimento dos trabalhadores 

(COELHO Jr. & MOURÃO, 2011). 

Embora a aprendizagem formal venha recebendo maior ênfase (MALCOLM, 

HODKONSON & COLLEY, 2003), faz-se necessário salientar que não há um 

posicionamento antagônico dos tipos de aprendizagem (formal e informal). Muito 

pelo contrário, elas devem ser compreendidas como processos articulados que 

contribuem para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores (ANTONELLO, 

2005). Por conseguinte, Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) observam que 

possivelmente em função dessa separação encontrada na literatura entre 

aprendizagem formal e informal, há poucas pesquisas que focalizam o 

desenvolvimento profissional de forma mais ampla.  

Para tanto, Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) constataram que tanto na 

literatura nacional como na estrangeira não foram localizadas escalas que permitam 

mensurar o grau de desenvolvimento profissional em que se encontram os 

trabalhadores. Então, considerando a importância do desenvolvimento profissional 

para a adaptação dos indivíduos a seu contexto laboral Mourão, Porto e Puente-

Palacios (2014) desenvolveram duas escalas de mensuração com objetivos 

diferentes, mas tendo o mesmo construto como base – desenvolvimento profissional. 
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A primeira visando avaliar o estado atual de desenvolvimento profissional e a 

segunda a percepção evolutiva desse desenvolvimento resultante da comparação 

entre o momento atual e o momento de ingresso no mundo do trabalho. A decisão 

de Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) pelo desenvolvimento de duas medidas 

foi tomada pela constatação de que, em alguns casos, o foco da avaliação pode 

estar em mensurar o grau de desenvolvimento profissional que a pessoa percebe ter 

em termos absolutos (visão atual do desenvolvimento profissional) e, em outros 

casos, o interesse pode estar na percepção relativa desse desenvolvimento 

profissional ou mudança vivenciada ao longo do tempo (visão evolutiva). 

A Escala de Percepção Atual do Desenvolvimento Profissional é 

unidimensional, constituída de oito afirmações associadas a uma escala do tipo likert 

variando de zero, discordo totalmente, a 10, concordo totalmente. enquanto que a 

Escala de Percepção Evolutiva do Desenvolvimento Profissional – EPEDP ficou 

composta por 13 itens, associados a uma escala de respostas de 11 pontos, na qual 

zero significa “nenhum preparo” e 10 revela que o profissional se considera 

“totalmente preparado”. Nesta escala, o respondente é solicitado a oferecer duas 

respostas a cada item: uma para a sua percepção de preparo quando começou a 

trabalhar e outra para o grau de preparo atual (MOURÃO, PORTO e PUENTE-

PALACIOS, 2014) 

Para esta pesquisa optou-se pela Escala de Percepção atual do 

Desenvolvimento Profissional por considerar que, de acordo com a recomendação 

dos autores, a mesma seja mais indicada para avaliar o quanto de desenvolvimento 

profissional os servidores da instituição percebem que possuem no momento atual e 

também pelo fato do instrumento ter apresentado uma estrutura mais estável (com 

valores mais elevados das cargas fatoriais e também do grau de precisão da esca-

la). Por outro ponto de vista, os autores consideraram relevante essas medidas 

como instrumentos de pesquisa e ação gerencial que permitem preencher, ainda 

que parcialmente, a lacuna identificada no campo, possibilitando avanço dos 

estudos da área ao contar com medidas confiáveis, que tornam viável a 

comparabilidade de resultados de pesquisa que venham a adotá-las. 
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2.3.3 Comportamentos de Cidadania Organizacional  

 

 
O estudo da cidadania organizacional tem sido abordado por diversos 

pesquisadores. Segundo Hoch e Fossá (2010), quem inicialmente contribuiu para 

tais estudos foi Chester Barnard em 1938 ao conceber na administração os atos de 

cooperação espontânea no trabalho. Os autores Katz e Kahn (1978), Bateman e 

Organ (1983) elaboraram o conceito de comportamentos de cidadania 

organizacional (CCO) como o conjunto de contribuições informais no trabalho, que 

os colaboradores podem manifestar, sem necessariamente receber incentivos 

formais.  

A literatura sobre cidadania organizacional vem destacando a gestão das 

relações da empresa com seus stakeholders e questionando a postura ética deste 

relacionamento. Para Ashley et al, (2000, p. 9) “existem dois grupos de stakeholders: 

os empregados pela empresa e a comunidade em que a empresa está inserida”. A 

gestão dos relacionamentos internos das organizações está intrinsecamente 

vinculada aos comportamentos de cidadania organizacional. Segundo Siqueira 

(2001, p. 1), os comportamentos de cidadania organizacional são “uma expressão 

utilizada para representar ações informais dos trabalhadores que beneficiam a 

organização”, sendo que estes são definidos como “um conjunto de ações 

espontâneas dos empregados que trazem consequências benéficas à organização 

como um todo, não incluídas nas exigências do papel formal, nem nos esquemas 

formais de recompensas e sanções previstos pela organização”. 

Cunha (2013) ressalta que o conceito de comportamentos de cidadania 

organizacional tem despertado interesse de muitas pessoas e organizações, não 

apenas por contribuir para o aumento do desempenho de funcionários, mas por 

contemplar conteúdos, sentimentos e comportamentos que vão além do que é 

formalmente requerido no escopo de funções, setores e até unidades de trabalho.  

De acordo com Siqueira (2003), a literatura sobre CCO vem crescendo nas 

últimas décadas e revela um consenso entre os estudiosos, uma vez que percebem 

que gestos de cidadania são atos espontâneos de funcionários dirigidos às 

organizações. Para Siqueira (2003), existe uma busca para compreender a 

associação entre comportamento de cidadania organizacional e seus antecedentes. 
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Entende-se que comportamentos de cidadania são atos de troca social, oferecidos 

voluntariamente pelos trabalhadores às organizações e se constituem de forma 

espontânea, isentos de prescrições legais ou contratuais. São atos sociais dos 

funcionários que beneficiam o sistema empregador, podendo, ou não, ser retribuídos 

pela organização. 

O processo de troca social entre empregados e empregadores, que se inicia 

pela formação de cognições, seguidas pelos afetos, favorecendo as ações de 

cidadania organizacional está representado na Figura 5: 

 

Figura 5 - Modelo Pós-Cognitivo para Comportamentos de Cidadania Organizacional 

 

Fonte: Siqueira (2002) 

Maia et al (2008) destacam que o principal agente da construção e manifesta-

ção do comportamento de cidadania é o homem, cujos valores estão relacionados 

às suas motivações para atuar no ambiente de trabalho, como participantes dos pro-

cessos de mudança e inovação organizacional. 

Assim, as crenças, os valores e as normas de comportamento originam a cul-

tura organizacional, de forma a determinar os referenciais que orientam os proces-

sos de gestão, as atividades organizacionais e influenciam na eficácia das mesmas. 

Padoveze e Benedicto (2003, p. 1) mencionam que o comportamento é também 

chamado de “clima organizacional”, “estilo organizacional” ou “cultura organizacio-
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nal”, e complementam que “o clima organizacional decorre das pessoas que estão 

dentro da empresa”, pois são elas que idealizam coletivamente suas opiniões e de-

sempenham atividades para alcançar os objetivos desejados. 

Katz e Kahn (1978) comungam da mesma ideia de que os comportamentos 

caracterizados pela espontaneidade são ações presentes no comportamento de ci-

dadania e postulam a noção de que este abrange cinco dimensões: a) atividades de 

cooperação com os demais membros, considerando que a atividade padronizada 

que forma uma organização é cooperativa e inter-relacionada; b) ações protetoras 

do sistema, afirmando que nada existe nas prescrições de papel do trabalhador que 

especifique que ele deve proteger a organização; c) sugestões criativas para melho-

ria organizacional, cabendo aos gestores estimular seus membros a contribuírem 

para a obtenção de resultados; d) autotreinamento para maior responsabilidade or-

ganizacional, que inclui atividades autoeducativas; e) criação de clima favorável a 

organização no ambiente externo, nos quais os membros contribuem para gerar uma 

imagem favorável na comunidade. 

Cabe ressaltar que na literatura existem algumas modalidades de ações que 

se assemelham ao construto cidadania organizacional, a saber: os conceitos de 

comportamentos organizacionais pró-sociais, de Brief e Motowidlo (1986); os com-

portamentos extra papel, de Pearce e Gregersen (1991) e a espontaneidade organi-

zacional, de George e Brief (1992). Tais modalidades são identificadas na literatura 

como sendo conceitos similares ao CCO. 

Para mensurar comportamentos de cidadania, Maia et al (2008) afirmaram 

que apesar do crescente interesse em CCO, a revisão da literatura nessa área reve-

la que não há consenso sobre a dimensionalidade desse construto.  

No cenário brasileiro, Siqueira (1995) estudou os comportamentos de cidada-

nia organizacional, considerando os seguintes aspectos: a) espontaneidade, carac-

terística básica que diferencia cidadania nas organizações dos outros atos delimita-

dos pelo cumprimento do dever contratual; b) funcionalidade, concernente a garantia 

da natureza benéfica à organização; c) irrestrição, permissão de formas particulares 

de manifestação; d) isenção de retribuição prevista pelo sistema, comportamento de 

natureza social; e, e) caráter público das ações, possibilidade de observação por 

parte do sistema organizacional. Siqueira (1995) desenvolveu uma escala de com-

portamento de cidadania organizacional que visava medir comportamentos por meio 
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da auto-avaliação. Esse instrumento baseia-se nas cinco categorias definidas por 

Katz e Kahn (1987). O instrumento desenvolvido pela autora apresenta fundamenta-

ção teórica consistente e tem sido utilizado em diversas pesquisas por Tamayo e 

colaboradores (1998); no entanto, os índices de confiabilidade dos fatores eram bai-

xos.  

Diante da relevância do construto para as organizações e a necessidade de 

aprimorar a confiabilidade do instrumento, após 17 anos da construção original, no-

vos estudos foram realizados visando melhorar a precisão de suas cinco dimensões 

a partir da aplicação de métodos atuais utilizados no processo de construção e vali-

dação de Medidas do comportamento organizacional (SIQUEIRA et al., 2014). Com 

esse objetivo, a escala para mensurar comportamentos de cidadania organizacional 

(ECCO) foi redesenhada conceitualmente, sendo elaborados novos itens para am-

pliar o modelo criado em 1995. Após os resultados obtidos, a ECCO foi apresentada 

como uma medida multidimensional constituída por três conjuntos de fatores (di-

mensões). 

As dimensões da ECCO aferem com qualidade semântica e precisão as 

ações inovadoras e espontâneas de trabalhadores em organizações, reunidas em 

três categorias: atos dirigidos para divulgar no ambiente externo uma imagem positi-

va da organização; atos visando apresentar novas ideias para melhor funcionamento 

do setor e da organização; atos voltados para apoiar colegas que necessitem de 

ajuda para realizar suas tarefas. 

Do exposto, conclui-se que apesar dos diferentes estudos verificados em di-

versas partes do mundo, Tinti (2014) observa que é possível verificar que um ponto 

comum entre os estudos é que todos parecem trazer consigo uma conotação positi-

va. Neste aspecto, Bolino,Trunley e Bloodgood (2002) já destacavam três pressu-

postos que norteavam as pesquisas sobre CCO: que  CCO decorre de motivos posi-

tivos; que CCO auxilia na efetividade da organização e que CCO beneficia a organi-

zação, tornando-a um ambiente mais atrativo para o trabalhador. 

Dessa forma, é importante considerar que a competitividade tem levado até 

as organizações públicas a empreenderem modificações no ambiente de trabalho e, 

consequentemente, influenciado as relações sociais que nele ocorrem.  Destarte, a 

iniciativa e a cooperação têm substituído a rigidez e a falta de flexibilização das es-
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truturas, criando um sistema em que o comportamento não previsto pelo sistema 

forma da empresa tem se mostrado relevante (TINTI, 2014).  

Portanto, nessa perspectiva, percebe-se que as dimensões de CCO estabele-

cidas na ECCO de Siqueira et al. (2014) reforçam que a escala é adequada para 

atender os objetivos desta pesquisa, uma vez que de forma direta ou indireta são 

mencionados nos diversos estudos encontrados na literatura sobre o tema.  

 

 

2.4 PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE IMPACTO DO TREINAMENTO NO 
TRABALHO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COMPORTAMENTOS 
DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

 

 

A análise da literatura sobre TD&E, publicadas por pesquisadores brasileiros 

e estrangeiros, evidenciaram a expansão e a consolidação do campo de estudo, 

bem como o crescente interesse e o progresso na mensuração de resultados de 

ações educacionais em organizações, utilizando a variável impacto do treinamento 

no trabalho. Nesse sentido, percebe-se que a área de TD&E está em constante 

desenvolvimento e têm-se identificado novos estudos com investigação de outras 

variáveis a exemplo de desenvolvimento profissional e cidadania organizacional. 

Dessa forma, para esta pesquisa, procedeu-se uma revisão da literatura do tipo 

narrativa, que segundo Rother (2007) se baseia em uma descrição simplificada de 

estudos e informações apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou o 

"estado da arte" de um determinado assunto. Ressalta-se, que a referida revisão foi 

desenvolvida em dois momentos.  

Para a revisão da literatura, realizada no primeiro momento, adotou-se como 

procedimento a análise de estudos já realizados sobre avaliação de treinamento, 

utilizando a variável impacto do treinamento no trabalho e a capacitação profissional 

em instituições públicas federais de ensino superior, lócus do presente trabalho. 

Assim, a análise da produção de pesquisas abrangeu apenas as brasileiras, 

realizadas na última década, qual seja, no período 2004 a 2014.  

Utilizou-se, para tanto, as palavras-chave: “avaliação de treinamento”, 

“impacto de treinamento no trabalho”, “capacitação profissional” e “avaliação de 

TD&E” nas seguintes bases de dados: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
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Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), Portal de Periódicos CAPES, ANPAD - Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração e no Repositório Institucional da 

Universidade de Brasília. Após o descarte dos estudos em duplicidade, foram 

identificados 25 estudos desenvolvidos no Brasil, publicados sob a forma de artigos 

científicos, teses e dissertações. Contudo, 12 foram selecionados para análise por 

atender aos critérios estabelecidos e oferecer contribuições mais direcionadas ao 

objeto desta pesquisa. 

Considerando a inclusão de dois novos construtos à pesquisa, fez-se 

necessário complementar o referencial teórico acerca dos temas. Desse modo, 

procedeu-se o segundo momento da busca de informações nas bases do Scielo, 

portal SPELL (Scientific periodicals electronic library), rPOT (Revista Psicologia 

Organizações e Trabalho) e Portal de Periódicos CAPES, sem critério de exclusão 

nem restrição temporal, utilizando os conceitos-chave: “desenvolvimento 

profissional” e “comportamentos de cidadania organizacional”. Como resultados da 

busca foram identificados 21 estudos, no entanto, não foi encontrado nenhum 

relacionando as duas variáveis com o impacto do treinamento no trabalho.  

Foi realizada uma primeira triagem pela leitura dos resumos e selecionados 

oito estudos. Todos tratavam da variável comportamentos de cidadania 

organizacional, já que os estudos sobre desenvolvimento profissional encontrados 

tinham um foco como conceito associado à orientação profissional e à gestão de 

carreiras de estagiários de empresas de auditoria e contabilidade. Assim, 

posteriormente, foram acrescentados três artigos sobre a variável desenvolvimento 

profissional, publicados em periódicos da área de psicologia, totalizando 11 estudos 

analisados. 

Portanto, a partir do levantamento realizado, foi possível verificar a existência 

de estudos abordando revisões da produção científica brasileira e estrangeira sobre 

os temas pesquisados, realizados por diversos autores, a seguir apresentados.   
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2.4.1 Pesquisas acerca do Impacto do Treinamento no Trabalho 
 

 

Em que pese a variável impacto do treinamento no trabalho, na revisão da 

literatura de Silva (2010), é apresentado um conjunto de 37 estudos mensurando 

variáveis-critério relativas à transferência e impacto de treinamento em contextos de 

trabalho. O resultado foi um mapa com o resumo das pesquisas nacionais, no 

período de 1999 a 2009. A análise desses estudos mostrou predomínio da 

autoavaliação de natureza perceptual, com poucos estudos utilizando 

heteroavaliações. Além disso, a maior parte dos pesquisadores mensurou impacto 

em amplitude, com predomínio do instrumento de avaliação utilizado por Abbad 

(1999). Os resultados dessas pesquisas apontam para avanços nos achados sobre 

suporte psicossocial (gerencial e social) como importante variável explicativa do 

impacto do treinamento no trabalho, além de expressiva evolução da pesquisa 

nacional sobre impacto de TD&E. 

Em função do grande número de pesquisas envolvendo transferência de 

treinamento e impacto do treinamento no trabalho como variáveis-critério, Zerbini e 

Abbad (2010) decidiram apresentar uma amostra de tais pesquisas. Dentre as 

principais informações evidenciadas, destacam-se:  

- Variáveis antecedentes: na maioria das pesquisas foram identificadas 

variáveis de “suporte ambiental”, tais como: clima organizacional, suporte 

material e psicossocial à transferência, falta de suporte à transferência, 

suporte organizacional, suporte à aprendizagem; variáveis pertencentes ao 

componente “características da clientela”, compôs 16 pesquisas, e ao 

componente “características do treinamento” que figurou em seis. Em oito 

pesquisas, o nível de avaliação “Reação” entrou como variável antecedente 

de impacto do treinamento no trabalho, e em cinco foi o nível de 

“Aprendizagem”.  

- Verificou-se que as variáveis de contexto são as que apresentam maior 

poder de explicação da ocorrência de impacto de treinamento no trabalho, 

medido em profundidade e em amplitude. 

- Características da clientela e do treinamento, reações e aprendizagem 

apresentam poder de explicação da ocorrência de transferência de 
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treinamento e impacto no trabalho menor do que as variáveis de suporte 

ambiental. 

- De forma geral, há muitos autores que trabalharam com medidas de impacto 

em amplitude. Por outro lado, há um número menor de pesquisadores que 

estudaram impacto em profundidade ou transferência de treinamento como 

variável-critério. 

O estado da arte mais recente foi realizado por Abbad et al. (2016), no prelo, 

que considerou estudos realizados no Brasil e em outros países entre 2007 a 2015. 

Foram analisados 23 estudos desenvolvidos no Brasil e a análise da produção 

internacional incluiu quatro metanálises, três revisões e 23 artigos publicados em 

revistas com revisões por pares e uma dissertação. As pesquisas foram analisadas 

quanto ao método e resultados. Elas apontam para a influência direta e proximal de 

variáveis contextuais sobrea transferência do treinamento e também para evidências 

a respeito do poder explicativo de características individuais dos treinandos (como a 

autoeficácia e a motivação para aprender e transferir) sobre a transferência e o 

impacto do treinamento no trabalho. 

As comparações entre resultados de pesquisas nacionais e do exterior feitas 

por Abbad et al. (2016), no prelo, mostram que em relação aos aspectos 

metodológicos, há semelhanças entre as nacionais e as estrangeiras referentes ao 

impacto de treinamento no trabalho. Existe um predomínio de delineamentos 

correlacionais do tipo survey, com aplicação de questionários contendo evidências 

de validade psicométrica. O uso de fontes primárias de informação tem prevalecido, 

porém, tanto no Brasil como no exterior, há poucos estudos que utilizaram mais de 

uma fonte de informações (auto e heteroavaliações) ou que adotaram medidas 

objetivas (não baseadas em percepções e autorrelatos) de transferência e impacto 

em amplitude.  

Uma diferença observada por Abbad et al. (2016), no prelo, refere-se aos 

procedimentos de análise de dados, pois nas pesquisas brasileiras predominam 

regressão múltipla (padrão, hierárquica e logística) e análises fatoriais, enquanto nas 

pesquisas estrangeiras há metanálises, equações estruturais, regressão múltipla 

hierárquica, ANOVA e teste t. Em referência aos tipos de amostras de participantes, 

organizações e treinamentos, os resultados das pesquisas nacionais e estrangeiras 

são bem diversificados. Em termos de medidas, predominam no exterior as medidas 



61 

 

de impacto em profundidade. No Brasil, há uso equilibrado de medidas em amplitude 

e em profundidade.  

De acordo com a revisão feita por Abbad et al. (2016), no prelo, os principais 

resultados das pesquisas realizadas no Brasil de 2007 a 2014 confirmaram a 

influência de variáveis de suporte psicossocial (de gerentes e colegas) como 

importante variável preditiva de impacto do treinamento no trabalho.  As revisões de 

literatura no exterior sobre TD&E e as metanálises referidas anteriormente também 

confirmaram esses resultados sobre a importância do contexto na explicação de 

efeitos de treinamento sobre o desempenho de egressos de treinamentos. A 

magnitude dessa correlação e o valor preditivo de suporte psicossocial à 

transferência é que variam muito (fortes, moderados e fracos). Em um dos estudos, 

o suporte dos colegas esteve relacionado positivamente com a transferência de 

treinamento, porém o suporte dos gerentes não.  

Em suma, com base nas revisões esplanadas, percebe-se prevalência da 

autoavaliação de natureza perceptual, com poucos estudos utilizando 

heteroavaliações. Além disso, a maior parte dos pesquisadores mensurou impacto 

em amplitude, com predomínio do instrumento de avaliação utilizado por Abbad 

(1999). Esses dados foram relevantes para esta pesquisa porque respaldam a 

utilização dessa medida e do instrumento (impacto em amplitude) no presente 

estudo, bem como a escolha pelo uso das duas fontes de informação (auto e 

heteroavaliação). 

Um ponto a se destacar é que nos estudos nacionais, confirmou-se a 

predominância do contexto e, especialmente do suporte à transferência, como 

principal preditor do impacto do treinamento. A existência de correlações positivas 

entre variáveis de suporte e impacto indicam que a transferência é, em parte, função 

do apoio que a organização, chefes e colegas oferecem ao egresso de treinamentos 

para que aplique novas aprendizagens no ambiente de trabalho. 

Outro achado, mostrado pelos estudos, apontaram um crescimento do 

interesse de pesquisadores sobre a influência exercida por características 

motivacionais, atitudinais e de personalidade do público-alvo sobre transferência de 

treinamento para o trabalho e uma confirmação da importância de variáveis do 

contexto como explicações aos resultados pós-treinamento. Assim, percebe-se que 

cada vez mais níveis e variáveis passaram a ser considerados nos processos 
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avaliativos de TD&E. Nessa perspectiva, pretende-se conhecer os efeitos da variável 

impacto de treinamento, amplamente estudada, atuando como preditora das duas 

variáveis: comportamentos de cidadania organizacional (CCO) e desenvolvimento 

profissional (DP), relação causal ainda não estudada nos contextos de TD&E. 

 

 

2.4.2 Pesquisas acerca do Desenvolvimento Profissional 
 

 

No caso do desenvolvimento profissional, de acordo com a concepção de 

Mourão, Monteiro, & Viana (2014), está fortemente ancorado nas aprendizagens de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que ocorrem nas situações de trabalho, sejam 

elas formais ou informais. Dessa forma, o desenvolvimento profissional depende tan-

to de aspectos relativos ao indivíduo como também do apoio e das oportunidades 

recebidas das organizações nas quais trabalha.  

Nesse sentido, Monteiro e Mourão (2016) destacam que se trata de uma 

temática nova e ainda são poucos os estudos empíricos específicos sobre 

desenvolvimento profissional, uma vez que, outros estudos abordam a questão do 

desenvolvimento profissional como conceito associado à orientação profissional, ao 

ingresso ou reingresso no mundo do trabalho e à gestão de carreiras (MORENO; 

CAVAZOTTE; FARIAS, 2009; VALORE; CAVALLET, 2012). 

Assim, Monteiro e Mourão (2016), recentemente, construíram o estado da 

arte sobre o desenvolvimento profissional e apresentaram constatações 

evidenciadas em algumas pesquisas que abordam o tema. Na literatura sobre o 

desenvolvimento profissional, abrange públicos diversificados, observando-se que a 

maioria adota método qualitativo e que, apesar de haver alguns avanços, o estudo 

da temática ainda é recente e muitos são os desafios para os pesquisadores da área 

(HILL et al., 2013).  

Segundo, Monteiro e Mourão (2016) os estudos que trazem variáveis que 

compõem a rede nomológica do desenvolvimento profissional ainda são poucos. As 

variáveis antecedentes relacionadas ao desenvolvimento profissional encontradas 

na literatura foram diversificadas, por exemplo: tipos de estágio e valor atribuído ao 

estágio pelas organizações (RIGSBY et al., 2013); comprometimento com a carreira 
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e comprometimento organizacional (LAUBER et al., 2010); idade, participação em 

atividades de desenvolvimento profissional e atitude (LAMMINTAKANEN; KIVINEN, 

2012; NEIMEYER et al., 2012); fontes de aprendizagem, resultado de 

aprendizagem, experiência de aprendizagem, intervenções do supervisor 

(COETZER et al., 2011); suporte organizacional (GUMUS et al., 2011); mentoring 

(REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2010), avaliação de desempenho (BRITO, 2011).  

Portanto, a realização de pesquisas que envolvam amostras de trabalhadores 

de modo geral (sem uma categoria profissional específica) e modelos que testem 

variáveis antecedentes e consequentes do desenvolvimento profissional podem ter 

uma contribuição importante para os estudos da área (MONTEIRO; MOURÃO, 

2016). Assim, diante dessa constatação, a presente pesquisa se configura como 

contribuição empírica para ampliação de estudos nessa área. 

 

 

2.4.3 Pesquisas acerca dos Comportamentos de Cidadania Organizacional 
 

 

No que concerne ao campo de estudos em comportamentos de cidadania 

organizacional (CCO), Siqueira (2003) afirma que a literatura sobre esse construto 

nas últimas décadas vem crescendo e revela um consenso entre estudiosos, que 

percebem os gestos de cidadania como atos espontâneos de funcionários dirigidos 

às organizações. É importante ressaltar que CCO é um desafio atual e, mais do que 

isso, é uma tendência para as organizações conquistarem o sucesso, uma vez que a 

valorização e o reconhecimento dos recursos humanos se configuram como 

diferencial em um mercado cada dia mais competitivo e exigente (CUNHA, 2013). 

Muito embora comportamentos de cidadania organizacional sejam tratados na 

literatura científica há mais de 30 anos, existem lacunas quanto ao estudo 

relacionado ao impacto do treinamento no trabalho em Instituições públicas. 

Ademais, a literatura indica que ele tem importância prática ao apresentar evidências 

empíricas sobre suas associações com os desempenhos individuais e 

organizacionais (DALAL, 2005; NIELSEN, HRIVNAK; SHAW, 2009; PODSAKOFF, 

WITING; PODSAKOFF; BLUME, 2009). 
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Recentemente, Cantal, Porto e Borges-Andrade (2015) fizeram revisão da 

literatura, a fim de traçar uma agenda de estudo para o desenvolvimento do tema no 

Brasil. Primeiramente realizaram uma breve descrição do construto cidadania 

organizacional e de sua investigação descrita em revisões internacionais. Depois, 

apresentaram o método, os resultados e a discussão para a revisão bibliográfica de 

artigos nacionais na área. Por fim, foram introduzidas as limitações dessa produção 

e proposta uma agenda de estudo tendo em vista suas características. 

Como resultados, Cantal, Porto e Borges-Andrade (2015) encontraram quase 

30 formas diferentes de comportamentos de cidadania organizacional, agrupados 

em: (a) comportamento de ajuda; (b) espírito esportivo; (c) lealdade organizacional; 

(d) complacência organizacional; (e) iniciativa individual; (f) virtude cívica; e (g) 

autodesenvolvimento (PODSAKOFF et al., 2000). Mesmo com essa ampla gama de 

formas, os estudos e teóricos da área assumem a necessidade do estudo da 

variável como um construto único, composto por diferentes dimensões relacionadas 

(MOON et al., 2004).  

Quanto à localização da produção nacional, de acordo com Cantal, Porto e 

Borges-Andrade (2015), apenas cinco entre os 14 periódicos avaliados 

apresentaram artigos tratando de comportamentos de cidadania organizacional, o 

que sugere a pequena dispersão da subárea. Do número de instituições às quais os 

autores eram afiliados, apenas sete, de 1996 a 2013, corrobora o observado. Seis 

dos artigos analisados também avaliaram outras variáveis de comportamento 

organizacional que não cidadania organizacional, sendo que alguns deles 

apresentaram mais de duas variáveis diferentes em seu escopo. As variáveis 

também estudadas foram: valores (cultura organizacional); satisfação (afeto no 

trabalho); comprometimento ou envolvimento ou lealdade e reciprocidade 

organizacional (contratos psicológicos); crenças sobre mudanças, percepção de 

mudanças e resistência (atitudes frente a mudanças organizacionais); e percepção 

de suporte (cognição no trabalho). Todas as variáveis assinaladas foram 

consideradas antecedentes de comportamentos de cidadania organizacional nos 

estudos. 

Na visão de Cantal, Porto e Borges-Andrade (2015) os dados parecem 

preocupantes, uma vez que mostram que o estudo de cidadania organizacional no 

Brasil parece estagnado e limitado, não seguindo a tendência internacional na área, 
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uma vez que a variável vem sendo ligada a diversas outras do contexto 

organizacional, como desempenho individual e organizacional, seu estudo é de 

suma importância para a compreensão da dinâmica organizacional (DALAL, 2005; 

NIELSEN et al., 2009; PODSAKOFF et al., 2009). 

Dentre a agenda de pesquisa sobre comportamentos de cidadania 

organizacional apontada por Cantal, Porto e Borges-Andrade (2015), destaca-se a 

realização de estudos que considerem a natureza multidimensional do construto e 

que avaliem seu impacto em resultados organizacionais e a publicação de um maior 

volume de pesquisas, produzidas por diferentes instituições e publicadas por 

diferentes periódicos. Adicionalmente, sugerem a realização de pesquisas 

longitudinais sobre o processo de desenvolvimento de comportamentos de cidadania 

organizacional do funcionário ao longo de sua carreira na organização.  

Nessa perspectiva, o presente estudo vem suprir essa demanda por estudos 

com comportamentos de cidadania organizacional, que por sua vez, utiliza uma 

escala validada para medir CCO, composta por três dimensões que se enquadram 

ao contexto dos servidores públicos de uma instituição de ensino. 

Por fim, de acordo com o explanado pelos autores nas revisões e no 

levantamento realizado nas bases de dados, confirma-se que a quantidade de 

estudos sobre ações em TD&E aumentou, no entanto, constatou-se que existem 

poucos trabalhos sobre avaliação de ações de capacitação oferecidas para 

servidores de Universidades Públicas Federais.  

 

 

2.4.4 Síntese da Produção Científica  
 

 

A respeito das contribuições de outros estudos para esta pesquisa, conside-

rou-se pertinente apresentar uma síntese dos estudos que utilizaram as variáveis 

investigadas neste trabalho e subsidiaram a ampliação do conhecimento acerca de 

tais construtos. Para tanto, o Quadro 3, disponibiliza uma amostragem dos estudos 

analisados e na sequência a explanação dos principais achados evidenciados. 

 

 



66 

 

Quadro 3 - Estudos nacionais com as variáveis estudadas na pesquisa 

Autor/Ano Objeto e variáveis estudadas 

Rego (2002) 
Analisou as relações entre cinco climas éticos e quatro comportamentos 
de cidadania organizacional. Aplicado a uma amostra de pessoas oriun-
das de 37 organizações, com proveniência geográfica e setorial diversa. 

Gonçalves 
(2008) 

Investigou se a expectativa em relação ao treinamento influencia o im-
pacto das ações de capacitação. A pesquisa foi realizada em uma autar-
quia federal no Rio de Janeiro. O conjunto de ações de capacitação ava-
liadas compreendeu 23 cursos, distribuídos em 39 turmas, realizados na 
sede e em outras três unidades localizadas em cidades distintas. 

Pereira (2009) 

Avaliou o impacto de um treinamento no desempenho individual, identifi-
cando variáveis antecedentes referentes à motivação para transferir, ao 
suporte à transferência de treinamento e ao suporte organizacional sobre 
efeitos do treinamento no trabalho (medido em profundidade). A pesqui-
sa ocorreu em uma agência do Branco do Brasil.  

Santos Filho e 
Mourão 
(2011) 

Investigou se o comprometimento organizacional de base afetiva, norma-
tiva e de continuidade prediz o impacto do treinamento no trabalho (em 
amplitude). A pesquisa foi realizada em 23 organizações públicas, priva-
das e do terceiro setor nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Santos e Mou-
rão (2011) 

Pesquisou a relação entre o impacto do treinamento no trabalho (medido 
em amplitude e em profundidade) e a satisfação com o trabalho. Foi rea-
lizada numa autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comercio Exterior. 

Freitas (2012) 

Avaliou a capacitação dos servidores de institutos federais de ensino e 
teve como objetivo verificar o retorno, para as Instituições estudadas, dos 
Programas de Capacitação dos servidores e as mudanças de comporta-
mento destes, após participarem da capacitação. 

Ferreira (2011) 

Analisou o impacto de palestras motivacionais no trabalho, a partir da 
percepção dos participantes nos eventos realizados. Utilizou a variável 
impacto do treinamento no trabalho (em amplitude) e aplicou entrevista 
com os gestores superiores dos egressos. 

Costa (2013) 

Identificou o impacto das variáveis transferência de aprendizagem para o 
trabalho, impacto do treinamento no trabalho (em amplitude) e suporte à 
transferência de treinamento sobre o desempenho no trabalho de egres-
sos de cursos de doutorado, que atuavam como docentes em uma uni-
versidade pública brasileira. 

Mourão et al 
(2013) 

Investigou se a percepção de necessidades do treinamento, as expecta-
tivas em relação ao curso e a percepção de instrumentalidade do curso 
atuavam como variáveis preditoras do impacto do treinamento em pro-
fundidade. Foi a primeira ação de capacitação da Rede de Colaboração 
e Aprendizagem das Instituições Federais de Ensino (RCI). 

Araújo (2013) 

Pesquisou a política de capacitação profissional na Universidade de Bra-
sília e os impactos do curso de especialização em Gestão Universitária 
no desempenho do trabalho dos egressos, na percepção das chefias 
imediatas (heteroavaliação) e dos próprios egressos (autoavaliação). 
Utilizou a variável impacto do treinamento (em amplitude). 

Garcia (2013) 

Analisou a relação dos comportamentos de cidadania organizacional 
com espiritualidade no trabalho e a percepção de saúde organizacional 
entre professores universitários de instituições de ensino superior públi-
cas e privadas. 

Vitória (2014) 
Testou dois modelos de avaliação da efetividade de treinamento com 
impacto do treinamento no trabalho (em amplitude e em profundidade), 
como variáveis critério e suporte à transferência e características da cli-
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Quadro 3 - Estudos nacionais com as variáveis estudadas na pesquisa 

Autor/Ano Objeto e variáveis estudadas 

entela como variáveis antecedentes. A pesquisa foi realizada junto a par-
ticipantes de um banco brasileiro. 

Maciel et al 
(2014) 

Buscou identificar e descrever as percepções dos atores internos de uma 
universidade comunitária autogerida no que se refere à cidadania organi-
zacional. 

Tinti (2014) 

Investigou se as políticas e práticas de recursos humanos impactam nos 
comportamentos de cidadania organizacional. Ocorreu com trabalhado-
res de empresas públicas, privadas e mistas localizadas no Estado de 
São Paulo. 

Martins et al 
(2015) 

Discutiu como o comprometimento organizacional afetivo, (vínculo relaci-
onado ao apego afetivo à organização) e o engajamento no trabalho 
(quanto o trabalho é capaz de absorver o indivíduo) impactam nos com-
portamentos de cidadania organizacional. Participaram trabalhadores da 
região metropolitana de São Paulo. 
 

Mourão, Mon-
teiro e Viana 

(2014) 

Verificou o impacto do desenvolvimento profissional e da identificação 
organizacional sobre a satisfação no trabalho. Participaram da pesquisa 
trabalhadores das cinco regiões do País dos setores de serviços e indús-
trias 

Mourão, Porto e 
Puente-

Palacios (2014) 

Descreveu o processo de construção de duas escalas de percepção de 
desenvolvimento profissional. 

Monteiro e 
Mourão (2016) 

Testaram um modelo de predição da percepção do desenvolvimento 
profissional, a percepção de justiça organizacional e a resiliência. Partici-
param trabalhadores de diferentes categorias profissionais de organiza-
ções públicas e privadas. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gonçalves (2008) evidenciou que as pessoas que têm expectativas mais ele-

vadas em relação à melhoria além da performance apresentaram maior percepção 

do impacto do treinamento no seu desempenho. A variável natureza do treinamento 

indicou que sujeitos que participaram de cursos de natureza cognitiva tendem a per-

ceber maior impacto desses cursos no seu trabalho do que os que participaram de 

cursos de natureza comportamental. A regressão indicou que, quanto mais positiva a 

avaliação de reação ao treinamento, mais positiva tende a ser também a avaliação 

do impacto do treinamento.  

O estudo de Santos e Mourão (2011) destacou que os treinados tiveram uma 

percepção de impacto de moderado a alto em ambas as escalas (impacto em pro-

fundidade e impacto em amplitude). A variável impacto do treinamento configurar-se 

como preditora nos dois modelos, apontados como significativos pela análise da re-

gressão múltipla padrão: a satisfação com a natureza do trabalho e a satisfação com 

a chefia. A pesquisa também permitiu concluir que as variáveis pessoais e funcionais 
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têm baixo poder de explicação da satisfação com o trabalho, pelo menos conside-

rando os servidores públicos da instituição pesquisada. 

Freitas (2012) utilizou como técnicas a pesquisa documental qualitativa, des-

critiva e exploratória, além da pesquisa de campo, por meio de entrevistas com ser-

vidores das duas instituições analisadas (novos no serviço público, com um médio 

tempo de serviço e servidores próximos da aposentadoria). Também foi realizada a 

análise documental. Dentre os resultados, destacou-se que há, para as duas Institui-

ções analisadas e para o próprio servidor, a percepção de um retorno positivo, de 

todo o investimento em capacitação. Esse retorno foi percebido na melhoria da atua-

ção dos servidores em suas atividades diárias, com melhoria no rendimento, produti-

vidade e qualidade do serviço prestado. Para o servidor, além do conhecimento ad-

quirido, houve a possibilidade de progressão na carreira. Todos os entrevistados 

perceberam uma mudança, positiva, no comportamento dos servidores, que se tor-

naram mais atuantes, seguros e participativos. 

No trabalho de Costa (2013) os dados foram obtidos por meio de três escalas: 

Transferência de Aprendizagem, Impacto em Amplitude e Suporte à Transferência 

de Treinamento. O desempenho no trabalho foi medido conforme a produção aca-

dêmica registrada no currículo Lattes (quantidade de artigos, trabalhos completos, 

capítulos e livros), após os três anos seguintes ao ano de defesa do curso de douto-

rado de cada docente. Os resultados indicaram que o curso de doutorado resultou 

no aprendizado de competências específicas e gerais. Os docentes parecem possuir 

um alto grau de domínio em relação às competências, embora tenham sinalizado 

que não as utilizam com tanta frequência. De modo geral, ao contrário do que indica 

a literatura, para essa amostra as correlações entre as variáveis de suporte à trans-

ferência de treinamento e o desempenho no trabalho não foram significativas. Os 

participantes também responderam a duas questões abertas, cuja análise identificou 

a importância de outros tipos de suporte recebidos pelos docentes, tais como auxílio 

financeiro, apoio para ingresso na pós-graduação e apoio de recursos humanos. 

Mourão et al. (2013) utilizaram questionários antes e depois do curso. Os ins-

trumentos aplicados foram quatro escalas: expectativas, instrumentalidade, percep-

ção de importância e percepção de domínio. Como resultados, o estudo mostrou que 

os aspectos da qualidade de atendimento encontrados na avaliação de necessida-

des de treinamento (ANT), a instrumentalidade e a expectativa de melhoria de de-
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sempenho no atendimento explicaram 13% do impacto do treinamento em profundi-

dade. Para a predição das expectativas em relação ao curso, somente o fator de 

expectativas de desempenho de melhoria de atendimento figurou como preditor, en-

quanto o fator de expectativas de desempenho geral ficou fora do modelo.  Os resul-

tados também apontaram para um baixo aproveitamento do curso avaliado, sugerin-

do uma discussão, tendo em vista os altos investimentos feitos na capacitação e a 

origem pública dos recursos disponibilizados para tal ação.  

Na pesquisa de Araújo (2013) na identificação da política de capacitação pro-

fissional da Universidade de Brasília foi utilizada a abordagem qualitativa a partir da 

técnica de análise documental, entrevistas individuais e análise de conteúdo. Para 

verificar os impactos do curso foram aplicadas as escalas: autoavaliação e heteroa-

valiação de impacto do treinamento no trabalho (medida em amplitude). Os resulta-

dos evidenciaram que grande parte das chefias imediatas percebeu melhora na qua-

lidade do desempenho dos egressos do curso e a análise dos dados trazidos pela 

autoavaliação apontou que grande parte dos egressos tem a percepção de que hou-

ve melhora no próprio desempenho no trabalho a partir do curso.  

Ferreira (2011) analisou o impacto de palestras motivacionais no trabalho com 

base nas etapas do processo de treinamento e a partir da percepção dos participan-

tes e gestores. Os resultados indicaram que a etapa do levantamento de necessida-

des de treinamento ficou restrita à análise das demandas dos líderes, sem identifica-

ção das demandas pessoais dos participantes, das demandas das tarefas e da rela-

ção com os objetivos e metas organizacionais. Entretanto, os participantes, a partir 

das respostas ao questionário, avaliaram o impacto sobre o desempenho como posi-

tivo. Por outro lado, as entrevistas com os gestores indicaram que, apesar de ter ha-

vido um aumento na motivação, esse impacto é somente imediato, sendo considera-

do aquém do esperado.  

A pesquisa de Garcia (2013) abordou comportamentos de cidadania organi-

zacional. Os dados coletados foram analisados por aplicação de técnicas estatísticas 

paramétricas (cálculo de estatísticas descritivas: médias, desvios padrão, índice de 

precisão de medidas, teste de correlações e cálculos de estatísticas multivariadas: 

regressão linear múltipla padrão), Os resultados evidenciaram que as variáveis espi-

ritualidade no trabalho e percepção de saúde organizacional exercem influência so-
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bre duas dimensões de comportamentos de cidadania organizacional quais sejam, 

divulgação da imagem organizacional e cooperação com os colegas.  

Outro estudo a se destacar com a variável comportamentos de cidadania or-

ganizacional foi o de Maciel et al (2014) realizado com uma amostra de docentes e 

técnicos administrativos da instituição. O levantamento de dados aconteceu por meio 

de entrevistas semiestruturadas, questionários e observações simples, apontando 

que os atores internos têm clareza quanto à atuação da instituição na dimensão le-

gal da cidadania organizacional. Na fundamentação teórica trouxe discussões acer-

ca do conceito de CCO. Os resultados apontaram que a entidade precisa modelar 

suas atividades por princípios que asseguram às pessoas o exercício pleno de seus 

direitos, de forma a legitimar a adoção de práticas sociais éticas institucionalizadas 

em seu ambiente. Esse Estudo destacou a gestão das relações da empresa com 

seus stakeholders, e mostrou que a gestão dos relacionamentos internos das orga-

nizações está intrinsecamente vinculada aos comportamentos de cidadania organi-

zacional.  

Já a pesquisa de Tinti (2014) investigou se as políticas e práticas de recursos 

humanos (PPRH) impactam em 42,1 % nos comportamentos de cidadania organiza-

cional. Foi utilizada a modelagem de equações estruturais como técnica estatística 

para relação entre as variáveis. Evidenciou-se nos resultados que as PPRH impac-

tam de forma significativa nas dimensões de divulgação da imagem organizacional 

(R2=42%) e sugestões criativas (R2=12%), respectivamente. Por outro lado, o impac-

to exercido sobre cooperação com os colegas revelou-se pouco significativo 

(R2=03%). 

Martins et al (2015) realizou análises descritivas, correlações e regressão 

múltipla hierárquica. Os resultados apontaram que o comprometimento organizacio-

nal afetivo (vínculo relacionado ao apego afetivo à organização) impacta CCO so-

mente na dimensão de defesa da imagem da organização (R2=40%), enquanto o 

engajamento no trabalho impacta nas duas dimensões: cooperação com os colegas 

(R2=4,5%) e defesa da imagem da organização (R2=16,4%). Os achados apontam 

contribuições para melhoria da gestão de pessoas e seus impactos nos resultados 

desejados para as organizações. 

No campo de desenvolvimento profissional a pesquisa realizada por Mourão, 

Monteiro e Viana (2014) evidenciou a carência de pesquisas nessa área. Os resulta-
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dos apontam para a importância de aumentar o investimento no desenvolvimento 

profissional e na identificação organizacional para ampliar a satisfação no trabalho. 

Evidenciou-se, ainda, que quanto maior o desenvolvimento profissional, maior será a 

percepção de satisfação no trabalho. Assim, o desenvolvimento profissional condu-

ziria à satisfação que por sua vez levaria à capacitação para o trabalho, num proces-

so positivo de retroalimentação. Um fato relevante apontado na pesquisa é que as 

ações de treinamento correspondem a um dos elementos do desenvolvimento pro-

fissional, e se o impacto dessas ações prediz a satisfação no trabalho, seria de se 

esperar que o mesmo acontecesse com o desenvolvimento profissional, o que serviu 

de indicativo para investigação dessa variável no presente trabalho.  

Nessa mesma área houve um importante reforço da pesquisa de Monteiro e 

Mourão (2016) que testaram um modelo de predição da percepção do desenvolvi-

mento profissional, a percepção de justiça organizacional e a resiliência. Os achados 

a partir da regressão múltipla apontaram que percepção de justiça organizacional e 

resiliência predizem positivamente em 28% a percepção de desenvolvimento profis-

sional. Assim, a pesquisa confirmou que o desenvolvimento profissional também de-

pende de aspectos relativos, simultaneamente, ao indivíduo e ao contexto, como é o 

caso da percepção de justiça organizacional e da resiliência. 

Do exposto nesta análise, dentre as contribuições aqui trazidas que darão su-

porte aos argumentos e discussões abordadas no decorrer desta dissertação, cabe 

destaque o trabalho de Gonçalves (2008) que apresentou similaridade com o objeto 

do presente estudo ao avaliar participantes de diferentes ações de capacitação, en-

quanto nos demais houve predominância na investigação de sujeitos de uma mesma 

ação de capacitação. Outro ponto evidenciado foi o amplo uso do instrumento de 

Abbad (1999) para mensurar o impacto do treinamento no trabalho (medido em am-

plitude), o que credencia e valida como pertinente a escolha quanto à utilização des-

sa medida no presente estudo. 

Apresentados os conceitos e pesquisas que nortearam este estudo, segue-se 

na seção adiante o modelo empírico proposto para a pesquisa. 
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2.5 MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

 

 A partir da revisão da literatura desenvolvida, para a presente dissertação 

estruturou-se um modelo alinhado ao objetivo geral, que busca além de avaliar o 

impacto das ações oferecidas pelo Plano Anual de Capacitação de uma 

Universidade Pública Federal de Ensino Superior, no trabalho individual dos 

egressos das ações, verificar em que medida se relacionam as variáveis Impacto do 

Treinamento no Trabalho (medida em amplitude), Percepção Atual do 

Desenvolvimento Profissional e Comportamentos de Cidadania Organizacional.  

 Em vista disso, estabeleceu-se um modelo para investigar a relação do 

impacto do treinamento no trabalho (variável independente) com o desenvolvimento 

profissional (variável dependente) e com os comportamentos de cidadania 

organizacional (variável dependente), conforme representado na Figura 7. Portanto, 

o estudo investiga em que medida o impacto do treinamento das aprendizagens 

obtidas nas ações de capacitação está contribuindo para a percepção de 

Desenvolvimento Profissional e para as práticas de Comportamentos de Cidadania 

Organizacional nos ambientes de trabalho da instituição estudada. 

 
Figura 6 - Modelo Teórico da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

 A variável que configura como independente, impacto do treinamento no 

trabalho, está relacionada ao sétimo componente do modelo teórico de avaliação de 

treinamento (IMPACT) proposto por Abbad (1999), e representa uma medida de 

resultado em nível do comportamento no cargo em longo prazo, conforme 



73 

 

abordados na revisão de literatura. Já as outras variáveis, desenvolvimento 

profissional e comportamentos de cidadania organizacional estão relacionadas ao 

contexto do ambiente pós-treinamento. Portanto, em termos gerais, o estudo 

investiga em que medida os resultados das ações de capacitação estão contribuindo 

para a percepção do desenvolvimento profissional dos egressos e se estão 

favorecendo a prática dos comportamentos de cidadania organizacional por parte 

dos servidores treinados.  

 Os conceitos e respectivas variáveis que compõem os modelos empíricos da 

pesquisa já foram descritos anteriormente na seção de revisão da literatura deste 

capítulo.  

 

 
2.6 HIPÓTESES 
 

 

Em decorrência dos objetivos estabelecidos e o modelo a ser investigado 

formulou-se hipóteses gerais a serem testadas nesta pesquisa, descritas a seguir. 

H1 – Na percepção dos egressos, as ações de capacitação produzem impac-

to positivo no trabalho individual dos capacitados.  

H2 – Os egressos das ações de capacitação têm uma percepção positiva do 

seu atual desenvolvimento profissional.  

H3 – Os egressos das ações de capacitação percebem positivamente a práti-

ca dos comportamentos de cidadania organizacional no âmbito da insti-

tuição. 

H4 – Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no trabalho (me-

dido em amplitude) e a percepção do desenvolvimento profissional. 

H5a – Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no trabalho 

(medido em amplitude) e as sugestões criativas. 

H5b – Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no trabalho 

(medido em amplitude) e a divulgação da imagem organizacional. 

H5c – Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no trabalho 

(medido em amplitude) e a cooperação com os colegas. 
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Por outro lado, considerando que a intenção deste estudo também se alinha 

com o externado por Borges-Andrade (2002) de que a combinação de fontes de 

informações sobre os efeitos de TD&E seria o ideal, pois permitiria a verificação de 

diferenças e coincidências de opiniões, além de ser bastante útil em estudos que 

comparam efeitos de diversos tipos de treinamento, caso aplicado a presente 

dissertação. 

Assim, será realizado um grupo focal com as chefias imediatas dos egressos 

das ações de capacitação, partindo do seguinte pressuposto: 

P1 - As Chefias Imediatas dos egressos dos cursos de capacitação percebem 

um impacto positivo das ações de capacitação sobre o desempenho e as 

atitudes dos egressos, nos ambientes de trabalho, após os treinamentos.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 
Partindo da premissa que avaliação é um processo que pressupõe uma coleta 

de dados que permite uma emissão de juízo de valor sobre a efetividade de um 

sistema instrucional, para medir os efeitos das ações de TD&E faz-se necessário 

definir as fontes de coleta de dados, os momentos de coleta, os tipos de 

instrumentos, o tipo de aplicação e a forma de conduzi-la (BORGES-ANDRADE, 

ABBAD e MOURÃO, 2006). Na literatura nacional, sob o ponto de vista 

metodológico, de acordo com Abbad et al (2016) – no prelo, as pesquisas têm sido 

correlacionais, baseadas em surveys e todas adotaram mais de uma fonte de 

informações, humana e documental, muitas empregaram delineamentos mistos, com 

estratégias qualitativas e quantitativas de coleta e análise de dados e poucas 

utilizaram a auto e heteroavaliações. 

Nesse sentido, em consonância com os estudos desenvolvidos na área e 

visando atingir os objetivos traçados na pesquisa, optou-se para a investigação a 

utilização das duas abordagens quantitativa e qualitativa e uma combinação das 

fontes de informações: documentos, o próprio treinando (autoavaliação) e chefias 

imediatas (heteroavaliação).  

Para tanto, segue-se o detalhamento dos caminhos metodológicos 

percorridos, a saber: (a) caracterização da pesquisa, (b) estratégia metodológica 

utilizada, (c) a instituição pesquisada, (d) as ações de capacitação avaliadas, (e) 

participantes da pesquisa, (f) os instrumentos da coleta de dados, e (g) 

procedimentos adotados no tratamento e análise dos dados. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa caracterizou-se como descritiva à medida que 

compreendeu a obtenção e exposição das características de determinada população 

ou fenômeno (VERGARA, 2000), com delineamento correlacional porque foi 

analisada a existência de correlações entre as variáveis (DANCEY & REIDY, 2013).  
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No caso do presente estudo houve pretensão da pesquisadora para conhecer 

os resultados gerados pelo programa de capacitação desenvolvido em uma 

Universidade Pública Federal, bem como, investigar se os meios utilizados estão 

sendo adequados aos objetivos propostos e se o funcionamento está focado nas 

necessidades dos beneficiários. Assim, a centralidade desta pesquisa foi o Plano de 

Capacitação dos Servidores da Instituição investigada, proposto pela área de gestão 

de pessoas e referenciado a partir das políticas e diretrizes de governo para o 

aprimoramento da gestão pessoas do serviço público federal, direcionado à 

qualificação do quadro de servidores.  

Considerando que a análise de impacto permite determinar se um programa 

surtiu os efeitos propostos e que podem ser realizadas em qualquer fase, Rossi e 

Freeman (1989) consideram que esse tipo de avaliação é de suma importância para 

os programas sociais e que são especialmente recomendadas, dentre outros 

aspectos, quando eles puderem sofrer modificações, sejam elas radicais ou apenas 

de ajustes. 

No que concerne à natureza da pesquisa utilizou-se o método quantitativo na 

coleta dos dados referentes a um grupo de pessoas, quais sejam, os egressos das 

ações de capacitação (autoavaliação) por meio de um questionário composto por 

três escalas, devidamente validadas no contexto brasileiro. Optou-se, também, pela 

utilização da abordagem qualitativa, a partir da realização de um grupo focal com as 

chefias imediatas (heteroavaliação), buscando a complementaridade com os dados 

quantitativos, de forma a produzir conexões entre eles. 

Em relação à abordagem quantitativa, segundo Richardson (2007), 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as 

mais simples até as mais complexas. Já a pesquisa qualitativa, conforme Minayo 

(2001), trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  
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3.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

 
Os objetivos específicos do presente estudo demandaram a adoção de uma 

estratégia metodológica dividida em três etapas distintas, embora complementares. 

Para cada etapa da pesquisa utilizou-se diferentes técnicas metodológicas e instru-

mentos específicos, conforme descrito no Quadro 04. 

 

Quadro 4 - Descrição das Etapas da Pesquisa 

Etapas 
Objetivos  

Específicos 
Técnica/ 

Instrumentos 
Fontes da Coleta 

de Dados 

Etapa 1 
Levantamento e análi-
se de documentos  

Descrever a Política de 
Capacitação Profissio-
nal desenvolvida na 
Instituição estudada. 
 

Análise  
Documental 

Documentos (Leis, 
Decretos, Resolu-
ções Normativas, 
Plano Anual e Re-
latórios Anuais de 
Capacitação. 

Etapa 2 
Utilização da Survey 
para aplicação do ins-
trumento com os servi-
dores egressos das 
ações de capacitação 
avaliadas. 

Mensurar o grau de 
percepção dos egres-
sos das ações de ca-
pacitação quanto ao 
impacto produzido no 
trabalho dos mesmos, 
à percepção atual do 
desenvolvimento pro-
fissional e aos compor-
tamentos de cidadania 
organizacional. 

Escala de Auto 
avaliação de Im-
pacto do Treina-
mento no Trabalho 
– medida em am-
plitude (ABBAD, 
1999), Escala de 
Comportamentos 
de Cidadania Or-
ganizacional (SI-
QUEIRA, et al, 
2014) e a Escala 
de Percepção Atu-
al do Desenvolvi-
mento Profissional 
(MOURÃO et al, 
2014). 

Amostra de servi-
dores egressos 
das ações de ca-
pacitação realiza-
das em 2014.  
 

Etapa 3 
Realização de Grupo 
Focal com as Chefias 
Imediatas dos egres-
sos 

Investigar a percepção 
das chefias imediatas 
sobre o impacto das 
ações de capacitação 
no trabalho dos servi-
dores. 

Grupo Focal 

Chefias Imediatas 
dos egressos. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados e o detalhamento de cada uma 

das etapas serão posteriormente relatados na seção que trata da coleta de dados. 

 



78 

 

3.3 INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 
 

A organização investigada foi a Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) criada pela Lei n° 10.473 de 27 de junho de 2002 (BRASIL, 

2002), no entanto apenas iniciou suas atividades acadêmicas em 2004. É uma 

Instituição Federal de natureza fundacional, vinculada ao Ministério da Educação, 

com sede na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, que tem como objetivos 

ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas do 

conhecimento e promover a extensão universitária. 

A UNIVASF é a primeira universidade brasileira voltada para o 

desenvolvimento regional, com uma área de abrangência determinada pelo Vale do 

São Francisco, no semiárido nordestino. Sua missão é fomentar o desenvolvimento 

da região onde está localizada, a qual compreende parte de oito estados do 

Nordeste e o norte de Minas Gerais, sendo que no ato de sua criação foi 

estabelecida fisicamente em três pólos: o pólo Petrolina, no Estado de Pernambuco, 

o pólo de Juazeiro, no Estado da Bahia e o pólo de São Raimundo Nonato no Piauí, 

conforme previsto na Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001. Esses 

polos integram a região do semiárido brasileiro, considerados importantes unidades 

geoeconômica e natural, para efeito de planejamento de políticas públicas, 

possuidores de uma riqueza multicultural e apresentam demandas bastante 

diferenciadas do restante do Brasil (UNIVASF, 2009). 

Atualmente, conta com dois campi no município de Petrolina em Pernambuco; 

três no estado da Bahia - nos municípios de Juazeiro, Senhor do Bonfim, e Paulo 

Afonso; e um em São Raimundo Nonato no Piauí, atuando diretamente na formação 

e capacitação de profissionais qualificados, no incentivo e na promoção de 

pesquisas nas áreas humanas, biológicas e exatas e na integralização do universo 

acadêmico e a comunidade (UNIVASF, 2014). 

Os dados mais atuais do Sistema de Informação Acadêmica e da 

Superintendência de Gestão de Pessoas, referentes aos números que compõem a 

comunidade universitária, distribuídos em seus campi, apresentam em termos 

quantitativos os seguintes números: 29 cursos de graduação, 11 programas de pós-

graduação Stricto Sensu (Mestrado), 11 programas de residências médicas e 
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multiprofissionais (Especialização) e nove programas de pós-graduação Lato Sensu 

(Especialização); 5.746 discentes matriculados na Graduação e 1.389 discentes 

matriculados na pós-graduação. O quadro de pessoal da universidade é composto 

por um total de 904 servidores, sendo 357 técnico-administrativos em educação e 

489 docentes, além de 58 contratos temporários. A estrutura administrativa da 

UNIVASF é composta atualmente por uma Procuradoria, seis Assessorias, uma 

Ouvidoria, uma Controladoria Interna, seis Pró-Reitorias, 24 Colegiados Acadêmicos 

de Graduação, oito Colegiados Acadêmicos de Pós-Graduação Stricto Sensu, uma 

Superintendência, quatro Secretarias e uma Prefeitura Universitária.  

A realização de atividades inerentes à administração de pessoal foi incumbida 

à Secretaria de Gestão de Pessoas: planejar, desenvolver e executar ações que 

visem a implementação das políticas de gestão de pessoas no âmbito da 

Universidade. Araujo (2013) destaca que a gestão de uma Universidade em sua 

dimensão acadêmica e administrativa tem na qualificação e formação dos servidores 

técnico-administrativos e docentes um forte componente. Nesse sentido, uma 

política de capacitação profissional institucionalizada garante o desenvolvimento da 

capacidade gerencial, da fluidez administrativa, servidores qualificados e com alto 

grau de formação. Nessa perspectiva, a UNIVASF, na tentativa de dar um enfoque 

maior à Gestão de Pessoas como unidade de atuação estratégica e sistêmica de 

modo a acompanhar o crescimento e a dinâmica institucional modificou em 01 de 

setembro de 2015 a Secretaria de Gestão de Pessoas em Superintendência de 

Gestão de Pessoas (SGP), ligada hierarquicamente à reitoria da Universidade.  

Para atender as demandas do quadro atual de servidores da Universidade, a 

SGP conta com uma estrutura organizacional composta por três departamentos e 

unidades a eles subordinados, conforme mostrado na Figura 7.  
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Figura 7 - Estrutura Organizacional da SGP 

 

 

Fonte: www.sgp.univasf.edu.br/site/index.php/estrutura (2015) 

 

Das unidades que compõem a SGP destaca-se o Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas que entre outras competências, conforme definido no 

art. 19 do seu Regimento Interno (minutado para aprovação), visa desenvolver 

estudos e promover ações de Treinamento e Desenvolvimento, buscando a 

valorização do servidor e a melhoria do desempenho institucional, bem como, ‘(...) 

desenvolver ações de capacitação e integração que facilitem a adaptação de 

pessoas recém-admitidas’. Essas ações são realizadas por meio da Coordenação de 

Capacitação e Desempenho, responsável pela gestão do processo de capacitação 

profissional dos servidores no âmbito da UNIVASF. A equipe responsável pelo 

planejamento e execução das ações de TD&E é formada por dois servidores, 

incluindo a chefia que tem mestrado em Administração e dois estagiários das 

graduações em Psicologia e Pedagogia. 
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3.4 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO AVALIADAS 

 

 
Anualmente, desde 2008, a Gestão de Pessoas da UNIVASF planeja e exe-

cuta o Plano de Capacitação para os servidores da Universidade, objetivando aten-

der às necessidades institucionais e proporcionar, por meio de um processo de edu-

cação continuada, condições adequadas para o desempenho de suas atividades 

profissionais no exercício de seus cargos e/ou de suas funções (UNIVASF, 2014).  

Para realização desta pesquisa optou-se em avaliar as ações de capacitação 

oferecidas no ano de 2014, por serem as mais recentes executadas na Instituição, 

quando do início deste estudo, o que propiciou mais condições de resgate da per-

cepção do impacto das ações de capacitação no trabalho dos egressos, após os 

cursos, tanto da parte dos participantes quanto das chefias imediatas. 

Um aspecto importante para a avaliação de TD&E refere-se à escolha do 

momento em que os dados serão coletados, se antes, durante ou depois das ações 

de TD&E. A coleta antes da realização das ações possibilita comparar a situação 

anterior e posterior à execução, além de avaliar as outras etapas do processo. Já a 

coleta após o término da ação educacional pode acontecer em dois momentos: (i) 

logo após o seu final (avaliação da reação dos treinados ao evento ou do grau de 

aprendizagem obtido); e (ii) algum tempo após o final da ação (mensurar aspectos 

concernentes a comportamento no cargo, mudança organizacional e valor final) 

(ABBAD et al., 2012). Assim, compete ao profissional de avaliação decidir sobre o 

momento mais indicado para avaliação de impacto, após análise do tempo necessá-

rio para que possa ser percebido também pelos pares e chefes. Portanto, neste es-

tudo a avaliação de impacto ocorreu no nível de comportamento no cargo, conside-

rando que a aferição se deu após 12 meses da realização dos cursos de capacita-

ção. 

De acordo com o Relatório da Capacitação, o Plano Anual de Capacitação - 

PAC da UNIVASF para o exercício de 2014 (UNIVASF, 2014a) foi dividido em três 

programas distintos: Desenvolvimento Gerencial; Desenvolvimento de Carreiras e o 

Desenvolvimento Pessoal, sendo todas as ações destinadas aos servidores da UNI-

VASF em variadas áreas de conhecimento e executadas entre os meses de abril a 

dezembro de 2014. 
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Das vagas de capacitação disponibilizadas, 542 foram preenchidas por servi-

dores, estagiários e terceirizados da UNIVASF e 196 por servidores de outras insti-

tuições. Dentre as 38 ações de capacitação propostas no PAC/2014, 22 foram cum-

pridas, representando um percentual de 57,9% do total das ações previstas. Algu-

mas foram ministradas em mais de um campus da Universidade e outras tiveram 

mais de uma turma. 

Assim, do conjunto das ações concluídas, elegeu-se avaliar uma oficina e 12 

cursos, compreendendo 13 ações de capacitação distribuídas em 21 turmas, com-

ponentes dos programas de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carrei-

ra, elencando como público-alvo para a pesquisa apenas os concluintes que são do 

quadro de servidores da UNIVASF, conforme descrição na Tabela 01. Justifica-se a 

escolha das citadas ações para este estudo em virtude de possuírem objetivos es-

pecíficos mais voltados para aquisição de conhecimentos aplicados no trabalho, en-

quanto que as ações do programa de desenvolvimento gerencial, por sua vez, obje-

tivam a promoção das competências gerenciais, direcionadas apenas aos servidores 

que estão exercendo cargo de gestão na UNIVASF.  

No que concerne a avaliação de impacto por amplitude, objeto deste estudo, 

vai além da transferência de aprendizagem, pois considera o efeito do treinamento 

no desempenho global do treinando, na motivação e/ou atitudes da clientela não em 

uma tarefa específica e sim em muitas atividades que realiza no cargo (ABBAD, 

1999; PILATI & ABBAD, 2005). Assim, avaliar o resultado das ações de capacitação 

no desempenho do treinando, no seu contexto de trabalho, constitui um importante 

indicador visível da efetividade desses treinamentos. 

Nessa perspectiva, o núcleo deste estudo foi a Política de Capacitação Pro-

fissional da Instituição e os impactos percebidos pelos sujeitos envolvidos – egres-

sos e chefias imediatas, gerados no seu ambiente de trabalho pela participação em 

treinamentos, não sendo foco da pesquisa o impacto no cargo em nível gerencial. 

Vale destacar que todas as ações foram ministradas por instrutores do quadro 

efetivo da Instituição, com exceção apenas do instrutor do Curso de Preservação e 

Conservação em Documentos Bibliográficos, que foi desenvolvido por um servidor 

da Universidade Federal de Pernambuco.   
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Tabela 1 - Conjunto de ações de capacitação avaliadas 

Fonte: Relatório Anual de Capacitação/2014 

 

 

3.5 PARTICIPANTES DA PESQUISA  
 

 

Em relação à fonte, as avaliações podem ser feitas pelo próprio participante 

do curso (autoavaliação) ou por sua chefia, colegas ou clientes (heteroavaliação), ou 

por uma combinação destes. Segundo Borges-Andrade (2002), a combinação é o 

Nome da Ação CH 
Modalida-

de 

Nº Conclu-
intes (ser-

vidores 
UNIVASF) 

- Programa: Desenvolvimento Pessoal    

1. Oficina de Gerenciamento do Tempo  20h Presencial 06 
2. Curso de Primeiros Socorros / SRN  20h Presencial 07 
3. Curso de Inclusão e Acessibilidade  40h Presencial 05 

- Programa: Desenvolvimento de Carreira    

4. Curso de Preservação e Conservação em Documen-
tos Bibliográficos  

40h Presencial 12 

5. Curso Modular em Informática Avançada: Modulo I / 
Design Gráfico 

30h EAD 12 

6. Curso Modular em Informática Avançada: Modulo II / 
Edição de Slides 

30h EAD 07 

7. Curso Modular em Informática Avançada: Modulo III 
/ Edição de Textos 

30h EAD 14 

8. Curso Modular em Informática Avançada: Modulo IV 
/ Planilhas Eletrônicas 

30h EAD 17 

9. Curso Modular em Informática Avançada: Modulo V / 
Web Design 

30h EAD 03 

10. Curso de Iniciação ao Serviço Público - Turma 1 22h Presencial 49 
11. Curso de Iniciação ao Serviço Público – Turma 2 16h Presencial 14 
12. Curso Básico de Libras – Turma 01  40h Presencial 07 
13. Curso Básico de Libras – Turma 02  40h Presencial 03 
14. Curso Intermediário de Libras – Turma 01 60h Presencial 12 
15. Curso Básico de Inglês/Turma 01  60h Presencial 10 
16. Curso Básico de Inglês/Turma 02  60h Presencial 17 
17. Curso Intermediário de Inglês  60h Presencial 18 
18. Curso Modular em Comunicação e Escrita /Módulo 

I: Comunicação Institucional  
20h EAD 16 

19. Curso Modular em Comunicação e Escrita/Módulo 
II: TIC’S 

20h EAD 17 

20. Curso Modular em Comunicação e Escrita/Módulo 
III: Língua Portuguesa  

30h EAD 23 

21. Curso Modular em Comunicação e Escrita/Módulo 
IV: Redação Oficial 

30h EAD 13 

   282 
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procedimento ideal, uma vez que permite aumentar a objetividade e a precisão dos 

resultados. 

Assim, para efeito desta pesquisa, foram considerados como indivíduos 

participantes os egressos dos cursos, ou seja, servidores que concluíram com 

aprovação as ações de capacitação do PAC realizado no ano de 2014, pela 

Coordenação de Capacitação e Desempenho da UNIVASF, e as Chefias Imediatas 

destes capacitados. Todos provenientes das categorias funcionais: Docente e 

Técnico-Administrativo em Educação ativos e em efetivo exercício na instituição. 

Dessa forma, foram convidados a participar desta pesquisa a população de 

egressos (282) das ações de capacitação do ano de 2014, dos programas de 

desenvolvimento pessoal e de carreira, e os servidores ocupantes de cargo de 

chefia nas unidades de lotação dos concluintes dos cursos. Como a participação na 

pesquisa foi voluntária, é possível afirmar que se trata de uma amostra não 

probabilística e que foram escolhidos de acordo com o critério da tipicidade. Uma 

amostra típica é aquela selecionada de elementos que o pesquisador considera 

representativos da população-alvo porque reflete uma situação ou por ser exemplo 

do fenômeno de interesse do pesquisador (VERGARA, 2000). 

Foram excluídos de participar da pesquisa os servidores, que no período da 

coleta de dados, tinham sidos redistribuídos, pedido vacância e/ou exonerados, bem 

como os que estavam ausentes de suas atividades por motivo de férias, licença à 

gestante ou médica, cedido a outro órgão e afastado para mestrado ou doutorado. 

 

 

3.6 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 

A coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e provas, procurar 

informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas correlacionados e 

agrupá-las de forma a facilitar uma posterior análise, sendo o ponto de partida para 

a elaboração e execução de um trabalho (SIMIONI, 2010). Para tanto, Abbad et al., 

(2012) orienta que a pesquisa de avaliação de TD&E pode ser feita utilizando-se fon-

tes primárias ou secundárias para a coleta de dados.  
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Diante dessa observação, para consecução dos objetivos específicos desta 

pesquisa, seguiu-se o percurso metodológico estabelecido em etapas, descritas an-

teriormente no Quadro 3, da qual cada fase compreende a utilização de um instru-

mento ou técnica diferente. Segue-se, portanto, o detalhamento das fases da coleta 

de dados, utilizando: análise documental; survey e grupo focal, bem como o proce-

dimento adotado para tratamento e análise dos dados coletados. 

 

 

3.6.1 Etapa 1 - Documentos 
 

 

A pesquisa teve início na Etapa 1 com a utilização da análise documental, a 

partir da análise de documentos internos da Instituição que tratavam da capacitação 

dos servidores, bem como, do arcabouço legal que normatiza a política de desenvol-

vimento de pessoal na administração pública federal. Ressalta-se que a escolha de 

trabalhar com este recurso de investigação caracterizou-se como um dos procedi-

mentos para descrever a política de capacitação executada na instituição investiga-

da.  

De acordo com Moreira (2008), a análise documental tem como finalidade a 

identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim e 

acrescenta que esta ferramenta investigativa é, concomitantemente, método e 

técnica: “método porque pressupõe o ângulo escolhido como base de uma 

investigação. Técnica porque é um recurso que complementa outras formas de 

obtenção de dados, como a entrevista e o questionário”.  

Em relação à análise documental, Souza; Kantorski & Luis (2011) advertem 

que entre os diferentes autores que tratam do assunto, os conceitos tanto se 

complementam quanto divergem em alguns aspectos. Portanto, para esta pesquisa 

optou-se em trabalhar com a definição de análise documental de Moreira (2008). 

Para coleta dos dados, buscou-se inicialmente acessar as legislações 

federais que tratam da capacitação profissional na Administração Pública Federal e, 

na sequência, obteve-se a autorização das servidoras responsáveis pela 

Superintendência de Gestão de Pessoas e Coordenação de Capacitação e 

Desempenho para consulta aos documentos internos dos respectivos setores. Após 
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seleção dos que serviam aos propósitos da pesquisa foi organizado o conjunto de 

material para leitura e análise com objetivo de mapear e, principalmente, conhecer 

os caminhos percorridos para a elaboração do Plano Anual de Capacitação da 

instituição estudada.  

O conjunto de documentos foi composto por: (1) Resoluções e Atos da 

Reitoria que orientam a Capacitação dos Servidores na Instituição; (2) Relatórios das 

Ações de Capacitação dos anos de 2008 a 2014; (3) Relatório da Superintendência 

de Gestão de Pessoas (2014); (5) Plano Anual de Capacitação (2014); (6) Relatório 

de Gestão da UNIVASF (2014); e (7) Bases do Planejamento Estratégico 2011-

2015. 

Como procedimento para tratamento e análise do material, preliminarmente, 

realizou-se uma seleção para destacar os documentos que seriam analisados, em 

seguida procedeu-se à análise descritiva do teor textual e do conteúdo do material 

selecionado. A partir dos dados obtidos, elaborou-se um histórico da política de 

capacitação e foram criadas tabelas que descrevem as informações coletadas, 

referentes ao processo de capacitação desenvolvido na instituição, a quantidade de 

treinamentos e cursos de qualificação aplicados, vagas disponibilizadas e os valores 

gastos com os mesmos.  

 

 

3.6.2 Etapa 2 – Survey 
 

 

Na Etapa 2 da pesquisa houve previamente uma revisão de literatura sobre 

as variáveis estudadas e os instrumentos de mensuração utilizados nas pesquisas 

com tais construtos. A partir destas informações definiu-se o conjunto de escalas 

para a coleta dos dados, junto aos servidores egressos dos cursos de capacitação, 

que já foram utilizadas em outras pesquisas nacionais e apresentam evidências de 

validade empírica. Todas elas perceptuais e autoaplicáveis, não sendo necessário 

fornecer aos respondentes quaisquer informações adicionais àquelas que se encon-

travam no questionário. 
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3.6.2.1 Instrumento de coleta de dados 
 

 

Para avaliar o impacto das ações de capacitação no trabalho dos servidores 

da UNIVASF utilizou-se a Escala de Autoavaliação de Impacto do Treinamento 

no Trabalho – medida em amplitude, que se propõe a medir a percepção do 

participante acerca dos efeitos produzidos pelo treinamento em seus níveis 

subsequentes de desempenho, motivação, autoconfiança e abertura a mudanças 

nos processos de trabalho. O instrumento foi criado por Abbad (1999) e composto 

por 12 itens associados a uma escala de concordância do tipo Likert de cinco 

pontos, variando de 1 (discordo totalmente da afirmativa) para 5 (concordo 

totalmente com a afirmativa). Contudo, Pilati e Abbad (2005) na análise confirmatória 

dessa escala, sugeriram a supressão de dois itens, com conteúdo redundantes. 

Assim, a escala de impacto sugerida pelos autores e utilizada neste estudo contém 

dez itens (apresentados no Anexo B). A análise fatorial exploratória feita pelos 

autores apresentou uma estrutura unifatorial e o coeficiente de fidedignidade (Alfa de 

Cronbach) reportado para a escala acima de 0,90. Vale ressaltar, que a opção por 

tal instrumento partiu da constatação da pesquisadora, quando procedeu a revisão 

de literatura sobre avaliação de treinamentos, que essa medida é amplamente 

utilizada em diversas pesquisas nacionais para avaliar o impacto do treinamento no 

trabalho, medido em amplitude, uma vez que emprega itens gerais aplicáveis a 

quaisquer tipos de treinamentos que objetivam efeitos no desempenho profissional 

do egresso no cargo, na função, ou na profissão às quais ele esteja vinculado 

(ABBAD et al., 2012) , viabilizando a investigação e produzindo conhecimentos 

sobre as relações entre treinamento e seus efeitos.  

A segunda escala utilizada foi a de Comportamentos de Cidadania 

Organizacional (Anexo C) para avaliar a percepção do respondente quanto aos 

comportamentos voluntariamente praticados, dentro ou fora da instituição, isentos de 

prescrições contratuais e que beneficiam a organização. A medida foi construída e 

validada por Siqueira (1995), posteriormente a autora redesenhou conceitualmente a 

escala e submeteu a revalidação por meio de análise fatorial confirmatória 

(SIQUEIRA et al., 2014). Na medida revalidada estão contidos 14 itens em uma 

escala do tipo Likert de frequência de cinco pontos, variando de 1 (nunca faço) até 5 

(sempre faço), distribuídos em três dimensões: sugestões criativas (cinco itens, 



88 

 

α=0,90) – trata-se das ações que contêm propostas inovadoras para a organização; 

divulgação da imagem organizacional (cinco itens, α=0,90) – são ações no 

ambiente externo que divulgam as qualidades da organização e cooperação com 

os colegas (quatro itens, α=0,77) – se refere às ações de oferta de ajuda e de apoio 

aos colegas de trabalho na organização. 

Nesta estaca achou-se pertinente fazer uma pequena adaptação, substituindo 

a palavra “empresa” por “Instituição”, e manteve-se os itens da medida original sem 

nenhuma alteração. 

Já para mensurar a variável desenvolvimento profissional utilizou-se a Escala 

de Percepção Atual do Desenvolvimento Profissional, construída e validada por 

Mourão et al, (2014) e avalia o grau atual de desenvolvimento profissional percebido 

pelo respondente. Possui estrutura unifatorial com oito itens associados a uma 

escala do tipo likert de concordância de 11 pontos, variando de 0 (discordo 

totalmente) a 10 (concordo totalmente), com cargas fatoriais de 0,55 a 0,78 e 

coeficientes de precisão de 0,82 (Alpha de Cronbach).  Esta medida (Anexo D) pelo 

fato de ter um número reduzido de itens favoreceu a aplicação em conjunto com os 

outros instrumentos. 

Além das escalas, foram inclusas, no final do instrumento, algumas questões 

para coleta de informações dos respondentes que buscaram conhecer o perfil dos 

participantes em termos de variáveis pessoais e funcionais, tais como: gênero, 

idade, último nível de instrução, categoria, cargo, tempo de serviço na instituição, 

campus de lotação e se exerce cargo de direção ou função gratificada.  

 

 

3.6.2.2 Procedimentos para coleta de dados 
 

 

Em atendimento às normas internas da UNIVASF, quanto à realização de 

trabalhos científicos, e de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde, antes do início dos procedimentos de coleta 

de dados o projeto desta pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e 

Deontologia em Estudos e Pesquisa – CEDEP/UNIVASF, conforme Parecer: nº 

1.239.867, constante no anexo E.  
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Após a elaboração e inserção do questionário no Survey Monkey, foi aplicado 

um pré-teste entre os dias 07 e 12 de outubro de 2015, para verificação em relação 

à clareza da redação, pertinência, tempo de resposta e design do instrumento, 

visando identificar o nível de aceitação e a correta adaptação aos requisitos do 

estudo, bem como a percepção de algum erro grave que poderia inviabilizar a 

pesquisa. O instrumento de pré-teste foi aplicado na população-alvo, qual seja, cinco 

servidores técnico-administrativos que já participaram de cursos de capacitação na 

instituição, lotados em um dos campi da Universidade, lócus do estudo. Uma vez 

analisados os resultados, efetuaram-se as devidas correções e alterações 

apontadas pelos respondentes. 

A aplicação teve início no dia 21 de outubro de 2015, por intermédio do 

correio de mensagens eletrônicas da instituição, para a população alvo da 

investigação (Apêndice A). Vale registrar que em relação à coleta de dados, pelo 

fato da pesquisadora ser servidora da UNIVASF e estar lotada na Superintendência 

de Gestão de Pessoas, houve acesso direto aos dados dos sujeitos pesquisados. 

No e-mail foi encaminhado o link que direcionava o respondente para um 

questionário eletrônico depositado no software utilizado, o Survey Monkey. Ao ser 

direcionado para o questionário propriamente dito, na primeira parte do mesmo, o 

respondente era levado a aceitar ou não, o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), o qual assegurava a sua participação voluntária, o sigilo das 

informações registradas e o seu uso apenas para fins acadêmicos (Apêndice B). 

Para garantir um maior número de respondentes, a pesquisadora utilizou a 

estratégia de manter contatos pessoalmente e por telefone a fim de confirmar o 

recebimento da mensagem. Desse modo, foram encaminhadas diversas rodadas de 

e-mails para a população alvo da investigação, tanto para o e-mail institucional 

quanto para o pessoal, informado pelo participante quando do contato telefônico. 

Isto posto, no dia 16 de novembro de 2015 o trabalho de coleta foi considerado 

concluído com 90% de respondentes da população-alvo. 
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3.6.2.3 Tratamento e análise dos dados 
 

 

Foi realizado, inicialmente, com a exportação dos dados coletados do Survey 

Monkey para o programa Excel, no qual foi possível efetivar a limpeza do banco de 

dados e tratamento dos dados faltantes (missing values). Os valores ausentes 

caracterizam-se pela falta de registro de resposta, considerada a totalidade de 

respondentes do instrumento de coleta de dados, para qualquer uma das questões 

apresentadas (HAIR et al., 2005). Neste caso, foram excluídos os respondentes que 

não concordaram em participar da pesquisa, os casos com dados perdidos 

(respostas incompletas no instrumento respondido) e também os sujeitos que 

responderam apenas um dos instrumentos de coleta de dados, pois sem o 

pareamento dos dados não é possível realizar as análises bivariadas. 

Assim, para compor a amostra do presente estudo, foram considerados, 

nesse procedimento preliminar, os questionários cujas escalas estavam totalmente 

preenchidas. Ficando a amostra composta por 231 respostas válidas. Verificou-se 

que as exclusões corresponderam a 5% do total de respondentes. Na sequência, 

procederam-se as análises dos dados.  

As decisões relativas às análises dos dados a serem aplicadas nesta 

pesquisa foram tomadas com base nos objetivos específicos propostos, que prevê o 

teste das possíveis relações entre as variáveis: impacto do treinamento no trabalho, 

desenvolvimento profissional e comportamentos de cidadania organizacional, 

decorrentes da participação de servidores de uma instituição de ensino superior em 

cursos de capacitação. Para tanto, optou-se neste trabalho pela utilização da 

Modelagem de Equações Estruturais (SEM – do inglês, Structural Equation 

Modeling), visto que tal técnica é útil para o teste de modelos teóricos que estuda 

relações entre fenômenos complexos e que exijam a análise de múltiplas relações 

simultâneas, entre as quais construtos latentes e interdependência entre as variáveis 

(HAIR et al, 2005), objeto de investigação neste estudo.  

Silva (2006) citando Goldeberger e Duncan (1973) aponta que existem três 

situações em que os parâmetros da regressão falham no provimento de informações 

e torna-se necessário o uso de SEM: a) quando existem construtos latentes; b) 

quando as variáveis observadas contêm erros de mensuração e a relação desejada 
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é entre as variáveis observáveis; e c) quando existe interdependência entre as 

variáveis observadas. Ademais, quando na regressão há existência de correlação 

serial nos resíduos, ausência de normalidade nos resíduos e a ocorrência de 

heterocedasticidade nos resíduos, estes afetam a qualidade preditiva do modelo. 

Nota-se, portanto, a existência de tais situações nesta investigação e que, na 

percepção da pesquisadora respaldam a aplicação da SEM como procedimento 

para análise dos dados. 

Ainda em relação à aplicação da SEM Pilati e Laros (2007) destacam que 

esta pode ser utilizada como procedimento de tratamento de dados em diferentes 

delineamentos de pesquisas, inclusive, a maioria das aplicações tem sido observada 

em pesquisas com delineamento correlacional, o mesmo que está sendo adotado 

neste estudo. Ademais, essa técnica também tem sido muito empregada em 

pesquisas brasileiras nas diversas áreas do conhecimento, no entanto, no que 

concerne a sua aplicação na área de TD&E, os resultados de revisão da literatura 

abordados no capítulo anterior revelam que nesse campo prevalecem a regressão 

múltipla (padrão, hierárquica e logística) e análises fatoriais, enquanto que nas 

pesquisas estrangeiras há uma predominância do seu uso e de metanálises. 

Para a condução das análises estatísticas os dados foram processados por 

meio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 21. No 

primeiro momento, submeteu-se às análises exploratórias dos dados. Depois foram 

realizadas as análises exploratórias e estatísticas descritivas das variáveis para 

conhecer qual o comportamento delas em relação à média, desvio padrão, 

frequência e coeficiente de variação. E por fim, aplicou-se a técnica de Modelagem 

de Equações Estruturais através do software IBM® SPSS® Amos versão 24. 

Hair Jr. et al (2005) define a SEM como uma técnica multivariada que 

combina aspectos de regressão múltipla (examinando relações de dependência) e 

análise fatorial (representando conceitos não medidos – fatores – com múltiplas 

variáveis) para estimar uma série de relações de dependência inter-relacionadas 

simultaneamente.  

A Modelagem de Equações Estruturais testa empiricamente um conjunto de 

relacionamentos de dependência através de um modelo que operacionaliza a teoria. 

A finalidade do modelo é proporcionar uma representação dos relacionamentos a 

serem examinados, sendo formalizado através de um diagrama de caminhos ou de 
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um conjunto de equações estruturais (MEDEIROS, 2003). Daí a popularidade 

crescente da SEM, inclusive no Brasil, como observado por Pilati e Laros (2007), 

deve-se principalmente à flexibilidade da técnica e a uma série de vantagens que 

outras análises multivariadas não abarcam. Ela possibilita a avaliação simultânea de 

relações complexas entre variáveis latentes e observáveis e permite estimar e 

remover o erro de mensuração das relações examinadas, restando apenas a 

variância comum (ULLMAN, 2007). 

Hair Jr. et al (2005) destaca que há três diferentes estratégias de aplicação da 

modelagem de equações estruturais A primeira é a estratégia de modelagem 

confirmatória, que consiste em verificar se o modelo proposto apresenta um ajuste 

aceitável, sendo utilizada principalmente para confirmar estruturas fatoriais de 

escalas. Uma segunda estratégia seria para demonstrar que um modelo é melhor do 

que outro consiste em testar modelos alternativos ou concorrentes. Nesse caso, o 

pesquisador estará comparando hipóteses ou mesmo teorias distintas. A decisão 

pelo modelo mais adequado será feita com base nos indicadores de ajuste entre as 

matrizes de covariância ou correlação estimadas e a matriz de covariância ou 

correlação da amostra, uma vez que cada modelo estimará sua própria matriz 

(ULLMAN, 2007). A terceira estratégia tem como objetivo desenvolver ou aprimorar 

modelos, sendo que a técnica de SEM fornecerá orientações para sua re-

especificação. Em determinadas situações, as três estratégias podem ser aplicadas 

simultaneamente.  

No caso do presente estudo, foram utilizadas a primeira e a terceira 

estratégias em que se realizou o teste confirmatório da estrutura proposta, a 

verificação da qualidade de ajustamento dos modelos e a conferência da validação 

dos mesmos. 

Para operacionalização da SEM faz-se necessário o cumprimento de diversas 

etapas, sem as quais os resultados poderão conter distorções significativas, 

enfraquecendo os achados da pesquisa. Das várias metodologias disponíveis na 

literatura, optou-se pela utilização dos estágios sugeridos por Hair Jr. et al (2005): (1) 

desenvolvimento de um modelo teórico; (2) construção de um diagrama de caminhos 

de relações causais; (3) conversão do diagrama de caminhos em equações 

estruturais; (4) escolha do tipo de matriz de dados e estimação do modelo 
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proposto,(5) avaliação da identificação do modelo estrutural; (6) avaliação de 

critérios de qualidade de ajuste; e (7) interpretação e validação dos resultados . 

No que concerne a aplicação da SEM nesta pesquisa, o desenvolvimento dos 

modelos e os demais estágios do processo estão descritos nas próximas seções 

correspondentes ao capítulo que tratará dos resultados. 

Em relação ao método de estimação foi empregado em todos os modelos 

propostos o da Máxima Verossimilhança (do inglês Maximum Likelihood Estimates - 

MLE), tendo em vista o tamanho da amostra (231 casos), a pesar do caráter anormal 

dos dados. A literatura aborda que dentre os métodos existentes para 

procedimentos de estimação, os mais comuns são a MLE, requer que os dados 

tenham distribuição normal multivariada e permite que se usem amostras menores, 

100 a 500, sendo 200 proposto como o tamanho crítico; e a Estimação 

Assintoticamente Livre de Distribuição ( ADF), na qual a não normalidade dos dados 

não provoca qualquer interferência, mas exige amostras maiores, para compensar a 

falta de normalidade multivariada dos dados, que recomenda usar a razão 10:1, 

sendo ideal 15:1 ou 20:1 (HAIR JR et al, 2005). 

Ainda com relação a essa questão McDonald e Ho (2002), Hair Jr. et al 

(2005), Ullman (2007) e Weston e Gore Jr. (2006), citados por Rodrigues (2009), 

argumentam que a MLE provê resultados confiáveis diante de moderadas violações 

da normalidade, conforme avaliado em estudos prévios. A ADF, por outro lado, 

embora não exija normalidade dos dados, apresenta um bom desempenho somente 

quando aplicada a uma grande amostra, preferencialmente superior a 2.500 casos 

(ULLMAN, 2007). Para tanto, Laros e Pilati (2007) destacam a importância do 

pesquisador discutir e selecionar métodos de estimação adequados às 

características amostrais de seu estudo. Dessa forma, optou-se pela utilização da 

MLE por ser o processo de estimação mais comum e mostrar bons resultados com 

amostras pequenas (BYRNE, 2001), adequando-se nesse ponto a presente 

investigação. 

Para verificação da qualidade de ajuste dos modelos, que permitirá avaliar se 

o modelo teórico pode ser confirmado frente aos dados observados, a literatura 

disponibiliza várias categorias de índices de ajuste, para tanto, Hair Jr et al. (2005) 

organizaram os índices em três categorias principais:  
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a) medidas de ajuste absoluto (χ2, NCP, SNCP, GFI, RMR, RMSEA, ECVI, 

CVI), que avaliam o ajuste geral do modelo (de mensuração e estrutural 

simultaneamente) à matriz dos dados;  

b) medidas de ajuste incremental (AGFI, TLI, NFI, RFI, IFI, CFI), que 

permitem comparar o modelo proposto com um outro especificado pelo 

pesquisador;  

c) medidas de ajuste parcimonioso (PCFI, PNFI, PGFI, AIC), acertam as 

medidas de ajuste para fornecer uma comparação aos parâmetros 

estimados necessários para alcançar um nível específico de ajuste. 

Pilati e Laros (2007) destacam que não há um consenso sobre como avaliar o 

ajuste do modelo, e é indicado ao pesquisador selecionar um número específico de 

índices de acordo com os objetivos do estudo. No Quadro 4 estão descritos os 

índices utilizados no presente trabalho. 

 

 

Quadro 5 - Descrição dos índices de avaliação do ajuste dos modelos utilizados no estudo 

Categoria Índices Definição 
Níveis de 
Aceitação 

M
e

d
id

a
s
 d

e
 a

ju
s
te

 A
b

s
o

lu
to

 

Qui-quadrado (X2) É a mais fundamental medida de ajuste 
geral, a qual assume que o modelo se 
ajusta perfeitamente à população. Vale 
ressaltar que esta medida é muito 
sensível a diferenças de tamanho 
amostral, sendo adequado a amostras 
entre 100 e 200. 
 

- 

GFI (Goodness Of Fit 
Index) – Índice de 

Qualidade do Ajuste. 

Refere-se à variância explicada de todo 
o modelo. Calcula a proporção de 

variância na matriz da amostra que é 
explicada pela matriz estimada da 

população.  

Acima de 
0,90. 

RMSEA (Root Mean 
Square Error Of 

Aproximation) – Raiz 
do Erro Quadrático 

Médio de 
Aproximação. 

Representa o valor residual médio 
derivado do ajuste da matriz de 
variância-covariância do modelo 
hipotético para matriz variância-

covariância dos dados amostrais.  

Os valores 
que 

indicam 
bom ajuste 

ficam 
abaixo de 

0,08.  
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Quadro 5 - Descrição dos índices de avaliação do ajuste dos modelos utilizados no estudo 

Categoria Índices Definição 
Níveis de 
Aceitação 

M
e

d
id

a
s
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e
 a

ju
s
te

 I
n

c
re

m
e

n
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l 

NFI (Normed Fit 
Index) – Índice de 
Ajuste Normalizado. 

É derivado da comparação entre o 
modelo hipotético e o modelo de 
independência. Varia de 0 a 1. 

Valor 
acima de 
0,90 indica 
bom 
ajuste. 

AGFI (Adjusted 
Goodness Of Fit 

Index) – Índice de 
Qualidade do Ajuste 

Calibrado.  

Ajusta o GFI ao número de parâmetros 
estimados no modelo. Quanto menor o 

número de parâmetros relativos ao 
número de pontos de dados (quanto 

maior o grau de liberdade), mais 
aproximados serão os valores do GFI e 

do AGFI (ullman, 2007).  

Valor 
acima de 
0,90 são 

indicativos 
de bom 
ajuste.  

TLI - (Tucker-Lewis 
Index) – Índice de 
Tucher-Lewis. 

Também conhecido como índice de 
ajuste não normado, visa corrigir as 
discrepâncias relativas ao tamanho da 
amostra, assume valores entre 0 e 1.  

Valor 
acima de 
0,90. 

M
e

d
id

a
s
 d

e
 a

ju
s
te

 P
a

rc
im

o
n

io
s
o

 

CFI (Comparative Fit 
Index) – Índice de 
Ajuste Comparativo. 

É derivado da comparação entre o 
modelo hipotético e o modelo de 
independência, considerando o 
tamanho da amostra.  

Valor 
acima de 
0,90 indica 
bom ajuste 
do modelo. 

PGFI (Parcimony 
Goodness Of Fit 
Index) – Índice de 
Parcimônia Ajustado.  
 

Ajusta o GFI de acordo com o grau de 
parcimônia do modelo. Esse índice 
será sempre consideravelmente menor 
do que os demais, a não ser que seja 
alto o número de graus de liberdade, 
ou melhor, que o número de 
parâmetros seja bastante inferior ao 
número de pontos de dados (ULLMAN, 
2007).  

Valor 
acima de 
0,60. 

PNFI (Parsimony 
Normalized Fit 
Indices) – Índice de 
Parcimônia 
Normalizado. 

É utilizado, principalmente, para 
compara modelos com diferentes graus 
de liberdades. Quanto maior o valor 
deste índice, melhor é o ajuste. 

Valor 
acima de 
0,60. 

PCFI (Parsimony 
Comparative Fit 
Index) - Índice de 
Parcimônia 
Comparativo. 

Índice computado de forma relativa ao 
CFI. é a razão dos graus de liberdade 
(gl) do modelo com os gl do modelo 
nulo, indicando como o modelo é 
parcimonioso (ribas; vieira, 2011). 
Considera-se muito bom se for igual ou 
superior a 0,8, bom entre 0,6 e 0,8 e 
mau se for inferior a 0,6. 

Valor 
acima de 
0,60. 

Fonte: Elaborado pela autora - Baseado em Hair Jr. et al (2005). 

 

Para todas as análises da SEM foram utilizadas as matrizes de correlação 

entre as variáveis e testados os modelos estruturais com a amostra total da 
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pesquisa. Cada modelo foi representado no diagrama de caminhos, contendo as 

seguintes características:  

a) representação proposta com uma variável exógena (independente) e 

outra variável endógena (dependente), ilustrado no diagrama em forma de 

elipses;  

b) cada construto (fator) está associado às suas variáveis indicadoras 

(variáveis observadas), constituídas em forma de retângulos.  

c) as setas indicam uma relação unidirecional entre as variáveis e a seta 

retilínea sugere a influência de uma variável sobre a outra.  

d) em relação ao tipo, todos os modelos foram classificados como modelo 

recursivo, por não existirem setas unidirecionais de retorno entre a variável 

endógena e a exógena, bem como pela ausência de covariância entre os 

distúrbios (HAIR et al, 2005; PILATI & LAROS, 2007). 

Os resultados das análises das estimativas dos parâmetros dos construtos 

em relação às respectivas variáveis observadas e os índices de ajustes dos modelos 

serão relatados e discutidos no próximo capítulo desta dissertação. 

 

 

3.6.3 Etapa 3 - Grupo Focal 
 

 

Concluídas as outras fases, deu-se início a Etapa 3 com a utilização de outro 

recurso de investigação: o Grupo Focal. Nesta etapa, objetivou-se conhecer a 

percepção das chefias imediatas dos capacitados (heteroavaliação), quanto aos 

impactos da capacitação no trabalho dos servidores por eles liderados. Vale 

ressaltar que das pesquisas nacionais trazidas por Abbad et al (2012) em que a 

medida foi a autoavaliação, foram observadas fortes correlações entre auto e 

heteroavaliações de impacto, significando dizer convergência de opiniões entre as 

duas fontes de avaliação ainda que se detectem tendências de autocríticas mais 

severas se comparadas às heteroavaliações realizadas por pares e chefes (ABBAD 

et al., 2012). Combinando a autoavaliação e a heteroavaliação, é possível uma 

comparação entre as diferentes fontes e, desta forma, obter dados mais confiáveis e 
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mais abrangentes. Sobre o instrumento de coleta de dados, Mourão (2004) destaca 

que o questionário de heteroavaliação de Impacto proposto por Borges-Andrade et 

al. (1999) vem sendo amplamente utilizado em pesquisas nacionais sobre impacto 

de treinamento no trabalho. No entanto, para a presente pesquisa houve a decisão 

em utilizar o Grupo Focal, por considerar ser inviável a aplicação do questionário 

em virtude da situação ocasionada pelo fato de um mesmo servidor ter participado 

de várias ações de capacitação, assim, necessitaria o preenchimento do mesmo 

instrumento várias vezes, o que poderia gerar dispêndio de tempo e desconforto ao 

respondente, causando comprometimento quanto à confiabilidade dos resultados. 

Além disso, Zimmermman & Martins (2008) explicitam que no âmbito das 

abordagens qualitativas em pesquisa social e no campo da saúde, essa técnica vem 

sendo cada vez mais utilizada. Os sujeitos participantes da pesquisa encontram no 

Grupo Focal liberdade de expressão, que é favorecida pelo ambiente, levando a 

uma participação efetiva. A obtenção de informações sobre a percepção dos 

diversos atores envolvidos no processo de capacitação da instituição contribuiu para 

uma análise mais completa dos efeitos produzidos pelas ações de capacitação no 

âmbito da instituição pesquisada.  

 Ao se reportar ao Grupo Focal como técnica para coleta de dados, faz-se 

menção de que ele é utilizado quando se quer compreender diferenças e 

divergências, contraposições e contradições (GATTI, 2005). 

Para tanto, Westphal, Bógus e Faria (1996, p. 473) definem Grupo Focal 

como “uma técnica de pesquisa que utiliza as sessões grupais como um dos foros 

facilitadores da expressão de características psicossociológicas e culturais”. Por 

meio deste instrumento, os dados são obtidos a partir de discussões que devem ser 

cuidadosamente planejadas em um ambiente tranquilo e não constrangedor para 

que os participantes se sintam à vontade para expressarem suas “percepções, 

crenças, valores, atitudes e representações sociais sobre uma questão específica” 

(WESTPHAL; BÓGUS; FARIA, 1996, p. 473).  

Gondim (2003) afirma que o uso dos grupos focais depende dos pressupostos 

e premissas do pesquisador, que pode recorrer a eles para: (a) reunir informações 

necessárias para a tomada de decisão; (b) promover a autorreflexão e 

transformação social; e (c) explorar um tema pouco conhecido, visando o 

delineamento de pesquisas futuras. 
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Para cada grupo focal, deve-se estabelecer um limite de participantes e a 

duração aproximada de cada uma das sessões para que os participantes se sintam 

à vontade no ambiente. A definição de um roteiro facilita a dinâmica grupal e a forma 

de condução dos grupos focais por meio de apresentação prévia de regras de 

funcionamento, exploração máxima de cada tópico antes de iniciar uma nova 

discussão e evitar desvios dos tópicos principais, contribuem para uma melhor 

interação entre o moderador e os participantes (BUNCHAFT; GONDIM, 2004).  

Com relação ao número de participantes nos grupos focais, encontramos na 

literatura uma variação entre seis a 15 indivíduos. Conforme Oliveira e Freitas 

(1998), configurações dentro desses parâmetros permitem melhor gerenciamento do 

grupo e possibilitam que as representações sejam tomadas em medida adequada. 

Para a seleção dos participantes do GF, privilegia-se a escolha segundo 

alguns critérios, conforme o problema em estudo, e desde que possuam 

características comuns que os qualifiquem para a discussão da questão focal 

(GATTI, 2005). Também convém assinalar que os participantes devem ter vivência 

com o tema a ser discutido, propiciando riqueza na troca de informações.  

Assim, neste estudo os participantes da referida técnica foi um grupo 

composto por servidores ocupantes de cargo de direção e função gratificada, cujos 

subordinados são egressos das ações de capacitação avaliadas e respondentes 

desta pesquisa. 

De acordo com revisão de literatura, realizada por Zimmermman; Martins 

(2008), o Grupo Focal necessita de prévio planejamento, verificando quais aspectos 

inerentes ao andamento dos trabalhos precisam ser contemplados. Neste sentido o 

planejamento assume grande importância tendo em vista a necessidade de 

visualização de particularidades que serão imprescindíveis para o alcance do 

objetivo que se pretende. Assim, a pesquisadora elaborou um planejamento prévio 

contemplando os itens: a equipe de trabalho, o grupo participante, conteúdo, seleção 

do local, o convite, o cronograma e a condução da sessão. Cada item em particular 

será abordado mais adiante no relato dos procedimentos de coleta e análise dos 

dados.  

Como todo método de pesquisa, o Grupo Focal tem aspectos positivos e 

negativos. Segundo Stewart e Shamdasani (1990), Krueger e Casey (2000) e 
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Morgan (1997), sua utilização apresenta como aspectos positivos centrais: (a) 

rapidez e baixo custo na obtenção de dados e informações em comparação a outros 

métodos de pesquisa; (b) interação direta com os participantes, possibilitando 

clareza nas repostas e observações de registros não verbais; (c) flexibilidade na 

obtenção de dados, seleção de participantes e temas abordados; e (d) facilidade na 

interpretação e análise dos resultados.  

De forma geral, os autores apontam como principais limitações: (a) dificuldade 

para generalizar resultados, visto que a percepção e interpretação dos dados 

referem-se a um grupo específico; (b) dificuldade na seleção de participantes com 

disponibilidade de tempo para participar das sessões, o que tem motivado, em 

alguns casos, a admissão de Grupos Focais menores, com 4 participantes; (c) 

inibição de participantes em virtude do processo de interação coletiva, que intimida 

algumas pessoas no momento de exporem as suas percepções, sentimentos e 

opiniões; e (d) grande dependência em relação à participação do 

moderador/pesquisador, que é responsável pela condução, monitoramento e 

controle das interações entre os participantes. 

 

 

3.6.3.1 Procedimentos para coleta dos dados  
 

 

Para realização do Grupo Focal inicialmente foi feita a seleção dos 

participantes, conforme os propósitos da pesquisa. Para isto, optou-se por compor o 

grupo com servidores ocupantes de cargo de chefia selecionados pelos critérios: 

quantidade de servidores capacitados no setor e subordinados que tenham sido 

respondentes da pesquisa. Assim, foi encaminhado um convite por e-mail 

institucional (Apêndice C) para 16 servidores, e posteriormente realizou-se contato 

telefônico com esses prováveis participantes, verificando a possibilidade de 

aceitação. Destes, cinco não compareceram, ficando o Grupo Focal composto por 

11 participantes. 

O Grupo Focal foi realizado em dia e hora agendado pela pesquisadora. O 

espaço utilizado para a sessão foi um miniauditório na própria instituição, localizado 

estrategicamente em um prédio afastado dos ambientes de trabalho dos convidados, 

a fim de evitar interferências externas e assegurar a privacidade dos participantes. 



100 

 

As cadeiras estavam dispostas em forma de “U”, o que possibilitou a visualização de 

todos entre si. A pesquisadora, que desempenhou a função de moderadora, e a 

auxiliar de pesquisa também estavam presentes no semicírculo, já o observador 

ficou em uma mesa mais afastada, porém numa direção que facilitou a visualização 

do grupo.  

Visando uma melhor condução da técnica elaborou-se um roteiro de 

atividades com o objetivo de cumprir todos os passos (Apêndice E). E para unificar 

as informações e facilitar o desenvolvimento da sessão, utilizou-se recursos 

audiovisuais com exibição do roteiro e das perguntas norteadoras projetadas por 

meio de datashow. 

O início da coleta dos dados através do Grupo Focal se deu com a 

moderadora dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos, ressaltando 

a contribuição que estavam prestando para a execução da pesquisa. Fez a 

apresentação do observador e da auxiliar de pesquisa, esclarecendo aos sujeitos a 

função que estes teriam no Grupo Focal e pediu também aos participantes que 

fizessem uma breve apresentação dizendo nome, local de trabalho, tempo na 

instituição, profissão e tempo de atuação na chefia.   

Após uma breve abordagem sobre a técnica, a moderadora apresentou o 

objetivo da reunião e prestou orientações sobre a dinâmica do trabalho (importância 

de todos participarem, de evitar as conversas paralelas, evitar dispersão, etc.). Por 

último, falou da confidencialidade dos dados individuais coletados, necessidade da 

análise e divulgação dos resultados. Na sequência, todos fizeram a leitura e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D) e a 

moderadora iniciou as questões norteadoras.  

Cabe ressaltar que em relação às questões de coleta dos dados do grupo 

focal, a pesquisadora elaborou um roteiro constituído por perguntas centradas em 

três categorias definidas a priori, com base na revisão da literatura abordada neste 

estudo, composto por quatro perguntas básicas, complementadas por subitens, a fim 

de esclarecer a questão e estimular a discussão (Apêndice F). Este foi previamente 

analisado e a validação foi realizada por três servidores que atuam no Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) vinculado à Superintendência de 

Gestão de Pessoas da instituição pesquisada.  
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Toda a sessão foi gravada com prévia permissão dos participantes, facilitando 

a transcrição posterior. A reunião do Grupo Focal teve duração de duas horas. 

 

 

3.6.3.2 Tratamento e análise dos dados  

 
 

Em referência ao Grupo Focal, os depoimentos coletados, depois de transcri-

tos, foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo que de acordo 

com Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de investigação que, através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunica-

ções, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações. 

Para tanto, a condução da análise dos dados foi organizada cumprindo-se as 

etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, proposta 

por Bardin (2011) que considera a descrição ou preparação do material, a inferência 

ou dedução e a interpretação como os pilares para a análise do conteúdo. 

Nesse estudo, a pré-seleção, anterior à análise propriamente dita, ocorreu na 

construção do roteiro das questões norteadoras que foram embasadas a partir das 

três categorias definidas preliminarmente com base na literatura sobre Impacto do 

Treinamento no Trabalho em Amplitude (Heteroavaliação) e Suporte à Transferência 

de Treinamento; na avaliação da política de capacitação da instituição e nos resulta-

dos obtidos na pesquisa quantitativa com os egressos dos cursos.  

A exploração do material, que constitui a segunda fase, consiste na constru-

ção das operações de codificação, considerando-se os recortes dos textos em uni-

dades de registros, a definição de regras de contagem e a classificação e agregação 

das informações em categorias simbólicas ou temáticas. Nessa etapa procedeu-se a 

transcrição das gravações realizadas durante a sessão, em seguida fez-se o recorte 

das falas dos participantes que se associavam às categorias teóricas pré-definidas, 

compondo-as em um quadro para serem analisadas por meio da análise categorial, 

que conforme Bardin (2011) consiste no desmembramento do texto em categoriais 

agrupadas analogicamente.  

Com vistas a responder ao problema e aos objetivos que esta pesquisa se 

propôs, a opção pela análise categorial se mostra a mais adequada. Ademais, em 
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consonância com Silva e Fossá (2015), é a melhor alternativa quando se quer estu-

dar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados qualitativos.  

Na etapa de interpretação dos resultados optou-se por trabalhar apenas com 

significações, sem a utilização de inferências estatísticas. No próximo capítulo serão 

apresentados e discutidos os resultados encontrados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 
Após o tratamento dos dados, passou-se a análise e interpretação dos 

resultados encontrados. Assim, este capítulo apresenta os resultados na seguinte 

ordem: inicialmente, como previsto para a primeira etapa deste trabalho, fez-se a 

descrição da Política de Capacitação Profissional desenvolvida na Instituição 

estudada; procedeu-se o exame dos dados sóciodemográficos e funcionais para a 

devida caracterização dos sujeitos da pesquisa; depois, mostrou-se as análises 

exploratórias e descritivas das variáveis e foram relatados os testes da Modelagem 

de Equações Estruturais. Por último, apresentou-se os resultados do Grupo Focal 

com as Chefias imediatas. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
DESENVOLVIDA NA UNIVASF 

 
 

Dada a relevância da capacitação profissional no âmbito do serviço público 

federal, torna-se importante conhecer e analisar a política de capacitação 

desenvolvida na instituição investigada. Para tanto, segue-se a explanação da 

análise realizada a partir dos documentos oficiais avaliados. 

No que se refere à política de capacitação profissional da UNIVASF, esta é de 

competência da Coordenação de Capacitação e Desempenho da Superintendência 

de Gestão de Pessoas e busca proporcionar à universidade um programa de 

capacitação e qualificação de seus servidores que atenda às necessidades 

institucionais e que possa proporcionar a estes, através de um processo de 

educação continuada, condições adequadas para o desempenho de suas atividades 

profissionais no exercício de seus cargos e/ou funções, considerando que a 

qualidade do serviço que a universidade presta à sociedade passa também pela 

qualidade dos serviços que internamente seus servidores Técnico-Administrativos 

propiciam e que a excelência de seus serviços resulta também da competência do 

desempenho de seus servidores. 
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De acordo com os relatórios, a partir de 2006, com a publicação do decreto 

5.707 de 23 de fevereiro de 2006, começou a demanda por qualificação, de uma 

forma emergencial, para atender as inúmeras solicitações dos servidores com o 

interesse imediato de desenvolver a carreira. No entanto, a instituição do Programa 

de Capacitação e Aperfeiçoamento do Pessoal Técnico Administrativo em Educação 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco – PCA/UNIVASF ocorreu em 

março de 2008 com a publicação da Resolução 02/2008, revogada recentemente 

pela Resolução 04/2015, adotando uma nova sigla: PCQ- UNIVASF (Programa de 

Capacitação e Qualificação dos servidores da carreira Técnico-Administrativo em 

Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco).Vale ressaltar que o 

histórico do programa de capacitação da UNIVASF aconteceu simultaneamente com 

a implementação da política em âmbito federal, uma vez que apesar da universidade 

ter iniciado suas atividades acadêmicas em outubro de 2004, com um quadro restrito 

de 15 servidores redistribuídos de outras instituições, seu quadro funcional de 

servidores técnicos só foi efetivamente formado no ano de 2006.  

O PCQ é executado através de uma programação anual aprovada pelo Reitor 

com base nas demandas de capacitação e qualificação apresentadas pelas 

unidades administrativas ao órgão de Gestão de Pessoas, denominado Plano Anual 

de Capacitação – PAC, elaborado com base nos princípios emanados da Lei nº. 

11.091/2005 e dos Decretos de n° 5.707, 5.824 e 5.825 do ano de 2006. O PAC tem 

como objetivos gerais (conforme dispõe o art. 1º Decreto 5.707/2006): I - melhoria da 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II - 

desenvolvimento permanente do servidor público; e III - adequação das 

competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como 

referência o plano plurianual. Para execução, o PAC é dividido em três programas 

(UNIVASF, 2014a):  

- Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) – Oferece ações de 

capacitação que promovam o desenvolvimento das competências 

gerenciais dos atuais ou possíveis dirigentes da UNIVASF;  

- Programa de Desenvolvimento de Carreiras (PDC) – Oferece ações de 

capacitação que promovam o desenvolvimento das competências técnicas 

dos servidores da UNIVASF; 
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- Programa de Desenvolvimento Pessoal (PDP) - Oferece ações de 

capacitação que promovam o desenvolvimento das competências 

individuais que são comuns a todos os servidores da UNIVASF. 

No tocante as demandas para o programa de capacitação e aperfeiçoamento, 

de acordo com os documentos analisados, estas são encaminhadas à Coordenação 

de Capacitação e Desempenho, por parte dos diversos órgãos da Universidade, com 

base no Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC e/ou por 

demandas específicas do setor. As ações são inseridas no plano de capacitação, 

seguindo uma ordem de prioridade. 

A programação anual das ações de capacitação é aprovada dentro dos limites 

orçamentários disponibilizados pela administração superior para esta finalidade, e 

divulgada até 31 de março de cada ano para ser executada no decorrer do exercício, 

podendo ser objeto de reprogramação caso ocorram fatos supervenientes. 

Está previsto na Resolução que institui o PCQ que as atividades de 

capacitação ou de qualificação poderão ser desenvolvidas na modalidade presencial 

ou à distância e envolvem: Cursos de curta duração; Cursos de educação formal; 

Treinamentos; Oficinas; Seminários; Congressos; Palestras; Grupos Formais de 

Estudo; Visita Técnica e Estágios profissionais. 

Os instrutores das ações de capacitação internas são servidores da instituição 

selecionados através de cadastramento anual interno, compondo o Banco de 

Talentos. Consideram-se como critérios para seleção dos instrutores a formação 

específica na área que deseja ministrar e maior tempo de experiência na ação de 

capacitação sugerida por meio da análise curricular. A contratação de instrutores 

externos ocorre na ausência dos internos, por meio de processo licitatório, 

obedecendo à legislação vigente. 

O PAC da UNIVASF contempla cursos de capacitação dentro e fora da 

instituição, assim, de acordo com os dados extraídos dos Relatórios de Capacitação, 

existe um número expressivo de servidores capacitados pela instituição entre os 

anos de 2008 a 2014, conforme demonstrado na Tabela 2. Embora tenha ocorrido a 

realização de eventos de capacitação nos anos de 2006 e 2007, optou-se por 

considerar o interstício entre o estabelecimento oficial do programa (2008) e o ano 

de referência das ações avaliadas nesta pesquisa (2014). 
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      Tabela 2 - Servidores Capacitados pela Instituição e valores gastos com capacitação 

Ano 
Total de            

capacitados 
Valor gasto por 

ano R$ 
Média gasta por 

servidor 

2008 421 394.659,43 937,43 
2009 537 606.676,62 1.129,75 
2010 283 400.135,07 1.413,90 
2011 346 162.401,30 469,36 
2012 446 707.907,60 1.587,23 
2013 511 709.210,15 1.387,88 
2014 609 1.110.043,67 1.822,73 

Total Geral 3.153 4.091.033,94  

           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O total apresentado por ano refere-se ao quantitativo de servidores que parti-

ciparam de eventos de capacitação interna e externa e aos participantes de cursos 

de desenvolvimento em educação formal (graduação e pós-graduação). Ressaltan-

do-se que alguns servidores fizeram mais de uma ação de capacitação no mesmo 

ano. Portanto, os dados apontam um número significativo quanto ao aperfeiçoamen-

to e capacitação profissional dos servidores da UNIVASF, sendo possível perceber 

um aumento gradativo a cada ano, com exceção apenas dos anos de 2010 e 2011.  

Em relação aos recursos utilizados na capacitação e qualificação é possível 

perceber, no detalhamento dos valores gastos na Tabela 2, um aumento nos valores 

gastos do ano de 2008 para o ano de 2009, cuja ampliação pode ter decorrido do 

fato da universidade já estar com a política de capacitação definida e divulgada, 

suscitando uma busca dos servidores TAE’s por possibilidades de progressão na 

carreira. No entanto, observa-se que nos anos de 2010 e 2011 houve uma redução 

nos gastos, sendo que a partir de 2012, nota-se um crescimento em recursos utiliza-

dos, com montantes bem elevados, se comparado aos anos anteriores, sobretudo 

no ano de 2014, em que foi ofertado o Curso de Mestrado Profissional em Adminis-

tração, em parceria com a UFBA, contemplando qualificação para 14 servidores 

Técnico-Administrativos em Educação da instituição e o pagamento de Bolsas de 

Incentivo à Qualificação para os servidores da citada categoria que são alunos de 

cursos de graduação e pós-graduação, gerando um considerável aumento nas des-

pesas com capacitação. 

Nos últimos sete anos, o PAC da UNIVASF tem oferecido aos servidores 

eventos de capacitação em diversas áreas do conhecimento. Alguns destinados a 

ambientes específicos, outros de caráter e participação geral, com ações internas e 
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externas. Para efeitos de análise dos resultantes das ações de capacitação ofereci-

das internamente na universidade, a Tabela 3 demonstra o quantitativo de ações e 

vagas ofertadas pelo plano de capacitação dos anos de 2008 a 2014, realizadas por 

servidores técnico-administrativos e docentes.  

 

 
Tabela 3 - Resultados das ações de capacitação interna 

Ano Ações Vagas  Total capacitados 

 Previstas Realizadas Ofertadas Preenchidas  Servidores 
UNIVASF 

Servidores 
outros órgãos 

2008 14 07 267 126 126 - 
2009 24 10 550 159 159 - 
2010 13 07 278 117 117 - 
2011 15 11 271 249 165 83 
2012 25 11 654 592 407 185 
2013 37 42 1.171 581 394 187 
2014 38 32 1.655 738 542 196 

Total 
Geral 

166 120 4.846 2.562 1.910 651 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os dados revelam um aumento expressivo na oferta de ações de capacitação 

interna na instituição, inclusive abrangendo servidores de outros órgãos federais. 

Ressalta-se que no ano de 2013 o número de ações realizadas foi maior do que as 

previstas em decorrência da inclusão de demandas surgidas no decorrer do ano. No 

entanto, percebe-se que houve pouca participação dos servidores em relação às 

vagas disponibilizadas, sugerindo a necessidade de investigação, por parte da coor-

denação responsável pelo PAC, acerca dessa constatação.  

No que diz respeito à realização de programas de treinamentos, como visto 

no referencial teórico, TD&E precisam ser concebidos pelas organizações como um 

sistema integrado por subsistemas que realizam avaliações antes e depois de 

TD&E, que efetuam seu planejamento e execução e que mantêm entre si um cons-

tante fluxo de informações e produtos (BORGES-ANDRADE, ABBAD e MOURÃO, 

2012). Portanto, Abbad (1999) aponta que para alcançar as mudanças de compor-

tamento e desempenho desejados, o treinamento deve ocorrer à vista dos três sub-

sistemas integrados em um processo que envolve elementos interligados, quais se-

jam: avaliação de necessidades do treinamento, planejamento e execução do trei-

namento e avaliação do treinamento (ABBAD, 1999). 
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Nessa perspectiva, serão apresentados os dados referentes às etapas do 

PAC da UNIVASF, avaliados à luz do sistema TD&E, coletados a partir dos docu-

mentos analisados. 

 

- Etapa de Avaliação de Necessidades do Treinamento 

Essa etapa também é conhecida como levantamento das necessidades de 

treinamento (LNT), é a primeira fase do processo e tem como objetivo fazer o diag-

nóstico ou prognóstico das necessidades de TD&E, transformando-as em objetivos 

instrucionais e facilitando a definição das ações de aprendizagem. Conforme Abbad 

(1999) consiste no diagnóstico de necessidades realizado em três níveis: organiza-

cional, de tarefas e de pessoal.  

No nível organizacional é focaliza a coleta de informações sobre onde e 

quando os programas de treinamento são necessários e visa investigar a relação 

entre variáveis relativas à organização e à transferência de treinamento. A análise 

das tarefas se refere às questões do trabalho, buscam-se informações em que ele é 

executado, seus objetivos instrucionais e procedimentos direcionados ao seu alcan-

ce. Esses dados vão auxiliar na definição do tipo de conteúdo e das prioridades do 

treinamento. No nível pessoal, procura-se verificar quais empregados precisam de 

treinamento e exatamente que treinamento será solicitado. Busca identificar quais as 

deficiências possíveis de serem removidas por meio de um treinamento específico 

(ABBAD, 1999; BORGES-ANDRADE e MAGALHÃES, 2001). 

De acordo com Ferreira (2011), pesquisadores e profissionais da área de 

TD&E demonstram que a avaliação de necessidades é uma das fases mais impor-

tantes de um sistema instrucional, porque eventuais falhas, nessa fase, repercutem 

negativamente nos demais subsistemas: planejamento, execução e avaliação do 

TD&E. 

Na instituição investigada os dados relacionados a essa etapa, tendo como 

base o Plano de Capacitação 2014, são coletados por meio das informações conti-

das no Levantamento das Necessidades de Capacitação - LNC, aplicado como for-

mulário eletrônico elaborado na ferramenta Google docs, preenchido anualmente 

pelos líderes imediatos dos setores da instituição; nas avaliações de reação dos cur-

sos de capacitação realizados no exercício anterior e nas sugestões das ações de 

capacitação informadas pelas chefias através do Programa de Avaliação de Desem-
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penho – PROAD. Ressalta-se que apenas na avaliação da chefia imediata no PRO-

AD é disponibilizado um campo para inclusão das sugestões de capacita-

ção/treinamento necessários para o desenvolvimento daquele servidor que está 

sendo avaliado. Após compiladas todas as informações do LNC é realizado o ali-

nhamento com os setores para validação do mesmo. Em seguida, são selecionadas 

as ações mais demandadas pelos setores e de acordo com o recurso orçamentário 

disponível são inseridas no plano de capacitação, seguindo uma ordem de priorida-

de. 

Isto posto, percebe-se que a forma como o LNT é realizado na instituição 

pesquisada, a partir dos parâmetros preconizados na literatura pesquisada, não está 

correspondendo totalmente ao indicado à primeira fase do processo, que considera 

fatores organizacionais, individuais e relacionados às tarefas. Analisando-se a des-

crição dos procedimentos é possível verificar que o LNT da UNIVASF não está con-

siderando as necessidades no nível organizacional, que foca causas e propõe solu-

ções para os problemas levantados que afetam a vida da organização. 

Embora esteja focando os níveis individuais e das tarefas, que avaliaria quais 

servidores realmente precisariam do treinamento, o fator determinante tem sido a 

indicação das chefias e não a análise da solicitação e sua relação com o problema e 

com a tarefa exercida pelo servidor.  

Assim, pode-se deduzir, já que precisaria de uma investigação mais aprofun-

dada nesta questão, que na etapa de levantamento das necessidades de capacita-

ção da instituição pesquisada os eventos foram direcionados às equipes ou servido-

res de forma mais individualizada, sem um propósito organizacional mais amplo que 

permitisse, posteriormente, avaliar o seu impacto no trabalho.  

 

- Etapa de Planejamento e Execução do Treinamento 

De acordo com o sistema de TD&E, o planejamento e a execução estão liga-

dos aos métodos e estratégias de treinamento utilizados nas organizações. O plane-

jamento ocupa-se mais com os aspectos técnico-pedagógicos, envolve a definição 

de objetivos, a seleção de conteúdo, a escolha e a aplicação de métodos, técnicas 

de ensino, e estratégias de treinamento que melhor se adéquem aos objetivos, con-

tribuindo para a eficácia de treinamento (OLIVEIRA, 2003).  Portanto, o planejamento 
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é, em grande parte, responsável pelo bom funcionamento do sistema de TD&E como 

um todo. E a execução corresponde à prática do que foi planejado. 

Segundo Ferreira (2011), para a implementação ou execução do programa de 

treinamento, existe uma sofisticada tecnologia de treinamento, bem como várias téc-

nicas para transmitir as informações necessárias e desenvolver as habilidades re-

queridas no programa. Para todos os tipos de treinamentos, conforme Dessler 

(2003) podem ser utilizados programas internos ou externos, coaching, seminários, 

treinamento via internet, CDROM, simulações e videoconferência, dentre outros. 

Analisando os planos de capacitação até o ano de 2014, foi possível constatar 

que há um planejamento das ações de capacitação, sendo delimitados aspectos im-

portantes de cada ação quanto aos objetivos, público-alvo, conteúdo, bem como a 

modalidade, se presencial ou à distância. Quanto às informações sobre como o 

evento será realizado, há ampla divulgação das ações internas e dos cursos a dis-

tância gratuitos, oferecidos pelas Escolas de Governo.  

Observou-se que para execução das ações a instituição está em consonância 

com o indicado por alguns autores da área de TD&E, uma vez que foram utilizadas 

várias técnicas e métodos de treinamento para transmitir as informações, como: cur-

so em módulos à distância, oficinas, rodas de conversas, seminários, palestras, gru-

po formal de estudos e encontros com servidores. Assim como, para divulgação dos 

eventos de capacitação, usou-se estratégias tecnológicas de correio eletrônico e 

redes sociais, além de cartazes e folders.  

Quanto a classificação dos treinamentos, Borges-Andrade (2006) indica que 

existem diferentes formas de classificar, sendo os mais comuns o treinamento técni-

co operacional e o comportamental. O treinamento técnico, cujo foco é nos domínios 

cognitivo e motor, visa aumentar a competência individual voltada para o exercício 

da função na organização.  Já os treinamentos comportamentais visam à melhoria 

das relações humanas, da comunicação, das habilidades intra e interpessoal no tra-

balho. No caso do programa de capacitação da UNIVASF, identificou-se que há um 

predomínio de cursos e ações mais voltadas para o treinamento comportamental.  

Com base nos documentos analisados, entende-se que os dados apresenta-

dos apontam que o planejamento e execução do PAC UNIVASF, sob o aspecto me-

todológico estão de acordo com os procedimentos indicados pelo sistema de TD&E. 
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No entanto, verifica-se a necessidade de um estudo mais amplo envolvendo aspec-

tos que dizem respeito a realização plena de todo o processo, uma vez que foram 

identificadas algumas lacunas no LNT e que também podem repercutir nas demais 

etapas do processo de treinamento. 

Há de se destacar que, embora conste no levantamento dos dados referentes 

ao quantitativo de servidores capacitados e nos custos com a capacitação um signi-

ficativo número de servidores participantes de eventos externos, não há registros 

nos relatórios da capacitação acerca da participação destes servidores nestes even-

tos, permitindo inferir que a capacitação foca seus esforços de controle e análise 

apenas nos treinamentos internos, apesar do expressivo número de capacitações 

em programas fora da instituição e que estes cursos sirvam para beneficiar a carrei-

ra dos servidores.  

 

- Etapa de Avaliação do Treinamento 

Entende-se por avaliação de treinamento o conjunto de atividades, princípios, 

prescrições teóricas e metodológicas que produzem informações válidas e sistemáti-

cas sobre a eficácia de sistemas instrucionais, cabendo a ela a retroalimentação e o 

aperfeiçoamento constante do sistema de treinamento. Essa avaliação recebe gran-

de influência do ambiente de trabalho (ABBAD, 1999). 

Conforme Borges-Andrade (1996), para se medir eficácia do treinamento, ou 

seja, a melhoria de desempenho do empregado, deve-se considerar as seguintes 

variáveis: reação – entendida como satisfação do funcionário com o treinamento; 

aprendizagem – se foram atingidos os objetivos instrucionais; transferência – possi-

bilidade de aplicação de habilidades adquiridas no cargo; mudanças organizacionais 

– alterações em desempenhos para maior produtividade da empresa; valor final – 

benefícios econômicos atingidos pela organização. 

No que concerne a essa etapa, verificou-se que na instituição pesquisada é 

realizada a avaliação de reação ao término dos eventos de treinamentos, oportuni-

dade em que os servidores apresentam sugestões/comentários/críticas que desta-

cam fatores relevantes para a melhoria das ações de capacitação, a exemplo de: 

alteração de carga horária, permanência de algumas ações e mudança de nível para 

determinados cursos. Tais sugestões contribuem de forma significativa para a elabo-

ração do plano de capacitação do ano subsequente. 
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Quanto a avaliação relacionada a aprendizagem ocorrida no treinamento, que 

se refere aos testes ou provas de conhecimentos aplicados pelo instrutor ao final do 

curso, não houve como mensurar a utilização dessa variável uma vez que não foram 

examinados os materiais instrucionais das ações. Já com relação aos níveis de 

transferência, mudanças organizacionais e valor final, não foram identificadas a 

ocorrência dessas avaliações no âmbito da instituição.  

Constata-se, portanto, que existem lacunas no subsistema de avaliação con-

cernente aos resultados e efeitos produzidos pelos treinamentos para os servidores 

e a organização estudada, relacionadas às aplicações dos treinamentos no trabalho, 

melhoria permanente nos níveis de desempenho individuais e dos grupos, bem co-

mo para a efetividade da organização. 

Tal percepção confirma o que foi apontado por Abbad (1999), que nem sem-

pre o fato de termos uma avaliação de reação e aprendizagem positiva nos treina-

mentos, indica que haverá aplicação na prática. Existe a necessidade de práticas 

inerentes ao processo de treinamento quanto ao planejamento do mesmo, sobretudo 

referente ao objetivo do evento e ações do antes, bem como o acompanhamento 

posterior, ou seja, o suporte à transferência para justificar o investimento no âmbito 

organizacional. 

Dessa forma, pode-se concluir que usando os parâmetros da literatura aqui 

adotados, a política de capacitação profissional da UNIVASF no que se refere às 

três etapas do processo de treinamento que compõem o sistema TD&E, a UNIVASF 

só atendeu a uma das etapas, cabendo como sugestões de melhorias a adoção dos 

aspectos ausentes identificados nesta análise.   

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

 

A amostra é constituída por 231 avaliações oriundas de 118 servidores egres-

sos das ações de capacitação, pois houve servidores que avaliaram mais de uma 

ação, representando um percentual de 90% de participação. Assim, segue a caracte-

rização da amostra, referentes aos dados sociodemográficos e funcionais, visualiza-

da nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 - Dados Sociodemográficos da amostra 

 
Variáveis Frequência 

Percentual  
% 

Gênero 

Feminino 67 56,8 

Masculino 51 43,2 

Total 118 100,0 

Idade 

Entre 22 e 30 anos 45 38,1 
Entre 31 e 40 anos 46 39,0 

Entre 41 e 50 anos 21 17,8 
Entre 51 e 60 anos  6 5,1 
Total 118 100,0 

Último nível de ins-
trução 

Ensino Médio 7 5,9 

Graduação 29 24,6 

Especialização 53 44,9 

Mestrado 19 16,1 

Doutorado 6 5,1 

Pós-Doutorado 4 3,4 

Total 118 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Quanto às características pessoais observa-se que na amostra há uma 

predominância de mulheres (56,8%). A classificação dos respondentes, de acordo 

com a idade, revelou que 77,1% estão na faixa etária de 22 a 40 anos, indicando um 

quadro de pessoal relativamente jovem, sendo 22 anos a idade mínima entre os 

participantes e 60 anos a do servidor mais velho que respondeu à pesquisa. No que 

diz respeito ao nível de instrução, os dados mostram uma expressiva concentração 

de profissionais com Pós-Graduação: 69,5% e uma pequena parcela da população 

com nível Médio, apenas 5,9%. Na sequência, na Tabela 5, são apresentadas as 

características da amostra por variáveis ocupacionais. 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Tabela 5 - Dados funcionais da Amostra 

 
Variáveis Frequência 

Percentual 
% 

Categoria 

Técnico-Administrativo 96 81,4 

Docente 22 18,6 

Total 118 100,0 

Cargo 

Assistente em Administração 44 37,3 

Professor 22 18,3 

Outros 22 18,3 

Bibliotecário 6 5,1 

Técnico Laboratório 6 5,1 

Administrador 5 4,1 

Assistente Social 4 3,4 

Eng. Civil 4 3,4 

Analista de TI 3 2,5 

Técnico em TI 3 2,5 

Total 118 100,0 

Tempo de serviço na 
Instituição 

Menos de 01 ano 1 0,8 

1 ano 48 40,7 

2 anos 14 11,9 

3 anos 5 4,2 

4 anos 8 6,8 

5 anos 4 3,4 

6 anos 14 11,9 

7 anos 11 9,3 

8 anos 2 1,7 

9 anos 5 4,2 

10 anos 2 1,6 

11 anos 4 3,4 

Total 118 100,0 

Campus de Lotação 

Petrolina 78 66,1 

Juazeiro 15 12,7 

Ciências Agrárias  11 9,3 

São Raimundo Nonato 6 5,1 

Paulo Afonso 4 3,4 

Senhor do Bonfim 4 3,4 

Total 118 100,0 

Exerce cargo de    
Direção ou Função 

Gratificada 

Não 80 67,8 

Sim 38 32,2 

Total 118 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Em relação às características funcionais dos respondentes, evidenciadas nos 

dados, nota-se predominância de servidores da Categoria Técnico-Administrativo 

(81,4%), o que é considerável, tendo em vista que a participação desses servidores 

nesses tipos de eventos é necessária para obtenção da progressão profissional por 

capacitação.  Constatou-se, também, que em referência ao Cargo dos participantes 

pode-se afirmar que se trata de uma amostra diversificada, destacando-se a predo-

minância para ocupantes do cargo de Assistente em Administração (nível intermedi-

ário) com o percentual de 37,3%, seguido por 18,3% do cargo de Professor. Quanto 

à distribuição dos servidores pesquisados de acordo com o tempo de serviço na 

UNIVASF, 67,8% das pessoas consultadas encontram-se na faixa de 01 a 05 anos 

de atividade profissional na instituição e 21,2% na faixa de 06 a 07 anos, caracteri-

zando uma população que está em fase inicial na carreira, necessitando investir na 

progressão profissional. 

Cumpre ainda destacar que a maior participação dos servidores por Campus 

de lotação foi de Petrolina-PE com 78 respondentes (66,1%), seguida pelos do 

Campus de Juazeiro-BA com 15 participantes (12,7%). Estes percentuais justificam-

se pelo fato desses dois campi serem os maiores em termos de quantitativos de cur-

sos e servidores. Observou-se que apenas 32,2% dos pesquisados exerce cargo de 

direção ou função gratificada. 

 

4.3 ANÁLISES EXPLORATÓRIA DOS DADOS  

 
De acordo com o que recomenda Hair Jr. et al. (2005) para a verificação pre-

liminar dos dados a serem tratados através de técnicas estatísticas multivariadas, 

dentre outros procedimentos, devem ser realizadas análises de eventuais falhas no 

banco de dados, valores discrepantes (outliers) e normalidade dos dados da amos-

tra.  

Assim, os missing values foram sanados, preliminarmente, na etapa de trata-

mento dos dados cujas exclusões corresponderam a 5% do total de respostas, não 

restando dados ausentes na base de dados.  

Na análise de valores discrepantes, que segundo Hair Jr et al, trata-se de ob-

servações substancialmente diferentes das demais observações e que não devem 

ser considerados como um problema à primeira vista, utilizou-se para identificação o 
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critério do valor padronizado (escore Z), dado pela distribuição do valor  até a média 

em número de desvios-padrão e o da análise visual do diagrama em caixas (Box-

plot), nos quais os valores discrepantes são apresentados a 1,5 ou mais desvios 

quartílicos do quartil superior ou inferior da distribuição, conforme sugerem Tabach-

nick e Fidel (2007).  

Usando esse critério, foram encontrados três valores discrepantes apenas na 

escala de impacto do treinamento no trabalho. Seguindo o que orienta Kline (1998), 

foram feitos dois testes do modelo com e sem outliers, obtendo-se índices seme-

lhantes, com pouca alteração nos valores após a exclusão dos outliers. Diante disso, 

foram considerados como valores não influentes.  

Para a verificação dos outliers multivariados, adotou-se o cálculo da Distância 

Mahalanobis. (D2), que permite a identificação de observações atípicas através de 

um teste aproximado de significância estatística. Hair Jr. et al. (2009) sugerem a uti-

lização de níveis de referência conservadores (0,05 ou 0,01) para as medidas 

D2/graus de liberdade, resultando em valores 2,5 para amostras pequenas e 3 ou 4 

para amostras maiores. Assim, com base nesse critério, calculou-se o valor D2, con-

siderando uma significância de p<0,05, dividindo pelo grau de liberdade (gl=32) para 

cada um dos 231 casos do banco de dados. Portanto para este teste foram identifi-

cadas quatro observações atípicas multivariadas, pois os valores encontrados esta-

vam acima de 2,5, limite tolerável para amostras pequenas. 

A partir destas constatações empíricas, optou-se por manter os casos detec-

tados como outliers para impedir a diminuição do tamanho da base de dados e per-

mitir uma maior representatividade dos resultados, além de seguir o alerta de Hair Jr. 

et al. (2005) quanto a necessidade de tornar o conjunto de dados mais representati-

vo da população, para garantir validade e generalização. Da mesma forma, não se 

considerou pertinente retirar possíveis outliers do banco de dados, em especial, por 

se tratar de valores de uma escala Likert limitada entre intervalos fixos (1 a 5; 0 a 10) 

e que fornece pontos máximo e mínimo de resposta, o que se torna questionável se 

tais observações podem ser efetivamente classificadas como outliers (TABACH-

NICK; FIDELL, 2007). Retirar casos extremos significaria assumir que não pode ha-

ver servidores com percepção extrema do impacto das ações de capacitação no tra-

balho, no desenvolvimento profissional e nos comportamentos de cidadania organi-

zacional ou o inverso, além de reduzir a variabilidade das respostas. 
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Em relação à normalidade univariada dos dados, fez-se a verificação por mé-

todos gráficos (histogramas e diagramas Q-Q). Na análise foram apontados alguns 

desvios à normalidade univariada, o que demandou a confirmação por meio da apli-

cação de índices estatísticos com a utilização do teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) e 

através do cálculo dos valores de assimetria (skewness) e curtose (kurtosis). Segun-

do Hair Jr. et al. (2005), os valores obtidos para essas medidas são calculados ba-

seados no nível de significância de 0,05 e valor crítico desejado dentro do intervalo: -

1,96; 1,96. Para este estudo, os resultados destes cálculos, bem como os testes K-S 

podem ser observados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Análise dos Testes da Normalidade das Variáveis 

Impacto do Treinamento no Trabalho 

Itens N 

Assimetria Curtose 
Kolmogorov-

Smirnov 

Est Valor Z Est Valor Z Est. Sig. 

I1 231 - 0,68 -4,22 - 0,40 -1,23 0,26 0,00 

I2 231 - 0,97 -6,04 0,63 1,94 0,29 0,00 

I3 231 -1,00 -6,23 0,85 2,65 0,27 0,00 

I4 231 - 0,61 -3,76 - 0,35 -1,08 0,29 0,00 

I5 231 - 0,59 -3,67 - 0,32 - 0,99 0,24 0,00 

I6 231 - 0,70 -4,32 - 0,13 - 0,39 0,25 0,00 

I7 231 - 0,36 -2,26 - 0,52 -1,62 0,19 0,00 

I8 231 - 0,68 -4,21 0,03 0,10 0,24 0,00 

I9 231 - 0,22 -1,37 -0,78 -2,42 0,20 0,00 

I10 231 - 0,57 -3,54 - 0,54 -1,69 0,25 0,00 

Itens N 
Assimetria Kurtosis 

Kolmogorov-
Smirnov 

Est Valor Z Est Valor Z Est Sig. 

DP1 231 -1,08 -6,72 2,41 7,49 0,21 0,00 

DP2 231 -1,35 -8,35 1,79 5,55 0,20 0,00 

DP3 231 -1,86 -11,52 4,92 15,27 0,23 0,00 

DP4 231 -0,67 -4,15 -0,27 -0,83 0,21 0,00 
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Tabela 6 - Análise dos Testes da Normalidade das Variáveis 

Impacto do Treinamento no Trabalho 

Itens N 

Assimetria Curtose 
Kolmogorov-

Smirnov 

Est Valor Z Est Valor Z Est. Sig. 

DP5 231 -1,10 -6,84 1,70 5,27 0,18 0,00 

DP6 231 -1,13 -7,04 1,80 5,60 0,21 0,00 

DP7 231 -0,87 -5,42 1,10 3,43 0,22 0,00 

DP8 231 -0,82 -5,09 0,30 0,94 0,23 0,00 

Comportamentos de Cidadania Organizacional 

Itens N 

Assimetria Kurtosis 
Kolmogorov-

Smirnov 

Est Valor Z Est Valor Z Est Sig. 

C01 231 -1,00 -6,24 0,89 2,76 0,30 0,00 

CO2 231 -1,13 -7,03 1,72 5,35 0,24 0,00 

CO3 231 -0,30 -1,85 -1,06 -3,31 0,23 0,00 

CO4 231 0,01 0,05 -1,05 -3,26 0,24 0,00 

CO5 231 -1,17 -7,24 1,37 4,25 0,33 0,00 

CO6 231 -0,94 -5,83 0,27 0,84 0,33 0,00 

CO7 231 -0,43 -2,68 -0,85 -2,63 0,23 0,00 

CO8 231 0,01 0,04 -0,95 -2,94 0,23 0,00 

CO9 231 -0,69 -4,29 -0,19 -0,58 0,29 0,00 

C010 231 -0,08 -0,48 -0,95 -2,95 0,22 0,00 

CO11 231 -0,60 -3,75 -0,59 -1,82 0,25 0,00 

CO12 231 -0,84 -5,19 0,08 0,26 0,25 0,00 

CO13 231 -1,16 -7,19 1,42 4,40 0,34 0,00 

CO14 231 -1,41 -8,74 1,71 5,30 0,33 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
N – tamanho da amostra 
EST - estimativa do parâmetro de curtose ou assimetria; e KS 
Valor Z – valor crítico calculado para assimetria e curtose. 
SIG – nível de significância do teste KS 
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Os resultados demonstram que nenhuma das escalas apresentou níveis 

adequados de skewnesse e kurtosis uma vez que excedem o valor crítico para Z, 

indicando não normalidade, nessa característica. Fazendo os testes K-S de 

normalidade obteve-se resultados idênticos, pois em todos os casos rejeitou-se a 

hipótese nula de normalidade das variáveis com alfa menor que 0,1%. Como era 

esperado, ocorreu desvio da normalidade em todos os indicadores dos construtos, 

tal como demonstra os testes K-S. 

Conforme citado a normalidade não se apresentou como pressuposto 

atendido nas escalas do estudo. A fim de investigar a magnitude e as cautelas a 

serem tomadas quanto ao não atendimento do pressuposto, avançou-se para 

análise da magnitude dos desvios dos parâmetros de assimetria e curtose, que ao 

se centrar nos limites de ± 1,00 indica desvios aceitáveis para técnicas 

fundamentadas na análise fatorial (MUTHEN; KAPLAN, 1992). Por definição, o 

conjunto de dados não apresentam distribuição normal univariada e nem mesmo 

multivariada, uma vez que estão limitados em uma escala discreta e finita. 

De acordo com Tabachnick e Fidell (2007), a verificação da normalidade é 

importante ao se trabalhar com análises multivariadas. As autoras sugerem que 

variáveis com assimetria e curtose devem ser transformadas, visando à aproximação 

de uma distribuição normal. Contudo, elas alertam que essas transformações 

dificultam muito a interpretação dos resultados e, mesmo com transformações, não 

há garantias de que todas as combinações das variáveis serão distribuídas 

normalmente.  

Ainda nessa perspectiva, Vitória (2014) e Pereira (2009) ressaltaram que 

algumas pesquisas não notaram diferença nas análises com e sem transformação 

das variáveis (TAMAYO, 2002; MENESES, 2002; LACERDA & ABBAD, 2003; 

MENESES & ABBAD, 2003; ZERBINI & ABBAD, 2005; CARVALHO & ABBAD, 

2006). 

Neste caso, ficou evidenciado que nesta pesquisa o conjunto de dados não 

apresentam distribuição normal univariada e nem mesmo multivariada. Sobre esse 

aspecto, ressalta-se que os objetos de estudo desta dissertação não favorecem a 

normalidade das distribuições, uma vez que os respondentes tendem a marcar 

respostas extremadas ao autoavaliarem suas percepções e atitudes. Todavia, 

ressalta-se que em ciências sociais, os dados tendem a não-normalidade 
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(MCDONALD & HO, 2002). Além disso, a violação da premissa da normalidade não 

inviabiliza a análise multivariada, apesar de poder enfraquecê-la (LOPES, 2005). 

Para o caso específico da Modelagem de Equações Estruturais, nessas 

situações, uma das alternativas sugerida por Hair Jr. et al. (2005) é que sejam 

garantidos ao menos 10 a 15 participantes para cada parâmetro do modelo sempre 

que os dados violarem o pressuposto da normalidade. Embora alguns 

procedimentos de estimação sejam especificamente delineados para lidar com 

dados não normais, o pesquisador é sempre encorajado a fornecer suficiente 

tamanho amostral para permitir que o impacto do erro de amostragem seja 

minimizado, especialmente para dados não normais (HAIR JR et al, 2005). Por 

conseguinte, tendo em vista que nesta pesquisa o número de participantes (231) 

está adequado a proporção de parâmetros de cada modelo especificado, optou-se 

por não fazer transformações nas variáveis e assumir esses resultados como 

limitação da pesquisa, já que, em consonância com outras pesquisas da área, 

dificilmente esse pressuposto é atendido em estudos em Administração. 

 

 

4.4 ANÁLISES DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS 
 

 
Objetivando conhecer e descrever aspectos importantes do comportamento 

dos dados, foram realizadas as análises descritivas das variáveis, procedendo-se os 

cálculos de média e desvio padrão. Para tanto, segue-se a análise descritiva por 

construto. 

 

 

4.4.1 Impacto do Treinamento no Trabalho (ITT) 
 

 

Na Tabela 7, são apresentados os resultados descritivos referentes à percep-

ção dos participantes da pesquisa em relação ao impacto do treinamento no traba-

lho, medido em amplitude.  

 



121 

 

Tabela 7 - Resultados Descritivos da Variável ITT 

Itens 
Casos 

Válidos 
Míni-
mo 

Máxi-
mo 

Mé-
dia 

Des-
vio 
pa-

drão 

I1. Utilizo com frequência, em meu trabalho 
atual, o que foi ensinado no treinamento. 

231 1,0 5,0 3,61 1,170 

I2. Aproveito as oportunidades que tenho 
para colocar em prática o que me foi ensi-
nado no treinamento. 

231 1,0 5,0 3,90 1,008 

I3. As habilidades que aprendi no treinamen-
to fizeram com que eu cometesse menos 
erros, em meu trabalho, em atividades rela-
cionadas ao conteúdo do treinamento. 

231 1,0 5,0 3,82 1,047 

I4. Recordo-me bem dos conteúdos ensina-
dos no treinamento. 

231 1,0 5,0 3,67 1,007 

I5. Quando aplico o que aprendi no treina-
mento executo meu trabalho com maior ra-
pidez. 

231 1,0 5,0 3,55 1,121 

I6. A qualidade do meu trabalho melhorou 
nas atividades diretamente relacionadas ao 
conteúdo do treinamento. 

231 1,0 5,0 3,64 1,110 

I7. A qualidade do meu trabalho melhorou 
mesmo naquelas atividades que não pareci-
am estar relacionadas ao conteúdo do trei-
namento. 

231 1,0 5,0 3,37 1,134 

I8. Minha participação no treinamento serviu 
para aumentar minha motivação para o tra-
balho. 

231 1,0 5,0 3,63 1,079 

I9. Após minha participação no treinamento 
tenho sugerido, com mais frequência, mu-
danças nas rotinas de trabalho. 

231 1,0 5,0 3,11 1,241 

I10. O treinamento que fiz beneficiou meus 
colegas de trabalho, que aprenderam comi-
go algumas novas habilidades. 

231 1,0 5,0 3,46 1,182 

                      Média geral dos escores - - - 3,57 1,130 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Os resultados mostram que, de acordo com a média dos escores da variável, 

houve uma percepção de impacto de moderada dos cursos realizados (M = 3,57; DP 

= 1,13), ou seja, os servidores percebem que estão conseguindo transferir para o 

dia-a-dia do trabalho os conteúdos aprendidos, de forma a melhorar o seu desem-

penho na realização das tarefas. 

As médias mais elevadas referem-se aos itens I2 (M= 3,90; DP= 1,008), I3 

(M= 3,82; DP= 1,047); I4 (M= 3,67; DP= 1,007) e  I6 (M= 3,64; DP= 1,110) que ava-

liam, respectivamente, as percepções quanto: à aplicação da prática do que foi ensi-

nado no treinamento; à aquisição de habilidades no treinamento para redução de 
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erros no trabalho, em atividades relacionadas ao conteúdo do treinamento; aos con-

teúdos ensinados no treinamento; e  à melhoria do trabalho nas atividades direta-

mente relacionadas ao conteúdo do treinamento.  

Os itens que apresentaram avaliações mais baixas foram o I7 (M= 3,37; DP= 

1,134) e I9 (M= 3,11; DP= 1,241) referem-se: à melhoria da qualidade do trabalho 

mesmo naquelas atividades que não pareciam relacionadas ao conteúdo do treina-

mento e à maior frequência de sugestões quanto a mudanças nas rotinas de traba-

lho, após participação no treinamento, o que sugere falta de apoio à utilização das 

novas habilidades adquiridas por meio da capacitação.  

Apesar da predominância de escores mais altos, percebe-se que houve di-

vergência entre os respondentes na avaliação desses itens. O que pode ser com-

provado observando-se os valores obtidos no desvio padrão acima do parâmetro 

desejado. De acordo com a metodologia proposta por Borges-Andrade e Lima 

(1983), para o cálculo do desvio-padrão, numa escala de 5 pontos é considerado um 

alto desvio-padrão valores acima de 0,94. Nota-se, portanto, que embora as médias 

tenham sido boas, os desvios padrão são relativamente altos, o que denota grande 

variabilidade de opiniões entre os respondentes a respeito das questões. 

Tomando como base os escores médios obtidos em outros estudos que utili-

zaram essa medida, nota-se que os participantes desta pesquisa parecem manter 

níveis semelhantes de percepção de impacto. Na pesquisa de Gonçalves (2008) ob-

teve-se M = 3,79; Santos e Mourão (2011) ficou com M= 3,7; Costa (2013) ficou com 

M=3,79. Já o estudo de Freitas (2015) diverge desses resultados, pois obteve um 

escore mais alto (M= 4,47). 

 Em suma, os resultados descritivos da escala de impacto do treinamento no 

trabalho apontaram para uma percepção positiva de impacto dos cursos de capaci-

tação avaliados sobre o trabalho dos servidores. Esse resultado sugere que o pro-

grama de capacitação oferecido pela instituição correspondeu às necessidades dos 

servidores e atendeu à demanda de conhecimento exigida pelo trabalho. 

Reportando-nos a hipótese H1 da pesquisa, da qual previu que as ações de 

capacitação produziam impacto positivo no trabalho individual dos capacitados, 

constata-se que a hipótese foi confirmada. 
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4.4.2 Percepção Atual do Desenvolvimento Profissional (DP) 

 
Os resultados descritivos referentes à percepção atual dos participantes da 

pesquisa quanto ao desenvolvimento profissional estão apresentados na Tabela 8. 

Foram avaliadas oito afirmativas quanto ao grau atual de desenvolvimento profissio-

nal percebido, numa escala de concordância de 11 pontos, variando de 0 (discordo 

totalmente) a 10 (concordo totalmente).  

 
Tabela 8 - Resultados Descritivos da variável DP 

Itens 
Casos  
Válidos 

Média 
Desvio  
padrão 

DP1.Atualmente domino todas as habilidades necessárias 
para a realização do meu trabalho. 

231 7,88 1,365 

DP2. Minha chefia já fez elogios sobre o meu desenvolvi-
mento como profissional. 

231 7,65 2,173 

DP3. Atualmente, sinto-me preparado para realizar as ativi-
dades que me são destinadas. 

231 8,40 1,497 

DP4. Tive um expressivo desenvolvimento profissional des-
de que comecei a trabalhar. 

231 8,58 1,302 

DP5. Meus colegas elogiam meu crescimento profissional. 231 7,26 1,982 

DP6. Com meus conhecimentos atuais, consigo realizar sa-
tisfatoriamente o meu trabalho. 

231 8,54 1,298 

DP7. Tenho me tornado um profissional mais qualificado. 231 8,44 1,304 

DP8. Considero que meu desempenho como profissional 
tem melhorado. 

231 8,63 1,216 

Escore médio - 8,17 1,517 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As análises apontaram que os servidores pesquisados percebem valores rela-

tivamente altos de desenvolvimento profissional com médias elevadas que variaram 

entre 7,26 a 8,63.  As duas maiores correspondem às afirmações aos itens DP4 e 

DP8 indicando, respectivamente, que os respondentes reconhecem a obtenção de 

um expressivo desenvolvimento profissional desde que começaram a trabalhar  e 

consideram que o seu desempenho como profissional tem melhorado.  

Averiguando os desvios padrão em relação aos valores das médias 

aritméticas respectivas, observa-se uma moderada dispersão, o que significa dizer 

que os respondentes tendem a ter visões compartilhadas em relação ao seu desen-

volvimento, razão pela qual o valor do escore do DP (1,517) representa bem o grupo 

e está abaixo do parâmetro para uma escala de onze pontos (DP < 2,07), registrado 

por Borges-Andrade e Lima (1983). Desta maneira, no que diz respeito à apuração 
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dos resultados, considerando os parâmetros preconizados por Mourão et al (2014) a 

média aritmética das respostas dadas aos itens (8,17) indica uma percepção de 

elevado desenvolvimento profissional. 

Usando-se como parâmetro o escore médio obtido no estudo de Mourão, 

Monteiro e Viana (2014), cujos valores foram considerados altos (M=8,1; DP=1,3) 

observa-se que os participantes desta pesquisa parecem manter níveis idênticos de 

percepção de desenvolvimento profissional. 

  

4.4.3 Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO) 
 

 

Para as análises descritivas referentes à percepção dos sujeitos da pesquisa 

quanto aos comportamentos de cidadania organizacional, voluntariamente pratica-

dos dentro ou fora da instituição, foram avaliadas pelos respondentes 14 afirmações, 

distribuídas em três dimensões: (1) sugestões criativas - cinco itens: 3, 4, 7, 8 e 10; 

(2) divulgação da imagem organizacional - cinco itens: 1, 6, 11, 12 e 14 e (3) co-

operação com os colegas - quatro itens: 2, 5, 9 e 13; associadas a uma escala de 

5 pontos que vai de 1 (Nunca faço) a 5 (Sempre faço).  

Seguindo-se, foram transformados os valores da média, obtidos por meio das 

respostas, em escores médios por dimensão. O cálculo de cada escore foi alcança-

do somando-se os valores dos itens que integram a dimensão e dividindo-se este 

valor pelo respectivo número de itens. A seguir são apresentados os resultados na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resultados Descritivos dos Escores das Dimensões de CCO 

Dimensão Variáveis (itens) 
Casos 

Válidos 
Média 

Desvio 
padrão 

Sugestões 
Criativas 

SC3. Apresento ao meu chefe soluções para 
os problemas que encontro no meu trabalho 

231 4,08 0,817 

SC4.Apresento ideias criativas para inovar o 
meu setor de trabalho. 

231 3,75 0,917 

SC7. Apresento sugestões ao meu chefe para 
resolver problemas no setor onde trabalho. 

231 4,03 0,891 

SC8. Apresento ao meu chefe ideias novas 
sobre meu trabalho. 

231 3,75 0,882 

SC10. Apresento novidades para melhorar o 
funcionamento do setor onde trabalho. 

231 3,80 0,888 

Escore médio 231 3,88 0,879 
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Dimensão Variáveis (itens) 
Casos 

Válidos 
Média 

Desvio 
padrão 

Divulgação 
da imagem 
organizaci-

onal 

DIO1. Quando alguém de fora fala mal desta 
instituição eu procuro defendê-la 

231 4,30 0,810 

DIO6. Quando falo sobre esta instituição, 
passo a melhor das impressões para as pes-
soas que não a conhecem. 

231 4,42 0,692 

DIO11. Descrevo para meus amigos e paren-
tes as qualidades desta instituição. 

231 4,14 0,859 

DIO12. Quando estou com meus familiares, 
costumo elogiar esta instituição. 

231 4,10 0,939 

DIO14. Dou informações boas sobre esta ins-
tituição para as pessoas que me perguntam 
sobre ela. 

231 4,42 0,776 

Escore médio 231 4,28 0,815 

Coopera-
ção com os 

colegas 

CC2. Ofereço apoio a um colega que está 
com problemas pessoais 

231 4,21 0,834 

CC5. Ofereço orientação a um colega menos 
experiente no trabalho. 

231 4,42 0,735 

CC9. Dou orientação a um colega que se sen-
te confuso no trabalho. 

231 4,25 0,795 

CC13. Ofereço ajuda a um colega que está 
com dificuldades no trabalho. 

231 4,44 0,713 

Escore médio 231 4,33 0,769 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na interpretação dos resultados, utilizou-se os parâmetros fornecidos por Si-

queira et al (2014) que recomenda classificar como alto um escore entre 4 e 5; mé-

dio entre 3 e 3,9; e baixo entre 1 e 2,9.  Assim, observa-se que houve predominância 

de escores altos para as dimensões, evidenciando que são frequentes as ações de 

cidadania organizacional praticadas pelos respondentes, no que se referem às di-

mensões avaliadas. 

Portanto, na percepção dos pesquisados o maior consenso foi na dimensão 

cooperação com os colegas que atingiu o escore mais alto (M= 4,33; DP= 0,769), ou 

seja, existe a compreensão de que dentro da instituição os colegas oferecem orien-

tação aos que são menos experientes no trabalho, aos que se sentem confusos e 

quando algum deles está com dificuldades para executar suas tarefas. À vista disso, 

constata-se que existem boas relações entre os colegas nos locais de trabalho, o 

que é positivo para fomentar os comportamentos de cidadania organizacional.  

A dimensão divulgação da imagem organizacional também atingiu um escore 

consideravelmente alto (M= 4,28; DP= 0,815). Desta forma, percebe-se que os res-

pondentes procuram defender a instituição em que trabalham quando alguém fala 
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mal dela; quando comentam sobre a mesma procuram passar a melhor das impres-

sões para as pessoas que não a conhecem; descrevem para os amigos e parentes 

as qualidades da organização; a elogiam e dão boas informações para as pessoas 

que perguntam sobre ela. Nota-se que os servidores pesquisados projetam uma 

imagem institucional positiva no meio interno e externo à organização. 

Quanto à dimensão sugestões criativas, esta, obteve um escore médio apon-

tado como o menor valor atribuído pelos pesquisados, em relação aos outros fatores 

(M= 3,88; DP= 0,879). Desta forma, os itens avaliados: apresentar ao chefe soluções 

para os problemas encontrados no trabalho, oferecer ideias criativas para inovar o 

seu setor de trabalho, dar sugestões ao chefe para solução de problemas no setor; 

sugerir novas ideias sobre o trabalho e apresentar novidades para melhorar o funci-

onamento do setor onde trabalham revelam que há necessidade de ajustes e/ou in-

tervenções nas ações no cotidiano de trabalho, para que possam desenvolver nos 

servidores comportamentos voluntários que transcendam as obrigações formais e 

possíveis garantias de recompensas, principalmente, no tocante à apresentação de 

sugestão de novas e ideias criativas nos seus locais de trabalho, o que irá gerar be-

nefícios para a instituição. 

Em relação aos coeficientes de variação, obtiveram um percentual baixo, os-

cilaram entre 17% e 24%, o que indica a prevalência de homogeneidade nas opini-

ões manifestadas pelos respondentes em relação aos itens avaliados. De acordo 

com Reis (2002) o coeficiente de variação quanto menor for o seu valor, mais 

homogêneos serão os dados. Portanto é considerado baixo (apontando um conjunto 

de dados mais homogêneos) quando for menor ou igual a 25%. Isto posto, nos leva 

a inferir que na percepção dos treinados os comportamentos de cidadania organiza-

cional são praticados com frequência, no âmbito da instituição pesquisada.  

Reportando-se a outros estudos desenvolvidos anteriormente utilizando essas 

dimensões de CCO foram percebidos que os escores médios obtidos parecem man-

ter níveis semelhantes aos encontrados nesta pesquisa, a saber: Garcia (2013) ob-

servou que a dimensão sugestões criativas alcançou M= 3,83, divulgação da ima-

gem organizacional teve M= 4,01 e cooperação com os colegas obteve M= 4,23. Na 

pesquisa de Martins et al (2015) sugestões criativas teve M= 3,84, defesa da ima-

gem alcançou M= 3,81 e cooperação com colegas ficou com M= 4,28. Já no trabalho 

de Tinti (2014) as sugestões criativas alcançaram M= 3,05, divulgação da imagem 
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organizacional obteve M= 3,13 e cooperação com os colegas teve M= 4,17. Em sín-

tese, constatou-se que a exemplo dos participantes desta pesquisa, os responden-

tes dos outros estudos tiveram a mesma percepção quanto à dimensão sugestões 

criativas, que também obteve os menores valores dos escores médios em relação às 

outras dimensões.  

Os resultados das análises descritivas das escalas CCO e PADP, permitem 

concluir que os servidores capacitados, participantes deste estudo, admitem seu 

significativo desenvolvimento profissional e percebem que são frequentes a prática 

dos comportamentos de cidadania organizacional dentro da instituição pesquisada. 

O que nos remete à confirmação das hipóteses: H2, a qual supôs que os egressos 

das ações de capacitação têm uma percepção positiva do seu atual 

desenvolvimento profissional, e da  H3, cuja suposição foi que os egressos das ações 

de capacitação percebem positivamente a prática dos comportamentos de cidadania 

organizacional no âmbito da instituição.   

 

 

4.5 APLICAÇÃO DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 
 

A modelagem de Equações Estruturais (SEM) é baseada em relações 

causais, nas quais se assume que a mudança em uma variável resulta em uma 

mudança em outra. A intensidade e convicção com que o pesquisador pode assumir 

causalidade entre duas variáveis não repousam nos métodos analíticos escolhidos, 

mas na justificativa teórica fornecida para apoiar as análises (HAIR Jr. et al, 2005).  

Assim, tendo por base a revisão da literatura, delimitou-se um modelo teórico 

que objetivam analisar as relações entre as variáveis neste estudo. O construto 

impacto do treinamento refere-se a resultados em nível do comportamento no cargo 

em longo prazo, corresponde ao efeito do treinamento sobre o desempenho, a 

motivação e/ou as atitudes da clientela pós-treinamento (ABBAD, 1999). O 

desenvolvimento profissional (DP) parte da construção de conhecimento e de 

competências para a atuação profissional e reflete-se na prática e nas interações 

sociais no ambiente de trabalho (MOURÃO, MONTEIRO e VIANA, 2014) e 

comportamentos de cidadania organizacional (CCO) são entendidos como atos de 
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troca social, oferecidos voluntariamente pelos trabalhadores às organizações 

(SIQUEIRA, 2003).  

Dessa forma o modelo teórico irá testar as relações entre o impacto do 

treinamento no trabalho com o Desenvolvimento Profissional (DP) e os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO), partindo da premissa de que 

o impacto do treinamento das aprendizagens obtidas nos cursos realizados está 

contribuindo para o DP e para as práticas de CCO no ambiente de trabalho, no 

âmbito da instituição estudada. 

Para isso foram utilizadas três escalas já validadas e aplicadas em diversas 

pesquisas com propriedades psicométricas adequadas e consistentes (descritas no 

tópico de procedimentos metodológicos), totalizando 32 questões, sendo 10 

variáveis relacionadas ao construto impacto do treinamento no trabalho (ABBAD, 

1999); 8 relacionadas ao construto desenvolvimento profissional (MOURÃO et al, 

2014); e 14 relacionadas ao construto comportamentos de cidadania organizacional 

(SIQUEIRA et al, 2014) representado por 3 dimensões, a saber: sugestões criativas, 

divulgação da imagem organizacional e cooperação com os colegas. 

A representação do modelo teórico proposto foi construída por meio do 

diagrama de caminhos. Seguindo-se, o diagrama foi convertido em um conjunto de 

modelos estrutural e de mensuração, contendo a definição das relações entre as 

variáveis observadas e as variáveis não observadas. É a ligação entre os escores do 

instrumento de medida (variáveis indicadoras) e o construto teórico a que foram 

designadas para medir (variáveis latentes não observadas).  

O modelo teórico, desta pesquisa, foi inicialmente representado por dois 

modelos estruturais apresentando dois fatores (ou variáveis latentes) em cada um. O 

modelo estrutural 1 considera a relação do impacto do treinamento no 

desenvolvimento profissional e o modelo estrutural 2 ficou representado pela relação 

entre impacto do treinamento e os comportamentos de cidadania organizacional. No 

entanto, o teste do modelo estrutural considerando as três dimensões de CCO 

revelou uma solução não apropriada, observando-se que o modelo dessa forma não 

obteve os índices mínimos de aceitabilidade nas medidas de ajuste. Desta maneira, 

adotou-se como alternativa fazer os modelos divididos pelas dimensões, fazendo 

uma relação do impacto do treinamento com cada uma, quais sejam: sugestões 

criativas (SC), divulgação da imagem organizacional (DIO) e cooperação com os 
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colegas (CC), ficando o modelo teórico da pesquisa representado por quatro 

modelos estruturais. 

Na sequência fez-se a especificação dos modelos, com intuito de verificar a 

validação deles. Neste estágio, segundo Hair Jr. et al (2005), faz-se a transição da 

análise fatorial para um modo confirmatório, no qual o pesquisador especifica quais 

variáveis definem cada construto. Nesse procedimento as variáveis manifestas são 

chamadas de indicadores no modelo de mensuração, uma vez que são usadas para 

indicar os construtos latentes (fatores).  

Para isso, Hair Jr. et al (2005) sugerem que seja avaliada a confiabilidade dos 

indicadores do construto, o qual é o quadrado da carga padronizada do indicador. As 

confiabilidades de indicadores devem exceder 0,50, o que mais ou menos 

corresponde a uma carga padronizada de 0,70. Assim, submeteu-se os três 

construtos aos referidos testes. 

Em relação ao construto impacto do treinamento no trabalho verificou-se que 

todas as variáveis observadas apresentam confiabilidade em níveis considerados 

bons (entre 0,56 e 0,85) e indicam adequabilidade do construto, conforme valores 

especificados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Confiabilidade dos indicadores do Impacto do Treinamento no Trabalho 

Itens Indicadores  
Carga Pa-
dronizada 

Índice de Con-
fiabilidade 

I1 
Utilizo com frequência, em meu trabalho atual, o que 
foi ensinado no treinamento. 

0,77 0,60 

I2 
Aproveito as oportunidades que tenho para colocar em 
prática o que me foi ensinado no treinamento. 

0,75 0,56 

I3 

As habilidades que aprendi no treinamento fizeram 
com que eu cometesse menos erros, em meu traba-
lho, em atividades relacionadas ao conteúdo do trei-
namento. 

0,83 0,69 

I4 
Recordo-me bem dos conteúdos ensinados no trei-
namento. 

0,74 0,55 

I5 
Quando aplico o que aprendi no treinamento executo 
meu trabalho com maior rapidez. 

0,92 0,85 

I6 
A qualidade do meu trabalho melhorou nas atividades 
diretamente relacionadas ao conteúdo do treinamento. 

0,91 0,84 

I7 
.A qualidade do meu trabalho melhorou mesmo naque-
las atividades que não pareciam estar relacionadas ao 
conteúdo do treinamento. 

0,81 0,66 

I8 
Minha participação no treinamento serviu para aumen-
tar minha motivação para o trabalho. 

0,72 0,52 
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Itens Indicadores  
Carga Pa-
dronizada 

Índice de Con-
fiabilidade 

I9 
Após minha participação no treinamento tenho sugeri-
do, com mais frequência, mudanças nas rotinas de 
trabalho. 

0,77 0,59 

I10 
O treinamento que fiz beneficiou meus colegas de tra-
balho, que aprenderam comigo algumas novas habili-
dades. 

0,80 0,64 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

No construto desenvolvimento profissional constatou-se que quatro indicado-

res (itens: 1, 2, 3 e 5) não atingiram índices adequados de confiabilidade. Assim, 

optou-se pela remoção dos itens do modelo, ficando quatro indicadores para esse 

construto com níveis avaliados como bons (entre 0,60 e 0,96), demonstrados na Ta-

bela 11. 

 
 

Tabela 11 - Confiabilidade dos indicadores do Desenvolvimento Profissional 

Itens Indicadores 
Carga Pa-
dronizada 

Índice de 
Confiabili-

dade 

DP4 
Tive um expressivo desenvolvimento profissional des-
de que comecei a trabalhar. 

0,81 0,66 

DP6 
Com meus conhecimentos atuais, consigo realizar sa-
tisfatoriamente o meu trabalho. 

0,78 0,60 

DP7 Tenho me tornado um profissional mais qualificado. 0,98 0,96 

DP8 
Considero que meu desempenho como profissional 
tem melhorado. 

0,87 0,75 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 

Quanto à análise do construto Comportamentos de Cidadania Organizacional, 

os testes foram realizados separados por cada dimensão do referido construto, em 

consonância com os modelos propostos. Para os indicadores de sugestões criativas 

(SC) e divulgação da imagem organizacional (DIO) os índices de confiabilidade al-

cançados obtiveram bons resultados (SC: entre 0,60 e 0,81 e DIO: entre 0,58 e 

0,75), evidenciando adequação de todos os indicadores para o construto, de acordo 

com o observado nas Tabelas 12 e 13. 
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Tabela 12 - Confiabilidade dos indicadores da dimensão sugestões criativas 

Itens Indicadores  
Carga Pa-
dronizada 

Índice de Con-
fiabilidade 

CO3 
Apresento ao meu chefe soluções para os problemas 
que encontro no meu trabalho. 

0,77 0,60 

CO4 
 Apresento ideias criativas para inovar o meu setor 
de trabalho. 

0,90 0,81 

CO7 
Apresento sugestões ao meu chefe para resolver 
problemas no setor onde trabalho. 

0,85 0,73 

CO8 
Apresento ao meu chefe ideias novas sobre meu 
trabalho. 

0,89 0,80 

CO10 
Apresento novidades para melhorar o funcionamento 
do setor onde trabalho. 

0,82 0,67 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Tabela 13 - Confiabilidade dos indicadores da dimensão divulgação da imagem 

organizacional 

Itens Indicadores  
Carga Pa-
dronizada 

Índice de 
Confiabili-

dade 

CO1 
Quando alguém de fora fala mal desta instituição eu 
procuro defendê-la. 

0,76 0,58 

CO6 
Quando falo sobre esta instituição, passo a melhor 
das impressões para as pessoas que não a conhe-
cem. 

0,87 0,75 

CO11 
Descrevo para meus amigos e parentes as qualidades 
desta instituição. 

0,84 0,71 

CO12 
Quando estou com meus familiares, costumo elogiar 
esta instituição. 

0,85 0,72 

CO14 
Dou informações boas sobre esta instituição para as 
pessoas que me perguntam sobre ela. 

0,76 0,58 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Já no fator cooperação com os colegas (CC) um indicador (item 2) apresentou 

estimativas inferiores aos índices de aceitação para confiabilidade. Assim, fez-se a 

remoção do item e mantiveram-se os outros indicadores que apresentaram níveis 

apropriados para confirmação da confiabilidade do construto (entre 0,73 e 0,85).  A 

Tabela 14 demonstra os valores obtidos e os indicadores adequados ao construto.  
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Tabela 14 - Confiabilidade dos indicadores da dimensão cooperação com os colegas 

Itens Indicadores  
Carga Pa-
dronizada 

Índice de 
Confiabili-

dade 

CO5 
Ofereço orientação a um colega menos experiente no 
trabalho. 

0,92 0,85 

CO9 
Dou orientação a um colega que se sente confuso no 
trabalho. 

0,90 0,81 

CO13 
Ofereço ajuda a um colega que está com dificuldades 
no trabalho. 

0,86 0,73 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Finalizadas as etapas iniciais, foram estabelecidos os quatro modelos estrutu-

rais à aplicação da SEM para obtenção dos resultados efetivos da pesquisa, confor-

me demonstrados nas Figuras 8, 9, 10 e 11. Os detalhamentos quanto à especifica-

ção, avaliação de qualidade de ajuste e os critérios para validade dos modelos serão 

apresentados na próxima seção, explicitados por modelo. 

 

4.5.1 Modelo I – Relação do Impacto do Treinamento no Trabalho com o 
Desenvolvimento Profissional 

 

 

O primeiro modelo analisado denominado modelo estrutural I, proposto no 

diagrama de caminhos (Figura 8), ilustra a relação entre os construtos impacto do 

treinamento no trabalho com o desenvolvimento profissional. Cada construto está 

associado às suas variáveis indicadoras no total de quatorze.  

A partir do modelo representado na Figura 10, deu-se início a análise das es-

timativas dos parâmetros dos construtos em relação às respectivas variáveis obser-

vadas. Para tal análise foi usado o teste estatístico da razão crítica (CR), que é re-

presentado pela estimativa do parâmetro dividida pelo seu erro padrão. Baseado no 

nível de significância 0,05, o teste precisa ser > 1,96 para que a hipótese de que o 

parâmetro estimado seja igual a zero possa ser rejeitada (SILVA, 2006). A seguir 

resultados do teste da RC na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Estimativas dos parâmetros dos construtos modelo I – relação do impacto do 
treinamento com o desenvolvimento profissional  

 Estimativa *S.E *C.R. P 

DP    Impacto 0,394 0,076 5,162 0,000 
I10    Impacto 1,000    
I9      Impacto 1,010 0,067 15,170 0,000 
I8      Impacto 0,827 0,069 11,962 0,000 
I7      Impacto 0,976 0,069 14,109 0,000 
I6      Impacto 1,076 0,064 16,811 0,000 
I5      Impacto 1,100 0,065 17,043 0,000 
I4      Impacto 0,789 0,063 12,435 0,000 
I3      Impacto 0,924 0,063 13,285 0,000 
I2      Impacto 0,800 0,063 12,706 0,000 
I1      Impacto 0,960 0,072 13,285 0,000 
DP8  DP 1,000    
DP7  DP 1,215 0,060 20,337 0,000 
DP6  DP 0,959 0,064 14,950 0,000 
DP4  DP 1,007 0,052 19,384 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa - Extraído do software AMOS (pesos da regressão) 
 *S.E – Erro-Padrão    *R.C. – Razão Crítica 
 
 

Observa-se, portanto, que todas as estimativas obtiveram razões críticas su-

periores a 1,96 e as hipóteses consideradas para o modelo foram aceitas com signi-

ficância estatística a 1% (0,01), sendo um bom indício de que o modelo está bem 

especificado. Cabe ressaltar que apesar da literatura recomendar que o nível usual 

seja de 0,05 de significância, encontrou-se nos testes um modelo que a 1% de signi-

ficância foi identificado como válido o que também pode ser constatado nos resulta-

dos dos índices das medidas de ajustamento do modelo.  

Hair Jr. et al (2005) destaca que se podemos especificar o nível de significân-

cia que consideramos adequado (por exemplo, 0,01), cada coeficiente estimado po-

de ser testado quanto a significância estatística (ou seja, que é diferente de zero) 

para a relação causal teorizada. Logo, quando se está utilizando o MLE como pro-

cedimento de estimação, que é o caso desta pesquisa, dadas suas características 

em amostras menores o pesquisador é incentivado a ser conservador na especifica-

ção, escolhendo níveis menores (0,025 ou 0,01) no lugar do tradicional 0,05. Nessa 

mesma perspectiva Reichelt (2012) aponta que para o teste da C.R. também se de-

ve avaliar a probabilidade, que não deve ser maior do que 0,01, para 1% de signifi-

cância, ou do que 0,05, para 5% de significância. 

Antes de examinar o ajuste geral do modelo, os resultados devem ser inicial-

mente inspecionados em busca de estimativas transgressoras, que de acordo com 
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Hair Jr. et al (2005) são coeficientes estimados no modelo estrutural ou no de men-

suração que excedem limites aceitáveis. Os exemplos mais comuns são: a) variân-

cias negativas ou não significantes de erros para qualquer construto; b) coeficientes 

padronizados excedentes a 1,0 ou c) erros padrão muito grandes associados com 

qualquer coeficiente estimado.  

 

Tabela 16 - Coeficientes de regressão padronizados Modelo I - relação do impacto do 
treinamento com o desenvolvimento profissional  

 Estimativa 

DP    Impacto 0,353 
I10    Impacto 0,797 
I9      Impacto 0,770 
I8      Impacto 0,722 
I7      Impacto 0,812 
I6      Impacto 0,915 
I5      Impacto 0,924 
I4      Impacto 0,739 
I3      Impacto 0,831 
I2      Impacto 0,750 
I1      Impacto 0,773 
DP8  DP 0,865 
DP7  DP 0,981 
DP6  DP 0,777 
DP4  DP 0,813 

Fonte: Dados da pesquisa - Extraído do software AMOS 
 
 
 

Tabela 17 - Variâncias Modelo Estrutural I - relação do impacto do treinamento com o 
desenvolvimento profissional  

Fonte: Dados da pesquisa - Extraído do software AMOS 
*S.E – Erro-Padrão 
*R.C. – Razão Crítica 

 

 Estimativa *S.E. *C.R. P 
e15 - Impacto 0,884 0,122 7,228 0,000 
e16 - DP 0,965 0,120 8,045 0,000 
e1   - Impacto 0,507 0,051 9,923 0,000 
e2   - Impacto 0,617 0,063 9,765 0,000 
e3   - Impacto 0,557 0,057 9,806 0,000 
e4   - Impacto 0,435 0,045 9,733 0,000 
e5   - Impacto 0,199 0,025 7,853 0,000 
e6   - Impacto 0,182 0,025 7,366 0,000 
e7   - Impacto 0,457 0,046 9,972 0,000 
e8   - Impacto 0,338 0,035 9,605 0,000 
e9   - Impacto 0,440 0,044 10,101 0,000 
e10 - Impacto 0,548 0,054 10,074 0,000 
e11 - DP 0,369 0,047 7,796 0,000 
e12 - DP 0,065 0,047 1,378 0,168 
e13 - DP 0,664 0,069 9,679 0,000 
e14 - DP 0,572 0,064 8,960 0,000 
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O exame quanto às estimativas transgressoras, nas Tabelas 16 e 17, revelam 

que todos os valores dos coeficientes padronizados obtiveram índices aceitáveis, 

abaixo de um e nenhum caso apresenta problemas quanto a erros padrão nem vari-

âncias negativas. Houve significância (p<0,01) e apenas um item não apresentou 

esse requisito, o que não inviabilizou os resultados gerais obtidos. 

A avaliação do ajuste geral do modelo foi realizada com as medidas de quali-

dade de ajuste que mede a correspondência da matriz de dados de entrada obser-

vados (covariância ou correlação) com aquela prevista pelo modelo proposto (HAIR 

et al, 2005). Os primeiros resultados gerados não apresentaram bons índices de 

ajuste, no entanto, buscando-se definir um modelo com uma qualidade de ajuste 

aceitável foram efetuadas modificações sequenciais, chegando-se a um modelo em 

que os índices em sua maioria, alcançaram resultados satisfatórios.  

Na Tabela 18, são apresentados os resultados comparativos entre o modelo 

inicial e o modelo final com as medidas de ajustamento, que têm como referência as 

categorias e os níveis de aceitação sugeridos por Hair Jr. et al (2005). 

 
Tabela 18 - Índices de ajuste do Modelo Estrutural I - relação do impacto do treinamento 

com o desenvolvimento profissional  

Categorias Índices de ajustes 
Resultados  

Nível de Acei-
tação Modelo 

Inicial 
Modelo 

Final 

Medidas Absolutas  

Qui-quadrado (X²) 302,308 131,314 - 

Graus de liberdade 76 63 > 1 

P-value 0,000 0,000 > 0,01 

RMSEA 0,114 0,069 < 0,08 

GFI 0,832 0,929 > 0,9 

Medidas Incre-
mentais  

NFI 0,897 0,955 > 0,9 

TLI 0,905 0,965 > 0,9 

AGFI 0,768 0,882 > 0,9 

Medidas de Par-
cimônia  

Qui-quadrado normalizado 
(X2/g.l) 3,978 2,084 Entre 0 e 3 

CFI 0,920 0,976 > 0,9 

PCFI 0,769 0,676 > 0,6 

PNFI 0,749 0,661 > 0,6 

PGFI 0,602 0,557 > 0,6 

Fonte: Dados da pesquisa 
Baseado em Hair Jr. et al (2005). 

 

Ao analisar os índices obtidos no modelo final, percebe-se a indicação de um 

ajustamento global adequado. O valor do qui-quadrado dividido com os graus de 
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liberdade (2,084) apresentou um valor significativamente apropriado. Como aponta-

do por Hair et al. (2005), o qui-quadrado é a mais fundamental medida de ajuste ab-

soluto para avaliações de modelos de equações estruturais uma vez que mostra 

uma visão geral sobre o ajuste ao modelo. 

Com relação ao GFI (0,92), NFI (0,95) e CFI (0,97), mostraram um alto grau 

de ajuste para os três tipos de índices. No caso do RMSEA, que é reconhecido como 

um dos critérios mais informativos com relação à modelagem em estruturas de cova-

riâncias (REICHELT, 2012), o índice atingiu nível de aceitação satisfatório (0,06) o 

que sugere um ajuste bom.  

Já os índices AGFI (0,88) e o PGFI (0,55), por sua vez, indicaram valores le-

vemente abaixo da referência desejada. No entanto, a pesquisadora considerou que 

tais índices foram muito aproximados da aceitação adequada e esse fato não invali-

da os resultados gerais do ajuste do modelo estrutural I, visto que todas as medidas 

de ajuste absoluto e quatro índices de parcimônia indicam uma boa aceitabilidade do 

ajuste do modelo. 

Sobre a análise dos resíduos no modelo, utilizou-se a matriz de covariâncias 

dos resíduos padronizados, que de acordo com Hair Jr. et al (2005) representam as 

diferenças entre a matriz de correlação ou covariância observada e a estimada. Va-

lores maiores que 2,58 são considerados grandes e sugerem modificações e corre-

ções nas relações causais. A análise apontou que apenas um item não está correla-

cionado, com valor que excedeu 2,58 (I8 ↔ DP6), conforme apresentado na Tabela 

19, sendo outro indicativo de consistência entre os dados e o modelo hipotético. 
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Tabela 19 - Matriz de covariância dos resíduos padronizados do Modelo Estrutural I -
relação do impacto com o desenvolvimento profissional  

 

Fonte: Dados da pesquisa (extraído do software AMOS) 

 

Diante dos valores obtidos, a partir dos parâmetros e índices de ajuste com 

estimativas favoráveis, próximas ou superiores encontrados nas análises, pode-se 

afirmar que o modelo está adequadamente ajustado, portanto aceitável e sem ne-

cessidade de modificações. 

 

Figura 8 - Diagrama de caminhos dos construtos impacto do treinamento e 
desenvolvimento profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
Qui-quadrado = 131,314; gl= 63; Valor p = > 0.01; GFI= 0,92; CFI= 0,97; RMSEA = 0.06 
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Os resultados evidenciam que o modelo testado (Figura 8) representa o me-

lhor para explicar a relação entre os construtos examinados. Com isso foi possível 

verificar que o impacto do treinamento no trabalho explica positivamente 12% (R2) a 

percepção de desenvolvimento profissional, com peso padronizado de 0,35, ou seja, 

entre os participantes do estudo quanto mais ocorre impacto das ações de capacita-

ção no trabalho mais aumenta a percepção do desenvolvimento profissional.  

Nesse sentido, é possível inferir que em aspectos gerais a transferência do 

que foi aprendido para o ambiente de trabalho está influenciando de forma modera-

da a percepção do desenvolvimento profissional dos servidores capacitados na insti-

tuição estudada. Esse resultado pode indicar que apesar da Universidade investir 

cada vez mais na capacitação dos servidores, poucos capacitados reconhecem as 

ações como benefícios ofertados pela instituição e percebem que as mesmas estão 

contribuindo pouco para se desenvolver profissionalmente. 

Vale ressaltar que o foco dado nesta pesquisa ao desenvolvimento profissio-

nal foi o abordado por Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) do qual resulta de 

uma combinação de processos, que envolvem um conjunto de modalidades de 

aprendizagem, formais e informais, com enfoque tanto em aspectos cognitivos como 

também comportamentais e afetivos.  

Nessa perspectiva, Coelho Jr. & Mourão (2011) destacam que as organiza-

ções, em geral, têm dedicado maior atenção à aprendizagem formal de aplicação 

imediata, em detrimento tanto dos resultados das ações de aprendizagem informal 

como dos resultados de longo prazo em termos de desenvolvimento dos trabalhado-

res. Dessa maneira, os resultados aqui encontrados provavelmente podem estar 

relacionados a essa ocorrência. 

Para essa evidencia cabe ressaltar que, conforme disposto pelos autores 

Conlon (2004) e por Coelho Jr & Borges-Andrade (2008), na aprendizagem formal 

existem procedimentos sistematizados e induzidos de instrução para alcançar a 

aprendizagem com o auxílio de professor ou instrutor e, em geral, ocorre nas salas 

de aulas. Já na aprendizagem informal, não existem procedimentos sistematizados e 

ocorre a partir de oportunidades naturais e espontâneas e está presente a autoins-

trução, em que se determina o que quer aprender e qual a melhor estratégia para 

adquirir o conhecimento. Nesse contexto, Conlon (2004) recomenda que as organi-

zações podem criar políticas, programas e objetivos de aprendizagem como orienta-
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ções estabelecidas e eventos sociais com o intuito de melhorar as redes informais, 

melhorando simultaneamente os objetivos de negócio e construir relacionamentos 

de trabalho. 

No tocante ao percentual que explica a influência das ações de capacitação 

no desenvolvimento profissional, encontrado nesta pesquisa, corroboram aos acha-

dos de outros autores da área: Sorohan (1993) também estima em seu estudo que 

aproximadamente noventa por cento da aprendizagem no local de trabalho era to-

mada pela aprendizagem informal; Leslie, Aring e Brand (1998) informam que 70% 

do processo de aprendizagem que ocorre no local de trabalho são informais; Marsick 

e Watkins (1990) definem que 80% da aprendizagem dos funcionários tem origem 

em processos informais; e Cross (2006) salienta que a aprendizagem informal nas 

organizações pode ser representada por 70%, 80% e até 90%, dependendo do con-

texto organizacional. 

A partir desta constatação, faz-se necessário que a IFES estudada esteja 

atenta às ações internas praticadas no âmbito da instituição e que a política de ca-

pacitação possa contemplar mais modalidades de aprendizagens informais que pos-

sam refletir-se na prática e nas interações sociais no ambiente de trabalho, trazendo 

ganhos para a organização e para os seus servidores, e assim, incentivar o desen-

volvimento profissional.  

Para Monteiro e Mourão (2016), as percepções que as pessoas têm do ambi-

ente de fato afetam a sua forma de atuação nesses espaços e o desenvolvimento 

profissional dos indivíduos depende do contexto no qual eles estão inseridos. 

No que concerne à variável impacto do treinamento no trabalho existem vá-

rios estudos na área utilizando esse construto e comprovando que as ações de ca-

pacitação impactam positivamente no trabalho dos capacitados, no entanto, não se 

encontrou resultados na literatura pesquisada quanto a sua relação com o desenvol-

vimento profissional, portanto esses achados necessitam ser confirmados em outras 

pesquisas. 

Sobre esse fato, Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014) informam que ape-

sar dos dados mostrarem que tem aumentado nos últimos anos os investimentos 

públicos na área de TD&E, ainda há muitas lacunas na literatura científica nacional e 
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internacional sobre o desenvolvimento profissional de trabalhadores, assim como 

aspectos que favorecem esse desenvolvimento profissional. 

Assim, apesar de não terem sido encontradas na literatura pesquisas que re-

lacionem impacto do treinamento à percepção de desenvolvimento profissional, op-

tou-se em mostrar os resultados de outros estudos que relacionam essas variáveis a 

outras associadas ao contexto organizacional. Em virtude do desenvolvimento pro-

fissional ter sido uma variável ainda pouco explorada, em tal contexto, limita as com-

parações com o resultado de outras pesquisas (MONTEIRO & MOURÃO, 2016), 

assim, foram revisados estudos com variáveis próximas para comparação de resul-

tados. 

Em certo ponto corroboram-se os resultados obtidos por Santos & Mourão 

(2011) que verificaram a relação de impacto do treinamento e satisfação no trabalho. 

Encontrou-se que a variável impacto do treinamento configurou-se como preditora 

nos dois modelos apontados como significativos: a satisfação com a natureza do 

trabalho (β = 0,33) e a satisfação com a chefia (β = 0,29). 

Na pesquisa de Mourão, Monteiro e Viana (2014) o objetivo foi identificar se o 

desenvolvimento profissional e a identificação organizacional predizem a satisfação 

no trabalho. Os resultados mostraram que o desenvolvimento profissional contribuiu 

para explicar 12% da variância da satisfação no trabalho e que apenas a identifica-

ção organizacional por imitação prediz a satisfação, explicando 23% de sua variân-

cia. Os autores apontaram para a importância de aumentar o investimento no de-

senvolvimento profissional e na identificação organizacional para ampliar a satisfa-

ção no trabalho. 

Embora a variável satisfação no trabalho não tenha sido objeto deste estudo, 

pesquisas apontam o impacto do treinamento no trabalho e o desenvolvimento pro-

fissional como variáveis antecedentes da satisfação no trabalho (SANTOS & MOU-

RÃO, 2011; SILVA Jr, 2001) e de certa forma, constata-se que os achados têm rela-

ção com os obtidos nesta dissertação. 

Outra questão relevante que apoiam os resultados apresentados diz respeito 

a Monteiro e Mourão (2016) que investigaram se a percepção de justiça organizaci-

onal e a resiliência são preditores da percepção de desenvolvimento profissional. 

Nos resultados da regressão padrão, incluindo as quatro dimensões de justiça e a 
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resiliência como variáveis independentes e a percepção de desenvolvimento profis-

sional como variável dependente, mostrou que este modelo conseguiu explicar 28% 

da variância do desenvolvimento profissional, sendo a resiliência a variável que mais 

explica o referido desenvolvimento (β=0,36, p < 0,01), embora a justiça distributiva 

também tenha uma parcela de contribuição na explicação do desenvolvimento pro-

fissional (β=0,15, p < 0,01). Nessa pesquisa os autores apontaram que os processos 

desenvolvidos na organização estudada para determinar as distribuições não foram 

decisivos para as pessoas decidirem investir ou não no seu desenvolvimento profis-

sional, permitindo concluir que a resiliência explica mais o desenvolvimento profissi-

onal do que a percepção de justiça organizacional.  

Em suma, os resultados mostraram que as ações de capacitação contribuí-

ram para o desenvolvimento profissional, mas de forma moderada sugerindo que, no 

caso dos participantes do presente trabalho, este ainda depende provavelmente de 

outros aspectos. Nesse ponto, a pesquisa de Monteiro e Mourão (2016) confirmam 

que o desenvolvimento profissional também depende de aspectos relativos, simulta-

neamente, ao indivíduo e ao contexto, necessitando de mais estudos na instituição 

com variáveis relacionadas a esses aspectos para que se possa fazer essa consta-

tação no ambiente estudado. Ademais, faz-se necessário que as ações de capacita-

ção da instituição também oportunizem e favoreçam a existência do processo de 

aprendizagem informal, uma vez que o ambiente organizacional deve oferecer opor-

tunidades de permuta de aprendizagem entre os membros, clima organizacional 

propício e suporte psicossocial dos pares, colegas e chefias. 

Os resultados apontam que utilizar com frequência e aproveitar as oportuni-

dades para colocar em prática o que foi ensinado no treinamento, cometer menos 

erros, recordar bem dos conteúdos do treinamento, executar o trabalho com maior 

rapidez e melhor qualidade, sugerir mudanças, ensinar os colegas e mais motivação 

para o trabalho, influenciam, positivamente, a realização do trabalho, pelo desenvol-

vimento profissional, que torna o profissional mais qualificado e com aumento do 

desempenho. 

 

 

 



142 

 

4.5.2 Modelo II – Relação do Impacto do Treinamento no Trabalho com a 
Dimensão Sugestões Criativas 

  

 

No que se refere ao segundo modelo analisado denominado Modelo Estrutu-

ral II, proposto no diagrama de caminhos (Figura 9), representa a relação entre os 

construtos impacto do treinamento (variável exógena) com sugestões criativas (vari-

ável endógena), associados às quinze variáveis indicadoras. 

Para as estimativas dos parâmetros dos construtos em relação às respectivas 

variáveis observadas, usou-se o teste estatístico da razão crítica (CR) baseado no 

nível de significância a 0,01, cuja justificativa para utilização desse nível foi apresen-

tada na seção anterior. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Estimativas dos parâmetros dos construtos Modelo II - relação do impacto do 
treinamento com sugestões criativas 

 Estimativa *S.E *C.R. P 

SC      Impacto 0,405 0,059 6,878 0,000 
I10      Impacto 1,000    
I9        Impacto 1,013 0,066 15,268 0,000 
I8        Impacto 0,815 0,069 11,824 0,000 
I7        Impacto 0,982 0,069 14,273 0,000 
I6        Impacto 1,076 0,064 16,877 0,000 
I5        Impacto 1,096 0,064 17,063 0,000 
I4        Impacto 0,791 0,063 12,492 0,000 
I3        Impacto 0,916 0,063 14,522 0,000 
I2        Impacto 0,815 0,062 13,098 0,000 
I1        Impacto 0,962 0,072 13,341 0,000 
CO4    SC 1,000    
CO8    SC 0,956 0,049 19,429 0,000 
CO7    SC 0,930 0,063 14,808 0,000 
CO3    SC 0,768 0,052 14,826 0,000 
CO10  SC 0,883 0,054 16,502 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa - Extraído do software AMOS (Pesos da regressão) 
*S.E – Erro-Padrão 
*R.C. – Razão Crítica 
 
 

Os valores observados mostram estimativas com razões críticas superiores a 

1,96 e que as hipóteses consideradas para o modelo foram aceitas com significância 

estatística a 1% (0,01), indicando que o modelo está bem especificado.   

No que concerne a inspeção em busca de estimativas transgressoras, o exa-

me nas Tabelas 21 e 22, revelam que todos os valores dos coeficientes padroniza-

dos obtiveram índices aceitáveis, abaixo de um e nenhum caso apresentou proble-
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mas quanto a erros padrão nem variâncias negativas. Todas as estimativas foram 

estatisticamente significantes (p<0,01). 

 

 

Tabela 21 - Coeficientes de regressão padronizados Modelo II - relação do impacto do 
treinamento com sugestões criativas 

 Estimativa 

SC      Impacto 0,464 
I10      Impacto 0,798 
I9        Impacto 0,774 
I8        Impacto 0,711 
I7        Impacto 0,819 
I6        Impacto 0,917 
I5        Impacto 0,923 
I4        Impacto 0,741 
I3        Impacto 0,825 
I2        Impacto 0,766 
I1        Impacto 0,776 
CO4    SC 0,897 
CO8    SC 0,892 
CO7    SC 0,855 
CO3    SC 0,774 
CO10  SC 0,818 

Fonte: Dados da pesquisa  
 
 
 

Tabela 22 - Variâncias Modelo Estrutural II - relação do impacto com sugestões criativas 

Fonte: Dados da pesquisa 
*S.E – Erro-Padrão  *R.C. – Razão Crítica 

 

 

 Estimativa *S.E. *C.R. P 

e21 - Impacto 0,887 0,122 7,240 0,000 
e16 – Sugestões Criati-
vas 

0,529 0,063 8,373 0,000 

e1   - Impacto 0,504 0,051 9,901 0,000 
e2   - Impacto 0,608 0,062 9,770 0,000 
e3   - Impacto 0,576 0,057 10,029 0,000 
e4   - Impacto 0,421 0,044 9,627 0,000 
e5   - Impacto 0,195 0,025 7,769 0,000 
e6   - Impacto 0,186 0,024 7,625 0,000 
e7   - Impacto 0,455 0,046 9,958 0,000 
e8   - Impacto 0,349 0,036 9,744 0,000 
e9   - Impacto 0,414 0,041 10,016 0,000 
e10 - Impacto 0,543 0,054 10,037 0,000 
e11 - Sugestões criativas 0,163 0,024 6,710 0,000 
e12 -  Sugestões criativas 0,158 0,021 7,656 0,000 
e13 -  Sugestões criativas 0,215 0,030 7,158 0,000 
e14 -  Sugestões criativas 0,266 0,029 9,324 0,000 
e15 -  Sugestões criativas 0,260 0,028 9,380 0,000 
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No que se refere à verificação da qualidade do ajuste geral do modelo, a Ta-

bela 23 apresenta os resultados comparativos entre o modelo inicial e o modelo final 

com as medidas de ajustamento, que têm como referência as categorias e os níveis 

de aceitação sugeridos por Hair Jr. et al (2005). 

 

Tabela 23 - Índices de ajuste do Modelo II - relação do impacto com sugestões criativas 

Categorias Índices de ajustes 
Resultados  

Nível de 
Aceitação Modelo 

Inicial 
Modelo 

Final 

Medidas 
Absolutas  

Qui-quadrado (X²) 395,837 189,039 - 

Graus de liberdade 89 75 > 1 

P-value 0,000 0,000 > 0,01 

RMSEA 0,122 0,081 < 0,08 

GFI 0,807 0,905 > 0,9 

Medidas 
Incrementais  

NFI 0,875 0,940 > 0,9 

TLI 0,822 0,948 > 0,9 

AGFI 0,740 0,848 > 0,9 

Medidas de 
Parcimônia  

Qui-quadrado normalizado (X2/g.l) 4,448 2,521 Entre 0 e 3 

CFI 0,900 0,963 > 0,9 

PCFI 0,763 0,688 > 0,6 

PNFI 0,742 0,672 > 0,6 

PGFI 0,599 0,566 > 0,6 

Fonte: Dados da pesquisa  
Baseado em Hair Jr. et al (2005)  
 
 

A análise dos índices do Modelo final indica que o modelo global está ade-

quadamente ajustado. Como se pode observar na Tabela 24, o valor do qui-

quadrado normalizado (2,521) apresentou valor significativamente abaixo de 3. 

Quanto ao GFI (0,90), NFI (0,94) e CFI (0,96), mostraram um alto grau de ajuste pa-

ra os três tipos de índices. A raiz do erro quadrático médio (RMSEA) atingiu nível 

aceitável (0,08) o que sugere um bom ajuste do modelo.  

A respeito dos índices AGFI (0,84) e PGFI (0,56), os valores foram levemente 

abaixo do valor crítico almejado. Nada obstante, a pesquisadora adotou o mesmo 

procedimento feito na análise do modelo estrutural I, considerando que tais valore 

foram muito aproximados da aceitação adequada sendo não significativo quando 

comparados aos resultados gerais do ajuste do modelo que indicam uma boa acei-

tabilidade do ajuste. 
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Acerca dos resíduos no modelo, fez-se o exame por meio da matriz de cova-

riâncias dos resíduos padronizados. A análise apontou que nenhum valor excedeu 

2,58; de acordo com o demonstrado na Tabela 24, sendo ótimo indicativo de consis-

tência entre os dados e o modelo hipotético. 

 

Tabela 24 - Matriz de covariâncias dos resíduos padronizados Modelo II - relação do 
impacto do treinamento com sugestões criativas 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (extraído do software AMOS) 

 

Com base nos resultados gerais obtidos, indicando índices de ajuste favorá-

veis, próximos ou superiores aos valores críticos, pode-se afirmar que o modelo está 

adequadamente ajustado e pode ser aceito, prescindível de modificações. Isto pos-

to, os resultados evidenciam que o modelo estrutural II testado (Figura 9) representa 

o mais parcimonioso para explicar a relação entre as variáveis examinadas.  
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Figura 9 - Diagrama de caminhos dos construtos impacto do treinamento e sugestões 
criativas 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Qui-quadrado = 189,039; gl= 75; Valor p = > 0.01; GFI= 0,90; CFI= 0,96; RMSEA = 0.08 

 

 

No modelo testado, observou-se que o impacto do treinamento no trabalho 

tem relação positiva e significativa com as sugestões criativas com 22% de explica-

ção (R2) e peso padronizado de 0,46. Assim, entre os participantes do estudo, quan-

to mais ocorre impacto das ações de capacitação no trabalho mais aumenta as su-

gestões criativas no ambiente laborativo. Ou seja, 22% das sugestões criativas são 

oriundas dos impactos dos treinamentos. 

Tendo em vista que sugestões criativas é uma dimensão do construto cidada-

nia organizacional, reunindo itens que representam ações que contêm propostas 

inovadoras para beneficiar a organização (SIQUEIRA et al, 2014), os resultados si-

nalizam que dentre os participantes desta pesquisa, quando os servidores manifes-

tam ações espontâneas e fazem sugestões criativas estas são influenciadas de for-
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ma significativa pelos eventos de capacitação oferecidos na instituição, porém de 

forma moderada. 

Tais achados revelam, de certa forma, que há necessidade de ajustes nas 

ações no cotidiano de trabalho desses servidores para que exista, além da transfe-

rência do que foi aprendido nos treinamentos, condições favoráveis à prática de 

ações voluntárias destes para com a Instituição.  

De acordo com Abbad et al. (2013), para que haja aprendizagem são neces-

sárias algumas condições internas, como motivação, cognições, atitudes, valores e 

afetos dos indivíduos, e também condições externas, como o suporte oferecido pela 

organização à aprendizagem. Assim, o suporte dado pela organização é vital para 

desenvolver nos servidores comportamentos voluntários que transcendam as obri-

gações formais e possíveis garantias de recompensas contratuais, principalmente, 

no tocante à apresentação de sugestão de novas e ideias nos seus locais de traba-

lho, que se converterão em benefícios para a instituição. 

Vale registrar que conforme citado anteriormente, embora haja um extenso 

conjunto de resultados de pesquisas com impacto do treinamento no trabalho há 

uma escassez de estudos na literatura abordando a relação de tal variável com ou-

tras que correspondem a atitude geral do empregado para com a organização, a 

exemplo de cidadania organizacional (SANTOS FILHO e MOURÃO, 2011), o que 

dificultou uma comparação crítica acerca dos resultados encontrados.  

Deste modo, a fim de elucidar a percepção dos respondentes deste estudo fo-

ram feitos relatos de outras pesquisas que utilizaram a dimensão sugestões criati-

vas, mesmo tendo sido relacionada a outros construtos. 

Almeida e Ferreira (2010) pesquisaram sobre o impacto das atitudes frente às 

mudanças nas organizações nos comportamentos de cidadania organizacional. Foi 

constatado que os empregados que mantêm atitudes mais favoráveis às mudanças 

tendem a apresentar, com mais frequência, comportamentos de cidadania voltados 

para a emissão de sugestões criativas ao sistema. Os autores advertem que essas 

devem ser favoráveis para ambas as partes, utilizando-se de sugestões estratégicas 

para a obtenção de comportamentos de cidadania organizacional. Corrobora-se a 

esta pesquisa que a implementação de mudanças se faz necessária a fim de que 

haja motivação e suporte da organização para que os treinados possam aplicar com 
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mais intensidade o que aprenderam nos eventos de capacitação, implicando no au-

mento de ideias inovadoras para o ambiente de trabalho. 

Para Porto e Tamayo (2005) o comportamento inovador e espontâneo é ne-

cessário para a organização, já que ele constitui um desempenho acima dos requisi-

tos de papel para a consecução das funções organizacionais. 

Sobre essa questão acrescentam-se as evidências encontradas no estudo de 

Garcia (2013) que analisou as relações entre espiritualidade no trabalho, percepção 

de saúde organizacional e comportamentos de cidadania organizacional entre pro-

fessores universitários. Os resultados revelaram que as ações de ofertas espontâ-

neas quando eles fazem sugestões criativas não sofreram influências da saúde or-

ganizacional nem da espiritualidade no ambiente organizacional, pois essa dimen-

são acredita-se estar relacionada às características dos indivíduos no sentido de 

envolvimento e bem-estar no trabalho. 

Nessa perspectiva, Wagner e Hollenbeck (2012) afirmam que características 

pessoais como interesse, atitude e motivação são mais importantes do que a inteli-

gência na distinção entre as pessoas criativas e a população em geral. Para os auto-

res muita criatividade brota dos esforços de colaboração de diferentes indivíduos, e 

as organizações devem promover diversidade interna e ambientes de trabalho que 

melhorem as oportunidades de intercâmbio de ideias. 

Na mesma linha, o estudo de Tinti (2014) que avaliou se as políticas de recur-

sos humanos impactam os comportamentos de cidadania organizacional, evidencia-

ram que para os participantes a apresentação de sugestões ou ideias criativas, que 

tragam soluções para os problemas encontrados na tarefa ou no setor de trabalho, 

sofrem impacto significativo das políticas de recursos humanos estabelecidas pela 

organização que atuam.  

Nesse sentido, o estudo de Colquitt et al (2000) mostra que há correlações 

positivas entre percepção favorável do empregado sobre o suporte dado pela orga-

nização para transferência de treinamento e medidas de desempenho no trabalho, 

comportamentos de cidadania organizacional, criatividade e inovação.   

Assim, esses achados reforçam os argumentos descritos em relação a impor-

tância da instituição estudada promover estratégias de suporte que favoreçam o im-

pacto no trabalho pelos eventos de capacitação e que estes possam contribuir para 
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que os egressos de cursos apresentem novidades para melhorar o funcionamento 

do setor onde trabalham. 

Quanto ao fato do impacto do treinamento no trabalho ter figurado como vari-

ável explicativa da dimensão sugestões criativas, mesmo que de forma moderada, 

sugere relevante contribuição para os estudos nas duas áreas, em razão de mostrar 

uma atitude global do trabalhador em relação à organização e não diretamente rela-

cionadas apenas ao indivíduo (SANTOS FILHO & MOURÃO, 2011). Além disso, ofe-

rece um retorno à universidade a respeito dos efeitos dos treinamentos realizados e 

constatou a necessidade de a instituição apoiar ações espontâneas dos servidores, 

como apresentação de sugestões criativas, em prol do melhoramento dos ambientes 

de trabalho. Para tanto, sugere-se eventos de capacitação aos gestores, que envol-

va o preparo de saber ouvir e dialogar com o servidor que apresenta sugestões para 

a realização do trabalho.  

Os resultados apontam que o impacto do treinamento no trabalho, ou seja, a 

utilização frequente do que foi ensinado no treinamento, colocando em prática, com 

a recordação dos conteúdos do treinamento, com menos erros, melhor qualidade e 

rapidez no trabalho, com maior motivação e sugestões no trabalho e com colegas de 

trabalho que aprenderam com o servidor capacitado, influenciam, de forma positiva e 

significativamente as sugestões criativas, que são a apresentação de soluções para 

os problemas do trabalho e do setor ao chefe, a apresentação de ideias criativas 

para o trabalho e para o setor, para melhorar o funcionamento deste. 

 

 

4.5.3 Modelo III – Relação do Impacto do Treinamento no Trabalho com a 
Dimensão Divulgação da Imagem Organizacional 

 

 

Para o terceiro modelo denominado Modelo Estrutural III foi proposta a rela-

ção entre os construtos impacto do treinamento no trabalho (variável exógena) com 

Divulgação da Imagem Organizacional (variável endógena), cujas variáveis indicado-

ras totalizam quinze, conforme representação no diagrama de caminhos (Figura 10). 

Utilizou-se o teste estatístico da razão crítica (CR), também baseado no nível de sig-

nificância a 0,01, para análise das estimativas dos parâmetros dos construtos em 

relação às respectivas variáveis observadas. Os resultados mostram estimativas 
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com razões críticas superiores a 1,96 e que as todas as hipóteses consideradas pa-

ra o modelo foram aceitas com significância estatística, indicando que o modelo está 

bem especificado, conforme demonstrado na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Estimativas dos parâmetros dos construtos Modelo III - relação do impacto do 
treinamento com divulgação da imagem organizacional 

 Estimativa *S.E *C.R. P 

DIO     Impacto 0,263 0,060 4,373 0,000 
I10      Impacto 1,000    
I9        Impacto 1,005 0,067 15,089 0,000 
I8        Impacto 0,815 0,070 11,723 0,000 
I7        Impacto 0,978 0,069 14,100 0,000 
I6        Impacto 1,076 0,064 16,694 0,000 
I5        Impacto 1,103 0,065 17,011 0,000 
I4        Impacto 0,786 0,064 12,316 0,000 
I3        Impacto 0,922 0,063 14,535 0,000 
I2        Impacto 0,812 0,063 12,844 0,000 
I1        Impacto 0,972 0,072 13,420 0,000 
CO12  DIO 1,000    
CO6    DIO 0,754 0,053 14,149 0,000 
CO11  DIO 0,909 0,041 21,918 0,000 
CO14  DIO 0,779 0,061 12,680 0,000 
CO1    DIO 0,774 0,061 12,791 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa - extraído do software AMOS (Pesos da regressão) 
*S.E – Erro-Padrão 
*R.C. – Razão Crítica 

 

A inspeção em busca de estimativas transgressoras, demonstradas nas Tabe-

las 26 e 27, apontam índices aceitáveis para todos os valores dos coeficientes pa-

dronizados, abaixo de um. Todas as estimativas foram estatisticamente significantes 

(p<0,01) e não foram observados problemas quanto a erros padrão nem variâncias 

negativas.  

 

Tabela 26 - Coeficientes de regressão padronizados Modelo III - relação do impacto do 
treinamento com divulgação da imagem organizacional 

 Estimativa 

DIO      Impacto 0,311 
I10       Impacto 0,796 
I9         Impacto 0,766 
I8         Impacto 0,709 
I7         Impacto 0,813 
I6         Impacto 0,914 
I5         Impacto 0,926 
I4         Impacto 0,736 
I3         Impacto 0,829 
I2         Impacto 0,758 
I1         Impacto 0,781 
CO12   DIO 0,847 
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 Estimativa 

CO6     DIO 0,865 
CO11   DIO 0,842 
CO14   DIO 0,798 
CO1     DIO 0,760 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 

Tabela 27 - Variâncias Modelo III - relação do impacto do treinamento com divulgação da 
imagem organizacional 

Fonte: Dados da pesquisa  
*S.E – Erro-Padrão 

*R.C. – Razão Crítica 

 

Sobre a avaliação da qualidade do ajuste geral do modelo, pode-se visualizar 

na Tabela 28 os resultados obtidos no modelo inicial e no modelo final com as res-

pectivas medidas de ajustamento. 

 

Tabela 28 - Índices de ajuste Modelo Estrutural III - relação do impacto do treinamento 
com divulgação da imagem organizacional 

Categorias Índices de ajustes 
Resultados  

Nível de 
Aceitação Modelo 

Inicial 
Modelo 

Final 

Medidas 
Absolutas  

Qui-quadrado (X²) 345,252 150,197 - 

Graus de liberdade 89 77 > 1 

P-value 0,000 0,000 > 0,01 

RMSEA 0,112 0,064 < 0,08 

GFI 0,815 0,922 > 0,9 

 Estimativa *S.E. *C.R. P 

e21 - Impacto 0,882 0,122 7,206 0,000 
e22 - Divulgação da imagem 

organizacional 
0,568 0,077 7,406 0,000 

e1   - Impacto 0,509 0,052 9,881 0,000 
e2   - Impacto 0,626 0,064 9,793 0,000 
e3   - Impacto 0,580 0,058 9,982 0,000 
e4   - Impacto 0,431 0,044 9,751 0,000 
e5   - Impacto 0,202 0,026 7,874 0,000 
e6   - Impacto 0,179 0,024 7,332 0,000 
e7   - Impacto 0,461 0,046 9,942 0,000 
e8   - Impacto 0,342 0,035 9,678 0,000 
e9   - Impacto 0,431 0,043 10,011 0,000 
e10 - Impacto 0,531 0,053 9,994 0,000 
e16 - Divul. Imagem organiz 0,249 0,038 6,517 0,000 
e17 - Divul. Imagem organiz 0,120 0,020 5,886 0,000 
e18 - Divul. Imagem organiz 0,214 0,032 6,637 0,000 
e19 - Divul. Imagem organiz 0,217 0,029 7,381 0,000 
e20 - Divul. Imagem organiz 0,276 0,031 8,901 0,000 
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Categorias Índices de ajustes 
Resultados  

Nível de 
Aceitação Modelo 

Inicial 
Modelo 

Final 

Medidas 
Incrementais  

NFI 0,887 0,951 > 0,9 

TLI 0,898 0,966 > 0,9 

AGFI 0,750 0,879 > 0,9 

Medidas de 
Parcimônia  

Qui-quadrado normalizado (X2/g.l) 3,879 1,951 Entre 0 e 3 

CFI 0,913 0,975 > 0,9 

PCFI 0,774 0,715 > 0,6 

PNFI 0,752 0,697 > 0,6 

PGFI 0,604 0,592 > 0,6 

Fonte: Dados da pesquisa  
Baseado em Hair Jr. et al (2005)  

 

A avaliação dos índices do modelo final aponta para um modelo global ajus-

tado e adequado. No caso do qui-quadrado normalizado (1,951) o valor foi significa-

tivamente abaixo de 3. A raiz do erro quadrático médio (RMSEA) é menor que 0,08 

(0,64) o que sugere um ajuste bom do modelo. Os índices de ajuste normalizado e 

comparativo (NFI e CFI) foram 0,95 e 0,97, respectivamente, indicando uma boa 

aceitabilidade de ajuste. O indicador GFI (0,92) apresentou valor idealmente superior 

ao aceitável, apontando que as variáveis observadas são explicadas pelas covariân-

cias do modelo. 

Tomando por base os valores apresentados (Tabela 28) relacionados ao ajus-

tamento global, apenas dois índices (AGFI= 0,87 e PGFI= 0,59), foram ligeiramente 

abaixo do recomendado pelos autores, num total de dez, os outros oito confirmaram 

que o modelo é adequado. Seguindo-se foi realizada a análise acerca dos resíduos 

no modelo por meio da matriz de covariâncias dos resíduos padronizados. O exame 

apresentado na Tabela 29 revelou que apenas dois itens não estão correlacionados 

e excederam o valor 2,58 (I2 ↔ CO11; I3 ↔ CO12), sendo um indicativo de consis-

tência entre os dados e o modelo hipotético. 
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Tabela 29 - Matriz de covariâncias dos resíduos padronizados modelo III - relação do 
impacto do treinamento com divulgação da imagem organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa (extraído do software AMOS) 

 

Diante dos resultados gerais apresentados, foi evidenciado que o modelo es-

trutural III testado (Figura 10) mostra índices de ajustes favoráveis, próximos ou su-

periores aos valores aceitos, podendo-se afirmar que o modelo está adequadamente 

ajustado para explicar a relação entre as variáveis examinadas e pode ser aceito 

sem necessidade de modificações. 
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Figura 10 - Diagrama de caminhos dos construtos impacto do treinamento e divulgação da 
imagem organizacional 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
Qui-quadrado = 150,197; gl= 77; Valor p = > 0.01; GFI= 0,92; CFI= 0,97; RMSEA = 0.64 

 

Logo, os resultados alcançados pelo modelo III (Figura 10) permitem revelar 

que o impacto do treinamento no trabalho possui um poder explicativo de 10% para 

a divulgação da imagem organizacional, com peso padronizado de 0,31 indicando 

que, na percepção dos participantes deste estudo, os resultados dos treinamentos 

influenciam de forma positiva as ações voluntárias que promovem a divulgação da 

imagem da instituição, porém com baixa intensidade. 

A dimensão divulgação da imagem organizacional (DIO), do construto 

comportamentos de cidadania organizacional (CCO) é conceituada como ações no 

ambiente externo que divulgam as qualidades da organização (SIQUEIRA et al, 

2014) e implica promover voluntariamente a imagem da organização fora do 
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ambiente de trabalho, defendendo-a contra ameaças externas e contribuindo para a 

sua boa reputação (PORTO & TAMAYO, 2003). 

Nota-se que nesta pesquisa a amostra reconhece que os efeitos gerados 

pelos eventos de capacitação estão contribuindo pouco para os servidores 

manifestarem comportamentos externos ao ambiente de trabalho em prol da defesa 

da imagem e elogios à instituição da qual trabalham. 

Cabe destacar que com referência aos estudos de CCO relacionados ao 

impacto de treinamento no trabalho, na literatura pesquisada não foram identificados 

trabalhos focando a relação entre esses dois construtos.  

Dessa forma, serão relatados resultados encontrados em alguns trabalhos 

que utilizaram a dimensão divulgação da imagem organizacional e alguns fatores 

identificados como impactante no exercício dessa prática por parte dos indivíduos 

em relação à organização em que atuam. 

No que concerne a manifestação de ações de defesa e elogios à organização 

Martins et al (2015) verificaram que empregados com maior vínculo afetivo coma 

organização são também aqueles que tenderão a defender a empresa se alguém 

fala mal dela, a transmitir boas impressões e informações para pessoas que não 

conhecem a organização e a elogiar a organização para parentes e colegas. Os 

autores constataram que o vínculo afetivo estabelecido pelo indivíduo com a 

organização é mais importante para o oferecimento de alguns atos de cidadania 

organizacional, como o de defesa da imagem da organização, se comparado ao 

engajamento que os trabalhadores possam ter com as suas tarefas no decorrer da 

execução do seu trabalho.  

Assim, Martins et al (2015) sugere que as organizações interessadas em 

receber dos trabalhadores este tipo de ato, atentem para estabelecer práticas de 

gestão capazes de despertar nos trabalhadores este tipo de vínculo afetivo, como 

por exemplo, a confiança dos trabalhadores em seus líderes e a percepção de que 

existe equidade de tratamento e justiça organizacional, conforme apontam alguns 

autores (SIQUEIRA, 1995; PODSAKOFF et al., 2000). 

Ainda neste mesmo contexto, Robbins (2010) destaca que é primordial uma 

liderança participativa e não coercitiva, e que esteja sempre disponível para dialogar 

e manter uma proximidade com os colaboradores, a fim de que estes não encontrem 
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barreiras relativas à coibição e que impeçam o funcionário de cumprir eficazmente 

suas funções. 

Com referência a esses achados, percebe-se a importância do vínculo afetivo 

e dos relacionamentos participativos entre trabalhadores e seus líderes nos 

contextos organizacionais, os quais são responsáveis pelo surgimento dos CCO que 

beneficiam a organização.  

Nesse aspecto, corrobora-se a pesquisa de Tinti (2014) apontando a DIO 

como fator de CCO que sofre maior impacto das políticas e práticas de recursos 

humanos, seguido pelo fator de sugestões criativas. Observa-se que essas 

intervenções da gestão são importantes porque impactam nos comportamentos dos 

trabalhadores quando necessário que eles defendam a organização onde trabalham 

diante de críticas externas, e da mesma forma, contribuem para que eles passem 

uma boa impressão, elogiando ou transmitindo boas informações, da empresa para 

pessoas que não a conhecem ou ainda para parentes e amigos.   

Ainda nesse contexto, a pesquisa de Garcia (2013) que ao comparar a DIO às 

duas dimensões de percepção de saúde organizacional, os resultados sinalizaram 

que profissionais que divulgam uma boa imagem da organização no ambiente 

externo, são influenciados por suas crenças na capacidade da organização estimular 

dentre seus colaboradores os seus objetivos e acreditam que a empresa em que 

atuam possui políticas de trabalho flexíveis e se adaptam às demandas do ambiente 

externo.  

Trazendo para o âmbito desta pesquisa e considerando as evidências 

relatadas acerca das ações que beneficiam a manifestação da DIO por parte dos 

empregados, os resultados encontrados são indicativos da necessidade de 

averiguação na instituição estudada sobre essa questão. Visto que, embora o 

impacto do treinamento tenha se configurado como preditor de ações relativas a 

DIO, houve pouca influência, ou seja, os eventos de capacitação ofertados não 

estão produzindo os efeitos desejados no comportamento do egresso, em termos de 

altitudes e motivações que contribuam para oferta de atos voluntários relativos à 

propagação da imagem organizacional no ambiente externo. 

Com relação a isto, Goldstein (1991) chama a atenção para o fato de haver 

relação de influência recíproca entre o treinamento e o ambiente organizacional, 
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bem como com o indivíduo, trazendo impacto em todos eles, relações estas que, 

quando mal-entendidas podem gerar limitações na qualidade da avaliação e levar a 

treinamentos ineficazes. 

No que concerne ao treinamento, a organização espera resultados concretos 

quanto à aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, apresentação de novos 

comportamentos que comprovem o aprendizado e não somente a simples realização 

de um curso pelo empregado (SALLORENZO, 2000 e PANTOJA, 2001). 

Por outro lado, faz-se necessário que o egresso encontre condições que 

favoreçam a transferência do treinamento em termos de desempenho no trabalho e 

mudança de comportamento, como já foi apontado nos estudos anteriormente 

mencionados, sendo imprescindível a existência de vínculo afetivo com a 

organização, bem como suporte de chefes e colegas para que ocorra essa 

transferência.  

Dessa forma, deduz-se com base nos achados que há necessidade da 

instituição rever o processo de treinamento e traçar estratégias que facilitem a 

transferência do que foi aprendido nos treinamentos para os contextos do trabalho, 

através de uma interação onde servidores e gestores possam alinhar-se com o 

objetivo de estabelecer uma relação de trocas sociais, gerando benefícios para 

todos os envolvidos e para a instituição, contribuindo entre outros fatores para a 

divulgação de uma boa imagem do órgão perante a comunidade externa. 

Na presente pesquisa os achados revelam que o impacto do treinamento no 

trabalho influencia positivamente a divulgação da imagem organizacional, ou seja, a 

defesa da instituição quando alguém fala mal, passar boas impressões da instituição 

para quem não a conhece, boas informações para pessoas que perguntam da 

instituição, a ênfase nas qualidades da instituição para amigos e parentes e elogios 

da instituição para os familiares. 

 

4.5.4 Modelo IV – Relação do Impacto do Treinamento no Trabalho com a 
Dimensão Cooperação com os Colegas  

 

 

O Modelo Estrutural IV expressa as relações entre os construtos impacto do 

treinamento no trabalho (variável exógena) e Cooperação com os Colegas (variável 
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endógena), representado no diagrama de caminhos na Figura 11, que mostra os 

referidos construtos ligados às treze variáveis indicadoras. 

Para as estimativas dos parâmetros dos citados construtos em relação às 

respectivas variáveis indicadoras, aplicou-se o teste estatístico da razão crítica (CR) 

a um nível de significância de 0,01. Os valores indicam estimativas com razões críti-

cas superiores a 1,96 e que as hipóteses consideradas para o modelo foram aceitas 

com significância estatística, indicando que o modelo está bem especificado, de 

acordo com o descrito na Tabela 30. 

 

 

Tabela 30 - Estimativas dos parâmetros dos construtos Modelo IV - relação do impacto do 
treinamento com cooperação com os colegas 

 Estimativa S.E* C.R.* P 

CC     Impacto 0,104 0,045 2,295 0,022 
I10      Impacto 1,000    
I9        Impacto 1,011 0,067 15,128 0,000 
I8        Impacto 0,815 0,070 11,727 0,000 
I7        Impacto 0,980 0,069 14,110 0,000 
I6        Impacto 1,080 0,064 16,781 0,000 
I5        Impacto 1,103 0,065 17,003 0,000 
I4        Impacto 0,787 0,064 12,321 0,000 
I3        Impacto 0,920 0,064 14,483 0,000 
I2        Impacto 0,801 0,063 12,674 0,000 
I1        Impacto 0,964 0,073 13,281 0,000 
CO5    CC 1,106 0,060 18,528 0,000 
CO9    CC 1,169 0,065 18,022 0,000 
CO13  CC 1,000    

Fonte: Dados da pesquisa - Extraído do software AMOS (Pesos da regressão) 
*S.E – Erro-Padrão 
*R.C. – Razão Crítica 

 

 

A verificação de estimativas transgressoras mostra que todos os índices dos 

coeficientes padronizados foram aceitáveis, abaixo de um, sem observância de ca-

sos com problemas quanto a erros padrão nem variâncias negativas. Todas as esti-

mativas foram estatisticamente significantes (p<0,05), conforme mostra as Tabelas 

31 e 32. 
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Tabela 31 - Coeficientes de regressão padronizados Modelo IV - relação do impacto do 
treinamento com cooperação com os colegas 

 Estimativa 

CC      Impacto 0,160 
I10       Impacto 0,796 
I9         Impacto 0,770 
I8         Impacto 0,709 
I7         Impacto 0,814 
I6         Impacto 0,917 
I5         Impacto 0,925 
I4         Impacto 0,736 
I3         Impacto 0,826 
I2         Impacto 0,750 
I1         Impacto 0,775 
CO5     CC 0,920 
CO9     CC 0,898 
CO13   CC 0,857 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 

Tabela 32 - Variâncias Modelo IV - relação do impacto do treinamento com cooperação 
com os colegas 

Fonte: Dados da pesquisa (extraído do software AMOS) 
*S.E – Erro-Padrão 
*R.C. – Razão Crítica 

 

 

A avaliação da qualidade do ajuste geral do modelo, exposta na Tabela 33, 

evidencia os resultados comparativos, com as respectivas medidas de ajustamento, 

do modelo inicial com o modelo final. 

  

 Estimativa *S.E. *C.R. P 
e21 - Impacto 0,882 0,122 7,206 0,000 
e26 - Cooperação com os cole-

gas 
0,362 0,046 7,938 0,000 

e1   - Impacto 0,510 0,052 9,884 0,000 
e2   - Impacto 0,618 0,063 9,760 0,000 
e3   - Impacto 0,580 0,058 9,984 0,000 
e4   - Impacto 0,430 0,044 9,697 0,000 
e5   - Impacto 0,194 0,025 7,665 0,000 
e6   - Impacto 0,180 0,025 7,310 0,000 
e7   - Impacto 0,461 0,046 9,937 0,000 
e8   - Impacto 0,346 0,036 9,720 0,000 
e9   - Impacto 0,440 0,044 10,075 0,000 
e10 - Impacto 0,544 0,054 10,029 0,000 
e23 - Coop. com os colegas 0,082 0,015  5,386 0,000 
e24 - Coop. com os colegas 0,122 0,019 6,546 0,000 
e25 - Coop. com os colegas 0,134 0,017 8,117 0,000 
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Tabela 33 - Índices de ajuste do Modelo IV - relação do impacto do treinamento com 
cooperação com os colegas 

Categorias Índices de ajustes 
Resultados  

Nível de 
Aceitação Modelo 

Inicial 
Modelo 

Final 

Medidas 
Absolutas  

Qui-quadrado (X²) 273,489 117,456 - 

Graus de liberdade 64 53 > 1 

P-value 0,000 0,000 > 0,01 

RMSEA 0,119 0,073 < 0,08 

GFI 0,827 0,930 > 0,9 

Medidas 
Incrementais  

NFI 0,897 0,956 > 0,9 

TLI 0,901 0,963 > 0,9 

AGFI 0,754 0,880 > 0,9 

Medidas de 
Parcimônia  

Qui-quadrado normalizado (X2/g.l) 4,273 2,216 Entre 0 e 3 

CFI 0,919 0,975 > 0,9 

PCFI 0,754 0,662 > 0,6 

PNFI 0,736 0,649 > 0,6 

PGFI 0,582 0,542 > 0,6 

Fonte: Dados da pesquisa  
Baseado em Hair Jr. et al (2005) 

 

 

A avaliação dos índices obtidos no modelo final indica que o modelo global 

está ajustado e nos limites aceitos para um bom modelo.  

O valor do qui-quadrado normalizado (2,216) foi significativamente abaixo de 

3. O ajuste absoluto foi verificado através do índice de qualidade do ajuste GFI = 

0,93, que apresentou valor idealmente superior ao aceitável, indicando que as variá-

veis observadas são explicadas pelas covariâncias do modelo, e pela razão do erro 

quadrado médio de aproximação RMSEA = 0,073 indicando um ajuste bom do mo-

delo.  

Os índices de ajuste normalizado e comparativo (NFI e CFI) foram 0,95 e 

0,97, respectivamente, o que sugere uma boa aceitabilidade de ajuste. Ainda com 

relação ao ajustamento global, de acordo com os valores apresentados na Tabela 

33, dois índices (AGFI= 0,87 e PGFI= 0,59) mostram valores um pouco abaixo do 

aceito pelos autores, no entanto, observa-se que oito de um total de dez confirma-

ram a adequação do modelo. 

Concluídos os ajustes realizou-se a análise dos resíduos no modelo com base 

na matriz de covariâncias dos resíduos padronizados. A análise apontou que todos 

os itens estão significativamente correlacionados e nenhum excedeu o valor 2,58. 
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De acordo com o demonstrado na Tabela 34, indicando ótima consistência entre o 

modelo hipotético e os dados. 

 

Tabela 34 - Matriz de covariâncias dos resíduos padronizados do Modelo IV - relação do 
impacto do treinamento com cooperação com os colegas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (extraído do software AMOS) 
 

Tendo em vista os resultados gerais obtidos, o modelo IV (Figura 11) pode ser 

considerado adequado, pois teve índices de ajustamento satisfatórios, próximos ou 

superiores aos valores críticos e não há necessidade de modificações. Pode-se as-

sim concluir, que o modelo estrutural IV testado representa o mais parcimonioso pa-

ra explicar a relação entre as variáveis analisadas.  
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Figura 11 - Diagrama de caminhos dos construtos impacto do treinamento e cooperação 
com os colegas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Qui-quadrado = 117,456; gl= 53; Valor p = > 0.01; GFI= 0,93; CFI= 0,97; RMSEA = 0.73 

 

 

Os resultados alcançados pelo modelo permitem afirmar que a dimensão 

cooperação com os colegas pode ser explicada pelo impacto do treinamento no 

trabalho em 3%, com peso de 0,16, demonstrando que na percepção dos 

servidores, respondentes da pesquisa, há influência positiva do impacto dos 

treinamentos nas ações espontâneas de cooperação com os colegas, no entanto, 

em um grau muito baixo.  O impacto do treinamento explica, de forma positiva, 3% 

da orientação a colega menos experiente no trabalho, que se sente confuso no 

trabalho, a ajuda a colega com dificuldades no trabalho. 

A dimensão CC é definida como ações de oferta de ajuda e de apoio aos 

colegas de trabalho na organização (SIQUEIRA et al, 2014) e contempla gestos 

voluntários de ajuda a um colega quando estes têm problemas relacionados ao 

trabalho. Essas atitudes facilitam a relação entre indivíduos nos contextos de 

trabalho e beneficiam a organização.  
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Devido a insuficiência de trabalhos focando a relação entre impacto do 

treinamento e as dimensões de CCO, as comparações dos resultados serão feitas 

com outras pesquisas que avaliaram a cooperação com os colegas, mesmo sendo 

relacionada com outros construtos, que poderão dar contribuições para este 

trabalho. 

Assim, constata-se na pesquisa de Tinti (2014) que dentre as dimensões 

avaliadas a CC foi a única que não teve impacto significativo com as políticas e 

práticas de recursos humanos da organização. Segundo o autor a CC refere-se 

muito mais a sentimentos de amizade, coleguismo e não tratam da relação direta 

entre indivíduo e organização, mas entre indivíduos.  

Por sua vez os estudos de Garcia (2013) demonstraram que apenas duas 

dimensões de CCO, dentre elas CC, receberam impacto positivo de percepção de 

saúde organizacional e espiritualidade no trabalho. Contudo, o índice de correlação 

entre cooperação com os colegas e as duas dimensões de percepção de saúde 

organizacional indicou que com a dimensão integração de pessoas e equipes houve 

correlação baixa, positiva e significativa, levando a autora a concluir que a oferta de 

cooperação com colegas guarda uma frágil relação com integração de pessoas e 

equipes. 

Já nos achados de Martins et al (2015) a cooperação com colegas foi mais 

bem explicada pela dimensão “absorção” de “engajamento no trabalho”, contudo os 

percentuais de explicação de todos os modelos foram baixos e estes mostraram 

valores ainda mais baixos comparando aos resultados obtidos para as demais 

dimensões do construto comportamentos de cidadania organizacional. 

Corrobora-se ainda os achados de Rego (2002) ao concluiu em sua pesquisa 

que as relações positivas entre os colegas podem contribuir para humanização dos 

locais de trabalho e, assim, fomentar os comportamentos de cidadania 

organizacional. No entanto, um clima de autointeresse pode gerar efeitos negativos 

sobre: satisfação, comprometimento organizacional, coesão do grupo. 

Com relação aos tipos de tarefas executadas no ambiente de trabalho, Rego 

(2002) esclarece que durante o desempenho das atribuições na organização, o 

colaborador pode desenvolver dois tipos de tarefas: as inerentes ao cargo ocupado 

e que fazem parte do cumprimento das obrigações, e as voluntárias, que não são 



164 

 

reconhecidas formalmente em sistema de remuneração. O Autor defende que as 

ações voluntárias são favorecidas pela relação de identificação entre os colegas de 

trabalho  

Percebe-se que os resultados de tais pesquisas, de certa forma, estão 

relacionados aos achados nesta investigação, uma vez que apontam níveis baixos 

de influência de CC tanto em relação a políticas da gestão e aspectos do contexto 

de trabalho quanto à integração com pessoas. Ainda assim, dois autores convergem 

quando sugerem que a CC ocorre na relação direta entre indivíduos e que as ações 

voluntárias emergem da identificação entre colegas de trabalho. 

No caso dos ambientes pós-treinamentos, objeto investigado nesta pesquisa, 

segundo Tannembaum e Yukl (1992), com o retorno dos treinados ao ambiente de 

trabalho, pode influenciar a efetividade do programa de treinamento, uma vez que 

adquirir novas habilidades e ter boas intenções quanto ao treinamento é importante, 

mas não é suficiente para haver impacto do treinamento sobre o desempenho, pois 

há obstáculos que podem impedir ou dificultar a transferência de conhecimentos 

adquiridos, como por exemplo, a falta de suporte organizacional, dificuldades de 

relação com a gerência, entre outros. 

Em consonância a esse fato, Abbad (1999) enfatiza que no caso do 

treinamento, a relação entre aprendizagem e transferência seria influenciada pela 

motivação para transferir o aprendido para o trabalho, que recebe influência do 

ambiente, podendo-se observar uma relação entre estimulação do ambiente e o 

clima de comprometimento dos funcionários para com a organização. 

Ainda sobre o assunto, Roullier & Goldstein (1993), afirmam que se os 

treinados não perceberem um clima de trabalho favorável à transferência de 

aprendizagem do treinamento, não se sentirão dispostos a aplicar habilidades 

aprendidas. 

Diante da discussão apresentada, pode-se concluir que as ações de 

cooperação com os colegas poderá ser influenciada pelo ambiente de trabalho em 

que haja um clima favorável, proveniente do suporte e motivação recebidos das 

chefias e colegas de trabalho. Como observado, um ambiente que dispõe de 

recursos necessários para o desempenho das atividades e favorece 

relacionamentos interpessoais harmonioso entre pares e lideres, tendem a 
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apresentar índices de motivação que contribuem para manifestação de 

comportamentos espontâneos, a exemplo de ações de cooperação com os colegas, 

beneficiando o setor de trabalho e a instituição em que atuam.  

Com referência aos resultados evidenciados no modelo, estes indicam que os 

efeitos dos treinamentos na instituição investigada estão contribuindo pouco para a 

oferta de ações de cooperação com os colegas, sugerindo que está faltando 

estimulos no ambiente para ocorrência de CCO, os quais procedem da percepção 

de suporte e motivação recebidos das chefias e colegas de trabalho, a fim de que 

haja motivação para transferir o aprendido para o trabalho, e assim gerar mudanças 

sobre as atitudes e motivação dos servidores em prol de ações que tornem o clima 

do ambiente de trabalho mais favorável à manifestação de tais comportamentos. 

Finalmente, a partir das análises realizadas através da SEM, apresenta-se no 

Quadro 6 uma síntese do que foi encontrado em relação às hipóteses formuladas. 

 

Quadro 6 - Avaliação das hipóteses a partir dos resultados obtidos na SEM 

Hipótese Resultado Obtido 

H4: Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no tra-
balho (medido em amplitude) e a percepção do desenvolvimento 
profissional. 

Confirmada 

H5a: Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no 
trabalho (medido em amplitude) e as sugestões criativas 

Confirmada 

H5b: Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no 
trabalho (medido em amplitude) e a divulgação da imagem organi-
zacional 

Confirmada 

H5c: Existe relação positiva entre o impacto do treinamento no 
trabalho (medido em amplitude) e a cooperação com os colegas. 

Confirmada 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.6 GRUPO FOCAL COM AS CHEFIAS IMEDIATAS 
 

Como previsto nos objetivos desta pesquisa, a última etapa foi conhecer a 

percepção das chefias imediatas dos capacitados (heteroavaliação), quanto aos 

impactos da capacitação no trabalho dos servidores por eles liderados, utilizando-se 

a técnica do Grupo Focal. 

Assim, a escolha dos participantes que integraram o grupo focal foi feita com 

base na lista dos egressos dos cursos de capacitação avaliados, sendo 

selecionados os chefes que tiveram mais subordinados capacitados e que também 
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foram respondentes desta pesquisa. Dos 16 convidados, estiveram presentes 11 

chefias de unidades organizacionais, ocupantes de cargo de nível médio e superior 

sendo a amostra considerada válida, uma vez que todos os participantes atendiam 

aos critérios estabelecidos e ao propósito da pesquisa.  

Para conhecer o perfil dos participantes, os mesmos preencheram o 

Formulário de Dados Pessoais e Funcionais elaborado pela pesquisadora (Apêndice 

G). Os dados estão apresentados na Tabela 35.  

 
Tabela 35 - Dados pessoais e funcionais dos participantes do grupo focal 

Variáveis F % Variáveis F % 

Sexo   Cargo    

Feminino 7 64,0 Assistente em Administração 4 36,4 

Masculino 4 36,0 Auxiliar em Administração 1 9,1 

   Administrador 2 18,2 

Faixa etária   Téc. em Assuntos Educacionais 1 9,1 
Entre 20 e 30 anos   1 9,1 Enfermeira 1 9,1 
Entre 31 e 40 anos   6 54,5 Secretária Executiva 1 9,1 
Entre 41 e 50 anos   4 36,4 Técnico Laboratório/Informática 1 9,1 
      
Último grau escolarida-
de  

 
Função que exerce na Instituição 

 
 

Ensino Médio 1 9,1 Chefe de Gabinete 1 9,1 

Superior 2 18,2 Secretário de Administração 1 9,1 

Especialização 6 54,5 Diretor de Sistemas de Informação 1 9,1 

Mestrado 2 18,2 Diretora de Compras e Licitação 1 9,1 

   Diretora de Registro Acadêmico 1 9,1 

Área de formação   Coordenadora de Protocolo 1 9,1 

Tecnologia em Alimentos 1 9,1 Coordenador de Licitações 1 9,1 

Ciência da Computação 1 9,1 Coordenadora de Planejamento 1 9,1 

Letras 1 9,1 Coordenadora de Logística 1 9,1 

Ciências Econômicas 2 18,2 Coordenador de Projetos 1 9,1 

Pedagogia 1 9,1 Coordenadora de Atenção à Saúde 1 9,1 

Enfermagem 1 9,1    

Administração 2 18,2 Tempo na função atual   

História/Administração 1 9,1 7 anos 1 9,1 

Não informou 1 9,1 5 anos 1 9,1 

   4 anos 3 27,3 

Tempo Serviço na Instituição 3 anos 3 27,3 

05 anos 1 9,1 2 anos 2 18,2 

08 anos 6 54,5 1 ano e meio 1 9,1 

10 anos 3 27,3    

12 anos 1 9,1    

Fonte: Dados da Pesquisa   
F = frequência; % = porcentagem. 
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O perfil predominante dos participantes foi do sexo feminino (64%). A maioria 

possuía idade entre 31 e 50 anos, com concentração de 54,5% entre 31 e 40 anos, 

apenas um na faixa etária de 20 e 30 anos e não houve participante com idade 

acima de 50 anos. 

Em relação à escolaridade, a maioria tem pós-graduação (72,7%), 

distribuídos entre especialização (54,5%), e com mestrado (18,2%). Apenas um 

participante tem somente o ensino médio, representando 9,1% dos participantes. 

Quanto à área de formação, observa-se a participação de dois economistas; dois 

administradores; um tecnólogo em alimentos; um na área de ciência da computação, 

dois com licenciatura (Letras e História), um em pedagogia e outro em enfermagem. 

No que se refere ao tempo de serviço foi observada heterogeneidade dos 

participantes com variação de 5 a 12 anos, assim distribuída: seis servidores 

(54,5%) com 8 anos na instituição; três (27,3%) com 10 anos; um com 5 anos e um 

servidor com 12 anos na organização. 

De acordo com as informações, dentre os 11 participantes do grupo focal, 4 

servidores (36,4%) são ocupantes do cargo de Assistente em Administração, 2 

(18,2%) do cargo de Administrador, 1 do cargo de Enfermagem, 1 Secretária 

Executiva, 1 Técnico em Assuntos Educacionais, 1 Técnico em Laboratório (Ênfase 

em Informática) e 1 do cargo de Auxiliar em Administração. 

Quanto às funções exercidas, observou-se que cada participante ocupa uma 

função distinta, sendo que a maioria (54,6%) tem um tempo de 3 a 4 anos no 

exercício da atual função. Cabe registrar que dentre os participantes tem um que há 

sete anos exerce a mesma função e outro está apenas há um ano e meio na atual 

função, no entanto já ocupou outras funções anteriores à informada. 

Feita a caracterização da amostra, segue-se a interpretação e apresentação 

dos resultados obtidos. 
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4.6.1 Resultados do Grupo Focal  
 

 

Nesse subitem será apresentada a análise de conteúdo dos dados obtidos no 

grupo focal. A construção do mesmo ocorreu após transcrição dos dados obtidos, via 

gravação, resultando em um corpus composto de 16 laudas. Conforme descrito no 

capítulo procedimentos metodológicos, o conteúdo analisado foi categorizado res-

peitando as três categorias teóricas eleitas, definidas preliminarmente com base na 

literatura dos construtos impacto do treinamento no trabalho, suporte à transferência 

do treinamento e nos resultado obtidos na parte quantitativa com os egressos dos 

cursos, assim denominadas: Efeitos do treinamento no desempenho dos egressos, 

Fatores de apoio à transferência do treinamento e Efeitos da política de capacitação 

da instituição. A seguir, serão apresentados os resultados separados por categoria, 

com as definições, análises e verbalizações externalizadas pelos participantes. 

 

Categoria 1: Efeitos do treinamento no desempenho dos egressos  

As perguntas aqui inseridas buscavam investigar se e como as chefias imedi-

atas identificavam ou descreviam as mudanças ocorridas nos egressos, em decor-

rência dos treinamentos dos quais participaram.  

No que tange a percepção de mudanças, de forma geral, os participantes re-

lataram que foi possível identificar os efeitos dos cursos no desempenho dos egres-

sos. Porém, a fala dos gestores remete esses efeitos observáveis em dois grupos 

distintos: no primeiro seria as mudanças mais visíveis e mais identificadas nos com-

portamentos e nas atitudes dos servidores, resultado dos cursos que objetivavam o 

desenvolvimento de competências individuais, como por exemplo, os cursos: Modu-

lar em Informática Avançada, Básico de Libras, Gerenciamento do Tempo, Inclusão 

e Acessibilidade. No segundo grupo, seriam mudanças perceptíveis, porém, não 

muito significativas na realização do próprio trabalho pelos servidores, alcançados 

através de cursos nos quais o objetivo era o desenvolvimento de habilidades técni-

cas e operacionais, como no exemplo dos cursos: Primeiros Socorros e Preservação 

e Conservação em Documentos Bibliográficos.  

A partir dessa classificação, que teve um indicativo dos próprios gestores, “[...] 

essa diferença entre os cursos que desenvolvem o comportamental e os que desen-
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volvem a parte profissional e técnica [...] os cursos voltados para o desenvolvimento 

pessoal e comportamental é que realmente tem surtido um efeito muito bom [...]” 

(G2), pode-se observar uma conformidade com a literatura sobre TD&E ao apontar 

que ao avaliar ações de capacitação já realizadas, busca-se a efetividades de seus 

resultados acerca da transferência dos conhecimentos adquiridos para o ambiente 

de trabalho e também, as possíveis alterações comportamentais do aprendiz 

(ABBAD et al 2006). 

Assim, partindo dessa organização, os gestores identificam maiores impactos 

nos cursos que tratam do desenvolvimento de pessoas e que fazem parte do Pro-

grama de Desenvolvimento Pessoal do que aqueles que dizem respeito as melhorias 

operacionais ou que pertencem aos Programa de Desenvolvimento de Carreiras. A 

razão disso se deve segundo os mesmo que há uma deficiência na oferta de treina-

mentos mais técnicos, aqueles que dizem respeito às rotinas de trabalho e a sua 

execução.    

Aqui, compete salientar que existem lacunas a serem preenchidas entre o 

momento em que ocorre o levantamento das necessidades de capacitação de cada 

setor, a etapa de planejamento para a realização de cada curso e, por fim, a avalia-

ção desses treinamentos. Esse fato confirma os achados da análise documental que 

identificou que a política de capacitação profissional da UNIVASF não atendia a to-

dos os itens que compõem as etapas do sistema de treinamento, segundo o modelo 

proposto por Borges-Andrade (2006).   

Cabe ressaltar aqui que um dos pontos levantados pelos gestores diz respeito 

às diferenças observadas entre os cursos realizados pela instituição, alvos desta 

pesquisa e aqueles realizados externos à instituição. Para a maioria dos gestores as 

capacitações internas parecem estar mais focadas no contexto de trabalho da insti-

tuição e, portanto, haveria mais aproveitamento dos conhecimentos adquiridos, as-

sim, os cursos na modalidade à distância parecem estar mais direcionados a obten-

ção de progressão e retribuição pecuniária, sendo uma busca individual do servidor 

que às vezes a chefia nem toma conhecimento. Embora em minoria, alguns gestores 

discordam acreditando que cursos externos podem servir “como motivação para a 

pessoa trabalhar mais e bem” (G4) e identifica em seu setor os efeitos dos cursos 

tanto externos, como internos. Dessa maneira, se não existe uma oferta ainda satis-

fatória na instituição, a busca por cursos externos se torna válida e necessária. Além 
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do mais porque não aproveitar os cursos oferecidos pelo próprio governo, como os 

do ENAP, por exemplo. 

Com relação à transferência dos conhecimentos adquiridos nos treinamentos 

para as atividades dos egressos, houve consenso de que existe aprendizagem. Po-

rém em alguns casos, essa aprendizagem para o ambiente de trabalho precisaria de 

mais atenção e adoção de ações práticas para que possa ser bem executada. 

Exemplo disso seriam os cursos de libras e informática, em que é perceptível a 

aprendizagem do servidor, mas existem empecilhos à sua aplicação, como a ausên-

cia de prática cotidiana e continuidade da aprendizagem que pode ser perder sem o 

uso no seu ambiente de trabalho. 

Uma análise, por parte do grupo, das razões para essa descontinuidade das 

ações que reforcem a aprendizagem iniciada esbarra, mais uma vez, na ausência de 

avaliações de impacto, que tragam um retorno para além da reação causada pelo 

curso.  

Sobre essa questão, a literatura mostra que outros fatores influenciam a 

transferência, como oportunidade para aplicar, motivação para transferir, suporte dos 

superiores e dos pares, dentre outros. Assim, esses resultados corroboram também 

aos achados de Abbad et al (2001), que a aprendizagem não está diretamente rela-

cionada com impacto. 

No que concerne a contribuição das ações de capacitação para iniciativas dos 

servidores em realizar sugestões de mudanças nas rotinas de trabalho, foi evidenci-

ado pela maioria dos gestores que existe parcialmente essa iniciativa, sendo apon-

tado como obstáculos: relacionados à estrutura física, o tipo de ação que o servidor 

foi capacitado e “que depende das relações do grupo de trabalho” (G8) e “Depende 

da postura da chefia também de acolher” (G10). 

Nesse sentido, cabe destacar que os resultados dos dados quantitativos des-

ta pesquisa, apontados no Modelo Estrutural que expressa as relações entre o im-

pacto do treinamento no trabalho com a dimensão cooperação com os colegas, evi-

denciaram que as ações de capacitação explicam apenas 3% das manifestações 

voluntárias em prol da cooperação com os colegas. 

Essa constatação sugere o que foi evidenciado por Tannembaum e Yukl 

(1992), que adquirir novas habilidades e ter boas intenções quanto ao treinamento é 
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importante, mas não é suficiente para haver impacto sobre o desempenho, pois há 

obstáculos que podem impedir ou dificultar a transferência de conhecimentos 

adquiridos, como por exemplo, a falta de suporte organizacional, dificuldades de 

relação com a chefia, entre outros. 

Em consonância,  Abbad (1999) enfatiza que no caso do treinamento, a 

relação entre aprendizagem e transferência seria influenciada pela motivação para 

transferir o aprendido para o trabalho, que recebe influência do ambiente, podendo-

se observar uma relação entre estimulação do ambiente e o clima de 

comprometimento dos funcionários para com a organização. 

Quanto aos impactos produzidos pelos cursos para o cometimento de menos 

erros a partir das novas habilidades aprendidas, os participantes reconhecem que os 

servidores capacitados voltam mais motivados, com mais atenção e com um olhar 

mais crítico.  No que se diz respeito à motivação, segundo Araujo (2013) é um dos 

efeitos indiretos agregados ao desempenho dos egressos de treinamento e tem se 

mostrado como preditor de aprendizagem e transferência.  

Para os gestores participantes, há uma percepção de melhoria na qualidade 

do trabalho realizado pelos servidores após as capacitações. Em alguns casos, foi 

observado que houve também mudanças que beneficiaram todas as pessoas da 

equipe, através de novas propostas para as rotinas de trabalho. 

 
Categoria 2: Fatores de apoio à transferência do treinamento   

 

Os questionamentos aqui introduzidos pretendiam examinar como os 

gestores reconheciam ou descreviam os fatores de apoio e suporte, da chefia e 

colegas, para transferência do que foi aprendido nas ações de capacitação para o 

contexto do trabalho. 

Inicialmente buscou-se investigar a existência de fatores de apoio que 

contribuem para que o servidor egresso de ações de capacitação possa fazer a 

transferência do treinamento para o trabalho. Esse questionamento incentivou a 

discussão e o posicionamento das chefias. Todos concordaram que tem sido dado o 

apoio, contudo há muito que melhorar. Para tanto, os gestores percebem que há 

uma ausência de pró-atividade em alguns servidores, mas também reconhecem a 

necessidade de um amadurecimento tanto da chefia, quanto dos servidores, para 
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que ocorra a transferência do treinamento. Isso posto, nos remete, mais uma vez, à 

suposição de que na instituição pesquisada falta apoio da equipe do servidor 

egresso à aplicação dos treinamentos no trabalho. 

Sobre esse aspecto a literatura aponta que limitações no ambiente pós-

treinamentos poderiam prejudicar a aplicação, no trabalho, das habilidades 

adquiridas por meio de treinamento. Destarte, é importante que haja um clima 

favorável, proveniente do suporte e motivação recebidos das chefias e colegas de 

trabalho, para que os egressos se sintam dispostos a aplicar habilidades aprendidas. 

Corroborando, Freitas (2005) ressalta que há muitas evidências empíricas no 

âmbito nacional de que aspectos contextuais, como o apoio oferecido pelo gestor e 

pelos colegas, afetam a transferência da aprendizagem e, por conseguinte, a 

expressão de competências no trabalho. De acordo com Freitas (2005), 81% das 

pesquisas realizadas no Brasil entre 1998 e 2004, indicaram o suporte psicossocial 

(apoio dos colegas e da chefia) como o principal preditor de impacto de treinamento 

no trabalho. Em vista disso, o suporte psicossocial deveria ser o aspecto 

fundamental a ser considerado pelos gestores interessados em melhorar os efeitos 

dos treinamentos no desempenho dos treinados e nos contextos de trabalho.  

Nessa mesma linha, Abbad (1999) e Coelho Jr. et al (2006) afirmam que um 

treinamento, por melhor que seja não será capaz de garantir a transferência das 

competências adquiridas em treinamento para o trabalho, se não houver apoio 

organizacional para tal. 

Por sua vez, Araújo (2009) também encontrou resultados que confirmam os 

achados de pesquisas anteriores, as quais demonstram a importância das condições 

contextuais do trabalho para garantir que os treinamentos proporcionados sejam 

efetivos e eficazes nas mudanças de desempenho e contextos de trabalho. 

Quanto ao grupo focal chama a atenção que, em relação à questão debatida 

relacionada aos fatores de apoio à transferência dos treinamentos, observou-se uma 

participação menor dos chefes e poucos argumentos substanciados. As falhas 

apontadas foram atribuídas à formatação dos cursos, aos servidores participantes e 

ao apoio da equipe, sendo este último em um grau menor. Por outro lado, constatou-

se que houve um despertar de alguns chefes participantes quanto à relevância do 
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seu papel como contribuidor para a efetividade dos treinamentos na sua unidade de 

trabalho.  

Assim, na percepção das chefias participantes do grupo focal, ficou 

evidenciado que falta apoio aos egressos para que ocorra a transferência do 

treinamento nas unidades organizacionais ali representadas. 

 

Categoria 3: Efeitos da Política de capacitação da Instituição  

As questões foram formuladas buscando investigar como as chefias imediatas 

percebem e descrevem os resultados gerados, acerca da política de capacitação, 

para os servidores e a instituição. 

No que diz respeito a percepção dos participantes, de forma geral, há o 

reconhecimento de que existem resultados positivos nos aspectos relacionados a 

melhoria no desempenho dos servidores e das relações de trabalho, sendo as 

mudanças relacionadas às alterações nas atitudes e comportamentos, tais como: 

motivação, entusiasmo e integração com os colegas, mais detectáveis. No entanto, 

quanto a retornos para a instituição, identificaram que as ações de capacitação 

estão gerando poucos resultados satisfatórios.  

Em que pese o planejamento e a execução da política, os gestores percebem 

que houve avanços importantes por parte da coordenação responsável pela 

elaboração do plano anual de capacitação, “[...] nesse aspecto do avanço, a 

coordenação de capacitação está bem mais próxima dos setores e apoiando mais 

nossas propostas” (G2). Porém, reconhecem que há necessidade de implementar 

melhorias e adequação da política às necessidades técnicas das unidades de 

trabalho, e dessa forma, viabilizar a aplicação dos treinamentos no trabalho, 

suscitando benefícios para os servidores e, consequentemente, resultados positivos 

para a instituição. 

Nesse caso, essa verificação converge, mais uma vez, com os achados da 

análise documental ao identificar que a política de capacitação profissional da 

UNIVASF, no que compete ao processo de treinamento preconizado pela área de 

TD&E, não está considerando na elaboração do plano, o levantamento das 

necessidades no nível organizacional, que foca causas e propõe soluções para os 

problemas que afetam a vida da organização. Sobre esse aspecto a literatura enfoca 
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que os objetivos dos treinamentos devem estar alinhados às estratégias da 

organização:  

Os objetivos organizacionais determinam os objetivos de treinamen-
to, a fim de garantir que sejam projetados para melhorar a perfor-
mance dos empregados em um fator crítico de trabalho. Para tanto, 
requer-se alinhamento entre o que a organização necessita desen-
volver no nível da estratégia corporativa e os programas de treina-
mento realizados. (CAMPBELL, 1988, p.190) 

No que concerne às políticas de treinamento nas organizações, Abbad e 

Sallorenzo (2001) relatam que fatores como políticas organizacionais de treinamento 

e desenvolvimento de pessoal, qualidade dos locais de trabalho e dos suportes ao 

desempenho (material, financeiro e gerencial), bem como a qualidade da avaliação 

de necessidades de treinamento, influenciam os níveis de eficácia dos sistemas de 

treinamento.    

Também se corrobora os resultados aqui apresentados com o descrito por 

Oliveira (2003), visto que muitos treinamentos acabam não atingindo seus objetivos 

por terem sido mal desenhados, projetado de forma inadequada em relação às 

necessidades dele, aos seus objetivos ou a algum aspecto técnico-pedagógico da 

situação de aprendizagem propriamente dita. O mau uso de técnicas pode conduzir 

a resultados desastrosos de treinamento e à formação de preconceitos sobre essas 

técnicas. 

Com relação aos efeitos da política de capacitação para o desenvolvimento 

profissional dos servidores capacitados, foi relatado aos participantes que os 

resultados da pesquisa com os egressos revelaram a percepção de uma baixa 

influência do impacto das capacitações no seu próprio desenvolvimento profissional. 

Sobre essa questão, a maioria dos gestores reconhece que essa baixa influência é 

decorrente de vários fatores, que além dos atribuídos às expectativas individuas, 

estes são resultantes também de uma combinação de processos, além dos 

resultados dos treinamentos, tais como: o objetivo que levou a fazer o curso, a 

questão da formatação dos cursos, falta de apoio dos colegas e chefes, expectativa 

frustrada em relação ao curso, falta de cursos voltados para a área técnica e 

operacional, às vezes o curso oferecido não atende as necessidades dos 

capacitados, mas é o que está à disposição. “[...] no momento que eu vou e busco 

esse curso ele não vai ter aquela influência tão positiva quanto esperada” (G1).  



175 

 

Para tanto, foram apontados, ainda, como fatores impeditivos a falta de apoio 

e de reconhecimento da chefia para com o servidor pós-treinado e o fato da política 

de capacitação na instituição ser objetivada e focada apenas em indicadores 

quantitativos, atribuindo falta de atenção no papel da universidade como órgão 

capacitador.  ”...nós crescemos em número de capacitação, mas não estamos 

crescendo em qualidade, ou seja, nós avançamos bastante nesse quantitativo, em 

termos qualitativos não há indicador...” (G6). 

Dessa forma, é possível inferir que na percepção das chefias imediatas da 

UNIVASF, o desenvolvimento profissional não está só relacionado à participação 

dos servidores nas ações de treinamento. Uma vez que já foi evidenciado que o 

funcionamento no geral dos cursos está trazendo resultados positivos para a 

qualidade do trabalho, mas para o desenvolvimento profissional parece não ser 

suficiente, já que, de acordo com os participantes, é multifatorial e depende da 

combinação dos vários fatores citados e que sobrepõem à ação de participação em 

treinamento, domínio do assunto e aplicação do que aprendeu. 

Sobre essa perspectiva, Monteiro e Mourão (2016) relatam que as 

percepções que as pessoas têm do ambiente, de fato, afetam a sua forma de 

atuação nesses espaços. Assim, se uma pessoa não percebe que seu esforço é 

valorizado e recompensado, é possível que ela reduza suas tentativas de acerto. 

Dessa forma, no presente estudo o desenvolvimento profissional dos indivíduos 

parte de um pressuposto de que este depende do contexto no qual eles estão 

inseridos. Nesse sentido, os resultados confirmam o demonstrado em outras 

pesquisas (MOURÃO, PORTO, & PUENTE-PALACIOS, 2014; MONTEIRO e 

MOURÃO, 2016) de que o desenvolvimento profissional também depende de 

aspectos relativos, simultaneamente, ao indivíduo e ao contexto, como é o caso 

evidenciado na instituição pesquisada. 

Essas evidências confirmam a constatação de Mourão, Porto, & Puente-

Palacios (2014) de que o desenvolvimento profissional é resultado de um conjunto 

extenso de variáveis, como as ações de capacitação, a aprendizagem informal no 

local de trabalho e a experiência adquirida ao longo dos anos. 

Por fim, observou-se que os gestores percebem resultados positivos e 

avanços importantes na política de capacitação, no entanto, ainda demanda a 

implementação de melhorias. E para a baixa influência dos eventos de capacitação 
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sobre o desenvolvimento profissional é que este decorre de vários fatores, além da 

participação em treinamentos. 

Concluindo, pode-se verificar na apresentação do Quadro 7 a síntese da 

percepção dos integrantes do grupo focal, sobre o impacto das ações de 

capacitação no trabalho dos egressos na instituição, com trechos das falas que 

ilustra os relatos interpretados indutivamente e categorizado para análise. 

-  

Quadro 7 - Síntese das falas e categorias do grupo focal 
Categorias 

 
Fragmentos ilustrativos das falas 

E
fe

it
o

s
 d

o
 t

re
in

a
m

e
n

to
 n

o
 d

e
s

e
m

p
e

n
h

o
 d

o
s

 e
g

re
s
s

o
s

 

“A maioria das capacitações oferecidas na universidade é em desenvol-
vimento pessoal e a gente tem observado que realmente melhora muito, 
principalmente no atendimento ao público e na relação entre os próprios 
servidores, mas ainda acho que tem um pouco de deficiência na parte 
técnica, não tem muitos cursos voltados para o desenvolvimento profissi-
onal [...]” (G7) 

 

“[...] essa diferença entre os cursos que desenvolvem o comportamental e 
os que desenvolvem a parte profissional e técnica [...]os cursos voltados 
para o desenvolvimento pessoal e comportamental é que realmente tem 
surtido um efeito muito bom [...]” (G2) 
 

“Há uma diferença entre desenvolvimento pessoal e o treinamento propri-
amente dito. É que vai agir diretamente nos processos de trabalho e den-
tro das nossas capacitações a gente sente falta do treinamento mais dire-
cionado aos processos de trabalho”. (G3) 

 

“[...] talvez a gente tenha nossa parcela de culpa porque nós responde-
mos o levantamento das necessidades de capacitação, e aí a gente real-
mente tem que priorizar essa parte mais profissional” (G2) 

 

“[...] em algumas ações de capacitação em que os servidores participam 
eu realmente vejo que os resultados e os efeitos são satisfatórios, para 
outras eu avalio como mediana. O servidor aprendeu, mas ainda não 
consegue aplicar”. (G2) 

 

“Em termos gerais, bem superficiais, motiva o servidor, ele tem mais au-
toestima e autoconfiança porque agora conhece a realidade, mas transfe-
rir para o local de trabalho ainda é um grande desafio”. (G6) 

 

“[...] eu percebo que alguns servidores, mesmo fazendo (capacitação) não 
sabem aplicar o que foi aprendido [...] Eu realmente não posso dizer aqui 
que foi suficiente, (que) o resultado dele está satisfatório” (G2) 

 

“[...] no meu ponto de vista, não depende ser de certas situações, mas 
depende da ação que o servidor foi capacitado. Então, em determinadas 
ações, ele volta sim com iniciativa e com o intuito de contribuir com seus 
colegas. Em alguns outros cursos eu não percebo isso”. (G3) 
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“[...] eu acho que depende também dos índices, das relações do grupo de 
trabalho”. (G8) 

 

“Depende também da postura da chefia de acolher”. (G10) 
 

“[...] no nosso setor a gente tem um bom tempo que não faz um curso 
voltado para nossas atividades diretas e eu acho que é algo até para a 
gente pensar. Assim com relação a isso, nos cursos que foram feitos, no 
retorno não houve essa exigência, não foi feita a exigência dessa multipli-
cação quase que imediata, e sim no decorrer da atividade, na construção 
do processo. Mas é algo para a gente amadurecer”. (G3) 

 

“Eu concordo que nessa questão das relações de trabalho, realmente tem 
essa espera para que o servidor tenha iniciativa de aplicar e mu-
dar/melhorar a rotina de trabalho”. (G2) 

 

“É claro que a forma de apoio, acolhimento da equipe e da chefia contri-
bui muito para que o servidor possa sentir-se à vontade e tranquilo para 
propor algo que vá mudar uma rotina de trabalho. Isso realmente é um 
ponto que deve ser considerado”. (G2) 

 

“[...] eu percebo que temos que fazer nossa parte nessas capacitações, 
porque muitas vezes a gente demanda o curso, mas não vai lá (conferi o 
curso preparado) e quando volta, acha que não foi ideal. Acho que aqui 
surgiu dois modelos novos de como tentar atingir essa transferência”. 
(G3) 
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“[...] apesar de sempre fazermos solicitações, somente agora no segundo 
semestre está sendo realizada uma capacitação diretamente para o 
nosso setor, pela ENAP, já que todas as nossas capacitações foram fora 
da instituição”. (G10) 

 

“Falando do meu setor, especificamente, não consigo visualizar algum 
resultado especifico que tenha gerado algum tipo de resultado das 
práticas que possam ser vinculadas à política de treinamento da 
instituição”. (G1) 

 

“Com relação à política, em si, concordo que a gente tem muito o que 
avançar, mas eu também concordo que nos últimos anos temos 
avançado bastante. Tem sido feita algumas parcerias com instituições e 
que provavelmente vai dar um up na nossa política, pelo menos a 
expectativa é boa”. (G8) 

 

“Eu volto para a questão das nossas demandas, porque vejo que a gente 
precisa conversar mais com a coordenação de capacitação sobre as 
nossas demandas especificas porque, realmente, a política de 
treinamento tem ficado mais aberta para a gente. Antes não tinha tanto 
esse diálogo e isso contribui muito”. (G2) 

 

“[...] nós crescemos em número de capacitação, mas não estamos 
crescendo em qualidade, ou seja, nós avançamos bastante nesse 
quantitativo, em termos qualitativos não há indicador [...]” (G6) 
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Quadro 7 - Síntese das falas e categorias do grupo focal 
“[...] eu acredito que a objetivação e o foco dos indicadores quantitativos 
até o momento foram importantes, avançou bastante, mas tem esses 
efeitos que eu considero estar relacionado com a baixa influência no 
desenvolvimento profissional, como também, a falta de atenção no papel 
da universidade como órgão capacitador. Esses dois pontos são os 
principais que influenciam no baixo desenvolvimento profissional”. (G6) 

 

“[...] esse momento de transferência desses acontecimentos que foram 
adquiridos exclusivos da capacitação, ele tem no seu local de trabalho 
esses mecanismos, ferramentas que favoreçam essa transferência do 
conhecimento? Se não, aí de fato as influências (no desenvolvimento 
profissional) vão ser falhas”. (G1) 

 

“[...] talvez a gente como chefias, não esteja mostrando para o servidor o 
quanto ele se desenvolveu (profissionalmente), talvez falte essa parte 
como chefia, porque nem sempre a gente percebe a nossa mudança”. 
(G8) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos relatos obtidos, observa-se a relevância do tema avaliado e a 

contribuição das chefias imediatas para a renovação de práticas organizacionais e 

implementação de novas estratégias na Universidade, decorrentes da realização dos 

eventos de capacitação. Em vista disso, terá melhorias nos ambientes de trabalho 

dos servidores, na instituição e, consequentemente, irá se refletir, também, na 

qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos.  

Por fim, a partir da análise das respostas dos participantes do grupo focal, 

elaborou-se um resumo que pode ser visualizado na Figura 12, com intuito de 

facilitar a visualização e o entendimento do leitor acerca dos principais resultados 

encontrados. 
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Figura 12 - Resumo dos principais resultados do Grupo Focal 
 
 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Impacto das Ações de Capacitação no Trabalho dos Servidores da UNIVASF 
Percepção das Chefias Imediatas 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

As evidências apontadas quanto à necessidade da ampliação de estudos 

abordando a avaliação de treinamento no campo das Universidades Públicas, bem 

como a identificação de lacunas a serem investigadas com pesquisas na área de 

treinamento, desenvolvimento e educação, conduziram a construção deste trabalho 

que buscou atender a agendas de pesquisa sugeridas por vários autores, 

destacando-se: Sonnentag (2002); Abbad et al (2006); Santo Filho e Mourão (2011); 

Araújo (2013); Santos e Mourão (2014); Mourão, Porto e Puente-Palacios (2014); e 

Abbad et al (2016), no prelo. 

Dessa forma, entre as sugestões apontadas, foi alvo de maior atenção no 

presente trabalho: o estudo do impacto do treinamento no trabalho, utilizando duas 

fontes de avaliação (treinando e chefias), a percepção de desenvolvimento 

profissional, estudo dos comportamentos de cidadania organizacional e o teste da 

relação entre estas três variáveis, trazendo o impacto do treinamento como variável 

independente. Ressaltando-se que na literatura nacional ainda não existiam 

pesquisas abordando essa relação causal, cujos testes foram realizados por meio da 

modelagem de equações estruturais, técnica ainda pouco utilizada em pesquisas 

nacionais na área de TD&E.  

Portanto, este trabalho teve como propósito avaliar o impacto das ações 

oferecidas pelo Plano Anual de Capacitação, de uma Universidade Pública Federal 

de Ensino Superior, no trabalho individual dos egressos dessas ações e investigar a 

relação do Impacto do Treinamento no Trabalho (medida em amplitude), com o 

Desenvolvimento Profissional e com os Comportamentos de Cidadania 

Organizacional. 

Nessa perspectiva, a pesquisa foi conduzida através de um plano de trabalho 

orientado a partir dos objetivos específicos que nortearam a coleta dos dados, 

constituído em etapas. Assim, seguem-se as principais conclusões encontradas nas 

diferentes etapas da pesquisa. 

No que concerne aos resultados da primeira etapa de trabalho, tem-se a 

análise documental, que coube responder ao primeiro objetivo específico proposto: 
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descrever a Política de Capacitação Profissional desenvolvida na Instituição 

estudada. Dessa forma, constatou-se que a instituição segue os princípios da 

legislação que norteia essa matéria em âmbito federal, porém, no que diz respeito às 

fases do processo de treinamento, conforme os parâmetros preconizados na 

literatura pesquisada que trata do sistema TD&E, foram identificadas algumas falhas 

no processo referentes às etapas de levantamento das necessidades de 

treinamentos (LNT) e avaliação.  

Com relação ao LNT, analisando-se a descrição dos métodos utilizados para 

tal levantamento, identificou-se a ausência de fatores relacionados às necessidades 

em nível organizacional. Foram considerados apenas os níveis individuais e das 

tarefas. O LNT foi direcionado às equipes ou servidores de forma mais 

individualizada, sem um propósito organizacional mais amplo que permitisse, 

posteriormente, avaliar o seu impacto no trabalho. Outro fato observado é que o 

determinante foi a indicação das chefias e não a análise da solicitação e sua relação 

com o problema e com a tarefa exercida pelo servidor. 

Na fase do processo concernente à avaliação de treinamento, constatou-se 

que na instituição é aplicada apenas a avaliação de reação ao término dos 

treinamentos, portanto, existem lacunas, conforme preconiza o subsistema de 

avaliação em TD&E, relativas às avaliações dos resultados e efeitos produzidos 

pelos treinamentos para os servidores e a organização, relacionados às aplicações 

dos treinamentos no trabalho, da melhoria nos níveis de desempenho individuais e 

dos grupos; e da efetividade dos treinamentos para a organização.  

Na segunda etapa, os dados obtidos são oriundos das percepções dos 

servidores acerca dos resultados das ações de capacitação e de situações do 

contexto relacionados ao seu ambiente de trabalho. Para tanto, dois foram os 

objetivos considerados: mensurar o grau de percepção dos egressos das ações de 

capacitação quanto: ao impacto produzido no trabalho dos mesmos (medida em 

amplitude), à percepção atual do desenvolvimento profissional e aos 

comportamentos de cidadania organizacional e verificar a relação existente entre as 

citadas variáveis.  

Dessa forma, dois pontos serão discutidos separadamente nessa conclusão: 

primeiro, os resultados das percepções dos servidores em relação a cada variável; 

segundo, as interpretações dos resultados obtidos nos testes aplicados por meio da 
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modelagem de equações estruturais sobre as relações existentes entre os três 

construtos. 

Quanto à percepção dos servidores analisados nesta pesquisa sobre o 

impacto do treinamento no trabalho, medido em amplitude, os resultados revelaram 

uma percepção positiva do impacto das ações de capacitação no trabalho dos 

servidores avaliados. As médias obtidas nas respostas indicaram que estes 

percebem que estão conseguindo transferir para o dia-a-dia do trabalho os 

conteúdos aprendidos, de forma a melhorar o seu desempenho na realização das 

tarefas nas unidades de trabalho da instituição. 

Por sua vez, em relação à percepção dos servidores quanto ao 

desenvolvimento profissional os resultados das análises demonstraram que os 

pesquisados atribuíram valores relativamente altos ao desenvolvimento profissional, 

já que a média das respostas foi elevada e variou entre 8,44 a 8,63, indicando que 

os servidores reconhecem a obtenção de um expressivo desenvolvimento 

profissional e com seus conhecimentos atuais, conseguem realizar satisfatoriamente 

o seu trabalho. 

No que diz respeito à percepção da prática dos comportamentos de cidadania 

organizacional, houve uma predominância de escores altos para a média obtida nas 

respostas das três dimensões (sugestões criativas, divulgação da imagem 

organizacional e cooperação com os colegas), caracterizando-se como resultados 

extremamente positivos quanto a pratica dos comportamentos de cidadania 

organizacional no âmbito da instituição. Os dados evidenciaram que são frequentes 

as ações voluntárias praticadas pelos servidores, nos ambientes de trabalho, as 

quais trazem consequências benéficas para a organização. 

No segundo ponto da análise deste estudo, pode-se observar os testes com 

modelagem de equações estruturais que evidenciaram importantes contribuições 

deste estudo. A primeira constatação foi que os resultados encontrados neste 

trabalho confirmaram que o  impacto do treinamento no trabalho explica 

positivamente 12% do desenvolvimento profissional. Nesse sentido, é possível inferir 

que a transferência do que foi aprendido nas ações de capacitação para o ambiente 

de trabalho está influenciando significativamente a percepção do desenvolvimento 

profissional dos servidores na instituição estudada. 
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Depreende-se, portanto, que apesar dos servidores terem a percepção de um 

expressivo desenvolvimento profissional, a influência das ações de capacitação 

sobre o desenvolvimento profissional foi considerada de forma moderada, quer dizer, 

poucos capacitados reconhecem as açãos de capacitação como benefícios 

ofertados pela instituição e que contribuem para se desenvolver profissionalmente. 

Cabendo considerar, portanto, que há necessidade de averiguar se há fatores 

obstantes nos treinamentos realizados pela instituição que estão dificultando a 

percepção destes como contribuição no aumento do desenvolvimento profissional. 

Outra questão seria que o desenvolvimento profissional percebido pelos servidores 

esteja, provavelmente, além dos treinamentos, também relacionado a outros fatores 

não avaliados neste estudo.  

Sobre o percentual de contribuição encontrado (12%), tal evidência corrobora 

aos achados por outros autores da area (SOROHAN, 1993; LESLIE, ARING e 

BRAND, 1998; CROSS, 2006), de que a aprendizagem dos trabalhadores advém 

dos processos informais, podendo ser representada por 70%, 80% e até 90%, 

dependendo do contexto organizacional. O que confirma os resultados encontrados,  

uma vez que as ações de capacitação são aprendizagens de caráter formal. 

A segunda constatação demonstrada, foi quanto aos achados dos modelos 

resultantes das análises do impacto do treinamento com as três dimensões de 

comportamentos de cidadania organizacional. Os índices revelaram que o impacto 

do treinamento no trabalho tem relação positiva e significativa com as dimensões: 

sugestões criativas, com poder preditivo de 22% de explicação, e divulgação da 

imagem organizacional que é explicada pelo impacto do treinamento em 10%. Já a 

dimensão cooperação com os colegas pode ser explicada pelo impacto do 

treinamento em apenas 3%. Assim, entende-se que dentre os participantes desta 

pesquisa, quando os servidores manifestam ações espontâneas nos ambientes de 

trabalho que beneficiam a instituição, ou seja, comportamentos de cidadania 

organizacional, estas são influenciadas de forma positiva e significativa pelos 

eventos de capacitação oferecidos na instituição, com exceção da cooperação com 

os colegas.  

Cabe ressaltar, que a dimensão divulgação da imagem organizacional, 

embora seja explicada pelo impacto dos eventos de capacitação, a influência destes 

sobre as atitudes dos servidores para esta dimensão, foi considerada moderada a 
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baixa. Destaca-se, ainda, que a cooperação com os colegas foi a dimensão em que 

o impacto do treinamento teve o menor poder preditivo e exerce menor  influência 

nesse comportamento. Dessa forma,  presume-se que neste estudo, com base na 

percepção dos servidores, os eventos de capacitação realizados na Universidade 

estão contribuindo pouco para ocorrência da oferta de atos voluntários dos 

servidores para com a Instituição, concernentes à propagação da imagem 

organizacional no ambiente externo e à oferta de ações de cooperação com os 

colegas.   

Neste sentido, cabe a instituição averiguar quais fatos estão sendo 

impeditivos das ações de treinamento contribuir de forma mais afetiva nos 

comportamentos dos servidores, em prol da manifestação de ações que tornem o 

clima no ambiente de trabalho mais favorável à ocorrência das práticas de cidadania 

organizacional, analisadas neste estudo. 

Finalmente, tendo em consideração a terceira etapa deste trabalho, os 

achados foram obtidos a partir da outra fonte de avaliação, as chefias imediatas. 

Assim, tem-se o Grupo Focal, que coube responder ao último objetivo específico 

proposto: investigar a percepção das chefias imediatas sobre o impacto das ações 

de capacitação no trabalho dos servidores. Os resultados mostraram que existe uma 

convergência entre a opinião dos egressos das ações de capacitação com a 

percepção dos gestores, quanto ao impacto positivo dos treinamentos no trabalho e 

reconhecimento de melhoria na qualidade do trabalho individual realizado pelos 

servidores após as capacitações.  

Contudo, não foi visto de forma positiva a transferência de informações do 

aprendido nas ações de treinamento para os colegas e que as ações de capacitação 

estão gerando poucos resultados para a instituição. Para esse fato, houve 

reconhecimento das chefias de que falta apoio aos egressos para que ocorra a 

transferência do treinamento nas unidades organizacionais. Evidenciando coerência 

com os achados revelados na avaliação dos servidores. 

Outro ponto identificado pelas chefias foi que houve avanços importantes do 

setor responsável pela elaboração do plano anual de capacitação. Porém, 

reconhecem que há necessidade de implementar melhorias e adequação da política 

às necessidades técnicas das unidades de trabalho. Essa percepção conflui com o 
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identificado pela análise documental no tocante a existência de falhas no processo 

de treinamento, conforme preconiza a literatura em TD&E. 

Um achado importante, e que também converge com os resultados da 

avaliação dos servidores, foi que na percepção das chefias imediatas da UNIVASF, 

o desenvolvimento profissional não está só relacionado à participação dos 

servidores nas ações de treinamento, mas a vários fatores que dependem de uma 

combinação de processos que sobrepõem à ação de participação em treinamento, 

domínio do assunto e aplicação do que aprendeu. 

A despeito da relevância dos resultados da presente pesquisa, vale destacar 

que apesar das contribuições, possui algumas limitações cabendo mencionar, 

inicialmente, que a pesquisa foi realizada em uma única organização, o que reduz a 

possibilidade de generalização dos resultados para outros contextos. Além disso, as 

evidências obtidas, a partir dos instrumentos testados, foram adquiridas com base 

em uma amostra que possui características específicas, constituída por servidores 

públicos de uma universidade federal, que envolvem uma série de peculiaridades, 

dentre elas, o fato de que 52,7 % dos respondentes da pesquisa têm apenas de um 

a dois anos de ingresso na instituição.  

Outro aspecto a ser destacado como limitação do estudo foi a grande 

variabilidade dos tipos de ação de capacitação e do número de concluintes por ação, 

o que impediu que fossem realizadas análises comparativas mais detalhadas a 

respeito das características dos treinamentos.  

Vale ressaltar o tamanho da amostra, que inviabilizou o teste de modelo 

envolvendo todos os construtos, no mesmo modelo. 

Assim, com base nos resultados encontrados, nas conclusões apresentadas e 

nas limitações apontadas, foi pertinente fazer algumas sugestões. À Instituição 

investigada cabe como sugestões de melhorias a adoção dos aspectos ausentes 

identificados na análise, no que se refere ao processo de treinamento da instituição, 

a inclusão de cursos alinhados e voltados à prática do cotidiano dos servidores, bem 

como a adoção de estratégias que facilitem a transferência do que foi aprendido nos 

treinamentos para os contextos do trabalho. 

Para tanto, verifica-se a necessidade de um estudo mais amplo envolvendo 

aspectos que dizem respeito à realização plena de todo o processo, considerando 
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que foram identificadas algumas lacunas no LNT e que também podem repercutir 

nos resultados dos treinamentos. Recomenda-se, também, a possibilidade de ajuste 

deste à luz do sistema TD&E, que ocorre em etapas interligadas e possibilita 

conhecer o retorno para a organização e a busca de efetividade dos resultados para 

atender às demandas organizacionais de forma mais estratégica e eficaz. 

Cabe, ainda, a indicação de se averiguar quais fatores obstantes nos 

treinamentos, realizados pela instituição, que estão dificultando que os servidores 

percebam a contribuição das ações de capacitação para o desenvolvimento 

profissional, já que os resultados evidenciaram que o desenvolvimento profissional 

percebido pelos servidores está, provavelmente, relacionado além dos treinamentos 

também a outros fatores não avaliados neste estudo. 

Mais uma recomendação é investigar quais fatos estão sendo impeditivos 

para que as ações de capacitação possam contribuir de forma mais efetiva nos 

comportamentos dos servidores, em prol da manifestação de ações espontâneas 

que tornem o clima no ambiente de trabalho mais favorável à ocorrência das práticas 

de cidadania organizacional, analisadas neste estudo. 

Para futuras pesquisas, propõe-se como sugestão a aplicação deste estudo 

em outras instituições de ensino público, a fim de realizar estudos comparativos 

entre distintas instituições. Principalmente, com o panorama político atual de cortes 

orçamentários, os gastos com treinamento precisam ser otimizados, bem 

fundamentados e os cursos oferecidos adequados às verdadeiras necessidades dos 

servidores e da instituição. Assim, os resultados dessas avaliações poderão 

subsidiar outras IFES no aprimoramento da capacitação no setor público. Também 

seria relevante investigar a utilização de amostras de organizações de setores e 

naturezas diferentes, uma vez que segmentos diferenciados podem acarretar 

comportamentos distintos.  

Outra sugestão para estudos futuros é a utilização de variáveis mediadoras 

entre os construtos estudados, como por exemplo, suporte organizacional, suporte à 

transferência de treinamento, características individuais, tais como: tempo de 

trabalho na organização, motivação para aprender e outros fatores que possam 

influenciar essa categoria de trabalhadores. 

Por fim, reportando-se ao objetivo geral e à questão de pesquisa que 

orientaram a elaboração desta dissertação, a pesquisa evidenciou que as ações de 

capacitação tiveram um impacto positivo no trabalho individual dos servidores 
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capacitados, no entanto, estão contribuindo de forma moderada para o 

desenvolvimento profissional e com baixa contribuição para manifestação de atos 

relacionados aos comportamentos de cidadania organizacional, nos ambientes de 

trabalho. Em que pese as limitações apontadas anteriormente, das quais não 

tiveram efeitos importantes sobre a conclusão dos resultados, considera-se que o 

presente trabalho alcançou os objetivos específicos propostos, além de dar sua 

contribuição para trabalhos focando ações de capacitação no setor público federal, 

pois se sabe que ainda são poucas as organizações públicas que de fato avaliam o 

impacto de suas ações de treinamento. Contribuiu, também, para avanços nas 

pesquisas brasileiras em TD&E, suprindo lacunas apontadas em estudos na referida 

área. 
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APÊNDICE A – Convite para Participação na Pesquisa 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 
 
Prezados Colegas da UNIVASF,  
 
 
Meu nome é Maria Célia da Silva Lima, sou servidora da UNIVASF e estudante do 
Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Estou realizando uma pesquisa que busca avaliar o Impacto das Ações de Capaci-
tação no Trabalho dos Servidores da UNIVASF, tendo como base o ano de 2014. 
 
Para efetivação desse estudo e considerando que você fez curso de capacitação no 
ano de 2014, conto com sua colaboração e convido-o (a) a participar desta pesqui-
sa, respondendo um questionário que não demandará mais do que 20 minutos do 
seu tempo. 
 
Suas respostas subsidiarão os resultados que servirão como dados para minha dis-
sertação que está sendo orientada pelas professoras: Dra. Diva Ester Okazaki Rowe 
(diva@ufba.br; divarowe@gmail.com) e Dra. Luciana Mourão (lucia-
na.mourao@gmail.com). 
 
Saliento que não é solicitada a identificação do respondente, assim como os questi-
onários respondidos ficarão sob a minha guarda e responsabilidade e somente se-
rão utilizados para fins acadêmicos. As informações que você prestará serão confi-
denciais e irão, também, auxiliar a avaliação e o aprimoramento das ações de capa-
citação oferecidas pela Universidade aos servidores.  
 
Esperando contar com seu apoio, desde já agradeço.  
 
Maria Célia da Silva Lima 
Mestranda em Administração – UFBA 
(87)98802-6761 /99601-6924 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Questionário 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

  
 

“Convido-o (a) a participar da pesquisa cujo objetivo é Avaliar o Impacto das Ações 

de Capacitação no Trabalho dos Servidores participantes das ações. Para isso, será 

necessário o preenchimento de um questionário. Sua participação é voluntária. As 

informações pessoais dos participantes não serão divulgadas sob nenhum pretexto 

e todos os dados serão armazenados sob inteira responsabilidade da pesquisadora, 

vinculada à Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Ao prosse-

guir, você deverá declarar ter lido e entendido todas as informações repassadas so-

bre o estudo e indicar que concorda em participar desta pesquisa”. 

 
Diante dos esclarecimentos expostos:  
 

o Declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha condi-

ção voluntária de participante.  

 
o Eu não concordo em participar  
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APÊNDICE C – Convite para Participação no Grupo Focal 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Grupo Focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Diante dos seguintes esclarecimentos:  
 
“Você está sendo convidado a participar da pesquisa: Avaliação de Impacto das Ações de 
Capacitação no Trabalho dos Servidores de uma Instituição Pública de Ensino Supe-
rior. O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto das ações oferecidas pelo Plano Anual 
de Capacitação, de uma Universidade Pública Federal de Ensino Superior, no trabalho indi-
vidual dos egressos das ações e em que medida se relaciona o Impacto do Treinamento no 
Trabalho (medida em amplitude) com a Percepção Atual do Desenvolvimento Profissional e 
os Comportamentos de Cidadania Organizacional. Para isso, será necessária sua participa-
ção em um Grupo Focal, com duração mínima de 2 horas, no qual serão feitas perguntas e 
você deverá compartilhar sua opinião com o grupo identificando pontos de concordância e 
especificidades de acordo com o roteiro que será apresentado. O pesquisador se disponibi-
liza a esclarecer eventuais dúvidas antes, durante e após o curso da pesquisa. Sua partici-
pação é voluntária, não havendo penalidades decorrentes de sua desistência, a qualquer 
momento, em participar do grupo focal. Os dados coletados serão tratados sempre de forma 
agrupada, protegendo a sua identidade, e os resultados serão disponibilizados para a insti-
tuição. Todos os dados serão armazenados sob inteira responsabilidade do pesquisador, 
vinculado à Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Este termo se en-
contra redigido em duas vias de igual conteúdo e teor, sendo uma para o participante e ou-
tro para os pesquisadores responsáveis. ”  
 
Petrolina, _____ de ____________________ de 2016.  
 
 
Assim, declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha condição vo-
luntária de participante.  
 
Nome do participante (favor utilizar letra de forma):  
______________________________________________ 
 
Assinatura do participante:  
______________________________________________ 
 
Nome do pesquisador responsável: Maria Célia da Silva Lima  
 
Assinatura do pesquisador:  
_______________________________________________ 
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APÊNDICE E – Roteiro do Grupo Focal 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 
 
 

I. ACOLHIMENTO 

 Boas vindas;  

 Falar sobre a técnica; 

 Coleta dos dados demográficos e funcionais. 
 

II. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

 Apresentação dos membros e a função que cada um desempenhará no GF;  

 Apresentação dos participantes (nome, setor que trabalha e função que ocupa). 
 

III. CONDUÇÃO DA SESSÃO DE GRUPO FOCAL: 

 Objetivo da reunião e Duração. 

 Regras básicas: somente um participante falará por vez, cada participante deverá se 

automonitorar para não se alongar demasiadamente nas colocações, evitar conver-

sas paralelas, todos devem participar, fundamental que haja clareza nas externaliza-

ções.  

 Autorização de gravação: confirmação com todos os participantes da autorização da 

gravação da reunião em áudio. 

 Sigilo e Tratamento dos dados colhidos: esclarecimentos sobre o anonimato e a con-

fidencialidade dos dados dos participantes, leitura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e assinatura pelos participantes. 

 

IV. QUESTÕES NORTEADORAS 

 Para respostas às perguntas devem considerar as possíveis situações enfrentadas 

pelos servidores nos ambientes de trabalho, sob sua liderança, após participação 

nas ações de capacitação oferecidas pela UNIVASF.  

V. FINALIZAÇÃO 

 Fechamento; 

 Agradecimentos. 
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APÊNDICE F – Questões Norteadoras do Grupo Focal 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA O GRUPO FOCAL 
 

1. Na sua percepção as ações de capacitação produziram efeitos no desem-
penho dos egressos? 

 Você acha que os conhecimentos adquiridos estão sendo aplicados pelos 
servidores em suas atividades? 

 Identificam a ocorrência de menos erros no trabalho desses servidores? 

 Você percebe se houve melhoria na qualidade do trabalho realizado servi-
dores? 

 
2. Na sua percepção quais os efeitos ocorridos no ambiente de trabalho asso-

ciados ao uso de novas habilidades após os treinamentos? 

 Você tem observado se os servidores têm tido iniciativas para realizar su-
gestões de mudanças nas rotinas de trabalho? Se sim, exemplifique.  

 Você percebe se aumentou a motivação para o trabalho? 

 Na sua opinião, os efeitos dos treinamentos têm contribuído para que os 
servidores ajudem os seus colegas de trabalho? Se sim, como? 

 
3. Existem fatores que contribuem para que o servidor que fez capacitação 

possa fazer a transferência do treinamento para o trabalho? 
 

 
4. Quais os efeitos da Política de Capacitação da Instituição? 

 As ações de capacitação realizadas estão contribuindo para a melhoria de 
suas unidades de trabalho e gerando resultados positivos para a instituição? 
Em que aspectos? 

 Porque os servidores percebem baixa influência do impacto das capacitações 
no próprio desenvolvimento profissional? 

 Quais fatores que você percebe como impeditivos de que a capacitação tenha 
uma boa influência no desenvolvimento dos servidores 
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APÊNDICE G – Formulário Dados Pessoais e Funcionais dos Participantes do 
Grupo Focal 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 

GRUPO FOCAL - DADOS PESSOAIS E FUNCIONAIS 
 

 
1. Sexo:  
( ) masculino ( ) feminino  
 
2. Faixa etária:  
( ) entre 20 e 30 anos ( ) entre 31 e 40 anos ( ) entre 41 e 50 anos ( ) acima de 50 
anos  
 
3. Último grau de escolaridade concluído:  
( ) médio  
( ) superior  
( ) especialização  
( ) mestrado  
( ) doutorado  
( ) pós-doutorado  
 
4. Área de formação: _______________________________________________ 
 
5. Unidade de Lotação: _____________________________________________ 

 
6. Tempo de serviço na instituição: _________ anos 

 
7. Cargo que ocupa na instituição: ____________________________________ 

 
8. Função que exerce na instituição: __________________________________ 
 
9. Tempo de experiência na função atual: ______________________________ 

 
 
 

Agradeço sua valiosa colaboração. Muito obrigada! 
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APÊNDICE H – Cálculo da Distância de Mahalanobis 
 

Nº 
do 

Caso 
D² gl D²/gl Significância  

Nº 
do 

Caso 
D² gl D²/gl Significância 

 1 32,654 32 1,020 p < 0,005  42 24,010 32 0,750 p < 0,005 

2 4,450 32 0,139 p < 0,005  43 69,034 32 2,157 p < 0,005 

3 4,450 32 0,139 p < 0,005  44 68,892 32 2,153 p < 0,005 

4 4,450 32 0,139 p < 0,005  45 22,288 32 0,697 p < 0,005 

5 56,912 32 1,779 p < 0,005  46 20,767 32 0,649 p < 0,005 

6 56,195 32 1,756 p < 0,005  47 16,606 32 0,519 p < 0,005 

7 90,927 32 2,841 p < 0,005  48 93,981 32 2,937 p < 0,005 

8 20,510 32 0,641 p < 0,005  49 26,899 32 0,841 p < 0,005 

9 20,938 32 0,654 p < 0,005  50 25,808 32 0,807 p < 0,005 

10 20,938 32 0,654 p < 0,005  51 42,865 32 1,340 p < 0,005 

11 59,237 32 1,851 p < 0,005  52 29,801 32 0,931 p < 0,005 

12 59,656 32 1,864 p < 0,005  53 18,165 32 0,568 p < 0,005 

13 23,623 32 0,738 p < 0,005  54 22,437 32 0,701 p < 0,005 

14 35,489 32 1,109 p < 0,005  55 14,940 32 0,467 p < 0,005 

15 26,383 32 0,824 p < 0,005  56 35,208 32 1,100 p < 0,005 

16 48,339 32 1,511 p < 0,005  57 46,047 32 1,439 p < 0,005 

17 48,497 32 1,516 p < 0,005  58 11,795 32 0,369 p < 0,005 

18 48,497 32 1,516 p < 0,005  59 11,795 32 0,369 p < 0,005 

19 26,749 32 0,836 p < 0,005  60 55,167 32 1,724 p < 0,005 

20 25,207 32 0,788 p < 0,005  61 52,401 32 1,638 p < 0,005 

21 39,501 32 1,234 p < 0,005  62 52,849 32 1,652 p < 0,005 

22 22,256 32 0,696 p < 0,005  63 14,551 32 0,455 p < 0,005 

23 22,334 32 0,698 p < 0,005  64 15,583 32 0,487 p < 0,005 

24 22,334 32 0,698 p < 0,005  65 28,312 32 0,885 p < 0,005 

25 17,964 32 0,561 p < 0,005  66 7,026 32 0,220 p < 0,005 

26 54,243 32 1,695 p < 0,005  67 5,084 32 0,159 p < 0,005 

27 37,619 32 1,176 p < 0,005  68 5,084 32 0,159 p < 0,005 

28 24,243 32 0,758 p < 0,005  69 5,084 32 0,159 p < 0,005 

29 118,091 32 3,690 p < 0,005  70 21,572 32 0,674 p < 0,005 

30 32,401 32 1,013 p < 0,005  71 20,574 32 0,643 p < 0,005 

31 36,451 32 1,139 p < 0,005  72 15,832 32 0,495 p < 0,005 

32 43,561 32 1,361 p < 0,005  73 15,832 32 0,495 p < 0,005 

33 44,051 32 1,377 p < 0,005  74 15,832 32 0,495 p < 0,005 

34 44,051 32 1,377 p < 0,005  75 38,196 32 1,194 p < 0,005 

35 30,872 32 0,965 p < 0,005  76 27,065 32 0,846 p < 0,005 

36 30,872 32 0,965 p < 0,005  77 29,566 32 0,924 p < 0,005 

37 44,309 32 1,385 p < 0,005  78 32,082 32 1,003 p < 0,005 

38 36,073 32 1,127 p < 0,005  79 48,042 32 1,501 p < 0,005 

39 36,073 32 1,127 p < 0,005  80 50,984 32 1,593 p < 0,005 

40 36,073 32 1,127 p < 0,005  81 24,997 32 0,781 p < 0,005 

41 24,010 32 0,750 p < 0,005  82 37,820 32 1,182 p < 0,005 
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Continuação: Cálculo da Distância de Mahalanobis 
Nº 
do 

Caso 
D² gl D²/gl Significância  

Nº 
do 

Caso 
D² gl D²/gl Significância 

83 21,396 32 0,669 p < 0,005  125 18,657 32 0,583 p < 0,005 

84 29,567 32 0,924 p < 0,005  126 18,657 32 0,583 p < 0,005 

85 29,518 32 0,922 p < 0,005  127 18,657 32 0,583 p < 0,005 

86 42,445 32 1,326 p < 0,005  128 30,561 32 0,955 p < 0,005 

87 19,515 32 0,610 p < 0,005  129 28,381 32 0,887 p < 0,005 

88 46,771 32 1,462 p < 0,005  130 21,867 32 0,683 p < 0,005 

89 45,049 32 1,408 p < 0,005  131 27,254 32 0,852 p < 0,005 

90 9,604 32 0,300 p < 0,005  132 16,219 32 0,507 p < 0,005 

91 12,815 32 0,400 p < 0,005  132 12,059 32 0,377 p < 0,005 

92 24,705 32 0,772 p < 0,005  134 10,251 32 0,320 p < 0,005 

93 17,070 32 0,533 p < 0,005  135 40,272 32 1,259 p < 0,005 

94 17,070 32 0,533 p < 0,005  136 25,948 32 0,811 p < 0,005 

95 38,853 32 1,214 p < 0,005  137 19,494 32 0,609 p < 0,005 

96 41,903 32 1,309 p < 0,005  138 19,494 32 0,609 p < 0,005 

97 38,367 32 1,199 p < 0,005  139 63,113 32 1,972 p < 0,005 

98 38,367 32 1,199 p < 0,005  140 68,377 32 2,137 p < 0,005 

99 38,075 32 1,190 p < 0,005  141 54,911 32 1,716 p < 0,005 

100 19,198 32 0,600 p < 0,005  142 54,911 32 1,716 p < 0,005 

101 27,942 32 0,873 p < 0,005  143 22,421 32 0,701 p < 0,005 

102 22,386 32 0,700 p < 0,005  144 24,449 32 0,764 p < 0,005 

103 46,089 32 1,440 p < 0,005  145 14,365 32 0,449 p < 0,005 

104 36,555 32 1,142 p < 0,005  146 12,347 32 0,386 p < 0,005 

105 12,755 32 0,399 p < 0,005  147 11,978 32 0,374 p < 0,005 

106 30,364 32 0,949 p < 0,005  158 51,736 32 1,617 p < 0,005 

107 61,466 32 1,921 p < 0,005  149 42,262 32 1,321 p < 0,005 

108 33,692 32 1,053 p < 0,005  150 18,698 32 0,584 p < 0,005 

109 51,650 32 1,614 p < 0,005  151 18,698 32 0,584 p < 0,005 

110 29,822 32 0,932 p < 0,005  152 18,698 32 0,584 p < 0,005 

111 14,168 32 0,443 p < 0,005  153 39,518 32 1,235 p < 0,005 

112 14,088 32 0,440 p < 0,005  154 77,735 32 2,429 p < 0,005 

113 13,028 32 0,407 p < 0,005  155 57,201 32 1,788 p < 0,005 

114 22,044 32 0,689 p < 0,005  156 64,728 32 2,023 p < 0,005 

115 24,060 32 0,752 p < 0,005  157 34,155 32 1,067 p < 0,005 

116 22,310 32 0,697 p < 0,005  158 35,613 32 1,113 p < 0,005 

117 10,863 32 0,339 p < 0,005  159 5,355 32 0,167 p < 0,005 

118 10,863 32 0,339 p < 0,005  160 30,222 32 0,944 p < 0,005 

119 23,099 32 0,722 p < 0,005  161 16,729 32 0,523 p < 0,005 

120 23,099 32 0,722 p < 0,005  162 16,166 32 0,505 p < 0,005 

121 23,099 32 0,722 p < 0,005  163 16,166 32 0,505 p < 0,005 

122 23,099 32 0,722 p < 0,005  164 16,729 32 0,523 p < 0,005 

123 22,388 32 0,700 p < 0,005  165 15,054 32 0,470 p < 0,005 

124 20,808 32 0,650 p < 0,005  166 75,585 32 2,362 p < 0,005 
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Continuação: Cálculo da Distância de Mahalanobis 
 

Nº 
do 

Caso 
D² gl D²/gl Significância  

Nº 
do 

Caso 
D² gl D²/gl Significância 

167 18,623 32 0,582 p < 0,005  204 35,248 32 1,102 p < 0,005 

168 22,121 32 0,691 p < 0,005  205 7,683 32 0,240 p < 0,005 

169 28,455 32 0,889 p < 0,005  206 52,193 32 1,631 p < 0,005 

170 47,062 32 1,471 p < 0,005  207 44,531 32 1,392 p < 0,005 

171 36,292 32 1,134 p < 0,005  208 33,781 32 1,056 p < 0,005 

172 34,069 32 1,065 p < 0,005  209 31,805 32 0,994 p < 0,005 

173 34,069 32 1,065 p < 0,005  210 62,753 32 1,961 p < 0,005 

174 44,406 32 1,388 p < 0,005  211 58,361 32 1,824 p < 0,005 

175 12,542 32 0,392 p < 0,005  212 18,633 32 0,582 p < 0,005 

176 32,016 32 1,001 p < 0,005  213 11,227 32 0,351 p < 0,005 

177 52,526 32 1,641 p < 0,005  214 11,227 32 0,351 p < 0,005 

178 14,310 32 0,447 p < 0,005  215 11,227 32 0,351 p < 0,005 

179 14,310 32 0,447 p < 0,005  216 37,567 32 1,174 p < 0,005 

180 14,310 32 0,447 p < 0,005  217 38,441 32 1,201 p < 0,005 

181 64,508 32 2,016 p < 0,005  218 58,822 32 1,838 p < 0,005 

182 29,243 32 0,914 p < 0,005  219 64,954 32 2,030 p < 0,005 

183 29,010 32 0,907 p < 0,005  220 39,635 32 1,239 p < 0,005 

184 27,554 32 0,861 p < 0,005  221 59,308 32 1,853 p < 0,005 

185 27,554 32 0,861 p < 0,005  222 57,012 32 1,782 p < 0,005 

186 34,150 32 1,067 p < 0,005  223 57,012 32 1,782 p < 0,005 

187 50,391 32 1,575 p < 0,005  224 17,421 32 0,544 p < 0,005 

188 40,253 32 1,258 p < 0,005  225 19,666 32 0,615 p < 0,005 

189 30,866 32 0,965 p < 0,005  226 20,788 32 0,650 p < 0,005 

190 37,205 32 1,163 p < 0,005  227 86,524 32 2,704 p < 0,005 

191 31,755 32 0,992 p < 0,005  228 21,868 32 0,683 p < 0,005 

192 31,755 32 0,992 p < 0,005  229 7,969 32 0,249 p < 0,005 

193 3,119 32 0,097 p < 0,005  230 66,724 32 2,085 p < 0,005 

194 3,119 32 0,097 p < 0,005  231 67,951 32 2,123 p < 0,005 

195 3,119 32 0,097 p < 0,005       

196 6,250 32 0,195 p < 0,005       

197 3,119 32 0,097 p < 0,005       

198 58,779 32 1,837 p < 0,005       

199 53,267 32 1,665 p < 0,005       

200 6,854 32 0,214 p < 0,005       

201 41,743 32 1,304 p < 0,005       

202 30,720 32 0,960 p < 0,005       

203 42,151 32 1,317 p < 0,005       

 
D2 – distância de mahalanobis 
gl – graus de liberdade 
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ANEXO A – Carta de Anuência do Reitor da UNIVASF 
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ANEXO B – Escala de Autoavaliação de Impacto do Treinamento no Trabalho 
(medida em amplitude) 

  
 
ESCALA AUTOAVALIAÇÃO DE IMPACTO DO TREINAMENTO NO TRABALHO 

(MEDIDA EM AMPLITUDE) 
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ANEXO C – Escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional 
 
 
 

ESCALA DE COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 
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ANEXO D – Escala de Percepção Atual do Desenvolvimento Profissional 
 
 

ESCALA DE PERCEPÇÃO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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ANEXO E – Parecer do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas 
da UNIVASF 
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ANEXO F – Resultados dos Testes dos Modelos Estruturais 
 

Modelo I: Relação do Impacto do Treinamento com o Desenvolvimento  
Profissional 
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Modelo II: Relação do Impacto do Treinamento com Sugestões Criativas 
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Modelo III: Relação do Impacto do Treinamento com Divulgação da Imagem  
Organizacional 
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Modelo IV: Relação do Impacto do Treinamento com Cooperação com  
os Colegas 
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