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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o retorno, para a Instituição, dos 

Programas de Capacitação dos servidores de Instituições Federais de Ensino, e as mu-

danças de comportamento dos servidores, após participarem da capacitação. Para a pes-

quisa foram selecionadas duas Instituições: o IFMG - campus Ouro Preto, e o IFMG - 

campus Congonhas, instituições com um quadro de servidores bem diferenciado, em 

idade, escolaridade e número de servidores.  No referencial teórico, fez-se uma revisão 

da literatura que trata da evolução da área de Recursos Humanos e do serviço público. 

Fundamentou-se, mais especificamente, como a Área de Recursos Humanos torna-se 

importante no Serviço Público brasileiro, e como o treinamento surge como estratégia 

para que os funcionários públicos desempenhem melhor suas funções. Para isso, foi 

feito um relato histórico do período entre o governo Vargas e o governo Lula.  Reali-

zou-se uma pesquisa documental na área de Gestão de Pessoas, setor responsável pela 

capacitação nas instituições pesquisadas e fizeram-se entrevistas com servidores, para 

verificar o retorno e a retenção do aprendido, assim como a mudança de comportamento 

dos servidores pós-treinamento. Constatou-se que os treinamentos e as ações de qualifi-

cação influenciam na mudança de comportamento dos servidores e na melhoria do de-

sempenho. O servidor retorna de uma ação de capacitação mais seguro, comprometido e 

receptivo a mudanças. 

 
Palavras-chave: Capacitação. Treinamento. Recursos humanos. Mudança de comporta-

mento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed at verifying the return to the Institution of Training 

Programs for servants from Federal Institutions of Education and the servants’ behav-

ioral shifts after joining the training program. For this research, two Institutions were 

selected – IFMG campus Ouro Preto and IFMG campus Congonhas- Institutions with 

very unique servants’ framework, regarding age, schooling and number of servants. In 

the Theoretical background it was done a literature review presenting the state of art of 

Human Resources field and public service. This work highlights the importance of Hu-

man Resources field in the Brazilian Public Service and how training appears as a strat-

egy to improve public servants skills. Thus, it was carried out a historical report from 

Getúlio Vargas’ administration until Lula’s administration. A documentary research in 

the People Management Field was made, the responsible sectors for training in the re-

searched Institutions. Also, interviews with servants were conducted to verify learning 

feedback and retention such as these servants’ behavioral shifts after training. It became 

evidenced that training and actions for qualification influenced significantly in the serv-

ants’ change in behavior and in their performance improvement. The servant returns 

more confidente, committed and responsive to changes after a training period. 

 

Keywords: Qualification. Training. Human resources. Behavioral shifts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Administração de Recursos Humanos teve início durante a revolução industri-

al, com as relações de trabalho se despersonalizando, ao passarem do âmbito familiar, 

da oficina ou da comunidade, para a fábrica. Paralelamente, a tecnologia evoluiu, obri-

gando os colaboradores a se atualizarem, por meio de treinamentos, com as novas for-

mas de produção. Assim, surge o departamento de relações industriais, com o objetivo 

de organizar, gerenciar e treinar o pessoal.   

A partir da Segunda Guerra Mundial, as mudanças nas organizações acontecem 

mais rapidamente, com as transações comerciais ultrapassando fronteiras e com as or-

ganizações buscando novos modelos de administração de pessoas: “Observa-se que as 

empresas preocupadas com o seu desenvolvimento e seu posicionamento no mercado 

saem em busca de novas práticas e métodos que as qualifiquem continuamente, inclusi-

ve a sua força de trabalho” (FIDELIS, 2008). 

Com a explosão tecnológica, a partir de 1990, há um crescimento constante de 

novas formas de administração. É necessário, dentro das organizações, que cada um dos 

grupos ou áreas desenvolva bem o seu papel, trabalhe com eficiência e eficácia, para 

que o todo tenha um bom funcionamento. Assim, a capacitação surge nas organizações 

como diferencial, como método para promover o crescimento e o desenvolvimento da 

organização. A capacitação, nas organizações, deve ter um caráter sistemático, uma vez 

que o mercado, em que se insere, evolui permanentemente. No Brasil, essas mudanças 

surgem em decorrência das transformações globais, com as organizações valorizando o 

treinamento de seus colaboradores e percebendo que este é o diferencial diante da com-

petitividade das organizações. 

Apesar de o funcionalismo público se fazer presente em terras brasileiras desde 

os remotos tempos das capitanias hereditárias, foi com a chegada da corte portuguesa, 

em 1808, no Rio de Janeiro, com centenas de criados, funcionários e assessores e com a 

instalação da família real, que o serviço administrativo teve início no país.   

No entanto, é somente na década de trinta, do séc. XX, que se percebe uma ten-

tativa de profissionalização do Serviço Público Brasileiro: “A criação do Conselho Fe-

deral do Serviço Público e do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), na década de 1930, representa o primeiro esforço efetivo de constituição de um 
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serviço público profissional no Brasil” (PIRES, 2005, p. 9). A partir desse momento, 

amplia-se o papel do Estado na economia, não só como propositor e gerenciador de po-

líticas públicas, mas também como empregador, o que foi reforçado pelo Estado de 

Bem-Estar Social, vigente após a Segunda Guerra Mundial. Segundo Carinhato (2008, 

p. 40) 

 

O Estado de Bem-Estar Social – paradigma econômico-social do pós-guerra - 
foi conformado a partir de três principais características: a orientação 
econômica keynesiana; a forte capacidade redistributiva e compensatória, que 
ampliou o leque de políticas sociais e o número de pessoas atingidas; e por 
último, no âmbito administrativo, um modelo burocrático weberiano6, ao 
qual cabia tornar os setores públicos eficazes, meritocráticos e impessoais. 
Após ter seu momento áureo no pós-guerra, a crise do modelo está enraizada 
na crise estrutural da economia, potencializada pelos dois choques do 
petróleo que ocorreram no decurso dos anos 70. 

 
 

A partir dos anos noventa, primeiro com o governo Collor e, em seguida, com o 

governo Fernando Henrique Cardoso, predominaram os ideais neoliberais, com a redu-

ção e desvalorização do papel do Estado na economia, considerado como responsável 

pelos problemas existentes. O Estado de Bem-Estar social foi abandonado e, simultane-

amente, houve a desvalorização do funcionalismo público e seu enfraquecimento (CA-

RINHATO, 2008). 

Segundo Magalhães et al. (2011, p. 2), desde a década de noventa, do século 

passado, o setor público brasileiro tem buscado modificar sua atuação perante a socie-

dade. Em um contexto de reformas, a área de recursos humanos torna-se essencial, pois 

são as pessoas que colocam em prática tais mudanças. O treinamento, que possibilita a 

capacitação do funcionário para um melhor desempenho na prestação de serviços aos 

cidadãos, faz parte de uma política de recursos humanos, imprescindível para o êxito 

das reformas. 

Em 23 de fevereiro de 2006, é publicado o Decreto 5707, que Institui a Política e 

as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal dire-

ta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei n 8.112, de 11 de de-

zembro de 1990, o qual dispunha sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Como se observa, o Decreto 

5707 é específico para a administração pública federal direta, em que se incluem as uni-

versidades públicas federais, com seus professores e funcionários. 



13 

 

Também em 2006, é publicado o Decreto 5825, de 29 de junho, onde são aplica-

dos os seguintes conceitos, dentre outros:  

. Desenvolvimento: processo continuado que visa a ampliar os conhecimentos, 

as capacidades e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho funci-

onal no cumprimento dos objetivos institucionais;  

. Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza 

ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o desen-

volvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competên-

cias individuais; 

. Qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, 

por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o pla-

nejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira.  

Segundo Franco (2008) as políticas públicas devem ser avaliadas e criticadas: 

 

Deve haver uma cultura de permanente critica no modo como o Estado 
estabelece suas políticas e nas formas como as instituições as transpõem e 
utilizam os seus espaços de autonomia. É a maneira primeira de salvaguardar 
a democracia e a qualidade na gestão da universidade.  

 

Inicia-se, a partir da publicação desses decretos, uma preparação mais significa-

tiva com o treinamento e desenvolvimento do servidor Técnico Administrativo, em cur-

sos regulares (qualificação) ou em cursos de aprendizagem (capacitação) com dois obje-

tivos: desenvolvimento na carreira do servidor e treinamento para melhor atender ao 

público. As especificidades do serviço público e, mais especificamente as características 

de uma instituição de ensino, podem revelar dificuldades e virtualidades na implantação 

de um efetivo programa de treinamento.  

A pesquisa será realizada em dois campi do IFMG: campus Ouro Preto e cam-

pus Congonhas. Baseia-se no fato de o IFMG, campus Ouro Preto, ser uma das institui-

ções pioneiras na capacitação dos seus servidores, o que foi constatado no número de 

servidores capacitados por ano, na Instituição, e na verba destinada para este fim, por 

seus gestores. Esse fato foi verificado também no atual IFMG, campus Congonhas, 

quando ainda era Unidade Descentralizada (UNED) do CEFET Ouro Preto, hoje IFMG, 

campus Ouro Preto. 

A existência de Programas de Capacitação e o retorno, à Instituição, dos benefí-

cios adquiridos com a capacitação dos servidores e as mudanças de comportamento dos 
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servidores, após a capacitação, constituem o objeto de pesquisa do presente trabalho. 

Portanto, a partir da situação descrita, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: Quais 

as consequências, para os treinados e para a IFMG, do processo de capacitação realiza-

do para os servidores Técnicos Administrativos de Educação (TAE)?  

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Verificar o retorno, para o IFMG, do investimento na capacitação dos servido-

res. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar as formas do retorno da capacitação dos servidores TAE para a Insti-

tuição e para os servidores. 

 

Identificar as mudanças de comportamento e a melhoria no desempenho dos ser-

vidores após os treinamentos. 

 

   

1.2 Justificativa 

 

 

A noção de competência assume uma dimensão estratégica em face de toda a 

transformação que vem ocorrendo nas organizações privadas ou públicas. O aumento da 

eficiência e da inovação, nessas organizações, está ligado a processos que levam à Ges-

tão do Conhecimento. Para que isso aconteça, é necessário que esses processos se fun-
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damentem na compreensão de que o mais valioso recurso para a organização é o conhe-

cimento, principalmente se essas organizações são instituições de ensino. 

Dada a relevância da qualificação e da capacitação no novo cenário de valoriza-

ção do serviço público, torna-se importante analisar e refletir sobre as políticas de capa-

citação implantadas no serviço público federal. Justifica-se, pois, a pesquisa, que pre-

tende verificar como essas políticas retornam para a instituição e para os funcionários. 

Segundo Teixeira e Colossi (1999, p. 10), a formalidade está deixando de ocupar 

um espaço que sempre foi seu nas organizações públicas, fomentando-se o desenvolvi-

mento de condutas mais flexíveis no gerenciamento de pessoas, momento no qual a ad-

ministração de RH passa a ter uma função estratégica na implementação das novas polí-

ticas de pessoal na esfera pública. De acordo com Magalhães et al. (2010), a área de 

recursos humanos das organizações públicas está sendo obrigada a deixar suas atribui-

ções tradicionais, como pagamento, aposentaria, acompanhamento da legislação perti-

nente, para assumir responsabilidades quanto ao aprimoramento da qualificação dos 

servidores. Para as autoras, ainda que as mudanças estejam acontecendo em várias 

IFES, elas se dão em níveis variados, não tendo atendido todo o âmbito de recursos hu-

manos.  

A administração de RH inicia uma fase de colaboração, um amortecedor para 

proporcionar um aumento na produtividade e no desempenho do servidor e assume o 

papel estratégico para recuperar a positividade no trabalho. A administração de RH, 

nessa perspectiva estratégica, torna-se predominante para a Instituição, no cumprimento 

de sua missão. No caso de uma Instituição pública, esses componentes da missão devem 

estar alinhados com o interesse público. Portanto, precisa contar com indivíduos capaci-

tados para o desempenho eficiente de suas atividades. 

O mundo atual exige que os profissionais saibam trabalhar em equipe, que sejam 

polivalentes e capazes de absorver conhecimento e desenvolver habilidades e compe-

tências. Nesse cenário, a formação profissional surge como o meio de manter o profissi-

onal no mercado de trabalho e, nas organizações públicas, de proporcionar ao público 

um atendimento de qualidade e eficiente.  

O interesse pela pesquisa provém do fato de que, após a publicação da Lei 

11.091, de 12 de janeiro de 2005 e do Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, houve 

um aumento considerável no número de cursos de capacitação e treinamentos para os 
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servidores públicos federais, e encontros regionais e nacionais, promovidos pelo gover-

no, para tratar de capacitação dos servidores públicos federais. 

O treinamento surge como fator de mudança nos métodos e procedimentos das 

atividades do cotidiano do trabalhador, proporcionando um desenvolvimento contínuo e 

progresso em relação ao desempenho. Como, segundo Marconi (2005), a gestão de RH 

no setor público brasileiro se pautou, durante muitos anos, pela realização de atividades 

operacionais e pelo comportamento reativo, que visava ao atendimento das demandas 

pontuais e emergenciais, não houve, em grande parte das instituições, uma preparação 

para essa nova fase na área de recursos humanos do setor público federal.  

Esse processo, que proporcionou o surgimento de inúmeros Programas de Capa-

citação nas Instituições Federais de Ensino, iniciou-se de uma forma emergencial para 

atender às constantes solicitações de servidores por qualificação e treinamento, ávidos 

para conseguirem progredir na carreira. Segundo Magalhães et al. (2011), um processo 

de treinamento bem estruturado deve ter definido, claramente, o retorno que o treinado 

proporcionará à organização após o seu término. 

 A caracterização de políticas definidas, de Programas de Treinamentos bem 

planejados e a forma como se dá retorno do conhecimento adquirido em Programas de 

Treinamentos, para o desenvolvimento das instituições, é a justificativa dessa pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A Evolução dos Recursos Humanos 

 

Para abordar o tema de capacitação e treinamento, é interessante um breve relato 

histórico da evolução da Área de Recursos Humanos, pois o treinamento é parte inte-

grante dessa área administrativa.  

Segundo Davis e Newstrom (2001, p. 6), embora as relações humanas tenham 

existido desde o início dos tempos, a arte e a ciência de se tentar lidar com elas em or-

ganizações complexas são relativamente novas. No começo, as pessoas trabalhavam 

sozinhas ou em grupos tão pequenos que suas relações de trabalho poderiam ser facil-

mente resolvidas. 

Com a Revolução industrial, as relações de trabalho despersonalizaram-se, ao 

passarem do âmbito familiar, da oficina ou da comunidade, para a fábrica, e agravaram-

se com o emprego em enorme escala. Surge, então, o departamento de relações industri-

ais, com o objetivo de organizar o pessoal. O setor era somente uma ligação entre a or-

ganização e as pessoas, levando aos empregados as exigências solicitadas pela organi-

zação e, aos patrões, as solicitações dos funcionários: 

 

Com a Revolução Industrial, investimentos cada vez mais pesados foram 
feitos com o objetivo de aumento da eficiência dos processos industriais que, 
por sua vez, passaram a exigir maiores e mais recompensadores retornos. 
Esse novo rumo nos negócios gerou grande preocupação em termos da 
melhora dos procedimentos na forma de trabalhar.  Passou-se a exigir que o 
papel a ser desempenhado pelos gerentes e administradores fosse não só o de 
encontrar pessoas mais adequadas para os diferentes cargos, como também 
de treiná-las no uso de ferramentas e métodos mais produtivos 
(BERGAMINI, 1997, p. 19). 

 

Segundo Morgan (2006, p. 38), novos procedimentos e técnicas também foram 

introduzidos para disciplinar os operários, para que aceitassem as novas e rigorosas ro-

tinas da produção fabril. Frederick W. Taylor (1856-1915), nos Estados Unidos, chama-

do de pai da administração científica, abre as portas para um novo comportamento or-
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ganizacional, defendendo que sempre existem maneiras melhores de as pessoas executa-

rem o trabalho e de produzirem mais.   

O Departamento de Recursos Humanos era um departamento de formato centra-

lizador, uma divisão funcional, de regras e regulamentos internos. Assim como as má-

quinas, equipamentos e capital, as pessoas também eram consideradas recursos de pro-

dução. Segundo Davis e Newstrom (2001, p. 7), o interesse sobre as pessoas no trabalho 

foi despertado por Frederick W. Taylor, nos Estados Unidos, no começo do século XIX. 

A proposta defendida por Taylor, de que cada trabalhador seria remunerado de 

acordo com a sua produtividade, ficou conhecida como a Escola Comportamentalista da 

Administração. O funcionário melhor remunerado trabalharia melhor, em harmonia, e, 

consequentemente, alcançaria melhor produtividade. 

Nessa época, surge a ARH (Administração de Recursos Humanos), promovendo 

a seleção de funcionários para executar determinada tarefa, indicar o funcionário certo 

para o local certo. Fazia-se necessária a análise do funcionário, para colocá-lo em um 

setor em que sua produção seria maior.       

 

Era, então, importante que alguém pudesse controlar os empregados para que 
eles não apresentassem nenhum tipo de desvio que pudesse alterar ou 
prejudicar os rumos daquilo que havia sido planejado pelos administradores. 
Nesse aspecto a área de RH [...] passa a exercer um papel fundamental na 
empresa, até por diretamente ligada aos altos gestores e, consequentemente, 
passa a exercer um papel de autoridade e poder, bastante temido pelos 
trabalhadores de modo geral (FRANCO, 2008, p. 22). 
 
 

A eficiência era a preocupação básica, buscando uma mão de obra especializada, 

mero recurso de produção, que permitisse uma produção cada vez maior e com custos 

menores. Tornava-se necessário administrar os recursos humanos e treinar os funcioná-

rios para desenvolverem tarefas prescritas, para obter deles o máximo de rendimento 

possível.  

 

Uma das principais tarefas da administração é a de organizar o esforço 
humano a serviço dos objetivos econômicos da empresa. Qualquer decisão 
administrativa tem consequências comportamentais.  O sucesso de uma 
administração depende – não exclusivamente, mas em grande parte - da 
capacidade de prever e controlar o comportamento humano (MCGREGOR, 
1999, p. 3). 
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2.2  Histórico sobre o Serviço Público 

 

 

Segundo Justen (2003, p. 17), a origem da noção de serviço público pode ser 

buscada na Grécia antiga, onde o serviço era prestado pelos detentores de grandes fortu-

nas, em forma de imposição honrosa, e não pelo poder organizado em forma de Estado. 

Segundo Grotti (2003, p. 20), antes de haver um conceito de serviço público 

propriamente dito, nota-se que o Estado já prestava atividades idênticas ao serviço pú-

blico, porém, essas atividades não eram conceitualmente classificadas, como se serviço 

público fossem. Juridicamente, segundo Bourges (2008, p. 46) verifica-se que o serviço 

público teve origem na França, no início do século XIX e final do século XX. Isso não 

significa que, antes disso, não houvesse a noção de serviço público. 

 

Do ponto de vista do Direito Administrativo, a noção de serviço público teve 
desenvolvimento teórico com Duguit, um dos precursores da Escola do 
Serviço Público no início do século XX, que afirmava que “o Estado é, de 
fato, titular de uma determinada parcela de poderes dentro de uma sociedade 
organizada, e deve ter maiores responsabilidades na realização da 
solidariedade social”. Assim consagrou-se a ideia de que o estado teria o 
papel de prestador de serviço público em razão da distribuição de 
responsabilidades (CARRAZÊDO, 2009, p. 6). 

 

 
Observa-se que, com a Revolução Industrial, houve um grande desenvolvimento 

econômico, que possibilitou a criação de grandes serviços públicos como: linhas férreas, 

telégrafo, telefone, distribuição de água, gás, eletricidade, entre outros serviços. No Bra-

sil, a administração pública teve início com a chegada da família real portuguesa em 

1808. 

 

A partir daí é que se iniciou o processo de tomada de consciência da 
importância do trabalho administrativo, diante da necessidade de promover o 
desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia real.   
Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao 
longo da história política do país, sempre estavam presentes os Funcionários 
Públicos, ajudando a administrar a máquina que impulsiona o 
desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador da administração 
pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado 
Brasileiro (BOSCARDIN, 2010). 
 

 
Segundo Carvalho (2009), o servidor público é o trabalhador do Estado brasilei-

ro. A sociedade elege os seus representantes, contribui para a definição dos rumos de 
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ação e os dirigentes eleitos orientam o funcionamento da administração pública, que é 

operada pelos servidores públicos. São os funcionários públicos que atuam na prestação 

direta dos serviços ao cidadão brasileiro e, por isso, terminam por ser a imagem do Es-

tado.   

Segundo Cunha et al. (2006), a área de Recursos Humanos se inicia com a im-

plantação de um departamento de Administração de Pessoal na NCR Corporation, em 

1890, e se consolida após a Primeira Guerra Mundial, com o fortalecimento dos sindica-

tos, as transformações nas relações trabalhistas e a crise de 1929. A partir da Segunda 

Guerra Mundial, as mudanças nas organizações acontecem mais rapidamente, com as 

transações comerciais ultrapassando fronteiras, com as organizações buscando novos 

modelos de administração de pessoas.  

Nos anos quarenta e cinquenta, com a intervenção do Estado e com o crescimen-

to dos sindicatos, fruto do Welfare State, as políticas de remuneração e bem-estar su-

plantaram as de treinamento e capacitação, que só serão assumidas plenamente, pela 

área de RH, nas décadas de sessenta e setenta. Na década de oitenta, forma-se o pensa-

mento estratégico em Recursos Humanos, pela introdução, nas organizações, de novas 

formas de gestão e, nos anos noventa, a globalização obriga a área de RH a trabalhar 

com um contexto em transformação, que exige a competência e a competitividade em-

presariais e individuais. A área de RH torna-se estratégica para a eficiência das organi-

zações. 

No Brasil, a área de RH se desenvolve a partir da década de trinta, com as mu-

danças no perfil produtivo e com as conquistas trabalhistas, como a criação do Ministé-

rio do Trabalho, Indústria e Comércio, a Consolidação das Leis Trabalhistas e os sindi-

catos, obrigando as empresas a criar os seus Setores de pessoal. A atualização e aprimo-

ramento da área de RH se deram, na esfera pública, com a criação do Departamento 

Administrativo do Setor Público (DASP) e, na esfera particular, com a implantação do 

Serviço Nacional da Indústria (Senai) e Serviço social do Comércio (Sesc). A sofistica-

ção da produção industrial brasileira, nos anos cinquenta e sessenta, funda a criação dos 

serviços de RH nas organizações e, nos anos setenta, leva à criação do Sistema Nacional 

de Formação Profissional. Também no Brasil, a partir dos anos oitenta e noventa, im-

plantam-se novas formas de gestão, que implicam em maior sofisticação da área de RH, 

em melhoria do nível de educação formal de colaboradores e na implantação de políti-

cas de pessoal, e que atendessem às exigências da globalização. No princípio do novo 
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século, com as políticas de valorização do servidor público, tem sido dada maior ênfase 

à sua capacitação e treinamento nos vários âmbitos do setor público. 

 

 

2.3 Recursos Humanos e Treinamento 

 

 

A estrutura organizacional, baseada nas relações industriais, iniciou uma mudan-

ça de hábitos, começando a administrar pessoas, considerando-as recursos vivos e inte-

ligentes, capazes de influenciar em todo o processo produtivo, determinantes para o 

sucesso empresarial. Os gestores descobrem que a eficiência da organização pode do-

brar, caso consigam funcionários dedicados e bem treinados.  

O ser humano, com sua característica de interação com o meio ambiente que o 

rodeia, começa a ser visto como fator primordial para o desenvolvimento econômico da 

organização. A Área de Recursos Humanos (ARH) torna-se um meio de alcançar a efi-

cácia nas organizações e começa a usar técnicas flexíveis e adaptáveis, cursos e treina-

mentos, com o objetivo de alcançar a eficiência por meio das pessoas, para que elas 

alcancem os seus objetivos por meio da organização. 

As mudanças nas organizações promovem, consequentemente, novos modelos 

de gestão, principalmente de gestão de pessoas, devido à necessidade de sobrevivência 

das organizações. “Há cerca de vinte anos, as ciências da administração vêm conhecen-

do um movimento intenso de questionamento, reformulação e criatividade em que o 

estudo do comportamento humano nas organizações ocupa posição de destaque” 

(CHANLAT, 1996, p. 15). 

O órgão de Recursos Humanos torna-se o mentor da ação, o elaborador de polí-

ticas, o orientador, o prestador de serviços específicos que facilitam a tarefa de cada 

gerente, supervisor ou chefe. O planejamento estratégico de RH integra-se ao planeja-

mento estratégico da organização. As pessoas e seus conhecimentos e habilidades men-

tais passam a ser a principal base da nova organização. Percebe-se a necessidade de os 

funcionários deixarem de ser recursos da organização e se tornarem parceiros da organi-

zação, contribuindo com a organização, utilizando-se do talento, dinamismo e inteligên-

cia: “Pode-se trabalhar eficazmente com pessoas se estivermos preparados para pensar 

nelas em termos humanos” (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 4). 
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Algumas empresas mais competentes mudam o modo de tratar seus funcioná-

rios, que passam a parceiros de negócio, não sendo somente empregados contratados. 

As pessoas tornam-se o principal ativo da organização, surgindo um novo modelo de 

gestão devido à necessidade de sobrevivência das organizações. Atualmente, com a ex-

plosão da tecnologia da informação, da comunicação e da globalização do mercado, a 

economia valoriza o conhecimento e as organizações sobrevivem com uma relação de 

dependência recíproca. 

A era da informação começou no início da década de noventa. É a época em que 

vivemos, atualmente. A tecnologia da informação trouxe para a economia o mesmo im-

pacto que a revolução industrial. As empresas destacam-se porque conseguem transfor-

mar informação em oportunidade. 

 

O enfoque de recursos humanos baseia-se no desenvolvimento.  Ele está 
preocupado com o crescimento e desenvolvimento das pessoas no sentido de 
atingirem níveis mais altos de competência, criatividade e realização, uma 
vez que as pessoas sejam o recurso central em qualquer organização e 
sociedade (DAVIS; NEWSTROM, 2001, p. 13). 
 
 

Há um crescimento constante de novas formas de administração. É necessário, 

dentro das organizações, que cada um dos grupos ou áreas desenvolva bem o seu papel, 

trabalhe com eficiência e eficácia, para que o todo tenha um bom funcionamento. É ne-

cessário também que esse trabalho seja em equipe, cabendo ao administrador a função 

de planejar, controlar, estabelecer treinamentos, metas e objetivos.  

Todo trabalho desenvolvido pelo homem é motivado pela sua necessidade de 

sobrevivência. O homem existe por meio do trabalho. Se a existência humana gera co-

nhecimento, então trabalho e conhecimento estão intimamente ligados, pois um depende 

do outro. A qualificação e capacitação são essenciais para que se desenvolva a atividade 

do trabalho. 

Segundo Fidelis (2008, p. 1), a prática do treinamento tem seu registro histórico 

desde a Idade Média, por meio da mão de obra de mestres artesãos, que ofereciam seus 

conhecimentos aos seus aprendizes, para que estes desenvolvessem suas habilidades. 

Segundo Malvezzi (1994), citado por Pilati (2006, p. 160), as ações de treinamento se 

constituíram, desde o início das organizações industriais, por volta de meados do século 

XIX. Apenas a partir de 1930 houve uma maior demanda para estruturar cientificamente 

as ações de treinamento nas organizações, e isso devido à percepção dos gestores, que 
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observaram que somente com o uso de tecnologias seria possível incrementar o proces-

so de adaptação do homem ao trabalho, para que este adquirisse os conhecimentos para 

executar as tarefas. 

A preocupação com o treinamento e com a capacitação de servidores públicos 

federais brasileiros teve o seu início também na década de trinta, no Governo de Getúlio 

Vargas, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 

Este órgão foi previsto pela Constituição de 10 de novembro de 1937, e criado em 30 de 

julho de 1938, pelo Decreto-Lei nº 579. 

 

O DASP, por sua vez, foi criado em 1938 para ser o “braço administrativo” 
do Estado Novo, assumindo ares de superministério onde coexistiam as 
funções de departamento de administração – relacionadas a pessoal, material, 
orçamento e O&M – e órgão de assessoria da presidência.  No que se refere 
ao ensino de administração pública, o DASP, dentro de seus esforços na área 
de recursos humanos introduziu essa temática disciplinar em caráter de T&D 
no Brasil, sendo o principal locus de seu estudo, divulgação e instrução até o 
princípio dos anos cinquenta (COELHO, 2006). 

 

Competia ao DASP, dentre outras atribuições, a do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 

579, de 30 de julho de 1938, de “promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos fun-

cionários civis da união.” 

Diretamente subordinado à Presidência da República, e com ramificações em to-

dos os Estados com os chamados “daspinhos” (departamentos estaduais sob o controle 

federal), o DASP foi uma experiência pioneira no Brasil. Tinha o objetivo de aprofun-

dar a reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no 

país. Pretendia estabelecer uma integração entre os diversos setores da administração 

pública e promover a seleção e aperfeiçoamento administrativo por meio da adoção do 

sistema de mérito. A contratação e a seleção do funcionalismo focava-se na exigência 

da competência e qualificação e não somente em indicações pessoais e favores políticos. 

O DASP “preocupava-se com o universalismo de procedimentos em assuntos relacio-

nados com a contratação e a promoção dos funcionários públicos” (NUNES, 1997, p. 

53-54). 

 

O DASP, peça estratégica de um sistema racionalizador, no âmbito do Poder 

Executivo federal, tinha por função: 

 

[...] organizar a administração, no preparo de pessoal e no melhor 
recrutamento para os quadros do funcionalismo. A burocracia era ainda bem 



24 

 

primitiva, pautando-se apenas por critérios de simpatia, relações pessoais e 
apadrinhamento, quando passa a ser orientada pela competência. Verifica-se 
a superação da administração burocrática, fundada na eficiência, no preparo 
com a seleção feita por concursos abertos a todos e com o estabelecimento de 
carreiras, com promoções baseadas no mérito. O DASP dará oportunidade a 
quantos se preparam para a vida pública, por meio de concursos.  A classe 
média será a grande beneficiada com a sua ação desejosa de mostrar sua 
intelectualidade e de concretizar oportunidades (IGLÉSIAS, 1993, p. 254-5). 

 

No período em que o DASP foi presidido por Luís Simões Lopes, desde a sua 

criação até o fim do Estado Novo, o órgão conheceu um contínuo processo de fortale-

cimento.  Entre suas principais realizações, nessa fase, está a sistematização dos direitos 

e deveres do funcionalismo, definidos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 

União (Diretrizes do Estado Novo, 1937-1945).  

O DASP, encarregado de zelar pelo cumprimento e aplicação da legislação, pos-

suía imensos poderes e desagradou as oligarquias, saudosistas da hegemonia perdida, 

que se apoiava no clientelismo: 

 

Vargas foi deposto em 1945 e o Estado Novo deixou de  existir.  Com ele, o 
respaldo autoritário para o movimento reformista.  O DASP foi reorganizado, 
perdendo parte das suas atribuições. Ele entra em processo de esvaziamento. 
Daí em diante, não conseguiu recuperar-se completamente. Não cessam, 
contudo, os movimentos reformistas (CAVALCANTI, 2005, p. 16). 

 

Então, a administração burocrática clássica, que começara a ser implantada no 

país nos anos trinta, não foi plenamente instaurada. A transição democrática ocorrida 

com a eleição de Tancredo Neves e posse de José Sarney, em março de 1985, não apre-

sentou perspectivas de reforma do aparelho do Estado.   

 

O capítulo da administração pública da Constituição de 1988 será o resultado 
de todas essas forças contraditórias. De um lado, ela é uma reação ao 
populismo e ao fisiologismo que recrudescem com o advento da democracia. 
Por isso, a Constituição irá sacramentar os princípios de uma administração 
pública arcaica, burocrática ao extremo. Uma administração pública 
altamente centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a prioridade será 
dada à administração direta ao invés da indireta. A Constituição de 1988 
ignorou completamente as novas orientações da administração pública 
(BRESSER PEREIRA, 1996, p. 5). 

 

Volta-se a falar em valorização do servidor e treinamento na Emenda Constitu-

cional nº 19, de 04 de junho de 1998: “Art.39, § 2º: os Estados e o Distrito Federal man-

terão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
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constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios entre os entes federados”. 

No Governo de Fernando Henrique Cardoso, foi planejada e colocada em prática 

a Reforma do Estado, criação de Luís Carlos Bresser Pereira, ministro da Administração 

Federal e Reforma do Estado. A Reforma foi iniciada pelo MARE (Ministério da Ad-

ministração Federal e Reforma do Estado), que existiu entre 1995 e 1998. Enquanto 

Luiz Carlos Bresser Pereira foi o Ministro, a Reforma ficou no MARE. Com a extinção 

do MARE, por sugestão do próprio ministro a gestão passou para o Ministério do Plane-

jamento e Gestão. 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado representou um esforço 
de diagnóstico e de estabelecimento de objetivos e diretrizes para a reforma 
da administração pública brasileira.  O Plano Diretor focalizou as condições 
do mercado de trabalho, situando a política de recursos humanos que vinha 
sendo praticada na administração pública. Por outro lado, distinguiu três 
dimensões nos problemas identificados:  
. na dimensão institucional-legal, os obstáculos legais ao avanço em direção a 
uma maior eficiência do aparelho do Estado;  
. na dimensão cultural, a coexistência, na administração pública brasileira, de 
valores patrimonialistas e principalmente burocráticos, com as modernas 
orientações gerenciais; 
. na dimensão da gestão, a necessidade de novos métodos e ferramentas 
gerenciais, particularmente em relação administração dos recursos humanos 
(BRASIL, 1998). 

 

Segundo Lima Junior (1998), ao MARE foi atribuída a responsabilidade de for-

mular políticas para a reforma do Estado, reforma administrativa, modernização da ges-

tão e promoção da qualidade no serviço público. 

No governo do Presidente Lula, a reforma administrativa se iniciou com o lan-

çamento do Plano Plurianual – PPA 2004-2007. Segundo Amaral (2006), o Plano Pluri-

anual – PPA 2004-2207 definiu três diretrizes: 1) inclusão social e redução das desi-

gualdades sociais; 2) crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambien-

talmente sustentável e redutor das desigualdades; e 3) promoção e expansão da cidada-

nia e fortalecimento da democracia. 

Para a realização dessas diretrizes, faz-se necessária uma administração pública 

eficiente e estimulante da capacitação e do desenvolvimento do servidor público. 

Ainda no Plano Plurianual 2004-2007 – Orientação Estratégica de Governo – 

Um Brasil para Todos: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social, há a afir-

mação de que: “serão fortalecidas a educação e capacitação dos trabalhadores e as ativi-

dades nacionais de inovação”. 
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O Decreto 5.707, de 23/02/2006, que revogou o Decreto 2.794-1998, tem essa 

visão de implantação de uma administração pública eficiente, estratégica e centrada no 

desempenho dos servidores. O Decreto considera a capacitação e o treinamento como 

um processo contínuo de estímulo e desenvolvimento do servidor. 

O Decreto 5707, no art. 7º, prevê também a capacitação e desenvolvimento dos 

gestores, sob orientação do Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal. 

Segundo Lima Júnior (1998), o fato é que, no Brasil, nunca houve o modelo bu-

rocrático de administração, ou qualquer outro, plenamente instalado.  A nossa realidade 

administrativa tem se caracterizado, independentemente da intencionalidade das refor-

mas e de seus eventuais êxitos e fracassos, pela convivência de modelos de administra-

ção incompletos, inconsistentes e superpostos.  

O Serviço Público, por suas características, demorou um pouco mais para assi-

milar as mudanças que, de forma mais acentuada, aconteceram na rede privada. Segun-

do Magalhães (2011), a partir da década de noventa é que o setor público brasileiro tem 

buscado modificar sua atuação diante da sociedade. Perante o cenário de reformas, a 

área de recursos humanos surge como peça fundamental, pois são as pessoas que colo-

cam em práticas tais mudanças e o treinamento como a forma de alcançar a melhoria do 

desempenho do funcionário público na prestação de serviços. 

 

A Administração Pública [...] sempre se caracterizou por ser formalista, 
centralizadora, desmotivadora, mecanicista sem desafios para a gestão e para 
os seus empregados, pois, pela sua importância, atividade e papel na 
sociedade, tem que se guiar por um conjunto de constrangimentos jurídico-
legais, o que a força muitas vezes a sobrepor os aspectos processuais (“O 
como deve ser feito”), aos objetivos (“O que deve ser feito”) (MARREIROS, 
2007). 

 

 

2.4 Recursos Humanos como Estratégia Organizacional 

 

 

A administração de recursos humanos teve início no século XX, após o advento 

da Revolução Industrial. Foi quando surgiram estudos cada vez mais profundos sobre o 

ser humano nas organizações. Nos Estados Unidos, a Administração de RH surgiu no 

período da II Guerra Mundial e, no Brasil, a partir do final da década de setenta, com 
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quase meio século de atraso em relação aos países desenvolvidos, quando aconteceu a 

entrada das multinacionais, principalmente a indústria automobilística, na década de 

sessenta.  

É impossível negar a evolução da área de recursos humanos, nesse período, co-

mo uma estratégia para o sucesso das empresas de todo o mundo. As mudanças sociais, 

econômicas, tecnológicas e ambientais provocaram e continuam provocando transfor-

mações nas organizações. Dentre todas as áreas de uma organização, a de recursos hu-

manos é uma das que mais vem sofrendo transformações. 

O papel da área de recursos humanos, que até meados do século XX representa-

va tão somente um setor para controle de funcionários (horário de chegada e saída, au-

sências e o motivo das mesmas), vai se transformando até à concepção da Gestão de 

Pessoas em um setor que vê o trabalhador como o centro da organização.   

Essas mudanças têm início, primeiro, nas grandes organizações, onde os chefes 

do Departamento de Pessoal começam a ser instruídos a comandar o seu setor, conside-

rando o funcionário como pessoa, capaz de ser parceiro da organização, e de provocar, 

nessa, extremas mudanças, e não somente como uma peça da engrenagem de produção.  

Na década de noventa, Springer e Springer (1990), citados por Lacombe e To-

nelli (2001), avaliam que a prática de recursos humanos, nesse período, seria basica-

mente focada no elenco seguinte:  

. Recrutamento: ênfase no recrutamento interno como melhor forma de adequa-

ção aos objetivos estratégicos. 

. Análise de funções: cada vez mais deveria ser utilizada, sob a forma de descri-

ção, especificação e avaliação de funções, com a finalidade de fornecer informações 

para todo o espectro das atividades de Recursos Humanos, e não mais como controle ou 

imposição de tarefas predeterminadas. 

. Treinamento e desenvolvimento: os autores previam grande crescimento da 

função treinamento: in-house training para o pessoal operacional, uma vez que a proxi-

midade do local de trabalho permitiria a resolução de problemas específicos. Já para o 

nível gerencial, previam o foco no desenvolvimento de competências, que compreen-

dem conhecimento, habilidades e atitudes, por meio de treinamentos tanto técnicos co-

mo comportamentais. 

Inicia-se, nas organizações, uma gestão de pessoas que prioriza o talento, a inici-

ativa e a criatividade, e começa a descartar a gestão que privilegia funcionários como 
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figuras acríticas, meros reprodutores da vontade dos seus superiores. De acordo com Mc 

Gregor (1999, p. 245), a aquisição de habilidades manuais requer prática, ou experiên-

cia, acompanhada de feedback. A aprendizagem baseada em “ensaio e erro” pode ser 

muito mais rápida se feita sob orientação, mas o indivíduo não pode aprender se não 

praticar e se não receber informações sobre o sucesso de seus esforços. Segundo Davis e 

Newstrom (1989, p.17): “Também os empregados necessitam de informações sobre o 

seu desempenho por várias razões: elas os ajudam a saber o que fazer e como estão se 

saindo com relação às suas metas e mostram que outros estão interessados naquilo que 

eles estão fazendo”. 

Na década de noventa, as organizações, fundamentalmente constituídas de inte-

ligência e mais competitivas, consideram o funcionário como o elemento capaz de ala-

vancar uma organização e descobrem que é interessante investir nas pessoas.  O recurso 

humano torna-se prioridade e as políticas de treinamento já fazem parte da filosofia em-

presarial. Integração, treinamento, aprendizagem e aperfeiçoamento passam a constar na 

política de Recursos Humanos, com o objetivo de orientar os funcionários, visando a 

uma ampla integração na organização, para melhor desempenharem suas funções e de-

senvolverem as suas carreiras, com o aprimoramento técnico, cultural, social e funcio-

nal, além do progresso financeiro. 

Essa nova modalidade de gestão orienta a capacitação e o treinamento, no senti-

do de conciliar os interesses da organização com os interesses particulares dos funcioná-

rios. Segundo Morgan (2006, p.45), a ideia de integrar as necessidades individuais e 

organizacionais transformou-se numa poderosa força. 

 

 

2.5 Treinamento e Desenvolvimento Organizacional 

 

 

A partir do Taylorismo e do surgimento da produção em massa, há uma separa-

ção dentro das organizações entre planejamento (nas mãos dos gerentes) e execução. 

Dentro dessa divisão de funções, surgem os departamentos de controle da qualidade. 

Passa a existir um grupo de trabalhadores responsáveis pelo setor de controle de quali-

dade. No Japão, especificamente na indústria automobilística, essa responsabilidade de 
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controle da qualidade é repassada para os trabalhadores, o que só se concretiza com 

treinamento. 

Segundo Davis e Newstrom (1989, p. 62, v. 2), nos anos de 1950 e 1960, nas or-

ganizações, surgiu o DO (Desenvolvimento Organizacional), um tipo de treinamento 

que utiliza processos grupais para enfocar toda a cultura de uma organização de maneira 

a efetuar as alterações planejadas. É um treinamento que busca modificar crenças, atitu-

des, valores, estruturas e práticas para que a organização possa se adaptar melhor à tec-

nologia e acompanhar o ritmo rápido das mudanças.  

Há uma diferença entre treinamento e desenvolvimento. São coisas distintas, por 

mais que possuam semelhanças e utilizem técnicas comuns. Os objetivos do desenvol-

vimento e do treinamento possuem diferentes trajetórias. Apesar disso, segundo Malda-

ner (2009), o treinamento e o desenvolvimento estão voltados para o aprendizado, co-

nhecimento e para gerar novas habilidades e atitudes no coletivo organizacional. 

O treinamento, na visão de Boog (2001), é a ação sistematizada de educação pa-

ra a capacitação, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do indivíduo. 

Segundo Fidelis (2008, p.70), treinamento significa aprimorar os conhecimentos 

teóricos e práticos e qualificar o trabalhador para desempenhar, com maior produtivida-

de, as suas atividades atuais. Fidelis (2008, p. 7) informa que, em 1953, diversos autores 

clássicos da área de Administração, reunidos em Istambul, definiram a palavra treina-

mento como “parte da educação que uma pessoa pode receber numa escola ou não, an-

tes ou depois do emprego, e vai ajudá-la a desempenhar bem as suas tarefas profissio-

nais.” Ainda segundo Fidelis (2008, p. 4), o treinamento e o desenvolvimento devem ser 

projetados como um esforço planejado e organizado para ajudar os profissionais a de-

senvolver melhor suas capacidades, dentro das estruturas empresariais. 

A organização deve utilizar-se da competência, inteligência e potencial de sua 

equipe. O conhecimento tem que estar distribuído por toda a organização. Tem que 

existir na organização uma gestão do conhecimento organizacional e que ser colocada 

em prática. De nada adianta ter o conhecimento, se a organização não souber efetiva-

mente utilizá-lo nas diversas áreas. Deve-se utilizar a inteligência e potencial de sua 

equipe. Não basta a organização simplesmente apropriar-se das competências: tem que 

aprender a administrá-las, colocando-as em prática, em prol da organização. 

O investimento em treinamento é uma forma que a organização encontra para 

trabalhar o indivíduo e, consequentemente, garantir o sucesso na atividade que desem-
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penha, garantindo a qualidade dos serviços prestados e possibilitando melhores tomadas 

de decisões. De acordo com Heller (1998, p. 60): “Treinamento ajuda a melhorar as 

habilidades técnicas dos membros da equipe e a desenvolver relações gerenciais e inter-

pessoais. Revise e atualize as qualificações de sua equipe constantemente para enfrentar 

com sucesso desafios atuais e futuros”. 

Fidelis (2008, p. 1) apresenta toda uma evolução para o treinamento empresarial: 

A) Na Idade Média, surge a prática do treinamento, quando os mestres artesãos 

treinavam seus funcionários.  

B) Na Idade Moderna, com o avanço das indústrias, o funcionário era treinado 

para melhor desempenhar as funções. Havia a necessidade da aprendizagem técnica 

devido à operacionalização do trabalho. 

C) Na Revolução Industrial, com o aparecimento da empresa moderna, há a va-

lorização da habilidade operacional dos trabalhadores. Nesse período, o treinamento 

torna-se importante para a sobrevivência e a competitividade das empresas. 

D) Com a Revolução Tecnológica, durante a Segunda Guerra Mundial e o sur-

gimento das organizações industriais, o treinamento torna-se um elemento fundamental, 

mesmo que simplesmente como um método de preparar o trabalhador para desenvolver 

as tarefas que a ele cabiam.   

E) Nas décadas de 1950 e 1970, a economia mundial exigia que as empresas 

passassem a ter uma postura mais flexível e dinâmica, para se tornarem fortes no mer-

cado. A capacitação e a qualificação tornaram-se ferramentas de gestão. 

 F) A ferramenta conhecida como benchmarking foi entendida como aprendiza-

gem baseada na melhoria dos processos, começando a ser difundida na década de 1980. 

G) Na década de 1990, as empresas percebem que, quanto mais aprendem, maior 

será o seu posicionamento no mercado. 

 

O processo de aprendizagem já era ponto de interesse de psicólogos, no final do 

século XIX. Segundo Borges-Andrade, Abbad, Mourão (2006, p. 159), com o passar 

dos anos, o avanço da psicologia organizacional possibilitou o desenvolvimento de tec-

nologias para tornar mais eficiente o processo de aprendizagem nas organizações de 

trabalho. 

Segundo Bastos (1991), a trajetória das ações de treinamento pode ser ordenada 

em cinco fases: 
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. Fase de subdesenvolvimento – corresponde a um período no qual a estratégia 

de treinamento dominante era a operativa; as ações de capacitação ocorriam no trabalho, 

a partir da supervisão direta do encarregado sobre o comportamento do treinando. 

. Fase de desenvolvimento – caracteriza-se pelo adestramento dos trabalhadores 

em comportamentos no trabalho, rigorosamente definidos pelos estudos de tempos e 

movimentos. 

. Fase posterior ao início da industrialização – caracteriza-se por ações de trei-

namento com maior participação dos treinandos, buscando um aumento da responsabi-

lidade social interna e do desenvolvimento gerencial. 

. Fase de industrialização avançada – as ações de treinamento voltam-se para o 

desenvolvimento de planos de negócio.  Nesse momento, surge a noção de desenvolvi-

mento continuado de recursos humanos. 

. Fase de pós-industrialização – caracteriza-se por ações de treinamento que têm 

uma preocupação primordial com desenvolvimento e capacitação gerencial. 

Ainda segundo Bastos (1991), há outra perspectiva histórica para descrever as 

ações de treinamento nas organizações, que são descritas em quatro ondas: 

. Primeira onda – denominada treinamento para o trabalho, compreende o perío-

do de 1950 a 1970 e inclui ações de treinamento para o desenvolvimento de habilidades 

técnicas e profissionais voltadas para o desempenho no trabalho. Os recursos humanos 

são compreendidos como peças substituíveis do processo produtivo. 

. Segunda onda – denominada treinamento para a gerência e supervisão, abrange 

o período de 1960 a 1980.  Tem como principais características ações de capacitação 

com uma maior preocupação em qualificar a mão de obra para a operação dos processos 

tecnológicos dentro das organizações, o que diferencia a perspectiva dos recursos hu-

manos no processo produtivo. 

. Terceira onda – denomina-se o desenvolvimento organizacional e tecnologia do 

desempenho e abrange os anos de 1970 e 1990.  Tem características como o aumento de 

importância da educação aberta e continuada, em que o próprio trabalhador tem a capa-

cidade de identificar e priorizar suas necessidades de treinamento, individualizando, 

assim, o processo de TD&E (Treinamento, Desenvolvimento e Educação) nas organiza-

ções. 

. Quarta onda – denominada informação, conhecimento e sabedoria, abrange o 

período de 1990 até os dias atuais. A ênfase está no desenvolvimento da criatividade 
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dos trabalhadores, no preparo para tomada de decisões e em uma maior exigência a res-

peito das técnicas de mensuração da efetividade das ações de capacitação. 

Segundo Borges-Andrade (2006, p. 343), o treinamento, o desenvolvimento e a 

educação podem ser vistos pelas organizações como um sistema integrado por três sub-

sistemas: 

Avaliação de necessidades; 

Planejamento e sua execução; 

Avaliação de TD&E. 

Sobre os três subsistemas, relata que, do primeiro para o segundo, e deste para o 

terceiro, os referidos subsistemas mantêm entre si um constante fluxo de informações e 

produtos. O terceiro subsistema seria o principal responsável pelo  provimento de in-

formações que garante a retroalimentação e, portanto, o aperfeiçoamento constante do 

sistema TD&E. 

Devido às mudanças tecnológicas, econômicas e sociais em âmbito nacional e 

internacional, nas últimas décadas, o Treinamento e Desenvolvimento de pessoas tem se 

tornado uma arma estratégica para as organizações, mesmo que se limite a superar defi-

ciências no desempenho dos empregados ou prepará-los para assumir uma nova função 

ou, ainda, para que seja introduzida na organização novas tecnologias.  

O treinamento passa a ser um dos pontos mais importantes da área de Recursos 

Humanos, que fica responsável por levantar as necessidades de treinamento, executá-las 

e avaliá-las. 

É importante também que a organização analise e consiga identificar, dentro da 

sua realidade e diante dos problemas da organização, quais são aqueles que são passí-

veis de solução por meio de treinamento. Para identificar os problemas que podem ser 

solucionados com o treinamento, Boog (2001, p. 10) indica as seguintes variáveis, que 

devem ser consideradas em todo processo de levantamento de necessidades de treina-

mento: 

. Há um problema de desempenho, porque a pessoa não está devidamente prepa-

rada para a função ou para uma de suas etapas.  A solução, portanto, é viabilizada por 

uma ação de treinamento. 

. Há um problema de desempenho porque não há especificações ou parâmetros 

para orientar o trabalho, dificultando a execução das tarefas e afetando a sua qualidade.  
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A solução por treinamento não se aplica, o que remete a questão para o desenho das 

especificações e dos parâmetros. 

. Há um problema de desempenho motivado por falta de condições para o traba-

lho, tais como: equipamento deficiente, local de trabalho inadequado, material insufici-

ente, dentre outros. Tentar solucionar esse problema pelo treinamento é perda de tempo 

e de recursos financeiros. A solução está vinculada a outros tipos de intervenções. 

. Há um problema de desempenho por causa de questões como pressões dos co-

legas, restrições impostas pelas chefias, receios de sobrecarga motivada por mais e mais 

tarefas que exigem cada vez mais esforço da pessoa o que, no final, a desestabiliza e a 

leva a uma crise de desempenho. Mais uma vez, treinar será inútil. 

. Há um problema de desempenho porque a pessoa está desmotivada, por inúme-

ras razões; nenhuma delas passível de solução por meio das práticas de treinamento. 

Sobre a visão de treinamento na atualidade, nas organizações, Mourão e Puente-

Palacios (2006, p. 63) chamam a atenção para o aumento dos investimentos em treina-

mento e em pesquisa sobre treinamento pela necessidade crescente de adaptação às 

transformações – uma condição para a sobrevivência das empresas no mercado globali-

zado.  

 

 

2.6  Recursos Humanos e Treinamento no Brasil 

 

 

Para Lacombe e Tonelli (2001), no Brasil, a literatura começa a falar em Recur-

sos Humanos na década de oitenta e a prática é enfocada somente na década de noventa. 

Percebe-se, então, pelo menos uma década de atraso entre o discurso da literatura e a 

prática.  

Venosa e Abbud (1995), citados por Lacombe e Tonelli (2001), em pesquisa rea-

lizada junto a 98 dirigentes de empresas no Brasil, mostram que as funções vistas como 

mais importantes, dentro da área de recursos humanos, eram recrutamento e seleção, 

benefícios, treinamento e de departamento de pessoal, as rotinas burocráticas.  

 

Apesar das dificuldades com pessoas enfrentadas pelas organizações, elas 
continuam tendo que fazer face ao desafio de atrair a sua mão de obra e criar 
condições para que tais pessoas aí permaneçam desempenhando com eficácia 
e satisfação as atividades que fazem parte de seus cargos (BERGAMINI, 
1997, p. 25). 
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Seguindo o exemplo do que acontecia nas organizações dos países desenvolvi-

dos na década de oitenta, no Brasil, a partir da década de noventa, começa a intensificar 

a introdução de novas técnicas de produção e o treinamento surge como fator importan-

te para que as organizações alcancem suas metas. Habilidades e competências começam 

a ser valorizadas, de modo que a organização gere mudanças, passe a agregar valores e 

obtenha riquezas e resultados. 

A partir da década de noventa, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, o Brasil passou a fazer parte do grupo de países que estava repensando o papel e 

a forma de atuação do setor público. 

Quando explicam  os modelos de mudança nas organizações, Bjur e Caravantes 

(1994, p. 42), dizem que: 

 

Dentre os demais modelos usados pela Administração Pública Brasileira, o 
modelo político foi o único que adotou uma dimensão notadamente centrada 
no usuário, reconhecendo que a finalidade básica da organização pública é o 
atendimento das necessidades de sua clientela. Muito antes dos modelos 
modernos, centrados no cliente, os modelos políticos preconizaram esta ideia. 
 

 

Após 1995, inicia-se, no Brasil, uma fase econômica onde a prestação de servi-

ços passa a ser um diferencial. Nota-se essa característica principalmente nos bancos em 

que, antes de 1995, devido ao regime inflacionário, a prestação de serviços não era o 

mais importante.  Após esse período, as fusões de bancos, a compra de bancos de varejo 

brasileiros por bancos estrangeiros e a entrada de bancos no país tornaram o ambiente 

mais competitivo e influenciaram fortemente na prestação de serviço. Assim, os bancos 

começaram a investir em treinamento. 

 

É de máxima importância reconhecer e estimular todas as variadas 
inteligências humanas e todas as combinações de inteligências [...] Se 
pudermos mobilizar o espectro das capacidades humanas, as pessoas não 
apenas se sentirão melhores em relação a si mesmas e mais competentes; mas 
é possível inclusive, que elas também se sintam mais comprometidas... 
(GRUPO PROJETAR, 2002, p. 105). 

 

As empresas brasileiras, principalmente aquelas voltadas para a exportação, co-

meçam a estabelecer programas para medir a satisfação do cliente e promover atitudes 

para sanar este problema, quando detectado, e a cobrar de seus fornecedores a mesma 

atitude. 
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O treinamento então passa a ser utilizado em grande parte das organizações bra-

sileiras, como ferramenta para atingir objetivos e metas. E as empresas que, resistentes a 

esse novo modelo de gestão, não investem no aprimoramento e competência dos traba-

lhadores, embasadas em velhos conceitos e tradicionalismo, integram o grupo das em-

presas brasileiras fadadas à derrota. 

Borges-Andrade e Abbad (1994) lembram que o ano de 1980 representou um 

marco importante para o treinamento empresarial no Brasil, pois nesse ano foi editado o 

Manual de Treinamento e Desenvolvimento da Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento (ABTD, 1980). Esse Manual reuniu 32 artigos de vários estudiosos e 

profissionais dedicados à área, agrupados em sete seções: a função de treinamento e 

desenvolvimento; o processo de treinamento; métodos, técnicas e recursos de treina-

mento; treinamento e sua clientela; sistemas formadores de mão de obra; treinamento e 

seu relacionamento com processos afins; aspectos gerais de treinamento. A segunda 

edição desse Manual foi publicada em 1994. 

 

 

2.7 Treinamento no Serviço Público Federal 

 

 

Durante toda a história do Brasil, no Império e na República, o funcionário pú-

blico esteve presente, sempre com o dever de executar ações que promovam os serviços 

básicos e essenciais de que necessita o cidadão brasileiro. 

O funcionário público seguia as normas estabelecidas pelo Decreto 1.713, de 28 

de outubro de 1939. Em 1943, o Presidente Getúlio Vargas institui o dia 28 de outubro 

como o Dia do Funcionário Público. Em 11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que 

alterou grande parte das disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e substituiu o termo fun-

cionário público por servidor público e passou a orientar os Servidores Públicos Civis 

da União.  

Apesar da Lei 8.112, os direitos e deveres dos servidores públicos estão defini-

dos e estabelecidos na Constituição Federal, de 1988, e, especificamente, o Art. 37 esta-

belece o ingresso no serviço público por meio de concurso e o artigo 41 diz que o servi-

dor público integrante da Administração pública direita, autárquica e fundacional, tem 

direito à estabilidade. 
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Segundo Castro (2006), a Constituição Federal, de 1988, em muitos aspectos, 

significou um grande avanço, como na questão dos direitos sociais e individuais.  Po-

rém, representou um retrocesso em termos de administração pública. 

A área de recursos humanos do setor Público Federal baseia-se em duas verten-

tes: 

. Concursos, admissões, transferências e atividades afins; 

. Tarefas administrativas rotineiras relacionadas à folha de pagamento, benefício, 

aposentadorias e atividades afins. 

Em quase toda a rede federal, é uma área que continua limitada em suas ações, 

sendo conhecida como “departamento de pessoal”. 

 Sem diretrizes definidas, aliadas à falta de informatização, isso faz com que a 

área de Recursos Humanos no setor público continue a possuir uma imagem burocrática 

e ineficiente. É um setor sem planejamento, que funciona de forma reativa, atendendo às 

demandas de outras áreas e dos funcionários. 

A segurança do servidor público, em relação à sua estabilidade, é um dos pontos 

mais discutidos pela área de recursos humanos, porque interfere diretamente em suas 

ações e produtividade. 

Segundo Marconi (2005, p. 4), de uma forma geral, os estímulos para que os 

profissionais sejam atraídos para a área pública estão relacionados à estabilidade, à se-

gurança, ao aumento de salário de acordo com o tempo de serviço – não há necessidade 

de melhorias no trabalho para obtê-los, basta permanecer no cargo – e à aposentadoria 

integral. A rigidez da estabilidade assegurada aos servidores públicos civis impede a 

adequação dos quadros de funcionários às reais necessidades do serviço, e dificulta a 

cobrança de trabalho (PLANO DIRETOR..., p. 22-23). 

Na década de setenta, verificaram-se inúmeras mudanças. O Estado baseado em 

um modelo de administração burocrático não mais atendia aos anseios da população. 

Foi “um período em que o mundo atravessou uma aguda crise fiscal, com os governos 

encontrando dificuldades para o financiamento e a população se insurgindo contra o 

aumento de impostos”. A globalização chegava e, com ela, inovações tecnológicas, en-

fraquecendo o controle dos governos em relação aos fluxos financeiros e comerciais. 

“Os governos tinham menos poder e menos recursos, e as demandas da população au-

mentavam.” (CASTRO, 2006).   

O modelo burocrático de até então não mais atendia a administração pública: 
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Diante desse quadro, o modelo de Estado e o seu aparelho administrativo 
passaram por uma profunda reformulação. Surge o modelo gerencial de 
administração pública, que busca a superação do modelo burocrático de 
gestão, mediante adoção de mecanismos que visam à excelência 
administrativa e ao foco no cidadão... (CASTRO, 2006). 
 

 A população queria mais da administração pública e a falta de treinamen-

to desses funcionários era, e é, outro fator que impede a prestação de serviço de boa 

qualidade, pois nem sempre os governos dispunham desses recursos ou estavam dispos-

tos a promover os investimentos necessários.   

 

Como resultado do retrocesso burocrático de 1988 houve um encarecimento 
significativo do custeio da máquina administrativa, tanto no que se refere a 
gastos com pessoal como bens e serviços, e um enorme aumento da 
ineficiência dos serviços públicos. [...] O aumento dos gastos com pessoal foi 
menor na administração federal porque a necessidade de ajuste fiscal, somada 
à redução relativa de sua participação na receita tributária, levou à suspensão 
de quase todos os concursos públicos e, portanto, a uma diminuição do 
número de servidores ativos, visto que os funcionários que se aposentavam 
não eram substituídos (PLANO DIRETOR... p. 22-23). 

 

Nota-se uma preocupação maior do Governo Federal, a partir de 1990, na quali-

dade da prestação do serviço público. As mudanças, que estão ocorrendo com frequên-

cia, diversidade, profundidade e rapidez cada vez maiores no setor público, têm contri-

buído para uma preocupação quanto à qualificação e capacitação de pessoal. 

Nos últimos anos, tem aumentado, significativamente, a preocupação com a ca-

pacitação e a qualificação do servidor público, com o intuito que o atendimento ao pú-

blico seja feito com mais profissionalismo, e que alguns procedimentos se tornem me-

nos burocráticos e mais simples.  

A Política Nacional de Capacitação foi instituída pelo Decreto nº 2.794, de 1º de 

outubro de 1998, devido à percepção da necessidade de treinamento para os servidores 

públicos. Conforme Magalhães et al. (2007), a política introduziu a noção de público 

alvo e temas prioritários a serem treinados, bem como uma visão gerencial da capacita-

ção.  

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 Ensino, estando diretamente ligada ao desenvol-

vimento do servidor na carreira, conforme o art. 10: 
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Art. 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, 
pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, 
respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por 
Mérito Profissional. 

 

 Em 2006, com a publicação do Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 

2006, substituindo o Decreto nº 2.794, de 1º de outubro de 1998, fica instituída a Políti-

ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.  Este decreto tem, como um dos seus obje-

tivos, a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão (art.1). 

Em 29 de junho de 2006, é publicado o Decreto 5825, que estabelece as diretri-

zes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira 

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 

de janeiro de 2005. 

No decreto 5707, entende-se por capacitação as seguintes atividades: cursos pre-

senciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâm-

bios, estágios, seminários e congressos que contribuam para o desenvolvimento do ser-

vidor e que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. A partir da publicação desses decretos, inicia-se uma fase de intensa capa-

citação de servidores no serviço público federal.  

Na maioria das Instituições Federais, a capacitação, a partir de 2006, tem início 

de uma forma emergencial, para atender as inúmeras solicitações dos servidores, com o 

interesse imediato de desenvolver a carreira.  

A partir de 2008, em algumas Instituições Federais, surgem projetos de capacita-

ção e treinamento, para atenderem à questão do treinamento e o desenvolvimento do 

servidor na carreira. O Ministério do Planejamento lança, em 2008, um programa para a 

escolha de projetos de capacitação que, sendo selecionados, receberiam uma verba es-

pecífica para a sua realização. 

A partir de 2009, por meio de encontros nacionais sobre capacitação, percebe-se 

uma preocupação maior entre as Instituições Federais com a questão da capacitação e 

treinamento do servidor, com o objetivo da prestação de um serviço de qualidade, me-

nos burocrático e mais eficiente para a população. A urgência em atender uma demanda 

de capacitação e qualificação, movida pela cobrança dos servidores, com o intuito de 

terem a progressão na carreira e um salário melhor, além da necessidade de oferecer um 
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serviço público com qualidade e eficiência, não permitiu um planejamento sobre esta 

demanda. 

Em se tratando de treinamento no setor público, Marconi (2005) ressalta que, na 

maioria das instituições públicas, não existem políticas definidas para o desenvolvimen-

to do funcionário, pelo treinamento e a progressão na carreira. Essa situação carece de 

modernização e atualização da força de trabalho, para atender às mudanças constantes 

nas exigências dos cidadãos. Ressalta ainda que, para maior efetividade no uso de recur-

sos destinados à capacitação, é necessário um realinhamento das áreas de recursos hu-

manos nas organizações públicas. 

Sendo assim, é importante a investigação para perceber se há, nas Instituições 

Federais, a prática de avaliar a necessidade da capacitação ou treinamento aplicado e se 

estes trouxeram retorno para a Instituição ou somente contribuíram para a progressão do 

servidor na carreira e, consequentemente, para a melhoria salarial. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

Como objeto de estudo, foram pesquisadas duas Instituições Federais de Ensino 

com históricos distintos: o IFMG – campus Ouro Preto e o IFMG – campus Congonhas.  

O IFMG - campus Ouro Preto iniciou suas atividades como Escola Técnica Federal de 

Ouro Preto. Foi fundada em 1944, com o curso técnico de metalurgia. Em 1959, a ET-

FOP é elevada a Autarquia Federal, com autonomia didática, financeira e administrati-

va. Em 2002, torna-se Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto, CEFET 

Ouro Preto, estando apta a oferecer cursos superiores de tecnologia.  No final do ano de 

2008, o Presidente da República promulgou a lei que dá origem ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), passando o CEFET Ouro 

Preto a ser o IFMG – campus Ouro Preto (HISTÓRICO, 2012a). Esta instituição de 

ensino, criada há 68 anos, possui em seu quadro inúmeros servidores que entraram no 

serviço público quando ainda não era necessário o concurso para o ingresso, nem esco-

laridade pré-definida. 

O IFMG – campus Congonhas, Instituição Federal de Ensino, que era antes 

UNED do CEFET Ouro Preto, é uma Instituição nova, fundada em 2006, cujos servido-

res prestaram concurso para o ingresso no Serviço Público Federal e possuem, no mí-

nimo, o ensino médio (HISTÓRICO, 2012b). É importante ressaltar que, apesar de o 

campus Ouro Preto e de o campus Congonhas pertencerem ao IFMG, são instituições 

com um histórico e formação culturais muito distintas. 

Foi realizada uma pesquisa documental qualitativa, descritiva e exploratória, 

além da pesquisa de campo, por meio de entrevistas. Segundo Vergara (2003, p. 48), a 

pesquisa documental é a realizada em documentos conservados no interior de órgãos 

públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, regulamen-

tos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, mi-

crofilmes, fotografias, videoteipe, informações em disquete, diários, cartas pessoais e 

outros.  

 

Considerando, no entanto, que a abordagem qualitativa, enquanto exercício 
de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, 
ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a 
propor trabalhos que explorem novos enfoques. Nesse sentido, acreditamos 
que a pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir de um 
caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns 
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temas. Além disso, os documentos normalmente são considerados importante 
fonte de dados para outros tipos de estudos qualitativos, merecendo portanto 
atenção especial (GODOY, 1995). 

 

Na primeira fase, foi realizada uma seleção para destacar a documentação que 

seria analisada. Realizada a seleção e análise preliminar dos documentos, procedeu-se à 

análise dos dados. Foi realizado um levantamento do nível de escolaridade dos servido-

res, a quantidade de treinamentos e cursos de qualificação aplicados em cada uma das 

Instituições, verificando-se os valores gastos com os mesmos. Esses dados foram obti-

dos junto à Coordenaria de Gestão de Pessoas do IFMG - campus Congonhas e junto à 

Coordenadoria de Capacitação da Gerência de Gestão de Pessoas do IFMG – campus 

Ouro Preto. 

Com dados obtidos na análise documental, foram criadas tabelas que descrevem 

e organizam as informações por ano e por campus. 

 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer 
material oriundo de comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, 
jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, 
entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os 
dados advindos dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em 
estado bruto, necessitando, então ser processados para, dessa maneira, 
facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira a 
análise de conteúdo (MORAES, 1999).  

 

Na segunda fase, foram realizadas entrevistas previamente padronizadas com 

servidores das duas instituições analisadas. As entrevistas foram realizadas com servi-

dores novos no serviço público, servidores com um médio tempo de serviço e servido-

res próximos da aposentadoria. 

As entrevistas foram gravadas, com prévia autorização dos entrevistados, e, pos-

teriormente, transcritas. 

Procurou-se verificar com as entrevistas: 

. O conhecimento dos servidores diante da política de capacitação das Institui-

ções; 

. A existência de Programas de Capacitação; 

. O motivo do investimento em capacitação; 

. Mudanças de comportamento nos servidores após a conclusão da capacitação; 

. O retorno, para a Instituição, da política de treinamento concedida aos servido-

res. 

As entrevistas foram realizadas com os seguintes servidores: 
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. 03 servidores sem função gratificada; 

. 03 servidores coordenadores; 

. 03 servidores gerentes; 

. 01 servidor diretor de departamento; 

. 02 diretores gerais. 

Dessa forma, tentou-se buscar: 

. Opiniões de servidores pertencentes a toda a hierarquia dos campi, da Direção 

Geral e de servidores sem funções gratificadas; 

. Opiniões de servidores de diferentes gerações, com níveis de escolaridade dis-

tintos e com opiniões diversas sobre o serviço público e sobre como o servidor deve 

atuar. 

. Opiniões de servidores em início e fim de carreira, com diferentes tempos de 

serviço na instituição e com ambições e propósitos distintos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1  Análise Documental 

 

 

A análise dos dados da capacitação do IFMG - campus Ouro Preto e IFMG - 

campus Congonhas foi divulgada, em conjunto, em 2009. Até este ano, o Setor de Ca-

pacitação do campus Ouro Preto era também responsável pela capacitação do campus 

Congonhas. 

Nos anos de 2010 e 2011, os dados foram divulgados separadamente, pois o 

campus Congonhas começou a administrar a sua própria capacitação, com verba pró-

pria, independente do campus Ouro Preto.  

 

 

4.1.1 Desenvolvimento da Capacitação 

 

 

Após análise documental no Setor de Capacitação e entrevistas, verificou-se que, 

mesmo sem uma política de capacitação, em anos anteriores a 2005, os treinamentos e 

qualificação aconteceram, mesmo que de forma esporádica, por solicitação da Direção 

Geral ou das chefias imediatas e, alguns poucos casos, por manifestação dos servidores 

que, em quase totalidade, desconheciam a lei 11.091. 

 

A iniciativa partiu do diretor e do departamento de Recursos Humanos. Eu 
sou mais antigo na escola e a criação do Departamento de Capacitação é mais 
recente. Antes para se capacitar o servidor  procurava a Direção e pedia a 
liberação para capacitar.  Depois da Lei, este tipo de iniciativa está partindo 
do servidor, dos diretores e da Área de Recursos Humanos (Coordenador 1). 

 

A partir de 2005, com a publicação da lei 11.091, que estrutura o Plano de Car-

reira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação, surgiu um número maior de 

solicitações de servidores por capacitação. A instituição teve que se adequar a essa nova 

demanda, mesmo que sem planejamento ou sem normas e orientações sobre capacitação 

já definidas. 
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Nos anos seguintes, 2006 e 2007, observa-se um maior número de solicitações 

de capacitação, tanto por parte dos servidores como por parte das chefias imediatas. No 

entanto, é visível que o número de solicitações para treinamentos e qualificação partiu, 

em sua maioria, da iniciativa dos próprios servidores. A partir de 2006, com a publica-

ção do decreto 5707, de 23 de fevereiro de 2006, há um aumento considerável nas soli-

citações, por qualificação, por parte dos servidores. 

 

Bom, na época da publicação deste decreto e dessa lei nós ainda éramos 
UNED do campus Ouro Preto; então surgiu, por iniciativa dos técnicos 
administrativos e dos docentes, dos servidores como um todo, essa iniciativa 
da capacitação.  Na verdade, eu não estava aqui, mas a outra servidora que 
ocupava o cargo aqui da Gestão de pessoas e da capacitação me comunicou 
que partiu dos servidores essa iniciativa da capacitação, tanto para a 
progressão na carreira quanto para a necessidade de se desenvolver. (Servidor 
1) 
Com essa nova modalidade, quando surgiu o decreto 5707. Daí é que teve a 
capacitação dos servidores. Começou a investir mais nas pessoas. (Servidor 
3) 
 

       

TABELA 1 - Número de Servidores capacitados em 2005, 2006 e 2007 no CEFET Ouro Preto e 
UNED Congonhas 
.Dados de Servidores capacitados 

CEFET Ouro Preto  e UNED Congonhas 

Servidores  TAE capacitados Servidores TAE Qualificados 

2005 16 2005 01 

2006 14 2006 14 

2007 06 2007 13 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A TAB. 2 demonstra em que níveis aconteceu a qualificação dos servidores 

TAE, nos anos de 2005, 2006 e 2007. 
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TABELA 2 - Qualificação de Servidores em 2005, 2006 e 2007 no CEFET Ouro Preto e UNED 
Congonhas 

Qualificação de Servidores 

CEFET Ouro Preto e UNED Congonhas 

 Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

ou Técnico 

Graduação Especialização Mestrado 

2005 00 00 00 01 00 

2006 00 00 03 11 00 

2007 00 00 02 11 00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

TABELA  3 - Valores gastos com a capacitação em 2005, 2006 e 2007no CEFET Ouro Preto e 
UNED Congonhas 

Valores Gastos com capacitação  

CEFET Ouro Preto e UNED Congonhas 

Ano Valor 

2005 R$   9.404,00 

2006 R$ 25.996,00 

2007 R$ 20.980,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à capacitação e treinamento, é possível perceber (TAB. 1) uma que-

da no número de solicitações, no ano de 2007. Nesse ano, além da transição de uma 

direção para outra, a diretoria nova fez um estudo de como era a política de capacitação 

no então CEFET Ouro Preto e, por meio dessa análise, foi criada a Coordenadoria de 

Capacitação, que começou a aplicar, a partir de 2008, novas regras para a capacitação. 

 As novas regras foram elaboradas observando a realidade da instituição e fun-

damentadas na Lei 11.091 e na publicação dos Decretos 5707, de 23 de fevereiro de 

2006, Decreto 5824, de 29 de junho de 2006, e Decreto 5825, de 29 de junho de 2006. 

A partir de 2008, foi então criada, no CEFET Ouro Preto, a Coordenadoria de 

Capacitação, setor ligado à Vice-Direção. Essa Coordenadoria seria responsável pelo 

planejamento e execução de todas as atividades de capacitação, assim como a criação de 

normas e critérios de seleção. Tinha como objetivo capacitar o maior número de servi-

dores, com qualidade e com o menor custo possível para a Instituição, além de criar 

programas de capacitação e de qualificação dos servidores. 



46 

 

 

[...] Eu ingressei na instituição em 07 de janeiro de 2008 e que eu me 
lembre, é que logo que eu entrei na escola a área envolvida com a capa-
citação era a vice-direção,  e conseguiram inclusive uma verba para um 
curso de Administração Pública. (Gerente 1) 
 
[...] mas a atual direção sempre apoiou a capacitação, que era direta-
mente ligada ao Gabinete. Posteriormente, implantaram a coordenadoria 
de Capacitação na Gerencia de Gestão de Pessoas. (Coordenador 2) 
 
No caso do campus Ouro Preto, a iniciativa em criar um programa de 
capacitação específico para os servidores técnicos administrativos foi do  
atual reitor, então, diretor geral na época, em conjunto com o atual dire-
tor geral do campus, professor Arthur Versiani Machado. (Diretor de 
Departamento) 
 

A Coordenadoria de Capacitação ficaria responsável tanto pela capacitação do 

IFMG – campus Ouro Preto, quanto pela capacitação do IFMG – campus Congonhas, 

que, pela sua criação recente, ainda não possuía verba própria destinada à capacitação. 

 

 

4.1.2 Programas de Capacitação 

 

 

O IFMG – campus Ouro Preto, hoje com 68 anos de idade, possui, em seu qua-

dro de servidores, um grande número de TAE’s, que entraram no serviço público antes 

de 1988, quando ainda era possível o ingresso sem concurso público. Para o ingresso, 

era considerada, na maioria das vezes, a habilidade do servidor para executar determi-

nada tarefa, independentemente da escolaridade que possuía. Como, nesse período, o 

Setor de Obras e Manutenção ainda não era terceirizado, houve o ingresso de um grande 

número de servidores com pouca escolaridade. 

Isso justifica o número considerável de servidores com o ensino fundamental I, 

incompleto, e com o ensino fundamental II também incompleto. Outros tinham o ensino 

fundamental completo, mas não concluíram o médio; havia poucos servidores com gra-

duação, o que, consequentemente, justifica a preocupação da Instituição com a qualifi-

cação dos servidores e o investimento que foi destinado a essa modalidade de capacita-

ção. 
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Em 2007, foi realizado, pelo Setor de Capacitação, ligado à Vice-Direção um le-

vantamento detalhado, para verificar quantos e quais servidores não tinham concluído o 

ensino fundamental e médio e até que série haviam cursado.   

Baseado nesse levantamento, e com o intuito de mudar essa realidade, foi criado 

o Programa Capacitar, com o objetivo de proporcionar aos servidores, que ainda não 

possuíam o ensino fundamental e o ensino médio, a oportunidade de conclusão. 

As aulas do Programa Capacitar são lecionadas dentro da própria Instituição. Os 

professores do Programa são servidores TAE e Docentes do quadro de servidores, com 

habilitação exigida para as disciplinas. Os servidores assistem às aulas e, por meio de 

uma parceria, utilizam o material do CESEC, Centro Estadual de Educação Continuada 

José Brás dos Reis, da cidade de Ouro Branco. Após a preparação, os alunos são condu-

zidos, trimestralmente, ao CESEC, que é o órgão responsável pela emissão do certifica-

do de conclusão, para a realização das provas. Os alunos são acompanhados por um 

professor ou pelo Coordenador de Capacitação. 

Além da realização das provas no CESEC, os alunos têm também a possibilida-

de realizar as provas por meio da Secretaria Estadual de Educação e do SENAI – Mari-

ana, que acontecem semestralmente. 

No Programa Capacitar, servidores que já possuíam o ensino médio, recebiam 

aulas de preparação para o vestibular, de forma a facilitar seu ingresso em alguma insti-

tuição de ensino superior. 

 

Temos o Programa Capacitar que visa a conclusão do ensino fundamental e 
ensino médio para os servidores.  Eles fazem as aulas aqui no campus e 
realizam as provas em Ouro Branco. Alguns servidores quando concluem o 
ensino fundamental entram no ensino médio, outros desistem de continuar 
com o ensino médio, pois já estão com a idade bem avançada e próxima da 
aposentadoria, alguns da aposentadoria compulsória. Vai haver o lançamento 
do curso de Administração Pública, que é um curso modular, onde o servidor, 
além de se capacitar, terá a oportunidade de com as horas do curso, progredir 
na carreira. Já está acontecendo a Especialização em Gestão Pública, em 
parceria com a UFOP, que os servidores que estão cursando e já estão em 
fase de conclusão.  Tivemos também servidores TAE’s que participaram do 
MINTER, em parceria com a FUMEC. (Coordenador de Capacitação) 

 
Existe o Programa Capacitar. Eu fui a primeira coordenadora de capacitação 
e fundei um projeto com o nome de monitoria, que seria um projeto para 
possibilitar aos servidores a conclusão do ensino fundamental e médio. Na 
época, a Área Pedagógica não concordou com o nome e o Projeto não chegou 
a se concretizar. Com a nova gestão, esse projeto passou para Programa 
Capacitar e teve início. (Coordenador 2) 
Eu conheço o Projeto capacitar, voltado para a formação de servidores que 
ainda não possuem o ensino fundamental e médio e o curso de administração 
pública, que é voltado para todos os servidores do nosso campus. (Gerente 3) 
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Há um Projeto de um curso Modular de Administração Pública, que, apesar de 

ter sido preparado no ano de 2009, somente agora será aplicado. O Projeto permitirá aos 

servidores TAE’s, além de treinamento em várias áreas de atuação administrativa, a 

possibilidade de conclusão das horas necessárias em cursos de treinamento, para pro-

gressão, conforme quadro abaixo, da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

 

 

QUADRO 1 - Anexo III da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005 

NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO 

NÍVEL DE 

CAPACITAÇÃO CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

 
I Exigência mínima do Cargo 

A II 20 horas 

 
III 40 horas 

 
IV 60 horas 

 
I Exigência mínima do Cargo 

B II 40 horas 

 
III 60 horas 

 
IV 90 horas 

 
I Exigência mínima do Cargo 

C II 60 horas 

 
III 90 horas 

 
IV 120 horas 

 
I Exigência mínima do Cargo 

D II 90 horas 

 
III 120 horas 

 
IV 150 horas 

 
I Exigência mínima do Cargo 

E II 120 horas 

 
III 150 horas 

 
IV Aperfeiçoamento ou curso de capacitação superior a 180 horas 

Fonte: Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

 

Além do Programa Capacitar e do Projeto de Administração Pública, o IFMG - 

campus Ouro Preto mantém parcerias com Universidades e Faculdades, para possibili-
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tar, a seus servidores,  a conclusão de cursos de Graduação e Especialização e, mais 

recentemente, de mestrado. 

 

Já está acontecendo a Especialização em Gestão Pública, em parceria com a 
UFOP, que os servidores que estão cursando e já estão em fase de conclusão. 
Tivemos também servidores TAE’s que participaram do MINTER, também 
em parceria com a FUMEC. (Coordenador de Capacitação) 
 
Há pouco tempo atrás, houve uma iniciativa para a capacitação em nível de 
mestrado, onde vários servidores foram contemplados e puderam iniciar o 
mestrado. Além disso, tem um Programa para que os servidores possam 
concluir o ensino fundamental e médio. (Gerente 2) 
 
E também me graduei no curso de Administração Pública da UFOP, por meio 
do convênio entre a UFOP e a escola, que também é capacitação. (Servidor 
3) 

 
 

A conclusão de cursos regulares (fundamental, médio ou técnico, graduação, es-

pecialização, mestrado e doutorado), que são os cursos de qualificação, permitem ao 

servidor, por meio da Lei 11.091, o incentivo à qualificação, que resulta em progressão 

na carreira e retorno financeiro, conforme o quadro abaixo da Lei 11.091, de 12 de ja-

neiro de 2005. 
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QUADRO 2 - Anexo IV da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005 

Nível de  

Classificação 
Nível de escolaridade formal superior ao previsto 

para o exercício do cargo (*) 

Percentuais de incentivo 
Área de conhecimen-

to com relação direta 
Área de conhecimento com 

relação indireta 

A 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com 

curso técnico completo ou título de educação formal de 

maior grau 
20% 10% 

B 

Ensino fundamental completo 5% - 

Ensino médio completo 10% - 

Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com 

curso técnico completo 15% 10% 

Curso de graduação completo 20% 15% 

C 

Ensino fundamental completo 5% - 

Ensino médio completo 8% - 

Ensino médio com curso técnico completo 10% 5% 

Curso de graduação completo 15% 10% 

Especialização, superior ou igual a 360 h 27% 20% 

D 

Ensino médio completo 8% - 

Curso de graduação completo 10% 5% 

Especialização, superior ou igual a 360h 27% 20% 

Mestrado ou título de educação formal de maior grau 52% 35% 

E 
Especialização, superior ou igual a 360 h 27% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

(*) Curso reconhecido pelo Ministério da Educação 
Fonte: Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005. 

 
 

O IFMG - campus Congonhas, a partir de 2010, iniciou a administração de sua 

própria capacitação.  Por ser um campus mais novo, a iniciativa para a realização de 

Projetos de Capacitação é um pouco mais incipiente. 

 

Na verdade, tem um primeiro treinamento que vai começar agora, nessa 
sexta-feira, agora mesmo, que é um projeto apresentado pelo Rubens, um 
professor da área de informática, que é um curso de Excel para os servidores, 
que é um curso de capacitação na área de informática. (Servidor 1) 
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Agora sim, o projeto que eles elaboraram, na área de informática, que 
vai começar na sexta-feira, para atender todos os servidores. (Servidor 
2) 
 
Não. Em nossa gestão não houve essa preocupação em projetos de 
treinamentos, na elaboração desses projetos. [...] Tivemos alguns 
projetos elaborados, como o de Excel.  Recentemente o diretor de 
pesquisa e extensão junto com um professor da área informática 
perceberam que havia demanda para treinamento de servidores em 
Excel, então houve essa iniciativa. (Diretor Geral 1) 
 
 
 

4.1.3 Critérios 

 

 

No IFMG - campus Ouro Preto, verificou-se que todas as solicitações de capaci-

tações, que chegam ao Setor de Capacitação, passam por uma seleção, com exceção dos 

alunos do Programa Capacitar, seguindo os seguintes critérios: 

a) Treinamentos: 

. O curso precisa ter ligação direta com as atividades exercidas pelo servidor; 

. É necessária a autorização da Chefia Imediata, da Diretoria do departamento e 

do Diretor Geral; 

. O curso deverá ser realizado o mais próximo possível da sede do servidor, ob-

servando a qualidade do curso e se é oferecido ou não por Escolas de Governo.  

. Há uma análise para verificar se há outra instituição que ofereça um curso, de 

mesma qualidade, mas com um custo inferior àquele que o servidor está solicitando. 

. Se há possibilidade de o curso ser realizado a distância. 

b) Qualificação: 

. A área de conhecimento do curso tem que estar ligada ao ambiente organizaci-

onal do servidor, de acordo com o Decreto 5824, de 29 de junho de 2006. 

. É necessária a autorização da Chefia Imediata, da Diretoria do departamento e 

do Diretor Geral; 

. O curso deverá ser realizado o mais próximo possível da sede do servidor, ob-

servando a qualidade e o custo do curso. 

. Se há possibilidade de o curso ser realizado em uma Instituição Federal. 

. Se há possibilidade de o curso ser realizado a distância. 

. Há uma análise para verificar se há outra instituição que ofereça um curso, de 

mesma qualidade, mas com um custo inferior àquele que o servidor está solicitando. 
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Essa análise é realizada pela Coordenadoria de Capacitação, após a aprovação 

das chefias. Caso não atenda aos critérios, a coordenadoria de capacitação informa às 

chefias o resultado da análise e o curso é indeferido.  

Caso o servidor, que tenha iniciado um curso, não conclua o curso, por desistên-

cia ou por ter sido reprovado, deverá devolver aos cofres públicos o valor gasto pela 

Instituição.  

Na participação em congressos, simpósios ou seminários, terão prioridade os 

servidores que tiverem apresentação de trabalhos aceitos nos eventos. 

A graduação é disponibilizada de quatro formas:  

a) Em faculdades particulares de cidades vizinhas, no máximo, a 70 km de dis-

tância; 

b)  Na forma de EAD, com polos na cidade de Ouro Preto e Mariana; 

c) Em convênio com a UFOP; 

d) Pelo ingresso de servidores nos cursos superiores do próprio IFMG, partici-

pando do vestibular, como qualquer outro candidato. 

 

A especialização é disponibilizada de três formas: 

a) Em faculdades particulares em cidades vizinhas, no máximo, a 90 km de dis-

tância; 

b) Na forma de EAD, com polos na cidade de Ouro Preto e Mariana; 

c) Em convênio com a UFOP; 

 

O mestrado é disponibilizado de três formas: 

d) Em faculdades particulares em cidades vizinhas, no máximo, a 90 km de dis-

tância; 

a) Em convênio com a UFOP; 

c)  Por meio do MINTER. 

 

Os indeferimentos são baseados nas seguintes justificativas: 

a) O curso não tem relação direta com as atividades exercidas pelo servidor; 

b) O valor do curso não atende à política de capacitação; 
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c) As escolas de governo oferecem o curso que foi solicitado pelo servidor, ou 

pela Coordenadoria do servidor.  Nesse caso, é sugerido ao servidor que faça 

a opção para realizar o curso na escola do Governo; 

d) Cursos com localização distante da sede. A própria Coordenadoria de Capa-

citação procura um curso com o mesmo conteúdo, ou parecido, que seja rea-

lizado mais próximo, economizando com passagens para deslocamento e di-

árias. 

e) A chefia não considera importante o servidor participar daquele treinamento; 

f) Outro servidor já participou de um curso com o mesmo conteúdo.  Nesse ca-

so, surge o papel do multiplicador; 

g) Em seminários, simpósios e congressos tem preferência os servidores com 

aceite de trabalhos. 

 

A instituição tenta sempre atender a todas as solicitações. Só que tem 
servidor que solicita cursos que não têm correlação com a área que ele 
trabalha e com o cargo que ele exerce. Estes são indeferidos. Se não tiver 
uma análise a instituição vai gastar um recurso de forma desnecessária.  É 
preciso a avaliação para ver se o curso é necessário para a instituição. Isso é 
bem feito aqui. (Coordenador 2) 
 
Após a solicitação do servidor, o pedido passa por uma analise onde serão 
analisados os objetivos e a aplicação do conhecimento no setor de trabalho.  
Nesse momento é avaliada a necessidade do curso para a escola, podendo 
posteriormente ser deferido ou indeferido. (Coordenador 3) 
 
Antes de o servidor ir para o treinamento há uma análise para ver se é 
necessário realmente aquele treinamento, se tem relevância para a instituição 
ou não.  Se é economicamente viável ou se não é interessante para a 
instituição. Todas as solicitações que chegam ao setor de capacitação passam 
por uma análise para ver a prioridade. Só são deferidos aqueles que estão 
relacionados com as atividades exercidas pelo servidor. (Coordenador de 
Capacitação) 
 
 

O IFMG - campus Congonhas, a partir de 2010, possui uma Comissão, instituída 

por portaria, que faz análise para a concessão dos cursos. Após essa primeira análise, o 

Diretor Geral também analisa e dá o parecer final sobre o deferimento ou não do curso 

solicitado. 
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4.1.4 Capacitação entre 2008 e 2011 

 

 

Uma política efetiva de capacitação dos servidores iniciou-se no IFMG - campus 

Ouro Preto, em 2008, com a criação da Coordenadoria de Capacitação. No final de 

2008, o antigo CEFET Ouro Preto transforma-se em IFMG – campus Ouro Preto, e a 

UNED Congonhas em IFMG – campus Congonhas.  Até a conclusão dessa nova reali-

dade e durante  todo o ano de 2009, a capacitação do campus Congonhas continua sen-

do coordenada e financiada, pelo campus Ouro Preto. 

 

Os recursos específicos para a capacitação do servidor, eu lembro que foi até 
ampliado isso na Gestão do Prof. Caio. Assim que ele assumiu  foi  ampliado 
o valor de recurso para a  capacitação e eu lembro que parte desse recurso era 
proporcional ao número de servidores de Ouro Preto e Congonhas, então esse 
valor era dividido proporcionalmente entre Ouro Preto e Congonhas, só que 
todas as solicitações eram feitas diretamente no campus Ouro Preto.  O 
servidor fazia a solicitação aqui e encaminhávamos para o Campus Ouro 
Preto, e era vinculado até a direção na época (Diretor Geral 1). 

 
 

No ano de 2009, pela primeira vez na Instituição, houve a possibilidade de ser-

vidores TAE’s iniciarem o curso de mestrado, com o apoio da Instituição. 

Para os servidores que precisavam da conclusão de um ensino médio técnico, 

não oferecido pelo IFMG, foi realizado um convênio com escolas da própria cidade, 

para conclusão dos mesmos. Assim, foi possível a três servidores, da Área de Saúde, a 

conclusão do curso técnico. Dois concluíram o curso técnico em análises clínicas e, um, 

o curso técnico de enfermagem. 

Para que os servidores ingressassem no Programa Capacitar, houve um trabalho 

de motivação junto aos servidores, para que se sentissem dispostos a retornar aos estu-

dos, muitos deles depois de vários anos. Havia alguns servidores com mais de 50 anos 

fora da escola. 

Como as turmas do Programa Capacitar eram de, no máximo, 12 alunos, foram 

abertas algumas vagas, sem alteração de custos para a Instituição, para que servidores 

de empresas terceirizadas, da área de manutenção e vigilância, pudessem também ter a 

oportunidade de concluir o ensino fundamental e o médio. 

Quanto à graduação, foram realizados convênios com a UFOP, com universida-

des em cidades próximas e com algumas universidades que oferecem o ensino a distân-

cia.  Dessa forma, a frequência dos servidores aos cursos não prejudicou a jornada de 
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trabalho do servidor, sem que houvesse necessidade de redução da jornada de trabalho 

ou de um horário especial de trabalho. 

Quanto ao IFMG – campus Congonhas, todo o seu quadro de servidores foi for-

mado por meio de concurso público, ou com servidores redistribuídos, mas todos os 

profissionais contavam com escolaridade mínima de ensino médio. 

A TAB. 4, abaixo, demonstra o quantitativo de servidores capacitados durante o 

ano de 2008, após a criação da Coordenadoria de Capacitação. No ano de 2008, a capa-

citação dos servidores lotados da UNED de Congonhas ainda era submetida à Coorde-

nação de Capacitação do então CEFET Ouro Preto. 

      

TABELA 4 - Número de servidores capacitados em 2008 e 2009 no CEFET Ouro Preto e UNED 
Congonhas 

Servidores Capacitados 

CEFET Ouro Preto  e UNED Congonhas 

Servidores  TAE capacitados Servidores TAE Qualificados Total 

2008        54 2008 28 + 12* = 40 

 *servidores do Programa Capacitar 

      94 

Servidores   

2009 49 2009 37 + 10* = 47 

*servidores do Programa Capacitar 

       91 

Servidores 

     

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A TAB. 5 demonstra em que níveis aconteceu a qualificação dos servidores TAE 

nos anos de 2008 e 2009. 

 

TABELA 5 - Qualificação de Servidores em 2008 no CEFET Ouro Preto e UNED Congonhas. Em 
2009 IFMG - campus Ouro Preto e IFMG - campus Congonhas 

Servidores Qualificados 

CEFET Ouro Preto e UNED Congonhas -2008 

IFMG - campus Ouro Preto e IFMF - Campus Congonhas – 2009 

 Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

ou Técnico 

Graduação Especialização Mestrado 

2008 12 05 11 12 00 

2009 07 03 19 10 08 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA 6 - Valores gastos com a capacitação de Servidores em 2008 no CEFET Ouro Preto e 
UNED Congonhas. Em 2009 IFMG campus Ouro Preto e IFMG campus Congonhas 

.Valores Gastos com capacitação 

CEFET Ouro Preto e UNED Congonhas -2008 

IFMG - campus Ouro Preto e IFMF - Campus Congonhas – 2009 

2008 95.053,02 

2009 132.430,54 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se um aumento nos valores disponibilizados para capacitação, do ano de 

2008 para o ano de  2009. 

Em 2008, já com uma política de capacitação mais definida e divulgada e com 

os servidores TAE’s cientes das possibilidades de progressão na carreira, por meio da 

capacitação e da qualificação, há um aumento das solicitações tanto de qualificação 

quanto de capacitação. 

Além disso, em 2009, o então recém-criado IFMG, com suas novas normas e di-

retrizes, investe na capacitação de seus servidores, incluindo Diretores, Gerentes e Co-

ordenadores, para que estivessem aptos para trabalhar na nova realidade da Instituição. 

No ano de 2010, o IFMG - campus Congonhas começou a administrar a capaci-

tação de seus servidores, com verba própria, independente do campus Ouro Preto.  

Nesse mesmo ano, a Coordenadoria de capacitação do IFMG – campus Ouro 

Preto, torna-se integrante da Gerência de Gestão de Pessoas, com o objetivo de tornar 

mais estreita a relação entre a capacitação e demandas da Instituição. 

 

TABELA 7 - Número de Servidores do IFMG - campus Ouro Preto capacitados em 2010 e 2011 

.Dados de Servidores capacitados IFMG – campus Ouro Preto 

Servidores  TAE capacitados Servidores TAE Qualificados Total 

2010 26 2010      37 + 08* = 45 

*Servidores do Programa Capacitar 

71 servidores 

2011 15 2011 29 + 08* = 37 

*Servidores do Programa Capacitar 

52 servidores 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA 8 – Número de Servidores do IFMG – campus Congonhas capacitados em 2010 e 2011 

.Dados de Servidores capacitados 

IFMG – campus Congonhas 

Servidores  TAE capacita-

dos 

Servidores TAE Qualifica-

dos 

Total 

2010 16 2010 08 24 servidores 

2011 08 2011 05 13 servidores 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

TABELA 9 - Valores gastos com a capacitação em 2010 e 2011 no IFMG - campus Ouro Preto 

.Valores Gastos com capacitação  

 IFMG - campus Ouro Preto 

2010 e 2011 

2010 R$  171.676,09 

2011                         R$    75.518,27 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

TABELA 10 - Valores gastos com a capacitação em 2010 e 2011 no IFMG - campus Congonhas. 

Valores Gastos com capacitação no IFMG - 

campus Congonhas - 2010 e 2011 

2010 R$   9.404,00 

2011 R$ 25.996,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A preocupação do IFMG - campus Ouro Preto, por parte da direção, aliada ao 

desejo dos servidores, de progredirem na carreira, provocou um aumento considerável 

no nível da escolaridade dos seus servidores, de 2007 a 2011, como pode ser observado 

na TAB. 11. Um dos grandes objetivos do Setor de Capacitação do IFMG - campus 

Ouro Preto foi, e continua sendo, o aumento do nível de escolaridades dos seus servido-

res.   
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Apesar do esforço da Direção Geral e da Coordenadoria de Capacitação para a 

erradicação de servidores sem a conclusão do ensino fundamental, isso não foi alcança-

do. Houve uma redução (GRAF. 1), mas não foi possível a erradicação. Uma nova tur-

ma desse Programa está prevista para 2013, em busca desse objetivo.  

Alguns servidores, mais idosos, muitos próximos da aposentadoria, não aceita-

ram participar do Programa Capacitar, para a conclusão do ensino fundamental, que lhes 

permitiria uma progressão “vertical” na carreira. Segundo os dados da Coordenadoria de 

Capacitação, diziam que já estavam “cansados demais” para recomeçar a estudar. No 

entanto, estão ansiosos para participarem do Programa Administração Pública, um pro-

grama que será lançado ainda em 2012,  e que, com cursos de curta duração, possibilita-

rá, além do treinamento e inclusão digital, progressão na carreira de forma “ horizontal” 

aos servidores. 

 

TABELA 11 - Comparativo da escolaridade dos servidores em 2007 e 2012 no IFMG - campus Ou-
ro Preto, após 05 anos de Capacitação 
Servidores Quanto à Escolaridade  

IFMG – campus Ouro Preto 

 Número de 

servidores 

FI FC MI MC GI GC EI EC MI MC D 

2007 160 34 10 04 41 18 18 05 24 01 05 00 

2012 170 20 12 00 34 04 41 05 36 10 9 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É importante destacar que se verificou o seguinte: dos 20 servidores que ainda 

permanecem com fundamental incompleto, 06 servidores estão em fase de conclusão. 

Em nível de Graduação, a Instituição passou de 18 para 41 servidores. Dos 05 servido-

        LEGENDA DO QUADRO 13 

FI Fundamental Incompleto 

FC Fundamental Completo 

MI Médio Incompleto 

MC Médio Completo 

GI Graduação Incompleta 

GC Graduação Completa 

EI Especialização Incompleta 

EC Especialização Completa 

MI Mestrado Incompleto 

MC Mestrado Completo 
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res com especialização incompleta, a previsão de conclusão é para, no máximo, junho 

de 2013, sendo que 03 deles concluirão em fevereiro de 2013. Dos 10 servidores com 

mestrado incompleto, a previsão de conclusão é de que 08 servidores o concluam, em 

fins de 2012, e de que 03 servidores o concluam em setembro de 2013. 
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GRÁFICO 1 - Progressão em relação à qualificação no IFMG - campus Ouro Preto 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
A partir de 2010, com regras e verbas próprias, o IFMG - campus Congonhas 

coordena e executa sua própria capacitação. Como já foi citado, o campus Congonhas, 

Instituição com apenas seis anos de fundação, possui um quadro de servidores em que 

todos, que foram aprovados em concurso público, possuem no mínimo o ensino médio.  

É possível verificar, então, como consta no QUADRO  14, o investimento maior com 

treinamento do que com a qualificação de seus servidores. 

 

Uma coisa que é bom ressaltar é que aqui no nosso campus Congonhas, 
grande parte, aliás a maioria dos técnicos administrativos eles são graduados, 
então em questão de qualificação formal a gente não tem grandes problemas. 
O nosso grande investimento que tem que acontecer, o nosso planejamento 
tem que ocorrer em cima de programas de treinamento operacionais, que as 
pessoas precisam para o desenvolvimento de seus trabalhos no dia a dia e 
aqueles voltados para progressão, aqueles cursos de 120 horas, de 150, nesse 
sentido, que a qualificação normal os servidores já têm. (Servidor 2) 

 

Já os servidores do campus Congonhas são servidores com entrada recente no 

serviço público, a partir de 2006. Um quadro de servidores novos no serviço público 
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provocou a necessidade de treinamento, para haver melhor desempenho na execução 

das atividades próprias. É considerável o número de servidores que participaram de cur-

sos de qualificação, após o ingresso na Instituição (QUADRO 13 e GRAF. 1). 

 

QUADRO 3 - Comparativo de escolaridade, na data do ingresso no serviço público e a atual, no 
IFMF campus Congonhas 

.Servidores Quanto à Escolaridade  

IFMG – campus Congonhas 

Ingresso 
Escolaridade 

quando do Ingresso 
Escolaridade em 2012 

2006 Ensino Médio Graduação 

2011 Graduação Graduação 

2011 Especialização Especialização 

2006 Ensino Médio Ensino Médio 

2010 Especialização Especialização 

2008 Ensino Médio Especialização 

2009 Especialização Especialização 

2010 Graduação Graduação 

2009 Graduação Especialização 

1995 Ensino Médio Especialização 

2008 Especialização Especialização 

2008 Ensino Médio Graduação 

2010 Ensino Médio Ensino Médio 

2009 Ensino Médio Ensino Médio 

2009 Graduação Especialização 

2012 Graduação Graduação 

2008 Graduação Especialização 

2008 Graduação Especialização 

2012 Ensino Médio Ensino Médio 

2012 Ensino Médio Ensino Médio 

2009 Mestrado Mestrado 

2008 Ensino Médio ensino médio 

2009 Graduação Especialização 

2010 Ensino Médio Ensino Médio 

2012 Mestrado Mestrado 

2010 Ensino Médio Graduação 

2010 Especialização Especialização 

2009 Ensino Médio Ensino Médio 

2012 Especialização Especialização 

2008 Ensino Médio Especialização 

2008 Ensino Médio Especialização 

2010 Especialização Especialização 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 2 - Progressão em relação à qualificação no IFMG - campus Congonhas 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em 2008, houve um crescimento em treinamentos, com índice bem elevado, se 

comparado aos anos anteriores. Com a transformação do CEFET Ouro Preto em IFMG 

- campus Ouro Preto, no final de 2008, o índice de treinamentos continuou no ano de 

2009. A nova estrutura do IFMG – campus Ouro Preto provocou a necessidade de trei-

namento dos servidores para adequação à nova realidade da Instituição.  
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GRÁFICO 3 - Progressão em relação à capacitação no IFMG - campus Ouro Preto até 2009, inclu-
indo a capacitação do IFMG - campus Congonhas 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 4 - Capacitação dos servidores do IFMG - campus Ouro Preto em 2010 e 2011 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 5 - Capacitação no IFMG - campus Congonhas nos anos de 2010 e 2011 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

 

 Verificou-se, até aqui, o quanto foi investido em capacitação e qualificação nos 

anos de 2005 a 2011, no IFMG - campus Ouro Preto e no IFMG - campus Congonhas, o 

motivo pelo qual se deu esse investimento e o número de servidores beneficiados. 

Verificou-se, também, que foi proporcionado a todos os servidores TAE’s do 

IFMG - campus Ouro Preto, a oportunidade de ingressar em algum curso de qualifica-
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ção.  Aqueles servidores que não se manifestaram é porque não desejam mais voltar a 

estudar, apesar da insistência da Coordenadoria de Capacitação, em muitos casos. 

A partir de 2012, os dois campi seguem as normas de capacitação criadas pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas, da Reitoria, em conjunto com todos os campi do IFMG. 

É importante ressaltar que todos os números e valores referem-se à capacitação 

de TAE’s. Os valores e números, relacionados aos docentes, não foram citados nessa 

pesquisa. 

 

 

4.1.5 Relação entre o Cargo e a Capacitação 

 

 

 Foi possível constatar que todos os entrevistados, independentemente de sua 

função ou cargo ocupado na instituição, já participaram de eventos de capacitação, in-

clusive os diretores. Isso justifica a preocupação das instituições estudadas com o au-

mento da eficiência e a oferta de um serviço público de qualidade. 

 
Já participei de dois congressos, mas não de um treinamento específico. 
(Servidor 1) 
 
Já participei de vários treinamentos. Eu sempre estou me atualizando. A 
ENAP, que é uma escola do governo oferece cursos à distância, sem custo e 
eu estou sempre fazendo.  Agora estou um pouco parada porque estou 
fazendo o mestrado, também oferecido pela Instituição.  Mas estou sempre 
procurando me atualizar. (Coordenador 2) 
 
 
Fiz um curso de atendimento ao público quando trabalhava na Diretoria de 
Ensino. Eu trabalhava na área de atendimento ao público (alunos, professores 
e pais). O Setor de Capacitação viu a necessidade de alguns servidores que 
faziam atendimento ao público realizarem este curso e  nos deu essa 
oportunidade. Foi muito bom e proveitoso. Agora estou fazendo a 
Especialização em Gestão Pública, em parceria com a UFOP. (Coordenador 
de Capacitação) 
 
 
Estou fazendo atualmente. Estou fazendo um curso em Brasília. O MEC 
contratou a ENAP e os gestores estão fazendo. Já teve um curso que começou 
mais ambicioso de pós-graduação de 360 horas. Muitos gestores fizeram, mas 
é um curso que faz o gestor ausentar-se muito do campus, opinião dos 
próprios gestores, inclusive de alguns colegas do IFMG.  Eu estou fazendo 
um curso, que já estou no final, que deve ter sido entre 60 e 80 horas, que vai 
ter agora uma parte à distância. Um bom curso onde tivemos noções de 
liderança, de negociação, noções orçamentária e financeira, tudo introdutória. 
Uma parte educacional também, políticas educacionais. Como gestor foi isso. 
Como docente nos últimos anos participei de um ou dois congressos, porque 
não me sobra muito tempo. (Diretor Geral 2) 
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Sim. Alguns servidores que trabalham com controle acadêmico foram fazer 
uma capacitação na CONSAE. A própria área pedagógica está sempre 
participando de encontros e seminários. (Gerente 2) 
 
 
 
Sim. Quase todos os servidores lotados no meu departamento já fizeram 
cursos e treinamentos. Alguns foram dentro do Instituto, promovidos pela 
reitoria. Houve também muitos treinamentos fora da Instituição, realizados 
em uma escola de governo, a ESAFI. (Gerente 3) 
 

 

 Os setores com menor índice de participação em cursos de treinamentos são os 

servidores ligados à Área de Manutenção. Esse problema deverá ser sanado com o curso 

de Administração Pública, que será implementado e oferecido dentro da própria Insti-

tuição. 

Sim, o propósito desse programa é atender a carência de treinamento da 
Instituição nos seus diversos setores e promover também a possibilidade de 
um programa de curso que seja flexível, que atenda as diversas necessidades 
dos servidores quanto a sua progressão.  Então você teria um curso com uma 
grade onde haveria várias disciplinas em que você se matricularia no curso 
fazendo o número de disciplinas que permitiria uma evolução na sua 
progressão.  E essas disciplinas todas relacionadas com ações que qualquer 
servidor do campus, qualquer setor da Instituição seriam beneficiados.  Então 
é um curso na área de educação e eu penso que em uma escola, todas as 
disciplinas na área de educação são bem vindas, para todos os servidores, e é 
importante servidor que o técnico administrativo entenda que ele está a 
serviço de um processo maior.  Igualmente disciplinas também na área de 
administração que interessa a todos também.  É muito útil para a 
administração que todos saibam, por exemplo, como funciona o setor de 
compras, que o setor de compras não é o único responsável pelas compras, 
todos os setores tem que saber o processo para se realizar as compras, porque 
são os setores que sabem as especificações dos produtos que eles querem 
comprar. Então a disseminação dos procedimentos administrativos em todos 
os setores, assim como a disseminação dos conceitos educacionais em todos 
os setores é útil. Então há disciplinas que podem ser aproveitadas por todos 
os setores.  A ideia do curso de Administração Pública é essa. (Diretor Geral 
2) 

 

 

4.1.6 O objetivo da Capacitação pelo servidor 

 

 

A partir da constatação de todos os entrevistados terem consenso de que há um 

Setor responsável pela capacitação nas Instituições estudadas e que os treinamentos são 

de fundamental importância para o servidor e para a Instituição, questionou-se quais são 

os verdadeiros motivos que levam o servidor a solicitar um treinamento ou um curso de 

qualificação: progressão na carreira, adquirir conhecimentos para as atividades exerci-
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das, adquirir conhecimentos para atividades particulares e, ou, se capacitar para conse-

guir um cargo melhor em outra Instituição. Consideraram-se, nesse questionamento, os 

cursos solicitados pelos próprios servidores, deixando de lado os sugeridos pela Coor-

denadoria de Capacitação e pelas chefias, mediante a necessidade  da Instituição. Os 

textos das entrevistas abaixo revelam o que os entrevistados vivem nas Instituições: 

 

Eu acredito, que o pessoal, claro que olha muito a progressão, mas na 
verdade a gente capacita principalmente para adquirir conhecimentos para as 
atividades exercidas aqui Instituição. (Servidor 1) 
 
Eu vou colocar em ordem crescente.  Primeiro é adquirir conhecimentos para 
a atividade exercida, segundo a progressão na carreira , terceira adquirir 
conhecimentos para atividades particulares e eu vejo muito remota a 
capacitação para adquirir um cargo em outra instituição. (Coordenador 1) 
 
Eu penso que o quantitativo de pessoas que deixam a instituição é 
infinitamente menor do que as que entram, então para prestar um novo 
concurso, eu descarto. Eu penso que o que o servidor deseja é a melhoria 
profissional e pessoal. Profissional porque o treinamento traz uma melhoria 
considerável em relação às atividades que o servidor exerce e pessoal eu 
digo, em relação ao plano de carreira que traz um retorno financeiro. 
(Coordenador 2) 
 
Todos esses elementos são importantes. Promover o desenvolvimento de 
habilidades e competências individuais, promover ascensão na carreira 
profissional, propiciar melhores salários. Mas todos estes elementos devem 
estar alinhados tendo em vista o melhor desempenho do serviço público. 
Acredito que o servidor mais qualificado pode traduzir melhor desempenho 
do serviço público. Acredito também que o servidor mais qualificado é 
também mais exigente na melhoria das condições de trabalho que me parece 
ser um item muito relevante para o melhor desempenho das atividades pelo 
indivíduo. (Diretor de Departamento) 
 

 

Apesar de o servidor buscar a progressão na carreira, por meio de cursos, os 

treinamentos são solicitados, em sua maioria, para a aquisição de conhecimentos para o 

exercício da função, com maior  segurança e habilidade. São confiáveis as respostas, 

porque se constatou que os cursos de treinamento, tanto os promovidos por empresas 

particulares, como os oferecidos pelas Escolas de Governo, são, no máximo, de 40 ho-

ras. Esse número de horas não atende a carga horária para progressão dos servidores da 

Classe C e D, que são os servidores que trabalham nas áreas administrativas e, conse-

quentemente, os que mais são enviados para treinamento. Isso descarta a ideia de que os 

servidores solicitam treinamentos somente com o intuito de progressão na carreira. 

 
A maioria deles é para conseguir conhecimentos para melhorar as suas 
atividades  dentro da Instituição. Alguns para desempenho na carreira. É 
importante ressaltar que apesar de a maioria das pessoas pensar que só 
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treinamos para progressão na carreira, a maioria dos treinamentos que 
ocorrem não tem carga horária suficiente para a progressão na carreira, o que 
prova que esses treinamentos têm o objetivo de capacitar o servidor para as 
suas atividades internas. Há a progressão por treinamento e por qualificação. 
(Coordenador de Capacitação) 
 
A maioria para adquirir conhecimentos para as atividades exercidas. A 
maioria dos treinamentos que os servidores da minha área participaram, a 
carga horária não possibilita a progressão. (Gerente 3) 
 

 

Verificou-se, na análise documental, uma demanda de solicitações de cursos pe-

lo sistema EAD, que têm, estes sim, carga horária que possibilita, ao servidor, a pro-

gressão na carreira. Segundo a Coordenadora de Capacitação, esses cursos têm o custo 

bem reduzido e o servidor não precisa se ausentar do trabalho para concluí-lo.  Quando 

um curso desses é solicitado, após a análise para verificar se tem relação direta com as 

atividades do servidor, e é deferido, possibilita, ao servidor, a progressão na carreira. É 

uma forma de estímulo, com ônus mínimo para a Instituição e o servidor acaba adqui-

rindo um conhecimento que irá aplicar no seu local de trabalho. 

 
Todas essas quatro situações que você colocou, todas as quatro.  Uma pessoa 
que está pensando no futuro, para realizar outro concurso; uma pessoa que 
quer fazer um curso que não tem nada a ver com a atribuição dele na 
Instituição, porque o interesse dele é particular, alheio a escola; o servidor 
que quer fazer porque sente a necessidade daquele curso para melhor 
desempenhar suas funções. Todas essas situações existem.  O que temos que 
fazer é coordenar, para aquelas situações ilegítimas não ocorrerem (eu diria 
até ilícitas), e eu penso que estamos tomando essas medidas. Criamos, no ano 
passado, as diretrizes da capacitação no âmbito do campus, onde eliminamos 
uma série de possibilidades de distorções e esse ano no âmbito da reitoria 
saíram as normas de capacitação, onde fica muito explícito principalmente, 
que a capacitação será norteada pelo interesse Institucional em primeiro lugar 
e pelo interesse do servidor em segundo lugar, que também é importante, mas 
não é fundamental. Nós queremos o servidor satisfeito, motivado, mas o 
interesse do servidor tem que estar conciliado com o interesse da Instituição 
se não, não é possível a capacitação. (Diretor 2) 
 
 

Verificou-se o investimento em capacitação nas duas instituições estudadas. No 

IFMG - campus Ouro Preto, essa preocupação torna-se mais complexa a partir do mo-

mento em que a Coordenadoria de Capacitação tem que se preocupar com o esforço de 

incentivar servidores a concluírem o ensino fundamental, a concluírem a graduação, a 

preocupar-se com os programas de mestrado, além de suprir as demandas por treina-

mento de todas as áreas da Instituição. 

 No IFMG - campus Congonhas, a preocupação com o treinamento é mais evi-

dente. 
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4.1.7 Retorno para a Instituição do Treinamento e Mudanças de Comportamento do 

Servidor 

 

 

Além dos objetivos, conseguiu-se verificar que não há, nas Instituições analisa-

das, uma avaliação diagnóstica para verificar, de forma mais científica, a necessidade de 

cursos para os servidores, ainda que seja um dos pontos a serem inseridos no Plano de 

capacitação para 2013. Mas foi possível verificar que essa falha é sanada diante de uma 

análise bem criteriosa, para decidir quais cursos serão realizados e quais cursos serão 

indeferidos, levando-se em consideração a necessidade do curso e o retorno que propor-

cionará à Instituição. 

 

A comissão avalia o pedido do servidor, se é interessante para o servidor e 
para a instituição, porque tem que estar de acordo com o setor, porque muitas 
vezes o servidor solicita um curso que não tem a ver com o que ele executa 
né, então a comissão barra. (Servidor 2) 

 

 
A análise da solicitação do curso, antes de o servidor ser conduzido para o trei-

namento, possibilita a redução, ao mínimo, da possibilidade de o curso ou treinamento 

não ser revertido em benefícios para a instituição.  

Na análise documental, foi possível verificar que já houve casos de servidores 

que, após concluírem um curso de qualificação, foram remanejados para outras áreas da 

Instituição, porque já serem capazes de executar tarefas mais complexas, ou de assumir 

funções relacionadas ao curso que concluiu. 

Detectaram-se, também, casos de servidores que passaram a ocupar cargos de 

Coordenação, após concluírem um treinamento ou curso de qualificação, demonstrando 

que há uma nova realidade na Instituição Pública: a ocupação de cargos de Coordenação 

deixou de ser somente por política e passou a levar em consideração a competência do 

servidor. Um servidor que concluiu a graduação e especialização em Direito, antes fun-

cionário da Área de Tecnologia da Informação, passou a integrar a equipe da Procurado-

ria Jurídica. Quando a Procuradoria Jurídica foi transferida para a Reitoria, em Belo 

Horizonte, o servidor passou a contribuir  no setor jurídico do Setor de Contratos. O 

Direito é uma Área de conhecimento com relação direta com todos os ambientes orga-

nizacionais, segundo o Decreto 5824. 
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Com certeza.  Há casos de pessoas que após a capacitação passaram a 
trabalhar em outros setores, exercer funções mais complexas. As pessoas 
após um curso de qualificação ou após um treinamento passam a escrever 
melhor, falar ou se expressar melhor, É visível a melhoria no nível de 
conhecimento: identificam melhor os documentos, fazem uma leitura melhor, 
até a postura do servidor melhora. São muito válidos os cursos que eles 
fazem. Há cursos oferecidos em todas as áreas: informática, controle 
acadêmico, planejamento, compras, orçamento e áreas da saúde do servidor. 
(Coordenador de Capacitação) 

 

Os servidores deixam claro que, após a Instituição encaminhar um servidor para 

treinamento, o grande beneficiado é a Instituição. O servidor volta com conhecimentos 

que possibilitam executar as tarefas com mais segurança e propriedade, em menos tem-

po e com ideias para novos projetos. Alguns casos problemáticos, cuja solução não era 

possível, são resolvidos após um treinamento. 

 

Percebo mudanças.  Haja vista que os treinamentos que ocorreram na minha 
área de saúde, todos aqueles que foram treinados aplicaram os seus 
conhecimento no dia a  dia. Os procedimentos ocorridos no setor melhoraram 
muito. A instituição é que ganha quando encaminha um servidor para 
treinamento. (Coordenador 1) 
 
Sempre observei isso.  É  possível observar na execução das próprias tarefas 
do servidor. Percebe-se uma melhora na execução das tarefas do dia a dia. 
Geralmente o servidor começa a executar as tarefas de uma forma mais 
segura e rápida, tem novas ideias, propõe coisas novas. Dificilmente um 
servidor chega de um treinamento sem trazer novidades e benefício para a 
Instituição. (Gerente 2) 
 
Nos servidores da minha área, percebo mudanças.  Situações que nós 
tínhamos total desconhecimento, após o treinamento as pessoas já 
conseguiam resolver.  Após o treinamento o servidor sente-se mais seguro 
para exercer suas atividades e sente-se valorizado também, pois a Instituição 
está investindo nele. Um servidor que sabe executar sua tarefa com bastante 
habilidade traz muitos benefícios para a escola. (Gerente 3) 
 

 

Segundo Silva e Menezes (2011), vários estudos têm fornecido evidências cor-

roborando a concepção de que a motivação do treinando apresenta efeitos sobre a aqui-

sição, a retenção e a aplicação, no trabalho, dos conhecimentos e habilidades adquiridos 

em treinamento. 

Perceberam-se, nas entrevistas, palavras-chave que são citadas pelos entrevista-

dos quando se referem a um servidor que voltou de um curso ou treinamento: desempe-

nho, habilidade, estímulo, valor, incentivo, segurança e comprometimento. 
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Nós percebemos mudança sim, principalmente na atuação do servidor que 
consegue desenvolver melhor suas atividades, melhora o seu rendimento.  
Com certeza percebemos mudanças. (Servidor 1) 
 
Altera muita coisa. A gente vê que isso aqui, a gente fazia errado.  Eu fiz um 
curso que eu vi, que muita coisa a gente fazia errado e isso podia trazer 
problemas para a gente, entendeu! A gente aprende com aquilo. (servidor 2) 
 

Foi possível detectar, na fala dos entrevistados, um sentimento de lealdade. A 

valorização do servidor, com a capacitação, deixa o servidor mais estimulado a exercer 

suas atividades. O servidor sente o investimento que está sendo realizado por meio dele 

e reverte isso para a Instituição.  

 
Com certeza. O servidor fica mais seguro, sente-se mais valorizado e executa 
melhor as suas tarefas.  Isso é percebido por mim claramente. (Servidor 3) 
 
Ele volta com uma grande bagagem, maior conhecimento, maior interesse 
pela atividade que exerce, maior pró atividade e melhora o seu desempenho. 
A partir do momento que o servidor é treinado isso reflete no seu dia a dia e 
no atendimento ao público tanto interno quanto externo. (Coordenador 2) 
Sim. Voltam mais estimulados a inovar e a fazer corretamente o serviço 
desempenhado. Além disso, ficam mais dispostos e querem sempre atualizar 
e renovar os seus conhecimentos. Ficando mais abertos para novas práticas e 
menos resistentes às mudanças. (Coordenador 4) 
 
Sim. Percebe-se sim. É nítido.  Ele chega mais incentivado, ciente do que 
deve ser feito, com mais sabedoria.  Ele volta mais seguro naquilo que ele 
pretende fazer e mais comprometido com a Instituição. (Gerente 2) 
 
Percebi não só a melhoria das competências e habilidades, mas também o 
maior comprometimento dos colegas em relação as suas atividades diárias. 
(Diretor de Departamento) 
 
O servidor coloca que o serviço pode ser feito de forma melhor, muitas vezes 
mais rápido.  Ganha o servidor, ganha Instituição, com um servidor mais 
motivado e prestando um serviço melhor. (Diretor Geral 1) 
 
Alguns servidores que fizerem curso superior, alguns bancados pela escola 
que mudaram sensivelmente a postura. A alta estima da pessoa melhora, fica 
mais propositiva, uma pessoa que sempre foi mais calada, mais tímida, fica 
mais altiva.  Isso eu vejo em algumas situações.  Em um treinamento isso é 
mais evidente porque em uma determinada rotina o servidor passa a conhecer 
procedimentos, que ficam mais claros, onde o servidor passa a dominar um 
procedimento.  Executa a tarefa com mais facilidade e começa a fazer tarefas 
mais complexas também. Isso é evidente.  Os diretores comentam que 
servidores que participaram de treinamentos como o de registro escolar e 
controle acadêmico tiveram grande aproveitamento. (Diretor Geral 2)  
 
Além de ampliar o conhecimento do servidor, após o treinamento ele passa a  
desempenhar melhor as suas tarefas contribuindo para que a escola ofereça 
um serviço de qualidade para o público. O servidor também se beneficia, 
dependendo da carga horária do curso, com as progressões por capacitação. 
(Coordenador 4) 
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O investimento em cursos de qualificação e treinamentos, nas duas Instituições, 

tem objetivos definidos:   

. O IFMG - campus Ouro Preto pretende reverter uma realidade de servidores 

com pouca escolaridade e proporciona uma efetiva política de treinamento para buscar 

de oferecer um serviço público de qualidade; 

. O IFMG - campus Congonhas pretende montar uma equipe competente com-

prometida em executar um serviço de qualidade para o público. 

 

O que motivou isso foi termos um setor pensando em capacitação de uma 
forma mais ampla que atendesse todas as demandas institucionais, mas 
também preocupada com a carreira dos servidores. O que motivou foi 
preencher uma lacuna que deveria ter sido preenchida há muito.(Diretor 
Geral 2) 

 
 

Apesar de não ter sido efetivamente planejado, o retorno para as Instituições, 

com essa política de capacitação e treinamento, é considerável. 

O IFMG - campus Ouro Preto possui, hoje, em seu quadro, 41 servidores gradu-

ados, quando, em 2007, eram somente 18. Terá, em 2013, 19 servidores com mestrado, 

a grande maioria em Administração e Educação, sendo que, em 2007, eram somente 5.   

Todos os departamentos possuem servidores que passaram por treinamento e são 

capazes de exercer atividades em diversos setores da Instituição, preenchendo lacunas 

que podem surgir com uma aposentadoria, licença saúde ou outros motivos. Servidores 

são deslocados de uma área para outra, sem que a qualidade do serviço seja comprome-

tida. 

No IFMG - campus Congonhas, a equipe, apesar de nova, exerce pontualmente 

as atividades sem comprometimento da qualidade. 

 
Nosso campus é novo, estava em implantação e a necessidade maior antes era 
de ter o servidor, agora que temos os servidores, estamos começando a 
capacitar os mesmos. Capacitar o servidor para executar as suas atividades na 
Instituição.  Os servidores chegaram novos aqui e muitas vezes foram 
orientados a executar a suas tarefas e não foi da melhor maneira. Então, 
estamos buscando novas metodologias, atualizações, para que o servidor 
consiga desenvolver com maior habilidade e satisfação as suas atividades. E 
estamos conseguindo isso. (Diretor Geral 1) 

 
 

Conclui-se esta pesquisa com a ciência de que os treinamentos e cursos concedi-

dos aos servidores no IFMG - campus Ouro Preto e IFMG - campus Congonhas retor-
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nam como benefício para a Instituição, porque são fatores de motivação e estão direta-

mente relacionados às mudanças de comportamento dos servidores. 

Os servidores retornam ao trabalho com autoestima elevada, ficam mais propí-

cios às mudanças e contribuem na elaboração de Projetos ou na sugestão de mudanças. 

Ficam mais seguros, executam suas tarefas com mais habilidade. Os treinamentos e 

cursos influenciam diretamente no desempenho do servidor e na execução de suas ativi-

dades, o que demonstra a aquisição, a retenção e a prática do aprendido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Há, para as duas Instituições analisadas e para o próprio servidor, um retorno po-

sitivo, de todo o investimento em capacitação. Esse retorno é percebido na melhoria da 

atuação dos servidores em suas atividades diárias, com melhoria no rendimento, produ-

tividade e qualidade do serviço prestado. Para o servidor, além do conhecimento adqui-

rido, há a possibilidade de progressão na carreira. Todos os entrevistados perceberam 

uma mudança, positiva, no comportamento dos servidores, que se tornam mais atuantes, 

seguros e participativos. 

Nos dois campi, os servidores afirmaram que a capacitação, apesar de muito atu-

ante, não foi uma ação planejada, mas surgiu por pressão dos servidores, conhecedores, 

naquele momento, do decreto 5705 e da lei 11.091, que concedia a eles progressão na 

carreira, mediante a conclusão de cursos de capacitação e de cursos de qualificação. 

 

Hoje o Setor de Capacitação atende mais as demandas que surgem, mas 
penso que o setor de capacitação tem que elaborar mais projetos, para que em 
vez de atender as demandas, possa oferecer. (Coordenador 2) 
 

 

Os servidores têm conhecimento dos projetos existentes nos campi, mas conside-

ram que sejam poucos. Tanto os servidores, quanto os gestores demonstraram a neces-

sidade de uma capacitação mais planejada e com mais Programas Internos.  Os dois 

gestores colocaram essa questão como objetivo para 2013, mediante as novas normas de 

capacitação determinadas pela Reitoria: 

 

A intenção é de um trabalho de forma mais científica e efetiva, de uma forma 
mais ágil.  Criamos alguns programas importantes, como a participação de 
professores em eventos no exterior, a questão da discussão da liberação 
parcial do servidor técnico para o afastamento para o mestrado. Todo o 
processo de capacitação tem que ter uma avaliação prévia e uma avaliação 
final, nós já estamos fazendo o meio. E o meio sem avaliação prévia e final, 
fica meio desguarnecido. Não tem a fundamentação necessária. Temos que 
fazer de forma científica, com procedimentos, com regras, com normas. Para 
2013 vamos mapear todas as necessidades de capacitação do campus, por 
meio de uma avaliação diagnóstica. (Diretor Geral 2) 
 
E a partir daí nos colocamos como meta da nossa próxima gestão estabelecer 
esse plano de capacitação dentro do nosso plano de gestão. Então está dentro 
da nossa gestão, inclusive está dentro do nosso material de campanha. Nós 
tivemos eleição ontem e um de nossos compromissos foi estabelecer já nesse 
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mês, uma comissão para começar a elaborar esse plano de capacitação. Então 
nesse sentido nós temos algumas ideias. Na própria entrevista eu tive essa 
contribuição sua das avaliações, então assim nós vamos pensar nisso. (Diretor 
Geral 1) 
 

 

Todos os servidores afirmaram que, em ambos os campi, os gestores apoiam as 

ações de capacitação, o que é percebido no número de servidores capacitados e no de-

senvolvimento da escolaridade dos servidores entre o ano de 2007 e 2011. 

 
Desde o meu ingresso para instituição eu percebi que havia um interesse da 
administração em capacitar os servidores. (Gerente 1) 

 

 

Além dos objetivos, verificou-se que não há, nas Instituições analisadas, uma 

avaliação diagnóstica para verificar de forma mais científica a necessidade de cursos 

para os servidores, mas é um dos pontos a ser inserido no Plano de capacitação para 

2013. Mas foi possível verificar que essa falha, hoje, é sanada diante de uma análise 

bem criteriosa, para decidir quais cursos serão realizados e quais cursos serão indeferi-

dos, levando-se em consideração a necessidade do retorno que o curso proporcionará à 

Instituição. 

A comissão avalia o pedido do servidor, se é interessante para o servidor e 
para a instituição, porque tem que estar de acordo com o setor, porque muitas 
vezes o servidor solicita um curso que não tem a ver com o que ele executa 
né, então a comissão barra. (Servidor 2) 
 

O fato de as instituições analisadas não terem uma documentação que demons-

trasse o número de servidores, que mudaram de setor ou que passaram a exercer ativi-

dades mais complexas, dentro da Instituição, após participarem de treinamentos ou cur-

sos, foi um fator limitante desta pesquisa. 
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ANEXO A 

          

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa a ser realiza-

da junto ao programa de pós graduação Stricto Sensu da Universidade FUMEC. 

A pesquisa tem como objetivo analisar as formas de retorno da capacitação dos 

servidores TAE’s para a Instituição e as mudanças de comportamento desses servidores 

após a capacitação, no IFMG - campus Ouro Preto e campus Congonhas. 

As informações serão obtidas por meio de análise documental e entrevistas. 

As entrevistas garantem sigilo e privacidade. Os dados da análise documental se-

rão utilizados unicamente para fins científicos. 

O (a) senhor (a) tem plena liberdade de recusar a responder alguma pergunta que 

lhe traga desconforto ou constrangimento. 

A guarda do material será de responsabilidade do pesquisador e será incinerado 

num prazo de três anos. 

 

 

Termo de Assentimento 

 

 Li os termos da pesquisa e aceito participar.  

 

Ouro Preto,_____/_____/2012 

 

____________________________________________________                               

 Participante 

Universidade FUMEC 

FACE/MINTER 

Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu 

Mestrado em Administração 

Pesquisador: Maria Aparecida Ponciano Gomes de Freitas 

Tel. (031) 8871-1895 



ANEXO B - ENTREVISTAS 

 

Servidor  

 

1 - Há quanto tempo você trabalha nessa Instituição?  

2 - Mediante a publicação a Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e do Decreto 5707, de 23 de 

fevereiro de 2006 de quem partiu a iniciativa em sua Instituição para a Capacitação dos servi-

dores?  

4- O gestor aceita com facilidade a participação dos servidores em curso? 

5- Você considera importantes os projetos de treinamento? 

6- Você conhece algum Programa de Capacitação na Instituição? 

7- Você já percebeu alguma preocupação dos gestores aqui do campus em elaborar projetos 

de capacitação? 

8- Os Programas de treinamento são elaborados baseados em uma avaliação prévia onde é 

verificado as necessidades de treinamento de cada Setor, Área ou Departamento? 

9- Na sua Instituição, qual a maior dificuldade para a elaboração de Projetos de treinamento? 

7- Como são selecionados os servidores para participarem dos cursos? Existe uma seleção? 

8- Quanto tempo tem o campus Congonhas? 

10- Você como profissional atuante na área de gestão de pessoas, qual a prioridade que você 

dá aos programas de treinamento? 

11- Quando o servidor retorna à instituição após um treinamento, há uma política aqui na Ins-

tituição do servidor treinado passar o conhecimento que ele adquiriu para outro servidor da 

área? 

12- Quando o servidor volta de um treinamento, você percebe mudança no servidor em rela-

ção ao desenvolvimento das habilidades, melhoria no atendimento ao público ou você não 

percebe mudanças? 

13- São realizadas avaliações pós-treinamento para verificar a retenção do  aprendido? 

14- Quando o servidor volta de um treinamento qual a mudança que você percebe com mais 

clareza? 

15- Você participou de algum treinamento? 

16- Qual a sua expectativa diante da capacitação aqui do campus? 
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Coordenador de Capacitação 

 

1- Há quanto tempo você trabalha aqui nessa Instituição e o que você pode dizer sobre os Pro-

jetos de Capacitação? 

2- Há uma preocupação dos Gestores em relação à capacitação dos servidores? 

3- Há uma avaliação aqui no campus para verificar qual o tipo de treinamento os servidores 

necessitam? 

4- Quais são as dificuldades para o deferimento de cursos de capacitação? 

5- Em sua opinião, o que motiva um servidor a solicitar um curso de capacitação? 

6- Você percebe mudanças em um servidor quando o mesmo retorna de um treinamento? 

7- Quando o servidor retorna à instituição após um treinamento, há uma política aqui, de que 

o servidor treinado seja um multiplicador passando para outros servidores, o que ele apren-

deu? 

8- Você já participou de algum curso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Diretor Geral 1 

 

1- Qual é o processo para a solicitação de capacitação em sua Instituição? 

2- Mediante a publicação a Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e do Decreto 5707, de 23 de 

fevereiro de 2006 de quem partiu a iniciativa em sua Instituição para a Capacitação dos servi-

dores?  

3- Existem aqui no campus Projetos de Treinamentos? 

4- Os Programas de treinamento são elaborados baseados em uma avaliação prévia onde são 

verificadas as necessidades reais de treinamento? 

5- Você vê necessidade dessa avaliação diagnóstica? 

6- Quando o servidor retorna à instituição após um treinamento, há uma política aqui na Insti-

tuição do servidor treinado passar o conhecimento que ele adquiriu para outro servidor da 

área? 

7- O campus Congonhas não tem um número de servidores muito grande. Você já pensou na 

possibilidade de juntar com outro campus para realizar a capacitação? 

8- Você como gestor percebe mudanças em um servidor quando o mesmo retorna de um trei-

namento? 

9- Você vê necessidade da avaliação diagnóstica e da avaliação pós-treinamento?  

10-Você como gestor já participou de treinamento? 

11- Qual o prazo para iniciar um Projeto de capacitação aqui no campus? 
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Diretor Geral 2 

 

1- Pela análise documental que me foi permitida, verifiquei que o setor de capacitação foi 

criado por você quando vice-diretor, o que motivou a criação desse departamento? 

2- Mediante a publicação a Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e do Decreto 5707, de 23 de 

fevereiro de 2006 de quem partiu a iniciativa em sua Instituição para a Capacitação dos servi-

dores? 

3- Qual a importância dos programas de treinamentos que há na Instituição? 

4- A sua Administração encontrou dificuldades em elaborar os Projetos de Capacitação? 

5- Quando um servidor solicita um curso, o que o motiva a isso: progressão na carreira, adqui-

rir conhecimentos para as atividades exercidas, adquirir conhecimentos para atividades parti-

culares e ou capacitar para conseguir um cargo melhor em outra Instituição? 

6- Há uma avaliação aqui no campus para verificar qual o tipo de treinamento os servidores 

necessitam? 

7- Esse Programa de treinamento, o curso de administração Pública, ele foi elaborado baseado 

na carência de treinamento da Instituição? 

8-  Quando o servidor retorna à instituição após um treinamento, há uma política aqui, de que 

o servidor treinado seja um multiplicador passando para outros servidores, o que ele apren-

deu? 

9- Você percebe mudanças em um servidor quando o mesmo retorna de um treinamento, em 

relação à melhoria de suas habilidades, atendimento ao público, dentre outros, ou algum dire-

tor ou coordenador relatou para você essa percepção. 

10- Não há ainda, mas há intenção que exista uma avaliação diagnóstica para verificar quais 

os treinamentos a instituição necessita? 

11- Há uma Avaliação quando o servidor retorna de um treinamento para verificar se ele re-

almente adquiriu o conhecimento pretendido? 

12- Você já passou por treinamento? 

13- Qual a sua intenção em relação à capacitação? 

 

 

 

 


