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RESUMO 

 

Princípios e práticas da educação corporativa são fatores de sucesso tanto para o 
treinamento e desenvolvimento (T&D) como para a gestão do conhecimento 
organizacional. Neste estudo, que enfocou a Justiça Federal da 5ª Região (JF5), 
além dessa proposição, tomou-se como referência o Plano Nacional de Capacitação 
(PNC) da Justiça Federal, baseado nos princípios recomendados por Meister (1999) 
e Eboli (2004).  Sendo assim, buscou-se propor ações e diretrizes capazes de 
garantir o pleno funcionamento dessa modalidade de capacitação institucional na 
JF5. A metodologia da pesquisa reuniu dados do levantamento de organizações 
públicas que adotam educação corporativa e que resultados têm alcançado. Fez-se, 
ainda, pesquisa de campo na JF5 com o intuito de identificar ações empreendidas 
para institucionalizar o PNC, além da importância dada à aplicação dos princípios e 
diretrizes requeridos pelos trabalhos de T&D no órgão.  No estudo, as organizações 
públicas pesquisadas indicaram que anteriormente à implantação da educação 
corporativa, já tinham uma cultura que valorizava o processo de aprendizado 
organizacional. Contavam, também, com planejamento estratégico e tinham 
realizado mapeamento de competências nos primeiros estágios de seus modelos de 
universidade corporativa, terminologia por elas adotada. Constam relatos de práticas 
de gestão do conhecimento. No caso da JF5, viu-se que, nenhum desses elementos 
básicos foi encontrado, contrariando as diretrizes do PNC.  Na pesquisa trabalhou-
se com dois grupos: gestores de T&D, bem como diretores e chefes de gabinete da 
JF5. Tanto a um como a outro foram aplicados questionários específicos. Aos 
primeiros foi perguntado sobre a importância da aplicação dos princípios e diretrizes 
da educação corporativa às ações de capacitação em seus respectivos órgãos, bem 
como se eles tinham sido adotados, de acordo com o PNC. Da mesma forma, foi 
questionado aos diretores e chefes de gabinete da JF5, a respeito da importância 
desses princípios e diretrizes, além do grau de satisfação com o funcionamento da 
área de T&D. Os resultados apontaram que há: a) número reduzido de funcionários 
nas unidades de T&D; b) falta de capacitação em face do paradigma da educação 
corporativa em vias de implantação; c) descontinuidade de ações referentes ao PNC 
por parte de instâncias superiores da Justiça Federal; d) inércia do órgão regional e 
das seccionais, e e) não integração entre as unidades de T&D, retardando o 
processo de modernização da educação corporativa na JF5. Neste sentido, este 
trabalho propõe algumas alternativas que tornem efetiva a adequada 
institucionalização do PNC, ou seja: capacitar os funcionários de T&D da instituição 
quanto aos conceitos e metodologias inerentes ao paradigma da educação 
corporativa; realizar o mapeamento de competências da organização, por área e 
função; incutir no quadro de gerentes as habilidades afins ao papel do gestor-
educador; fomentar uma cultura que valorize o desenvolvimento continuado; e 
implantar portal para gestão do conhecimento organizacional, como suporte às 
ações de educação corporativa, tendo como eixo, a adoção de tecnologia de ensino 
a distância. Por fim, mas não menos importante, recomenda-se promover a 
integração das unidades de T&D da JF5, como passo fundamental para o 
alinhamento estratégico requerido pela gestão de conhecimento.  
 

Palavras chave: Educação Corporativa – Mapeamento de Competências - Gestão 
do Conhecimento – Justiça Federal 



ABSTRACT 
 
Principles and practices of corporate education are factors of success for both the 
training and development (T & D) and for the management of organizational 
knowledge. In this study, which focused on the Federal Court of the 5th Region 
(JF5), beyond that proposition, taken as reference the National Training Plan (NCP) 
of the Federal Court, based on principles recommended by Meister (1999) and Eboli 
(2004). Therefore, we tried to propose actions and guidelines which will ensure the 
full functioning of this type of capacity building in JF5. The research methodology of 
the survey gathered data from public organizations that adopt corporate education 
and that results are achieved. He was also JF5 field research in order to identify 
actions taken to institutionalize the PNC in addition to the emphasis on application of 
the principles and guidelines required by the work of T & D in the body. In the study, 
public organizations surveyed indicated that prior to deployment of corporate 
education, had a culture that emphasized the process of organizational learning. We 
also, with strategic planning and had carried out mapping of competencies in the first 
stages of their models of corporate university, terminology used by them. Are reports 
of practices of knowledge management. For JF5, was that none of these elements 
was found, contrary to the guidelines of the PNC. In the research work to the two 
groups: T & D managers and directors and heads of office of JF5. Both the one and 
the other specific questionnaires were applied. The first was asked about the 
importance of application of the principles and guidelines of corporate education 
training in the actions of their bodies and if they had been adopted, according to 
PNC. Similarly, it was asked to directors and heads of office of JF5 concerning the 
importance of these principles and guidelines, beyond the level of satisfaction with 
the functioning of the area of T & D. Results showed that: a) small number of 
employees in the units of T &D; b) lack of training in view of the paradigm of 
corporate education in the process of implementation, c) discontinuity of shares for 
the PNC from higher instances of Federal Courts d) inertia of the regional body and 
the sectional, and e) no integration between the units of T & D, slowing the process 
of modernization of education in corporate JF5. Accordingly, this paper proposes 
some effective alternatives to make the proper institutionalization of PNC, ie train the 
staff of the institution's T & D on the concepts and methodologies related to the 
paradigm of corporate education, perform the mapping of competencies of the 
organization, by area and function; give managers the framework of the skills related 
to the role of manager-educator, foster a culture that values the continued 
development, and deploy portal for management of organizational knowledge, and 
support the actions of corporate education, with the axis, the adoption of technology 
for distance learning. Last but not least, it is recommended to promote the integration 
of units of the T & D JF5 as key step for the strategic alignment required for the 
management of knowledge. 
 
 
Keywords: Corporate Education - Mapping Skills - Knowledge Management - Federal 
Court 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Muito embora se apregoe que o capital intelectual é o diferencial competitivo 

das organizações na Era da Informação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; STEWART, 

1998; CASTELLS, 1999; BATISTA, 2004), intrigante é que a contabilidade ainda não 

tenha realmente incluído em seus balanços esses ativos intangíveis. Não menos 

intrigante é a ausência de consenso sobre a quem cabe a gestão do conhecimento 

organizacional, ou mesmo, qual o instrumento mais efetivo para fazê-lo. 

Tais dilemas não impedem que os executivos se lancem nesse oceano 

recém-descoberto, propondo formas e métodos de intervenção, visando gerenciar o 

trabalhador do conhecimento, contribuindo, assim, para o incremento dos resultados 

da organização. 

Não obstante o embate sobre a quem compete gerenciar o conhecimento 

organizacional numa entidade, seja pública ou privada, há de se entender que tal 

definição não deve ser empecilho para que as unidades com competências afins a 

esse desafio tomem iniciativa no que lhes couber. O que importa, pois, é não manter 

os braços cruzados diante da necessidade de investimentos neste capital, que, 

como já dito anteriormente, em dias atuais, é considerado o diferencial das 

organizações. 

Estudos apontam a educação corporativa como um dos instrumentos efetivos 

na gestão do conhecimento organizacional (EBOLI, 2004; MEISTER, 1999; 

BATISTA, QUANDT, PACHECO, TERRA, 2005). Considerando esses referenciais, a 

temática deste trabalho se insere em um contexto segundo o qual essa modalidade 

de capacitação pode contribuir no serviço público para empreender a gestão das 

atividades de treinamento, desenvolvimento e educação, assim como a gestão do 

conhecimento organizacional. 

O escopo do trabalho, também considerou possibilidades de que ocorra de 

forma efetiva, a implantação e institucionalização da educação corporativa na 

Justiça Federal e, no caso particular, na 5ª Região de jurisdição daquela instituição. 

Destaca-se que o estudo desse tema no contexto do Judiciário Federal trás 

um cenário singular de variáveis que o tornam por deveras oportuno, uma vez que 

se encontra, em vias de institucionalização, dois programas de educação corporativa 

- o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de Pesquisa para Juízes Federais (PNA) e 
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o Plano Permanente de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal (PNC) -, 

sendo que, tanto um quanto o outro, propõem-se a gerenciar o conhecimento 

organizacional da Justiça Federal. Também, associado a esses programas e, de 

forma paralela, vem sendo implantado o Programa Gestão de Pessoas por 

Competência na Justiça Federal. Conforme se verá adiante, a gestão do 

conhecimento e de pessoas por competência são pilares de um modelo de 

educação corporativa (EBOLI, 2004; MEISTER, 1999). 

 

1.1 Questões da Pesquisa 
 

Este trabalho destinou-se à realização de pesquisa para identificar e propor 

ações que possam garantir a implantação e a institucionalização dos princípios e 

diretrizes da educação corporativa em uma organização pública, capazes de 

contribuir para a efetividade das práticas de gestão do conhecimento organizacional 

da referida instituição. A partir dos temas sobreditos e das variáveis aqui elencadas, 

conduziu-se a pesquisa intentando responder as seguintes questões: 

 Que perspectiva os princípios e diretrizes da educação corporativa 

trazem para o processo de capacitação de servidores públicos? 

 Como a educação corporativa contribui para a introdução de práticas 

de gestão do conhecimento organizacional em uma organização 

pública? e 

 Que elementos básicos devem estar presentes no processo de 

implantação e institucionalização da educação corporativa em uma 

organização pública? Como seria no caso da Justiça Federal da 5ª 

Região (JF5)? 

 

1.2 Justificativa 
 

A JF5 passou, recentemente, por um processo acelerado de interiorização, 

tendo sido instaladas 19 Varas Federais em 2005, das quais, 14 em cidades do 

interior distribuídas nos Estados que a compõem, tendo cada uma delas, no mínimo, 

20 funcionários. Tal fato implicou uma descentralização geográfica da gestão do 

Judiciário Federal, que, para manter e melhorar o nível de prestação dos seus 

serviços, precisa contar com uma área de educação corporativa capaz de formar e 
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desenvolver seus funcionários, independentemente da unidade em que se 

encontram lotados, bem como apta a promover, mediante fomentação da cultura e 

uso de tecnologias adequadas, a gestão do capital intelectual institucional. 

Soma-se a essa questão a necessidade de institucionalizar tanto o PNA como 

o PNC, cujas normas propositoras parecem favorecer a emergência da gestão do 

conhecimento como base para a implantação e implementação de ambos. 

Vê-se, assim, que os temas abordados nesta Dissertação são relevantes para 

o desenvolvimento corporativo da JF5, pois, como bem apregoa Junqueira & Vianna 

A área de T&D será certamente um dos segmentos que mais 
sofrerão mudanças. Caberá a ela a gestão do conhecimento, 
do capital intelectual, bem como sua mensuração como 
principal ativo das organizações. Haverá grandes mudanças no 
processo educacional, com ênfase no ensino à distância e 
através de meios eletrônicos. O principal instrumento para a 
operacionalização dessa revolução na educação serão as 
Universidades Corporativas (JUNQUEIRA; VIANNA, 1999, p. 
99). 

 

O tema e objeto proposto neste trabalho, para a academia, tem também valor 

inestimável, pois há poucos estudos na seara do Poder Judiciário. Oportuno, da 

mesma forma, destacar a singularidade que o momento propõe ao estudo, haja vista 

estar em processamento, a institucionalização de um novo modelo de educação 

corporativa naquela instituição, cujas bases se orientam rumo à gestão do 

conhecimento. 

Pelo caráter prático que se buscou dar a esta Dissertação, acredita-se que 

tenha se chegado a estabelecer uma relação entre a teoria e a práxis da gestão do 

conhecimento organizacional, uma vez que este empreendimento científico visa 

também contribuir para a proposição de um projeto para a implantação da educação 

corporativa na organização em estudo. 

 
1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor ações e diretrizes que possam garantir a implantação e a 

institucionalização da educação corporativa na JF5, capaz de contribuir para a 
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efetividade das ações de formação e desenvolvimento e das práticas de gestão do 

conhecimento organizacional da referida instituição. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

i. Identificar organizações públicas brasileiras tidas como referência em 

gestão da educação corporativa, bem como ações por elas 

empreendidas que contribuíram para a institucionalização das 

universidades corporativas nelas implantadas;  

ii. Levantar os elementos que levam à problemática da modernização das 

práticas de T&D vigentes na JF5, a partir dos princípios do PNA e do 

PNC; 

iii. Propor ações capazes de efetivar a implantação e a implementação da 

educação corporativa para a JF5; 

iv. Apresentar proposta para contribuição da educação corporativa na JF5 

à gestão do conhecimento da citada instituição. 

 

1.4 Locus da Pesquisa 
 

A pesquisa visou identificar e propor ações que pudessem garantir a 

implantação e a institucionalização de um modelo de educação corporativa numa 

organização pública. Para tanto, limitou a observação e análise ao ambiente da JF5. 

A Justiça Federal é um órgão do Poder Judiciário da República Federativa do 

Brasil que tem por competência o julgamento de ações nas quais a União Federal, 

suas autarquias e fundações, e as empresas públicas federais que figurem na 

condição de autoras ou rés, bem como daquelas demandas de interesse da 

Federação previstas no art. 109, da Constituição Federal de 1988 (disputa sobre 

direitos indígenas, crimes cometidos a bordo de aeronave ou navio, crimes 

praticados contra bens, serviços ou interesses da União etc). A Justiça Federal 

brasileira é regulamentada pela Lei nº. 5.010, de 1966. 

Na primeira instância, a Justiça Federal é composta por uma Seção Judiciária 

em cada Estado da Federação e, na segunda instância, por cinco Tribunais 

Regionais Federais, que atuam em cinco respectivas regiões jurisdicionais. 
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Cada Seção Judiciária tem sede na capital dos estados brasileiros e encontra-

se ligada a um desses Tribunais, que funcionam como seu centro administrativo. As 

Seções Judiciárias são formadas por um conjunto de Varas Federais, distribuídas na 

capital dos Estados, sendo que nas principais cidades do interior, funcionam as 

Subseções Judiciárias. 

Como órgão gestor da Justiça Federal, tem-se o Conselho da Justiça Federal 

(CJF), com sede em Brasília-DF, cuja missão é promover e assegurar a integração e 

o aprimoramento humano e material das instituições que compõem a Justiça 

Federal. 

Promover a padronização de procedimentos administrativos e jurisdicionais 

entre as instituições da Justiça Federal e a administração orçamentária dessas 

instituições são as principais atribuições do CJF. Por meio de seus atos 

administrativos, o CJF tem regulamentado uma série de atividades essenciais à 

celeridade na prestação jurisdicional da Justiça Federal. 

Para o desempenho de sua missão, o CJF funciona como órgão central de 

coordenação dos sistemas administrativos da Justiça Federal, sejam eles: 

Informação, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Comunicação, 

Controle Interno, Planejamento e Orçamento, os quais uniformizam normas e 

procedimentos para todas as instituições participantes. Os sistemas funcionam 

mediante participação integrada dos Tribunais Regionais Federais e Seções 

Judiciárias.1 

A 5ª Região da Justiça Federal é compreendida pelos Estados de Alagoas, 

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, estando o Tribunal 

Regional Federal dessa Região, sediado no Recife/PE. A área fim de suas 

seccionais compreende 79 Varas Federais, dispostas dentre as capitais e cidades 

interioranas. 

Cabe ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), a partir das 

diretrizes estabelecidas pelo CJF, implantar, coordenar e acompanhar junto às 

Seções Judiciárias a aplicação das normas e procedimentos que forem por ele 

definidos. 

Na JF5, atualmente, existem as seguintes estruturas associadas às práticas 

de T&D: Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NDRH) e as Seções 

                                                 
1 Adaptação de texto disponível no site da Justiça Federal – www.jf.jus.br. Acesso em: 12.abr.2009. 
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de Treinamento e Desenvolvimento. A primeira delas é uma unidade organizacional 

do TRF5, vinculada à Subsecretaria de Pessoal e as demais estão contidas nas 

Seções Judiciárias sob a jurisdição daquele Tribunal. 

Há, também, a Escola da Magistratura Federal da 5ª Região (ESMAFE5), que 

tem sede junto ao TRF5, no Recife/PE, e núcleos seccionais em cada Seção 

Judiciária, sendo essas unidades responsáveis pelos cursos de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados. 

 

1.5 Limitações do Estudo 
 

Ao longo do trabalho, o pesquisador deparou-se com limitações, que ora se 

originavam da sua condição profissional - em decorrência de não ter como ocupação 

exclusiva a pesquisa acadêmica -, ora da escassez e dispersão dos dados 

disponíveis pelas unidades que formam a JF5. Outro fator relevante que limitou a 

amplitude da pesquisa foi a dispersão geográfica das unidades que a integram, 

demonstrando, assim, essa situação, a dificuldade de manter, como único modelo, a 

educação presencial na Justiça Federal, haja vista sua amplitude territorial. 

A escassez e a dispersão dos dados, por sua vez, ao mesmo tempo em que 

constituíram numa limitação ao estudo, foram também uma comprovação explícita 

da falta de gestão do conhecimento e informação que tanto dificulta a atuação das 

áreas de T&D da JF5. 

Destarte, essas limitações, se por um lado tolheram os resultados da 

pesquisa, por outro, realçaram a necessidade de mudar o atual modelo de T&D 

existente na Justiça Federal, o que por sua vez poderá contribuir para reduzir os 

efeitos da dispersão geográfica e atuar como um instrumento aglutinador de dados, 

informações e conhecimento organizacional, no que for de sua competência. 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 
 

Visando alcançar os objetivos em tela, estruturou-se a Dissertação em 

capítulos, a seguir apresentados, de forma sintética, a fim de possibilitar ao leitor 

uma visão geral desta empreitada acadêmica, delineada nesta Introdução. 

Como se vê, a Introdução consta do Capítulo 1, no qual se apresenta uma 

panorâmica geral da Dissertação, as questões da pesquisa, as justificativas que 
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motivaram o pesquisador, os objetivos formulados, o seu lócus de aplicação, e as 

limitações encontradas ao longo do trabalho. 

No Capítulo 2, marco teórico, que trata da contextualização das questões 

abordadas nas páginas seguintes, apresentou-se as mudanças sofridas pela 

sociedade na Era da Informação, a partir de um paralelo traçado com o histórico 

recente dos modelos de treinamento e desenvolvimento até culminar com as 

metodologias em voga, em particular, a educação corporativa. Sobre esse formato, 

discorreu-se sobre os principais conceitos e princípios, assim como a respeito das 

variáveis a serem observadas no processo de implantação do modelo de educação 

corporativa. Para tanto, valeu-se de estudos realizados por Meister (1999) e Eboli 

(2004). Considerando o objetivo geral desta Dissertação, conforme citado 

anteriormente - de propor ações e diretrizes que pudessem garantir a implantação e 

a institucionalização da educação corporativa na JF5 -, discorreu, ainda, este 

Capítulo, sobre a Teoria da Institucionalização proposta por Tolbert & Zucker (2007), 

a qual possibilitou uma análise de dados acerca do estágio de institucionalização do 

Plano Nacional de Capacitação da JF5, tendo em vista sua articulação com a 

educação corporativa, em vias de implantação. 

No Capítulo 3, tem-se a descrição da metodologia adotada ao longo da 

pesquisa. Contém, também, as características do universo, amostra e sujeitos da 

pesquisa, a forma de coleta e tratamento dos dados obtidos. 

A análise dos resultados da pesquisa encontra-se disposta no Capítulo 4, 

cujos dados foram obtidos mediante pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Os resultados foram distribuídos em quatro tópicos: experiência de educação 

corporativa no Setor Público; a problemática da modernização de T&D na JF5; 

proposição de ações à JF5 para instituir os princípios e diretrizes da educação 

corporativa; bem como, a partir desta, sugerir mecanismos que possam contribuir 

para a gestão do conhecimento da citada organização. 

No tópico “Experiências de educação corporativa no Setor Público”, tem-se a 

análise do estudo de caso das instituições reconhecidas como efetivas na gestão da 

educação corporativa (cuja área geográfica fosse igual ou superior a da Justiça 

Federal da 5ª Região). Incluiu-se, também, nesta seção, estudo de caso da 

Universidade Corporativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (UNICORP), a 

qual, embora não se encontra institucionalizada, tem importância por ser a primeira 

iniciativa no Poder Judiciário no âmbito nacional em empreender o modelo de 
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educação corporativa. Nessa etapa da análise dos resultados, buscou-se identificar 

as ações empreendidas pelas organizações estudadas conforme o processo de 

institucionalização alcançados em termos dos princípios e diretrizes da educação 

corporativa. 

No item seguinte, a problemática da modernização das ações de T&D na 

Justiça Federal da 5ª Região, associou-se aos dados obtidos em relatórios de 

gestão, documentos e normas regulamentadoras de T&D da Justiça Federal, as 

respostas dos questionários aplicados junto aos gestores de T&D da JF5 e 

stakeholders do conhecimento, identificados junto àqueles sujeitos respondentes. 

Com isso, foi possível obter um descritivo sobre a evolução da área de T&D da 

Justiça Federal; identificar as unidades que atuam na área em comento, bem como 

o seu papel na cadeia de decisões a ela relacionada; levantar a estrutura disponível 

para realizar os Planos de Capacitação e; identificar as normas que regulamentam 

as ações de aperfeiçoamento e capacitação. Mapeou-se, também, os principais 

atores institucionais da JF5 cujas decisões interferem nas ações de T&D daquele 

órgão. Mapeou-se, ainda, suas opiniões sobre a importância da aplicação dos 

princípios e diretrizes da educação corporativa e a satisfação dos mesmos com as 

ações promovidas pelas unidades de T&D. A partir desses dados, foi possível 

construir o cenário da JF5, tendo como pano de fundo, as variáveis que intervém no 

processo de modernização das ações de T&D na JF5, sobretudo as que trazem 

impacto negativo para o processo de institucionalização do PNC. 

Os tópicos 3 e 4 estão voltadas para a proposição de ações que visam 

institucionalizar os princípios e diretrizes da educação corporativa na JF5. Em um 

tem-se considerações gerais, enquanto no outro se apresenta sugestões para que a 

educação corporativa, uma vez implantada, possa contribuir para a gestão do 

conhecimento organizacional. 

Por fim, chega-se às conclusões sobre o trabalho em tela. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1  Educação Corporativa: histórico, conceitos e metodologias 
 

Nos agradecimentos que Castells (1999) presta aos colaboradores da obra de 

sua autoria, A Sociedade em Rede, inicia o referido autor com a seguinte 

declaração: “A elaboração deste livro levou 12 anos, pois minha pesquisa e redação 

tentavam alcançar um objeto de estudo que se expandia mais rapidamente que 

minha capacidade de trabalho” (CASTELLS, 1999, p. 31). 

As palavras de Castells (1999) refletem a velocidade com que as mudanças 

emergem, estabelecem-se e desaparecem na Era da Informação. Simultaneamente 

ao surgimento de novos conceitos e idéias, sem que mesmo se possa refletir sobre 

eles, a urgência imperiosa obriga os gerentes a consumi-los, aplicando modelos de 

gestão nas organizações, muitos dos quais, sem serem validados. O utilitarismo, 

aliado ao consumismo, impõe aos sujeitos a supressão do uso do “por que”, 

obrigando-os a limitar-se ao “para quê”. Essa característica é bem descrita por 

Castells: 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a 
centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação 
desses conhecimentos e dessa informação para a geração de 
conhecimentos e de dispositivos de processamento / 
comunicação da informação, em um ciclo de realismo 
cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 1999, p. 
69). 

 

No capítulo dedicado à empresa em rede, Castells (1999) apresenta alguns 

pontos comuns das análises empreendidas por Piore e Sabel, Harrison e Storper, 

Coriat e Tuomi, sobre as trajetórias organizacionais na transição do industrialismo 

para o informacionalismo, dos quais se destaca os seguintes: 

O objetivo principal das transformações organizacionais em 
várias formas era lidar com a incerteza causada pelo ritmo 
veloz das mudanças no ambiente econômico, institucional e 
tecnológico da empresa, aumentando a flexibilidade em 
produção, gerenciamento e marketing. 
(...) 
A administração dos conhecimentos e o processamento das 
informações são essenciais para o desempenho das 
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organizações que operam na economia informacional global 
(CASTELLS, 1999, p. 211). 

 

Estudos realizados por Nonaka e Takeuchi (1997) ampliam esse 

entendimento. Segundo eles, a criação do conhecimento é a principal fonte da 

competitividade internacional das empresas japonesas. A criação do conhecimento 

pela empresa, na visão dos autores, é mais efetiva do que, apenas, processar o 

conhecimento. 

Vale destacar o conceito de criação do conhecimento apresentado pelos 

referidos estudiosos: “por criação do conhecimento organizacional queremos dizer a 

capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo na 

organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas” (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997, p. XII). 

Essa definição faz lembrar o conceito de capital intelectual trazida por 

Stewart, de autoria de Klein e Prusak: “Material intelectual que foi formalizado, 

capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor” (apud STEWART, 

1998, p. 61). 

Como bem apregoa Stewart (1998), uma das virtudes dessa definição é a 

distinção entre “material intelectual” e capital. Para que o material intelectual seja útil 

à organização, faz-se necessário embalá-lo. A esse respeito, Stewart afirma que: 

A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil 
a partir da capacidade intelectual geral – ou seja, quando 
assume uma forma coerente (uma mala direta, um banco de 
dados, uma agenda para uma reunião, a descrição de um 
processo); quando capturada de uma forma que permite que 
seja descrita, compartilhada e explorada; e quando pode ser 
aplicada a algo que não poderia ser realizado se continuasse 
fragmentado como moedas em um bueiro. O capital intelectual 
é o conhecimento útil em nova embalagem (STEWART, 1998, 
p. 61). 

 

Nas organizações públicas a preocupação com o material intelectual 

disponível é percebida em programas que refletem o interesse da gestão em torná-lo 

capital intelectual. O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

2008/2009 – GESPÚBLICA, coordenado pela Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, que busca um modelo gerencial próprio da gestão de excelência 

contemporânea e moldado aos princípios próprios da natureza das organizações 
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públicas, contempla, dentre outros, os seguintes fundamentos: aprendizado 

organizacional e cultura da inovação (GESPÚBLICA, 2008). 

O conceito adotado pelo GESPÚBLICA (2008, p. 11) para o aprendizado 

organizacional é: “a busca contínua e alcance de novos patamares de 

conhecimento, individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e 

compartilhamento de informações e experiências”. O fundamento cultura da 

inovação, por sua vez, é conceituado pelo referido programa como sendo “promoção 

de um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à implementação de 

novas idéias que possam gerar um diferencial para a atuação da organização” 

(GESPÚBLICA, 2008, p. 11). 

Vê-se que esses dois conceitos combinados se inserem na definição de 

Stewart (1998) para capital intelectual, uma vez que se reportam à busca de novos 

conhecimentos aplicados, de forma a gerar um diferencial para a organização.  

Convém destacar que outras organizações públicas não vinculadas 

diretamente ao Ministério do Planejamento já têm programas ou estruturas 

organizacionais que buscam gerenciar o conhecimento organizacional, matéria-

prima para o capital intelectual. Batista (2004) cita as seguintes ações, como 

referência em gestão do conhecimento organizacional no setor público: Serviço de 

Processamento de Dados (SERPRO), Caixa Econômica Federal (CEF), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Banco do Brasil (BB), Banco 

Central do Brasil (BACEN) e a PETROBRAS. 

Entende Batista, que “na sociedade democrática, a Gestão do Conhecimento 

tem uma finalidade bem mais ampla na Administração Pública” (BATISTA, 2004, p. 

9). 

Segundo o referido autor 

Além de aumentar a efetividade da ação pública no tratamento 
de temas relevantes para a sociedade de maneira competente, 
com o mínimo de recursos e tempestividade, as organizações 
públicas devem gerir o conhecimento para: i) tratar de maneira 
adequada e com rapidez desafios inesperados e desastres; ii) 
preparar cidadãos, organizações não-governamentais e outros 
atores sociais para atuar como parceiros do Estado na 
elaboração e na implementação de políticas públicas; iii) 
promover a inserção social, a redução das desigualdades 
sociais e um nível aceitável de qualidade de vida para a 
população por meio de construção, manutenção e ampliação 
do capital social e do capital intelectual das empresas; e iv) 
criar uma sociedade competitiva na economia regional e global 
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por meio da educação dos cidadãos para que eles se tornem 
trabalhadores competentes do conhecimento, e mediante o 
desenvolvimento das organizações para que estas se tornem 
competitivas em todas as áreas do conhecimento (BATISTA, 
2004, p. 9). 

 

Seja em empresas, seja em organizações públicas, apesar da importância 

creditada ao conhecimento e ao capital intelectual, intrigante é que a contabilidade 

ainda não tenha conseguido efetivamente incluir em seus balanços esses ativos 

intangíveis. Não menos embaraçoso é o fato de que as organizações ainda não 

tenham encontrado uma proposta consensual sobre a quem cabe a gestão do 

conhecimento. 

Pode-se, então, falar em orfandade do conhecimento e do capital intelectual 

das organizações, muito embora, este suposto órfão, por ser tido como a “galinha 

dos ovos de ouro” da Era da Informação, leva muitas áreas a buscarem se apropriar 

de ações para gerenciá-lo, na crença de que esse ativo intangível pode ser 

capturado em uma única unidade. A pesquisa do IPEA, feita por Batista (2004), 

identificou em organizações públicas as seguintes áreas que gerenciam projetos 

relacionados à gestão do conhecimento organizacional: universidades corporativas, 

gestão de pessoas, tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvimento, 

ouvidorias e unidades criadas exclusivamente para esse gerenciamento. 

Tem-se, também, que novas áreas e cargos foram criados com atribuições 

que se destinam à gestão do conhecimento organizacional. Em multinacionais, já se 

verifica a presença da figura do CKO,2 o chefe do conhecimento organizacional. Até 

mesmo no Poder Judiciário, instituição tida como tradicional e resistente a 

mudanças, tem-se ciência de que no Estado do Rio de Janeiro foi criada uma 

diretoria para gerir o conhecimento do Tribunal de Justiça daquela unidade da 

federação (MARTINS; LIMA; PESSANHA, 2005). 

Registra-se, ainda, que as áreas de treinamento e desenvolvimento, 

reformuladas, adotando o modelo de educação corporativa, vêm atraindo para si o 

papel de gestoras do conhecimento. É o caso da universidade corporativa do Banco 

do Brasil, única titular da citada instituição responsável por aquela atribuição 

(BATISTA, 2004). 

 
                                                 
2 CKO é a sigla, em inglês de Chief Knowledge Officer, cargo cuja atribuição principal é a gestão do 
conhecimento organizacional. 
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2.1.1 Desafios ao modelo de T&D na Era da Informação e do Conhecimento 

 
“Empresa não é escola. Não era. Teve de ser”. Com essa afirmação, Bíscaro 

(1999, p. 261) abre seu artigo intitulado Métodos e Técnicas em Treinamento e 

Desenvolvimento, apresentando uma realidade atual comum a muitas organizações 

públicas ou privadas. 

Recorda, o referido autor, que num passado não muito distante, “as empresas 

não dispunham de nenhuma estrutura que lembrasse de longe algum tipo de 

preocupação com formação de pessoal” (BÍSCARO, 1999, p. 261). Frisa, Bíscaro: 

“Entre as funções-chave definidas por Fayol para a administração não se encontrava 

a função formação” (BÍSCARO, 1999, p. 261). 

Muito embora a administração científica de Fayol tenha surgido há tão 

somente um século, o cenário das organizações, hoje, é bem distinto daquele em 

que os “assuntos de pessoal não passavam de ocupação da área contábil, mera 

questão de custo” (BÍSCARO, 1999, p. 261). 

Naquela época, a estabilidade e a permanência faziam com que as 

organizações acreditassem que foram feitas para durar para sempre, como se 

fossem prontas, perfeitas e acabadas e não necessitassem de melhorias ou ajustes 

com o passar do tempo. Os trabalhadores dessa época recebiam ordens de forma 

centralizada, mediante uma hierarquia que exercia controle absoluto sobre o 

desempenho daqueles, cujos cargos possuíam atribuições estritamente delimitadas 

e cerceadas por tarefas simples e repetitivas. A eficiência era, pois, alcançada 

quando se atendia às regras e regulamentos previamente definidos em manuais 

(CHIAVENATO, 1999). 

Até aqui, fala-se sobre a Era Industrial Clássica que se estendeu até meados 

de 1950, cobrindo a primeira metade do século XX, quando as empresas adotaram 

uma estrutura organizacional burocrática, caracterizada pelo formato piramidal e 

centralizador. As pessoas eram vistas como recursos de produção, que, de acordo 

com Chiavenato (1999), estavam dentro da concepção dos três fatores tradicional de 

produção: natureza, capital e trabalho. E por essa concepção, a administração das 

pessoas era tradicionalmente denominada relações industriais. 

No período que se estende de 1950 a 1990, logo após a Segunda Guerra 

Mundial, surge a Era Industrial Neoclássica, ocorrendo mudanças rápidas e 

intensas. A teoria clássica é substituída pela neoclássica e o modelo burocrático 
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redimensionado para o modelo estruturalista, caracterizado por uma estrutura 

matricial e departamental. A velha concepção de Relações Humanas é substituída 

por uma nova maneira de administrar pessoas, a qual recebe o nome de 

Administração de Recursos Humanos (ARH), em que as pessoas são consideradas 

recursos vivos e inteligentes e não mais como fatores inertes de produção 

(CHIAVENATO, 1999). 

Na década de 60, Peter Drucker populariza o termo “trabalhador do 

conhecimento”, chamando a atenção para o novo perfil do trabalhador em uma 

sociedade que começava a mudar rapidamente (DRUCKER apud GOMES e 

STAREC, 2007). 

Segundo, ainda, os referidos autores, Drucker previu também o advento da 

nova organização, “que, por volta de 2020, (...) apresentaria poucas semelhanças 

com a empresa industrial típica” (DRUCKER apud GOMES e STAREC, 2007, p. 14). 

Este é o cenário da Era da Informação, que teve seu inicio em 1990, quando 

o recurso mais importante deixou de ser o capital financeiro e passou a ser o 

conhecimento. As pessoas, agora, são a principal base da nova organização, 

deixando de ser simples recursos, mas dotadas de inteligência, conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

Convém salientar, que não se trata apenas de uma conceituação de marcos 

situacionais. Implica, também, num novo modelo de paradigma associado não 

apenas à área de gestão de pessoas, mas às questões técnicas e culturais que 

reorganizam a sociedade, moldando na organização novos valores e práticas 

gerenciais. Assim, a realidade da sociedade como um todo, faz emergir nas 

organizações novas demandas e tendências. 

No âmbito das áreas de treinamento e desenvolvimento (T&D), até meados 

da década de 90, a preocupação dava-se, apenas, com o treinamento e 

desenvolvimento das pessoas que compunham as organizações. Hoje, novos 

termos e conceitos passaram a povoar o vocabulário dos profissionais que atuam na 

referida seara administrativa, implicando na busca de novos modelos que visam 

integrar a teoria à práxis. Os termos, em voga, são: organizações que aprendem, 

aprendizagem organizacional, organizações em aprendizagem, gestão de pessoas 

por competências, gestão do conhecimento e do capital intelectual. 

Prange (2001, p. 42) afirma que “especialmente nos primórdios dos anos 60, 

os pesquisadores foram atraídos pela idéias de aprendizagem organizacional”. 
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Relata, ainda, que “foi apenas no final dos anos 70 que uma corrente esparsa, mas 

regular, de artigos e livros começou a fluir”. Entretanto, conforme observa Mackenzie 

(1994, p. 251 apud PRANGE, 2001, p. 42), “a principal conclusão é que, depois de 

30 anos de esforços, a comunidade científica devotada à aprendizagem 

organizacional não produziu progresso intelectual discernível”. 

Seriam os conceitos “aprendizagem organizacional” e “organizações em 

aprendizagem”, órfãos de uma epistemologia que lhes garanta uma sustentação 

duradoura? Seriam esses conceitos reféns do consumismo tão comum na volátil Era 

da Informação e, portanto, teriam duração e aplicabilidade efêmera? 

Thatchenkery (1996, p. 5 apud PRANGE, 2001, p. 42), sobre isso, formula a 

seguinte declaração: “Num mundo onde o que vale é a ação, em lugar da reflexão, 

mesmo a organização de aprendizagem reflexiva tem de competir num ritmo que 

deixa pouco espaço para a deliberação”. 

No entendimento de Prange, “o desenvolvimento de teoria em pesquisa sobre 

aprendizagem organizacional tem sido retardado por uma preocupação excessiva 

com ‘utilidade’ para o gerente prático” (PRANGE, 2001, p. 42-43). 

Mas como não se preocupar excessivamente com a utilidade desses 

conceitos emergidos na Era da Informação, se, continuamente, revistas do 

management trazem matérias sobre os mesmos? 

Por outro lado, o desconhecido é factível de gerar medo e sobre isso, Stewart 

é categórico em afirmar que “a gestão do capital intelectual é como um oceano 

recém-descoberto, que ainda não consta do mapa, e poucos executivos entendem 

suas dimensões ou sabem como navegá-lo” (STEWART, 1998, p. 53). 

Se sobre os conceitos aprendizagem organizacional e organizações em 

aprendizagem há questionamentos sobre a base epistemológica, o mesmo ocorre 

com o conhecimento organizacional, ou gestão do conhecimento, conforme ver-se-á 

a seguir:  

Embora o advento da gestão do conhecimento como uma nova 
categoria da administração deva ser percebida como uma nova 
fronteira do saber gerencial e organizacional, a devida atenção 
ainda não foi dada ao que se refere à reflexão crítica e a 
teorização científica centradas no objeto conhecimento, como 
elementos fundamentais para uma discussão mais 
cientificizada e menos comercial sobre a temática que 
responde pelo nome de gestão do conhecimento 
organizacional (MARQUES, 2004, p. 6). 
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Vale ressaltar, que a preocupação com a educação de funcionários públicos 

igualmente se verifica, da mesma forma que na iniciativa privada. No Governo 

Federal, o Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, tendo explicitado em seu artigo 1º, os seguintes 

objetivos: 

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 
públicos prestados ao cidadão;  
II - desenvolvimento permanente do servidor público;  
III - adequação das competências requeridas dos servidores 
aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano 
plurianual;  
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e  
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

 

No Poder Judiciário Federal, a Portaria Conjunta nº. 03/2007, de 31 de maio 

de 2007, dos Tribunais Superiores, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho 

da Justiça Federal, instituiu através do artigo 1º do Regulamento do Programa 

Permanente de Capacitação para os órgãos do Poder Judiciário da União, as 

seguintes finalidades: 

I - nortear o desenvolvimento e a manutenção das 
competências necessárias à atuação profissional dos 
servidores, alinhadas com o planejamento estratégico dos 
órgãos;  
II - contribuir para a efetividade e qualidade nos serviços 
prestados ao cidadão;  
III - preparar os servidores para as mudanças de cenários 
internos e externos, presentes e futuros da organização;  
IV - desenvolver uma cultura na qual a responsabilidade pela 
capacitação seja compartilhada por todas as áreas da 
organização e pelo próprio servidor;  
V - valorizar os servidores por meio de uma educação 
continuada;  
VI - direcionar o investimento em capacitação para o alcance 
das metas e das estratégias da organização. 

 

Vê-se, pois, que há congruência entre as normas do Poder Executivo e as do 

Judiciário quanto à educação dos seus funcionários. No entanto, o inciso V, do artigo 

3º da norma pertinente ao Judiciário, enfatiza um princípio que atrai para a área de 

T&D, naquele âmbito do governo, responsabilidade pela gestão do conhecimento 

organizacional: 
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Art. 3º O Programa Permanente de Capacitação será regido 
pelos seguintes princípios: 
(...) 
V - Gestão do Conhecimento - formação de capital intelectual 
pela geração, armazenamento e compartilhamento de 
conhecimentos e experiências entre servidores; 

 
Verifica-se por esses conceitos, que a área de T&D, mesmo no serviço 

público, busca cumprir uma missão que vai além da educação do funcionário, 

intentando, assim, na Era da Informação, assumir o papel de gestora do 

conhecimento organizacional. 

Muito embora seja questionada a fundamentação teórica da gestão do 

conhecimento, muitas organizações já se lançaram no oceano recém-descoberto da 

gestão do capital intelectual, e constituíram o que alegam ser um novo paradigma 

para as áreas de T&D, as quais possibilitarão o gerenciamento do conhecimento 

organizacional: as universidades corporativas, cujo aparecimento se deu nos 

Estados Unidos, por volta dos anos 50 (MEISTER, 1999).  

Tal qual a gestão do conhecimento, como bem alertou Marques (2004), o 

conceito e estrutura proposta para a universidade corporativa, comumente, têm um 

apelo mais comercial que científico. Veja-se um recorte feito do artigo de Junqueira 

& Viana: 

Qualquer dia desses, vai bater à sua porta o diretor ou gerente 
de RH, tentando vender-lhe a idéia de substituir o velho 
‘departamento de treinamento e desenvolvimento’ por uma 
novíssima ‘universidade corporativa’ (JUNQUEIRA; VIANA, 
1999, p. 94). 

 

A justificativa apresentada por Meister (1999, p. 264) para a mudança do 

termo departamento de treinamento e desenvolvimento por universidade corporativa 

tem caráter também comercial: 

(...) as organizações estão usando o modelo da universidade 
para criar uma marca para seus programas educacionais, 
materiais didáticos e processos. Assim como uma empresa de 
bens de consumo cria uma marca (grife) para seus produtos, 
as organizações estão percebendo que, apesar de gastarem 
milhões de dólares no treinamento de sua força de trabalho, 
não estão criando uma marca para a iniciativa e, portanto, não 
estão gerenciando esse investimento efetivamente (MEISTER, 
1999, p. 264). 
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No entanto, independentemente do termo, do caráter comercial ou científico 

da proposta, o certo é que várias organizações já utilizam esse novo paradigma de 

educação corporativa. Nos Estados Unidos, o número de universidades corporativas 

implantadas no final dos anos 90 era quase 2000 (MEISTER, 1999). Nas 

organizações públicas brasileiras, estudo realizado pelo IPEA sobre gestão do 

conhecimento em 28 órgãos da Administração Direta e em seis empresas estatais 

do Executivo Federal brasileiro, atesta que 16% dos órgãos da Administração Direta 

informaram que existem iniciativas de universidades corporativas implantadas e, 

dessas, metade atestam que elas estão apresentando resultados importantes e 

relevantes. Em paralelo com aqueles órgãos, das seis empresas estatais 

pesquisadas - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrosul Centrais 

Elétricas, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Petrobras e Serviço Federal 

de Processamento de Dados, todas já haviam implantado universidade corporativa 

ou unidade que contemple as premissas e diretrizes da educação corporativa e, 

dentre suas práticas de gestão do conhecimento, esta era a que havia obtido melhor 

alcance dos resultados (BATISTA; QUANDT; PACHECO; TERRA, 2005). 

Entretanto, os resultados apontados pela referida pesquisa alertam para o 

fato de que, apesar de a universidade corporativa ter como um dos seus objetivos a 

gestão do conhecimento organizacional, isso nem sempre ocorre e, da mesma 

forma, nem sempre se consolida a educação corporativa na organização (BATISTA; 

QUANDT; PACHECO; TERRA, 2005). Há, então, de indagar sobre quais estratégias 

garantem a consolidação desse modelo, bem como, como garantir que esta 

gerencie de forma efetiva o conhecimento organizacional. É o que buscará ser 

discutido no próximo tópico. 

 

2.1.2 Educação Corporativa e a Gestão do Conhecimento Organizacional 

 

De acordo com Silva (apud COSTA; LEITE; CARBONE, 2006, p. 34), 

educação corporativa pode ser definida como: 

O conjunto de práticas educacionais planejadas para promover 
oportunidades de desenvolvimento do funcionário, com a 
finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua 
vida institucional. Os programas de educação corporativa 
destacam-se como um sistema de desenvolvimento de 
pessoas e talentos humanos alinhado às estratégias de 
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negócio de uma empresa, conferindo-lhe uma poderosa fonte 
de vantagem competitiva. 

 

Observa-se que esse conceito foca o desenvolvimento de pessoas, 

favorecendo sua inserção institucional, vinculando-o às estratégias empresariais. 

Para Costa, Leite e Carbone (2006), pode-se representar a educação 

corporativa como uma ponte que une o desenvolvimento das pessoas às estratégias 

de negócio da empresa. O apoio forte e visível da alta administração é o fator vital 

para o sucesso geral da educação corporativa.  

Eboli (2004) afirma que as experiências mais bem-sucedidas de educação 

corporativa são aquelas que realizam parcerias com algumas universidades que têm 

a competência para agregar valor a estes programas das empresas, contribuindo 

assim para que elas realizem com mais competência e alcancem melhores 

resultados no processo de gestão dos conhecimentos considerados críticos para o 

sucesso do negócio. 

Na área de T&D, ao que parece, esse papel será mais contundentemente 

requisitado pelas universidades corporativas, cuja discussão será apresentada a 

seguir. 

 

2.1.3 Universidade Corporativa 

 

Com as constantes mudanças e inovações do mundo globalizado e altamente 

competitivo, as organizações buscam meios de se destacarem e alcançarem 

resultados satisfatórios nas estratégias empresariais. Um dos fatores que mais 

proporcionam as empresas poderem alcançar destaque nesta acirrada 

competitividade, é influenciado por seu capital intelectual, a fim de agregar valor ao 

seu negócio. Dessa forma, as organizações esquadrilham alternativas eficazes de 

qualificação profissional, dentre as quais se encontra a universidade corporativa. 

Para Meister (1999, p. 263), pode-se definir o modelo da universidade 

corporativa como “um guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar 

funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégias 

empresariais da organização”. 
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Para Eboli (2004, p. 48), a universidade corporativa “é um sistema de 

desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de pessoas por competências”, 

tendo como missão promover a gestão do conhecimento organizacional. 

Tem-se datado que a primeira universidade corporativa surgiu ainda nos anos 

50, muito embora a expansão dessas instituições tenha sofrido um incremento 

somente no final da década de 80. O aparecimento dessas estruturas está 

associado ao seguinte contexto: 

a emergência da organização não hierárquica, enxuta e 
flexível; o advento e a consolidação da economia do 
conhecimento; a redução do prazo de validade do 
conhecimento; o novo foca na capacidade de 
empregabilidade/ocupacionalidade para a vida toda em lugar 
do emprego para a vida toda; e uma mudança fundamental no 
mercado da educação global (MEISTER, 1999, p. 1). 
 

Sustenta a autora, que essas tendências levam ao comprometimento das 

organizações com a educação e o desenvolvimento dos funcionários, bem como à 

reestruturação das suas áreas de educação corporativa. Afirma, Meister (1999): 

Um número crescente de empresas começou a perceber a 
necessidade de transferir o foco de seus esforços de 
treinamento e educação corporativa de eventos únicos em uma 
sala de aula, cujo objetivo é desenvolver qualificações isoladas, 
para a criação de uma cultura de aprendizagem contínua, em 
que os funcionários aprendem uns com os outros e 
compartilham inovações e melhores práticas com o objetivo de 
solucionar problemas empresariais reais (MEISTER, 1999, p. 
21). 
 

Por outro lado, Eboli (2004) ressalta que sempre existiram nas empresas 

programas educacionais. Entretanto, eles eram restritos aos níveis gerenciais e à 

alta administração. Para os demais funcionários, os programas eram pontuais. Esse 

formato, na concepção da citada autora, corresponde ao tradicional centro de 

treinamento e desenvolvimento, que vem sendo substituído por um modelo que 

amplia a abrangência da educação a todos os colaboradores de uma empresa.  

Vê-se, pois, que está em curso uma mudança em processamento, pelo 

menos em dois aspectos: a mudança nos departamentos de treinamento e na 

cultura das organizações. Quanto à mudança nos departamentos de treinamento, 

entende Meister (1999), que ela se dará pela implantação de universidades 

corporativas, fenômeno este em ascensão nas grandes organizações. O mesmo 
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entendimento é corroborado por Eboli (2004) a qual considera que o surgimento das 

universidades corporativas foi o marco de passagem do modelo de T&D para uma 

nova modalidade de educação corporativa. 

Valendo-se de Tobin (1998), Eboli (2004) indaga sobre que razões levam uma 

empresa a criar uma universidade corporativa. Aquele autor destaca três razões: 

valores, imagem externa e imagem interna. Sobre valores, afirma que 

muitos líderes empresariais acreditam que conhecimento, 
habilidades e competências formarão a base da vantagem 
competitiva futura de seus negócios, o que estimula a investir 
na abertura de UCs como um meio de intensificar o 
desenvolvimento dos empregados (TOBIN, 1998 apud EBOLI, 
2004). 

 

A imagem externa está associada à impressão que se deseja causas nos 

clientes ou sócios ao se assinalar que estão sendo treinados os funcionários na 

própria universidade. A imagem interna, normalmente, está associada à ação da 

área de treinamento já existente que busca reconhecimento para sua empreitada 

através da iniciativa em instituir uma universidade corporativa (TOBIN, 1998 apud 

EBOLI, 2004), 

Caberia indagar se a universidade corporativa não se trata apenas de 

departamento de treinamento adaptado ao novo cenário. Para Meister (1999), há 

diferenças de paradigmas, de forma que se justifica a nova terminologia. As 

diferenças entre o paradigma do treinamento para o da aprendizagem no Século 

XXI, conforme Meister (1999), encontram-se estabelecidas no Quadro 1(2). 
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Quadro 1(2). Comparativo entre o paradigma do treinamento e o da 

aprendizagem 

Mudança de Paradigma do Treinamento para a Aprendizagem 
Antigo paradigma de 
treinamento  Paradigma da aprendizagem no século 

XXI 

Prédio Local 
Aprendizagem disponível sempre que 
solicitada – Em qualquer lugar, a qualquer 
hora 

Atualizar qualificações 
técnicas Conteúdo Desenvolver competências básicas do 

ambiente de negócios 
Aprender ouvindo Metodologia Aprender agindo 

Funcionários internos Público-alvo Equipe de funcionários, clientes e 
fornecedores de produtos 

Professores / consultores 
de Universidades externas 

Corpo 
Docente 

Gerentes seniores internos e um consório 
de professores universitários e 
consultores 

Evento único Freqüência Processo contínuo de aprendizagem 
Desenvolver o estoque de 
qualificações do indivíduo Meta Solucionar problemas empresariais reais 

e melhorar o desempenho no trabalho 

Fonte: Meister (1999, p. 22) 

 

Independentemente da denominação utilizada, o fato é que uma mudança de 

paradigma nos processos de formação e desenvolvimento de funcionários foi 

observada desde a década de 90 e como bem apregoou Eboli (2004), tal mudança 

se deu com o surgimento das universidades corporativas. Possivelmente, a escolha 

pela denominação universidade corporativa tem um apelo de marketing. Outra 

terminologia poderia ser utilizada, tal como treinamento, desenvolvimento e 

educação, o que levaria a ter TD&E, opção tomada por Borges (2006). 

Nesta Dissertação, independentemente da denominação, que ora utiliza o 

termo educação corporativa, ora universidade corporativa, buscou-se deter-se mais 

nos aspectos metodológicos e funcionais que esse modelo propõe, ao invés de 

discutir a terminologia, não sendo, pois, este o nosso foco. 

 

2.1.3.1 Gestão do conhecimento através da universidade corporativa 

 

Tem, a universidade corporativa, a missão de “formar e desenvolver os 

talentos na gestão dos negócios, promovendo a gestão do conhecimento 

organizacional (geração, assimilação, difusão e aplicação), por meio de um processo 

de aprendizagem ativa e contínua” (EBOLI, 2004, p. 48). 
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O processo de gestão do conhecimento organizacional, segundo Eboli (2004), 

constitui um ciclo o qual pode ser representado graficamente conforme a figura 1(2) 

disposta a seguir: 

 

Figura 1(2). Ciclo de gestão do conhecimento. 

 
Fonte: Eboli (2004). 
 

Entende a referida autora que a geração do conhecimento está relacionada à 

pesquisa, bem como busca e validação do conhecimento útil à organização. O 

processo de educar as pessoas, a fim de que possam compreender novos conceitos 

e técnicas necessárias à realização de dada atividade, seria a assimilação. A 

comunicação estaria realizada à divulgação do conhecimento organizacional e a 

aplicação relacionada às ações e processos que estimulam as pessoas a atuar, 

aplicando os conhecimentos assimilados ou adquiridos mediante processo de 

comunicação (EBOLI, 2004). 

A fim de intensificar e otimizar as atividades relacionadas ao ciclo de gestão 

de conhecimento, propõe, a autora em comento, as seguintes práticas de educação 

corporativa: 

Criar um ambiente e um processo de trabalho que estimulem a 
geração de novos conhecimentos e novas conexões e 
aplicações de conhecimentos já existentes. Utilizar de forma 
intensiva e inteligente a tecnologia aplicada à gestão do 
conhecimento, transformando-a numa prática social saudável e 
moderna que permita unir universo técnico e cultural. Ampliar a 
rede de relacionamentos e estruturar processos que propiciem 
o compartilhamento de conhecimentos e a troca de 
experiências tanto com o público interno quanto com o externo. 
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Estruturar processos para viabilizar a transformação de 
conhecimento tácito em conhecimento explícito. 
Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de gestão do 
conhecimento e de aprendizagem (EBOLI, 2004, p. 128-129). 

 

Eboli (2004, p. 126) ressalta, que “muitas vezes, mais importante do que gerar 

novos conhecimentos é fazer novas conexões com conhecimentos já existentes e 

disponíveis sobre os negócios da empresa”. As práticas, por ela propostas, estão em 

consonância com esse entendimento. 

Meister (2004), por sua vez, considera a capacidade de comunicação como 

um pré-requisito para colaborar com os colegas de trabalho. Para a autora, “trabalho 

e aprendizagem tornam-se atividades sociais e o que mantém a comunidade unida é 

um sentimento comum de propósito e necessidade de saber o que cada membro da 

comunidade sabe” (MEISTER, 1999, p. 109). Neste sentido, propõe que as 

universidades corporativas se transformem em laboratórios de aprendizagem. Essa 

mudança estaria associada à exploração de novos métodos instrucionais, 

tecnologias de aprendizagem, ferramentas de autodesenvolvimento e transferência 

de conhecimento (MEISTER, 2004). No que tange às tecnologias de aprendizagem, 

defende que a universidade corporativa deve ter recursos que possibilitem a ser um 

centro de convergência em torno do qual os profissionais do conhecimento possam 

se reunir, aprender seu ofício e compartilhar práticas de sucesso (MEISTER, 1999). 

Afirma, ainda, que “enquanto os funcionários conversam entre si, eles compartilham 

conhecimento, revelando melhores práticas e, no processo, desenvolvem um novo 

conhecimento” (MEISTER, 1999, p. 144). Outra solução tecnológica proposta pela 

citada autora, seria o banco de dados de conhecimento na intranet. O seu objetivo 

seria de permitir que os trabalhadores comuniquem e compartilhem informações e 

conselhos virtualmente. Teria, também, o objetivo de integrar informações e 

conhecimentos difusos ao saber coletivo de uma organização. Outras soluções 

albergadas em meio eletrônico e apresentadas por Meister (1999) estão associadas 

à captura e difusão do conhecimento. Verifica-se que, a autora em tela não 

contemplou mecanismo capaz de viabilizar a criação do conhecimento. Seu foco é, 

dessa forma, dirigido ao conhecimento explícito e ao compartilhamento deste entre 

os participantes de uma comunidade. 

 



    43 
 

2.1.3.2 Fatores-Chaves e Princípios para a Implantação e Institucionalização de uma 

Universidade Corporativa 

 

O processo de elaboração de uma universidade corporativa, na visão de 

Meister (1999), passa por dez componentes fundamentais. Estima, a citada autora, 

que desde o seu lançamento pela autoridade máxima da organização, até sua 

sedimentação, passam-se 18 meses. Alerta, ainda, que “pular etapas pode criar a 

ilusão de velocidade, mas não produzirá um resultado final que permitirá à 

organização fortalecer a capacidade de aprendizado do seu pessoal” (MEISTER, 

1999, p. 62). 

Primeiramente, entretanto, é necessário que seja percebido pela maioria dos 

gerentes em nível sênior da empresa que o atual modelo de educação corporativa 

precisa ser reestruturado, haja vista apresentar características já prescritas se 

comparadas com as necessidades organizacionais. É o que Meister (1999) chama 

de nível de urgência suficientemente alto para implantar uma universidade 

corporativa. 

Esse estado de urgência, por sua vez, é fomentado quando os altos 

executivos começam a se fazerem uma série de perguntas: 

“Que qualificações nossos funcionários precisam para nos 
permitir alcançar nossas metas? Como estamos treinando 
nossos funcionários? Como estamos gerenciando esse 
investimento? Qual o retorno desse investimento? Para onde o 
setor de treinamento está caminhando? Quais são os desafios 
que o setor enfrenta? Quais são as qualificações e 
competências de as principais famílias de cargos precisam 
neste momento e precisarão no futuro, considerando-se novas 
tecnologias, novos concorrentes, nova legislação e 
modificações nas necessidades dos clientes?” (MEISTER, 
1999, p. 64). 

 

Afirma, Meister (1999), que ao responder essas questões, comumente, as 

organizações se deparam com o seguinte cenário: 

“os funcionários não possuem qualificações, conhecimentos e 
competências para garantir o sucesso da organização; os 
clientes não estão satisfeitos com o nível de qualificação da 
força de trabalho da organização; o moral dos funcionários é 
baixo; a rotatividade é alta; e a função da educação é 
redundante, fragmentada e dispendiosa” (MEISTER, 1999, p. 
64). 
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Verificado esse contexto na organização e a alta cúpula estando convencida 

de que a universidade corporativa é capaz de alavancar a organização, a partir do 

alinhamento das ações de educação com as estratégias organizacionais, cabe, 

então, empreender os dez componentes fundamentais: formar um sistema de 

controle da universidade corporativa; criar uma missão e visão compartilhada para a 

universidade corporativa; definir o alcance das suas ações e as origens dos recursos 

para alcançá-los; definir a estrutura organizacional e respectiva atribuição; identificar 

partes interessadas e público-alvo das suas ações; desenvolver um modelo de 

soluções de aprendizagem a partir da criação de produtos e serviços voltados para 

as características da população a ser atendida; selecionar parceiros de 

aprendizagem, dentre fornecedores de treinamento, consultores e instituições de 

educação superior; esboçar a tecnologia de ensino a ser utilizada; criar um sistema 

de avaliação capaz de mensurar os resultados a serem obtidos pela universidade 

corporativa e, por fim; definir uma estratégia de comunicação para as partes 

interessadas na universidade corporativa, abrangendo desde os membros do 

conselho, os clientes internos, os participantes externos e fornecedores (MEISTER, 

1999). 

A formação de um sistema de controle da universidade corporativa proposto 

por Meister (1999), diz respeito à criação de uma estrutura cuja função é definir o 

papel e a responsabilidade da universidade corporativa. Essa estrutura deve ser 

formada por gerentes que vão desenvolver uma visão compartilhada para o 

empreendimento educacional, a qual deve está vinculada às principais estratégias 

empresariais. Na prática, deverá identificar e priorizar as necessidades de 

aprendizagem atuais e futuras; vincular o treinamento às principais estratégias 

empresariais; assegurar projeto, desenvolvimento, apresentação e avaliação 

consistente dos programas de aprendizagem; e oferecer orientação para o 

desenvolvimento de uma filosofia de aprendizagem. Esta última ação estaria voltada 

para oferecer definição para os seguintes tópicos: obrigatoriedade dos funcionários 

em participar das ações de educação, bem como o número de horas ou dias 

obrigatórios; se essas ações deverão ser realizadas durante o expediente de 

trabalho, ou no tempo livre do funcionário; se a organização irá desenvolver uma 

cultura de aprendizagem contínua, em que os funcionários reconhecerão a 

importância de manter suas qualificações constantemente atualizadas. Convém, 

ainda, tecer considerações sobre o que a autora em comento entende sobre criar 
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uma visão compartilhada para a universidade corporativa. Apregoa Meister (1999) 

que 

Muitos departamentos de treinamento acreditam cegamente 
que devem ser totalmente responsáveis pela criação da 
declaração de visão, pelo instrumento de formação da 
instituição e tudo o mais; afinal, a criança é deles. No entanto, 
para ter sucesso, o órgão controlador precisa ter um papel 
importante no processo de visualização. O chefe de 
treinamento certamente pode elaborar uma visão e um 
instrumento de formação da instituição para levar para a 
primeira reunião do conselho, mas é responsabilidade de todo 
o órgão controlador decidir sobre a versão final (MEISTER, 
1999, p. 70). 

 

Entretanto, há de se destacar que Meister (1999) não destitui o departamento 

de treinamento da sua importância. Ressalta que 

Talvez a maior contribuição do movimento das universidades 
corporativas seja reconhecer que os gerentes empresariais – 
em parceria com o departamento de treinamento – são os 
donos do processo de aprendizagem e responsáveis pelos 
resultados (MEISTER, 1999, p. 130). 

 

Isso visa que se chegue, uma vez que os gerentes integram o corpo 

estratégico da organização, ao alinhamento dos planos de formação e 

desenvolvimento organizacional com as estratégias de negócio estabelecidas. 

Os demais componentes propostos por Meister (1999), mencionados 

anteriormente, haja vista a redação dos mesmos já transmitir de forma clara e 

objetiva, o seu significado, dispensam delongas outras que não acrescentariam em 

nada substancial para o perfeito entendimento . 

Igualmente a Meister (1999), Eboli (2004) propõe dez etapas para a 

elaboração de uma universidade corporativa, a saber: 

Envolver e comprometer a alta administração com o processo 
de aprendizagem. Definir o que é crítico para o sucesso. 
Realizar diagnóstico das competências críticas empresariais, 
organizacionais e humanas. Alinhar o sistema de educação às 
estratégias de negócios. Definir públicos-alvo. Avaliar e ajustar 
os programas existentes contemplando as competências 
críticas definidas. Conceber ações e programas educacionais 
presenciais e/ou virtuais sempre orientados para as 
necessidades dos negócios. Avaliar tecnologia de educação 
disponível. Criar uma ambiente e uma rotina de trabalho 
propícios à aprendizagem. Estabelecer um sistema eficaz de 
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avaliação dos resultados obtidos com investimentos em 
treinamento. (EBOLI, 2004, p. 51). 

 

Verifica-se que as proposições elencadas por Meister (1999) e Eboli (2004) 

não são excludentes. Ao contrário, se confundem ou se complementam. Da mesma 

forma, são complementares os princípios elencados pelas citadas autoras. A 

primeira, lista dez princípios, a saber:  

(1) Oferecer oportunidades de aprendizagem que dêem 
sustentação às questões empresariais mais importantes da 
organização; (2) Considerar o modelo da universidade 
corporativa um processo e não um espaço físico destinado à 
aprendizagem; (3) Elaborar um currículo que incorpore os três 
Cs: Cidadania Corporativa, Estrutura Contextual e 
Competências Básicas; (4) Treinar a cadeia de valor e 
parceiros, inclusive clientes, distribuidores, fornecedores de 
produtos terceirizados, assim como universidades que possam 
fornecer os trabalhadores de amanhã; (5) Passar do 
treinamento conduzido pelo instrutor para vários formatos de 
apresentação da aprendizagem; (6) Encorajar e facilitar o 
envolvimento dos líderes com o aprendizado, inclusive como 
facilitadores; (7) Passar do modelo de financiamento 
corporativo por alocação para o “autofinanciamento” pelas 
unidades de negócio; (8) Assumir um foco global no 
desenvolvimento de soluções de aprendizagem; (9) Criar um 
sistema de avaliação dos resultados e também dos 
investimentos; (10) Utilizar a universidade corporativa para 
obter vantagem competitiva e entrar em novos mercados 
(MEISTER, 1999, p. 30-31). 

 

Dos princípios listados por Meister (1999) serão tecidas considerações sobre 

a estrutura contextual a ser incorporada ao currículo e o foco global a ser assumido 

no desenvolvimento de soluções de aprendizagem, por serem aderentes, ao tema 

desta Dissertação. 

Assim, quando Meister (1999) elenca a estrutura contextual como elemento a 

constar no currículo da universidade corporativa, refere-se à elaboração de cursos 

que propiciem aos funcionários uma visão geral sobre a estrutura e negócio da 

empresa, a fim de que possam compreender a importância do seu papel para a 

organização. 

Já assumir um foco global no desenvolvimento de soluções de aprendizagem, 

diz respeito à realização de ações que possibilitem o compartilhamento de 

metodologias e soluções adotadas por unidades distintas, dispersas em outros 
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pontos geográficos, não só vinculado à organização, mas também de outras 

corporações. Estaria, pois, associado ao processo de procura e importação de 

melhores práticas identificadas em várias partes do mundo (MEISTER, 1999). 

Eboli (2004), por sua vez, propõe sete princípios de sucesso para uma 

universidade corporativa: competitividade, perpetuidade, conectividade, 

disponibilidade, cidadania, parceria e sustentabilidade. 

O princípio da competitividade está relacionado à busca contínua da elevação 

da competitividade empresarial através da implantação, desenvolvimento e 

consolidação das competências críticas empresariais e individuais. Está alinhado à 

implantação do modelo de gestão de pessoas por competências, que por sua vez, 

concebe ações e programas educacionais alinhados às estratégias organizacionais. 

(EBOLI, 2004). 

O princípio da perpetuidade significa 

Entender a educação não apenas como um processo de 
desenvolvimento e realização do potencial existente em cada 
colaborador, mas também como um processo de transmissão 
da herança cultural, a fim de perpetuar a existência da empresa 
(EBOLI, 2004, p. 59). 

 

Está, esse princípio, relacionado à disseminação da cultura organizacional 

mediante o exercício do papel educador dos líderes e gestores. 

Relacionado à gestão do conhecimento, tem-se o princípio da conectividade, 

o qual contempla a construção social do conhecimento, a partir do estabelecimento 

de uma rede com o público interno e externo à organização. A prática deste princípio 

está relacionada à adoção de um modelo de educação que contemple toda a cadeia 

de produção da organização, desde fornecedores, passando pelo corpo funcional 

até os clientes. A partir dele devem ser criados mecanismos que favoreçam a 

construção social do conhecimento. 

Eboli (2004) defende, ainda, que os recursos educacionais devem está 

disponíveis em qualquer hora e lugar. Isso se dá através da implantação de projetos 

virtuais de educação, valendo-se da mediação tecnológica como recurso. Esse é o 

princípio da disponibilidade. 

O quinto princípio equivale a um dos elementos que compõem o currículo 

proposto por Meister (1999): Cidadania. Este, como o próprio nome já sugere, visa 

estimular o exercício da cidadania individual e corporativa, a partir da atuação 
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pautada por postura ética e socialmente responsável. Na prática, visa obter sinergia 

entre programas educacionais e projetos sociais (EBOLI, 2004). 

Por considerar que desenvolver de forma continuada as competências dos 

colaboradores é uma tarefa complexa, Eboli (2004) recomenda o estabelecimento 

de parcerias internas e externas. A primeira está relacionada aos líderes e gestores, 

enquanto a segunda diz respeito a convênios com instituições de ensino superior. 

Este é o princípio da eficiência. 

Por fim, tem-se o princípio da sustentabilidade, que está relacionado à criação 

de mecanismos que favoreçam a auto-sustentabilidade financeira da universidade 

corporativa. Também diz respeito à implantação de sistema de avaliação dos 

resultados obtidos pela universidade corporativa associado aos objetivos 

organizacionais. 

Vê-se que Meister (1999) e Eboli (2004), conforme já dito anteriormente, 

possuem visões coincidentes e complementares quanto ao processo de implantação 

de uma universidade corporativa, seja relacionado aos fatores de sucesso, seja 

relacionada aos princípios a serem seguidos. 

Tanto uma quanto a outra autora deixam subentendida a necessidade de uma 

nova atitude a ser adotada pelos líderes, gestores e profissionais de T&D quando da 

decisão de implantar uma universidade corporativa. Destaca-se, da mesma forma, a 

necessidade de mudança de atitude dos funcionários da organização, que terá como 

obrigação se adequar às novas tecnologias de ensino, bem como se apropriar de 

uma cultura valorativa do compartilhamento do conhecimento. No entanto, não está 

na pauta daquelas estudiosas qualquer ação que vise capacitar os líderes, os 

gestores, os profissionais de T&D e os funcionários para o desempenho do novo 

papel na instituição. 

É interessante notar que no estudo realizado pelo autor desta Dissertação, 

Medeiros (2006), sobre a viabilidade de implantar uma base de educação a distância 

(EaD) na JF5, foi feita previsão de formação dos profissionais de T&D quanto à 

gestão das ações de ensino naquela modalidade educativa. Essa etapa foi 

considerada pelo referido autor como fundamental para o sucesso da implantação 

de uma base de EaD na JF5, a qual foi listada como a ação número um para 

deflagrar o projeto de EaD naquela instituição. O citado estudo, o qual não foi 

implantando, previa, ainda, cursos para magistrados e servidores que atuariam 

como educadores nas diversas tecnologias de EaD disponíveis, indo desde a 
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formação de tutor para cursos on-line, como também de instrutor nos cursos a serem 

ministrados através de videoconferência. A necessidade de formação também se 

fazia necessária pela mudança de papel do educador, haja vista passar a atuar 

como um facilitador na construção do conhecimento coletivo quando da realização 

dos cursos (MEDEIROS, 2006). Entretanto, tratou-se de um estudo ao qual faltou 

interesse institucional que o viabilizasse. 

Em outro caso, antes de implantar a sua universidade corporativa, o Banco 

Central ciente da importância da adesão dos seus funcionários à modalidade de 

EaD para o sucesso da UNIBACEN, encomendou pesquisa para aferir a percepção 

que eles tinham sobre potencialidades, limitações e o nível de domínio quanto ao 

uso de ferramentas tecnológicas necessárias para a efetividade das soluções de 

EAD (ZERBINI et al, 2006). 

Entretanto, convém inserir na lista proposta por Meister (1999) e Eboli (2004) 

um novo tópico: formação dos gestores, profissionais de T&D e funcionários para 

atuarem nos novos papéis requeridos quando da implantação de uma universidade 

corporativa. 

Meister (1999) e Eboli (2004) consideram as estratégias e resultados 

organizacionais como alvos da ação da universidade corporativa, uma vez que a 

programação de cursos propostos está alinhada com os mesmos. Mas o que fazer 

quando a organização não tem uma estratégia definida? Nesses casos, precisa ser 

constituído um plano estratégico antes da implantação de uma universidade 

corporativa, ou mesmo, não sendo possível viabilizá-lo com essa brevidade, que 

seja definido paralelamente às primeiras ações da UC. Convém, ainda, que a 

universidade corporativa seja prevista no citado plano. Nas organizações públicas, 

embora não seja garantia absoluta da continuidade da universidade corporativa na 

mudança de gestão, isso pode lhes dar um caráter mais institucional, 

despersonalizando-a do seu fundador. 

Cabe, ainda, fazer algumas considerações sobre a implantação de uma 

universidade corporativa quando a organização for de natureza pública. Sobre o 

autofinanciamento da universidade corporativa na instância pública não se aplica 

aquela recomendação, haja vista a existência de dotação orçamentária específica 

para atender as despesas com capacitação, não sendo o orçamento administrado 

por unidades que integram o órgão e sim, diretamente, pelo ordenador de despesas. 

Não obstante, há de se ter recursos orçamentários destinados à execução dos 
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projetos que venham garantir a consolidação e funcionamento da universidade 

corporativa. No caso da JF5, ressalta-se que não se tem escassez de recursos, uma 

vez que o montante orçamentário anual disponível para a aplicação regional é da 

ordem de R$ 1.300.000,00, conforme dados obtidos junto à Secretaria de 

Orçamento e Finanças do TRF5. 

Em suma, e considerando os fatores e princípios prescritos por Meister (1999) 

e Eboli (2004), quando aglutinados e adequados ao Setor Público, tem-se que, para 

a implantação de uma universidade corporativa em organização pública, importa 

observar o seguinte:  

• Incluir, no plano estratégico da organização, a criação da universidade 

corporativa e, caso não haja estratégia definida de forma sistemática, 

que seja desenvolvida concomitantemente às primeiras ações da UC, 

incluindo-a como uma das ações estratégicas; 

• Envolver lideranças que deverão atuar na concepção do processo de 

aprendizagem, bem como atuando como gestoras educadoras, a partir 

do desenvolvimento de suas competências gerenciais; 

• Constituir um conselho gestor composto pelos profissionais de 

treinamento e desenvolvimento, lideranças e gerentes da organização, 

sob o qual recairá as atribuições de definir a missão da universidade 

corporativa, seus princípios, regulamentação, propor planos de 

formação e desenvolvimento, dentre outras questões norteadoras para 

sua implantação e manutenção; 

• Alinhar o sistema de educação com as estratégias da organização, 

assim como integrá-lo às rotinas de trabalho; 

• Garantir dotação orçamentária para a implantação e manutenção da 

universidade corporativa; 

• Implantar o modelo de gestão de pessoas por competências, servindo 

como referência para o estabelecimento do currículo da universidade 

corporativa; 

• Contemplar no currículo conteúdo que favoreça ao participante 

desenvolver visão sistêmica da organização, compreendendo o papel 

da sua unidade nos resultados organizacionais, assim como concentrar 
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ações educacionais associadas à disseminação da cultura de 

responsabilidade social; 

• Definir estrutura organizacional da universidade corporativa, compatível 

com a nova estratégia de educação corporativa, bem como as 

atribuições que levem à sua consecução; 

• Definir o público-alvo a ser contemplado pelas ações da universidade 

corporativa, assim como desenvolver produtos compatíveis com suas 

características, observando que os produtos educacionais deverão 

contemplar toda a cadeia de produção da organização; 

• Selecionar no ambiente organizacional ou externo a ele, parceiros de 

aprendizagem para atuar como consultor e/ou instrutor, observando o 

perfil adequado ao novo papel de facilitador da construção do 

conhecimento coletivo e, por conseguinte, organizacional; 

• Definir o modelo pedagógico sobre o qual ficarão albergadas as ações 

educacionais, servindo de orientação para o planejamento, execução e 

avaliação das mesmas; 

• Estudar características da população para assegurar meios técnicos 

disponíveis e modelo pedagógico que fundamentem as ações da 

universidade corporativa, de modo a definir quais tecnologias e 

soluções de ensino serão adotadas; 

• Fomentar entre os funcionários da organização, cultura de 

aprendizagem continuada, bem como desenvolver competências 

gerenciais que favoreçam a criação de um ambiente de trabalho 

favorável à aprendizagem; 

• Criar um sistema de avaliação das ações da universidade corporativa 

nos resultados organizacionais; 

• Definir e executar uma estratégia de comunicação atingindo as 

lideranças, clientela interna e externa, fornecedores em potencial e 

sociedade; 

• Capacitar os profissionais de T&D quanto às competências requeridas 

para implantar e manter uma universidade corporativa. 
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Além dos aspectos mencionados, recomenda-se compreender como se dá o 

processo de institucionalização de uma nova estrutura e cultura organizacional, 

buscando entender as várias etapas e variáveis que incidem nesse processo. Tal 

consideração remete aos conceitos de institucionalização, cujo processo é discutido 

na próxima seção. 

 

2.2 Processo de Institucionalização 
 

Conforme dito anteriormente sobre a caracterização da organização em 

estudo, preocupou-se o autor desta pesquisa com o processo de institucionalização 

de um modelo de educação corporativa que cumpra a missão de gerenciar o 

conhecimento organizacional na JF5, em concordância com o proposto na norma. 

No entanto, faz-se mister uma análise sobre a real possibilidade de consolidação 

dessa nova forma organizacional, uma vez que uma regulamentação, por si só, não 

é suficiente. 

A abordagem tomada por Tolbert & Zucker (2007) sobre a questão da 

inovação nas organizações permite analisar o processo a institucionalização de um 

arranjo estrutural (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 2007). Vale salientar que o 

conceito de institucionalização está, por sua vez, associado ao grau em que esse 

arranjo se encontra assimilado pelo contexto social que o cerca. Sobre este aspecto, 

considera-se que este trabalho focaliza um contexto aparentemente favorável na 

JF5 para a emergência de um novo modelo de educação corporativa comprometida 

com a aprendizagem organizacional. Sabe-se que o arranjo estrutural existente se 

encontra em fase embrionária, requerendo a proposição de diretrizes e 

procedimentos que redundem em práticas e atividades regulares no âmbito da JF5. 

Por isto, aplica-se enfocar a questão institucional neste momento. Trata-se da fase 

de pré-institucionalização, identificada com o estágio da habitualização por Tolbert e 

Zucker (2007), em outras palavras, está-se diante do desenho da estrutura, ainda 

dependente de processos institucionais e da liderança de stakeholders que lhe dêem 

sustentação. É neste sentido que Giddens afirma que “uma estrutura que não se 

traduz em ação é, fundamentalmente, uma estrutura não social” (apud TOLBERT; 

ZUCKER, 2007, p. 200). Verifica, aqui, a necessidade da ação humana e gerencial, 

que possa configurar o processo de institucionalização. Esta condição é também 

assinalada por Berger e Luckmann (1967 apud TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 202): 
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“uma instituição, o resultado ou o estágio final de um processo de 

institucionalização, é definido como uma tipificação de ações tornadas habituais por 

tipos específicos de atores”. 

Na visão de Tolbert & Zucker (2007), o conceito de ações tornadas habituais 

e tratadas por Berger e Luckmann, “referem-se a comportamentos que se 

desenvolveram empiricamente e foram adotados por um ator ou grupo de atores a 

fim de resolver problemas recorrentes” (TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 202). 

Prosseguem as referidas autoras: “tais comportamentos são tornados habituais à 

medida que são evocados com um mínimo esforço de tomada de decisão por atores 

em resposta a estímulos particulares” (TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 202). 

Sobretudo, quando se trata de dar forma à inovações, decorrente da imposição de 

normas que indicam surgimento de práticas e procedimentos ligados à educação 

corporativa na Justiça Federal. 

O conceito de tipificação, por outro lado, “envolve o desenvolvimento 

recíproco de definições compartilhadas ou significadas que estão ligadas a estes 

comportamentos tornados habituais” (TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 202). Ainda 

sobre tipificações, afirmam as referidas autoras: 

Uma vez que tipificações acarretam classificações ou 
categorizações de atores aos quais as ações são associadas, 
este conceito implica que os significados atribuídos à ação 
tornada habitual se tornaram generalizados, isto é, 
independentes de indivíduos específicos que desempenham a 
ação (TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 202). 
 

Esse processo considerado por Tolbert & Zucker (2007) como chave para a 

institucionalização, foi definido como objetificação. Realçam, ainda, as autoras em 

comento, que “a objetificação envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso 

social entre os decisores da organização a respeito do valor da estrutura e a 

crescente adoção pelas organizações com base nesse consenso” (TOLBERT; 

ZUCKER, 2007, p. 205). 

Outro aspecto adicionado por Berger e Luckmann (apud TOLBERT; ZUCKER, 

2007, p. 203) ao processo de institucionalização é o da exterioridade, que se refere 

“ao grau em que as tipificações são vivenciadas como possuindo uma realidade 

própria, uma realidade que confronta o indivíduo como um fato externo e coercitivo” 

(ZUCKER, 1967 apud TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 203). Quando a exterioridade 

está relacionada à continuidade histórica das tipificações, surge, pois, a 
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sedimentação, que permite a sobrevivência da estrutura pelas várias gerações de 

membros da organização. 

Por outro lado, há de se considerar que 

“a total institucionalização da estrutura depende, 
provavelmente, dos efeitos em conjunto de: uma relativa baixa 
de resistência de grupos de oposição; promoção e apoio 
cultural continuado por grupos de defensores; correlação 
positiva com resultados desejados” (TOLBERT; ZUCKER, 
2007, p. 208). 

 

O contrário, ou seja, a reversão do processo de institucionalização, a 

desinstitucionalização, “requer uma grande mudança no ambiente, que poderá 

permitir a um grupo de atores sociais, cujos interesses estejam em oposição à 

estrutura, a ela se opor conscientemente ou a explorar suas fraquezas” (TOLBERT; 

ZUCKER, 2007, p. 208). 

Na Figura 2(2) tem-se as etapas do processo de institucionalização propostos 

por Tolbert e Zucker (2007), cujo ponto de partida, toma como referencial a inovação 

decorrente de mudanças tecnológicas, legislação e forças de mercado. Neste 

estudo, as inovações estão sendo provocadas pela imposição de normas que 

implicam a necessidade de modernizar práticas ligadas à educação corporativa na 

JF5, como já mencionado. 

 

Figura 2(2). Processos inerentes à institucionalização. 

 

Fonte: Tolbert e Zucker (2007, p. 205). 
 

Por sua vez, o processo de institucionalização se dá por influência dos 

mecanismos de isomorfismo coercitivo, mimético e normativo. (DIMAGGIO e 
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POWELL, 1983 apud GONÇALVES e MACHADO-DA-SILVA, 2007). Ressaltam 

Gonçalves e Machado-da-Silva (2007) que 

A articulação entre os três mecanismos na análise do processo 
de transformação é relevante em qualquer sociedade; contudo 
o peso específico de cada mecanismo depende do contexto de 
cada sociedade. Em sociedades com forte tradição 
democrática e com alto nível de competição na oferta de bens 
e serviços, por exemplo, a tendência é que predominem os 
mecanismos miméticos e normativos de pressão para 
estabilidade e a mudança organizacional. No caso da 
sociedade brasileira, a forte tradição patrimonialista associada 
aos longos períodos autoritários durante o seu processo de 
formação sócio-cultural tem conferido especial destaque aos 
mecanismos coercitivos de manutenção e de transformação 
social (GONÇALVES; MACHADO-DA-SILVA, 2007, p. 224). 

 

Assim, verifica-se que no caso da implantação da educação corporativa na 

Justiça Federal, conforme exposto, o mecanismo predominante é o coercitivo, o que 

está em consonância com o entendimento de Gonçalves e Machado-da-Silva (2007) 

sobre a aplicabilidade do mecanismo isomórfico no processo de transformação na 

sociedade brasileira. 

Tolbert & Zucker (2007) apontam implicações da Teoria Institucional para 

pesquisas e advertem que 

qualquer que seja a metodologia usada para coletas dados, no 
entanto, qualquer informação plausível a respeito do grau de 
institucionalização de estruturas, provavelmente, residirá numa 
estratégia envolvendo triangulação de fontes e métodos 
(TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 209). 
 

Dentre os modelos de pesquisa sobre o nível de institucionalização, Tolbert e 

Zucker (2007) recomendam os seguintes: pesquisa tipo survey sobre a percepção 

da necessidade de permanência de determinada estrutura para o funcionamento 

eficiente da organização; uso de questionários sobre atributos relacionados ao grau 

de institucionalização; pesquisa histórica tomada a partir de documentos do contexto 

da institucionalização; e identificação dos determinantes das mudanças no nível de 

institucionalização das estruturas. 

Tolbert & Zucker (2007) indicam, ainda, outros fatores, os quais esperam que 

tenham impacto na institucionalização: 

(1) a variedade das organizações para as quais uma dada 
estrutura seria teoricamente relevante; (2) o número de 
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champions ou o tamanho dos grupos de champions,3 (3) o grau 
pelo qual a adoção de uma estrutura está vinculada a 
mudanças que envolvam altos custos para as organizações 
adotantes; (4) a força da correlação entre a adoção e os 
resultados desejados (TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 210). 

 

No processo de institucionalização ou de desinstitucionalização, cabe 

destacar a importância de outra variável, qual seja, o papel dos stakerholders. Neste 

sentido, convém, também, identificar os stakeholders que podem influenciar o 

processo de institucionalização de um modelo de educação corporativa. Por esse 

motivo, foi prevista na metodologia de pesquisa, tópico seguinte, a identificação de 

tais autores, bem como algumas características verificadas nos mesmos, conforme 

ver-se-á no Capítulo 3, Quadro Metodológico. 

 

                                                 
3 O conceito de champion adotado por Tolbert & Zucker (2007), segundo o tradutor, no contexto mencionado, 
refere-se a uma liderança que luta por um objetivo ou projeto. 
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3. QUADRO METODOLÓGICO 
 
3.1 Tipo de Pesquisa 
 

A pesquisa em relato pode ser classificada como descritiva, quanto aos fins 

(VERGARA, 2007), uma vez que expõe as características e evolução dos modelos 

de T&D adotado na JF5, como também descreve os processos de implantação e 

funcionamento das universidades corporativas em organizações públicas. Vale 

ressaltar que também foi utilizado o recurso histórico de análise.  

Quanto aos meios, conforme taxonomia adotada por Vergara (2007), trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica e de campo. Bibliográfica, pois foi realizada a partir de 

um estudo sistemático tomando como base estudos de casos publicados em livros, 

revistas, jornais e redes eletrônicas, dentre outros acessíveis ao público em geral. 

Ainda, quanto aos meios, na mesma taxonomia proposta por Vergara (2007), 

pode-se classificá-la como pesquisa de campo, pois os dados foram coletados junto 

às organizações que integraram a amostra da pesquisa, bem como aos sujeitos 

selecionados para fornecimento dos dados. 

Para a melhor compreensão e conseqüente aplicabilidade dos conceitos e 

modelos de universidade corporativa, desenvolveu-se as seguintes atividades: 

a) pesquisa bibliográfica, que consistiu no exame de literatura e materiais já 

publicados sobre o assunto; 

b) pesquisa junto a organizações públicas brasileiras que constituíram 

universidades corporativas reconhecidas como efetivas na gestão da educação 

corporativa e do conhecimento organizacional, dando-se preferência àquelas que 

tenham similaridade com a JF5. Como justificativa, aponta-se o que, na teoria 

institucional, este procedimento tem base no conceito de isomorfismo, fenômeno 

que tenta explicar o surgimento de uma estrutura e abordagem comuns entre as 

organizações do mesmo setor, geralmente alinhadas em termos de conformidade e 

legitimidade perante o meio social em que se inserem (DAFT, 1999). É interessante 

ressaltar que, quase sempre, por meio de práticas isomórficas, as organizações, na 

fase inicial do processo de institucionalização, buscam referências bem-sucedidas 

para realizar as mudanças (MELO e OLIVEIRA, 2005). 

c) elaborou-se um histórico da evolução de T&D na JF5, apoiado em pesquisa 

documental, em especial, nas normas que regulamentam as ações de T&D na 
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Justiça Federal e nos relatórios de gestão do TRF5 e Seções Judiciárias sob sua 

jurisdição; 

d) com relação à implantação do PNC na 5ª Região da Justiça Federal, 

buscou-se identificar as estruturas física, organizacional e funcional antes e após o 

lançamento do citado Plano na JF5. Buscou-se, também, identificar os atores 

presentes nas diversas etapas já implantadas e em fase de implantação. Essa 

atividade consistiu na obtenção de dados através da aplicação de questionário 

encaminhado via e-mail para os gestores de T&D; 

e) A partir do mapeamento dos stakerholders do conhecimento na etapa 

anterior, foram aplicados questionários que tinham o objetivo de identificar suas 

opiniões sobre a importância da aplicação dos princípios da educação corporativa 

nas ações de T&D, bem como o nível de satisfação com as respectivas ações 

desenvolvidas pelo órgão em que são lotados. Tais informações se fizeram 

necessárias para a sugestão de estratégias para implantar os princípios e diretrizes 

de educação corporativa na JF5; 

f) Buscou-se, também, dados sobre a Universidade Corporativa do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (TRF1), através de questionário encaminhado via e-

mail para funcionária responsável pela operacionalização da citada estrutura 

naquela organização. 

 

3.2 Universo e Amostra 
 

O universo adotado na pesquisa de campo foi composto por organizações 

públicas identificadas em estudos de caso publicados em livros e revistas 

especializadas na área em estudo, que alegavam gerenciar tanto as ações de 

formação e desenvolvimento como o conhecimento organizacional, a partir de uma 

universidade corporativa. Integrou, também, o universo da pesquisa de campo, o 

TRF1 e os órgãos da JF5. A amostra que delimitou o universo estudado foi definida 

pela adoção dos critérios de acessibilidade e da tipicidade indicados por Vergara 

(2007). 

Vergara (2007) descreve o critério de acessibilidade como aquele que não 

privilegia procedimentos estatísticos, mas seleciona elementos pela facilidade de 

acesso aos mesmos. Neste sentido, foi realizada pesquisa junto ao TRF1, em 

virtude de ser uma organização do Poder Judiciário Federal tal qual a JF5 e já ter 
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em sua estrutura uma universidade corporativa. À exceção das demais organizações 

estudadas, esta é a única em que não encontra-se institucionalizado o modelo de 

educação corporativa. A pesquisa realizada junto àquele órgão visou identificar o 

nível de institucionalização da sua universidade corporativa, assim como analisou 

como se deu esse processo e sua adequabilidade ao PNC. Na mencionada unidade 

da Justiça Federal, foi consultado apenas o responsável pela Seção de Apoio à 

Universidade Corporativa. Junto aos órgãos públicos que possuem universidade 

corporativa reconhecida como efetiva na gestão educacional e do conhecimento 

organizacional, buscou-se, a partir de pesquisa bibliográfica e coleta de dados e 

informações disponíveis nos portais daquelas instituições, identificar os fatores-

chaves que contribuíram para o sucesso na implantação e implementação da 

unidade de ensino, assim como os resultados verificados na gestão das ações de 

capacitação e do conhecimento organizacional, a partir das ações decorrentes da 

estrutura em comento. Neste sentido, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a 

Universidade Corporativa Banco do Brasil, Universidade Caixa, Universidade 

Corporativa do Banco Central e Universidade Corporativa Correios. No âmbito da 

universidade corporativa do TRF1, conforme já dito, aplicou-se questionário 

encaminhado via e-mail à servidora responsável pela operacionalização das ações 

da UNICORP.  

Já pelo critério da tipicidade, a seleção da amostra foi constituída pelos 

elementos que o pesquisador considerou representativos da população-alvo 

(VERGARA, 2007). Neste sentido foram identificados os stakeholders do 

conhecimento na JF5 que estavam inseridos, à época da coleta de dados, em 

cargos ou posições que favoreciam sua intervenção no processo de educação 

corporativa daquele órgão. Mediante consulta aos gestores de T&D da JF5, 

verificou-se como stakerholders envolvidos e identificados como atuantes no 

processo de educação corporativa da JF5, os chefes de gabinetes de 

desembargadores do TRF5 e diretores da área meio e fim do TRF5 e SJs. A 

população das categorias sobreditas é integrada por 130 sujeitos, aproximadamente. 

Responderam ao questionário, 30 gestores, o que corresponde a uma amostra de 

22,6% do universo da pesquisa. No Gráfico 5(4), página 117, tem-se a distribuição 

da amostra por órgão da JF5. Quanto aos gestores de T&D da JF5, obteve-se o 

percentual de 100% dos indivíduos que integram aquela classe, o que corresponde 

ao total de sete respondentes, sendo um de cada órgão. 
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O termo stakeholders do conhecimento é utilizado “para identificar os 

principais agentes responsáveis pelas estratégias de inovação e mudanças nas 

organizações” (OLIVEIRA, 2004, p. 1). Tal identificação visa, por sua vez, apreender 

como aqueles atores utilizam seu poder com o fulcro de tornar as inovações e 

mudanças socialmente legítimas. Por outro lado, Donaldson e Preston (1995 apud 

OLIVEIRA, 2004) ressalvam que stakeholders têm interesses múltiplos e nem 

sempre cooperativos, daí decorre a necessidade de mapeá-los, a fim de identificar 

quem eles são e quais seus interesses e estratégias utilizadas para alcançar seus 

objetivos (FROOMAN, 1999 apud OLIVEIRA, 2004). Nesse mesmo sentido, Savage 

et al (1991 apud OLIVEIRA, 2004) recomendam fazer um diagnóstico em que se 

deve levar em consideração as dimensões críticas de cooperação e confronto 

esboçadas pelos stakeholders. 

Tal mapeamento, segundo Frooman (1999 apud MELO, 2002), pode ser 

realizado ao se responder as seguintes perguntas: Quem são eles? O que eles 

querem? Como eles estão tentando alcançar seus objetivos? 

Esse mapeamento pode, também, ser realizado em sentido oposto, ou seja, 

identificar qual a reação da organização à influência dos stakeholders (ROWLEY, 

1997 apud MELO, 2002). 

Buscou-se conhecer suas opiniões a respeito da importância da aplicação dos 

princípios e diretrizes da educação corporativas nas ações desenvolvidas pelas 

áreas de T&D no seu órgão de lotação, assim como o nível de satisfação com as 

mesmas. Para tanto, foram aplicados questionários via e-mail e internet, para que os 

membros da população em estudo expressassem suas opiniões e considerações. 

Os instrumentos de coleta de dados encontram-se disponíveis nos Apêndices 1 e 2. 

 

3.3 Seleção dos Sujeitos 
 

A proposta para a seleção dos sujeitos se deu em três vertentes distintas: o 

grupo de gerentes de T&D da JF5 4, uma vez que são conhecedores dos 

fundamentos, das diretrizes que norteiam as ações de ensino, e das práticas 

associadas àquelas, assim como são conhecedores dos agentes que atuam de 

                                                 
4 Nesta dissertação utilizou-se as expressões gestores e gerentes de T&D como sinônimas, correspondendo, as 
duas, à função comissionada de diretor, no TRF5, ou de supervisor das ações de treinamento e desenvolvimento, 
nas Seccionais.  



 61

forma direta ou indireta nas ações da unidade de T&D. Na JF5, conforme já dito 

anteriormente, tem-se o total de sete gestores de T&D, sendo um por cada órgão. 

De posse de tais informações, foram identificados e contemplados na pesquisa os 

principais stakeholders envolvidos no processo de educação corporativa da JF5. Na 

universidade corporativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para compor o 

rol de sujeitos da pesquisa, optou-se pela funcionária responsável pela execução 

das ações da UNICORP, a fim de obter dados sobre a citada unidade.  

 

3.4 Coleta de Dados 
 

Os dados foram coletados mediante pesquisa de campo, documental e 

bibliográfica. A primeira deu-se através da aplicação de questionários junto aos 

sujeitos da pesquisa, a fim de cumprir os objetivos definidos nesta Dissertação. 

Conforme dito no item 3.3 desta Dissertação, foram definidas três categorias 

de sujeitos, sendo que para cada uma delas foi dirigido um instrumento específico. 

Aos gestores de T&D, o instrumento contemplou oito perspectivas: 

surgimento de demandas advindas com a implantação do PNC; a promoção de 

práticas de gestão do conhecimento através das ações de T&D; a implantação do 

modelo de gestão por competências; a estrutura física, organizacional, funcional e 

de pessoas na área de T&D; as modalidades de ensino utilizadas; a implantação e 

institucionalização do PNC; a integração entre as áreas de T&D da JF5; e os atores 

institucionais que influenciam as ações de T&D na citada organização. 

Aos stakeholders, os quais identificados pelos gestores de T&D como sendo 

os diretores e chefes de gabinetes, foi aplicado instrumento abordando a opinião 

deles acerca da concepção dos planos de T&D, da gestão do conhecimento através 

das ações de T&D, da integração das áreas de T&D da JF5, da importância das 

ações de T&D para os resultados organizacionais e das modalidades de ensino. 

A pesquisa documental, por sua vez, realizou-se a partir da coleta de dados 

em relatórios de gestão, normas e outros documentos nos órgãos pesquisados. 

Como o autor é servidor da JF5, também se aplicou a observação não participante, 

dado que, por sua condição, esse recurso favoreceu a obtenção de dados para 

responder e interpretar as questões formuladas nesta Dissertação. 

A pesquisa bibliográfica deu-se através de consulta a publicações voltadas ao 

tema, em particular, a obra de Marisa Eboli (2004), por constituir um catálogo de 
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estudos de casos de universidades corporativas de organizações no Brasil, bem 

como o estudo realizado por Batista, Quandt, Pacheco e Terra (2005) para o IPEA, 

tendo como objeto a gestão do conhecimento em organizações públicas brasileiras.  

Realizou-se, também, consulta aos sítios eletrônicos das organizações cujas 

características atenderam aos requisitos definidos na seção ‘Universo e Amostra’ 

desta Dissertação. 

 

3.5 Tratamento dos Dados 
 

Foram realizadas análises de conteúdo obtidas nos estudos de casos das 

organizações que compuseram a amostra desta pesquisa, assim como consulta e 

análise dos dados obtidos nos sítios eletrônicos das citadas instituições. A análise 

descritiva, por sua vez, aplicou-se aos dados coletados através dos questionários 

montados por categorias temáticas. A partir destas análises, fez-se um exame dos 

relatórios de gestão das organizações que integraram o universo desta pesquisa a 

partir da bibliografia obtida sobre os processos de institucionalização de mudanças e 

inovações nas organizações. Foi, ainda, realizado um estudo tendo como base os 

parâmetros técnicos definidos para a constituição de uma universidade corporativa. 

Ao final deste processo, e a partir da análise realizada no ambiente da JF5, foram 

propostas ações que visam viabilizar a implantação de uma unidade de educação 

corporativa na referida instituição. Foram propostas, também, diretrizes visando 

garantir a efetividade da universidade corporativa quanto ao seu papel de gestora 

das ações de capacitação e do conhecimento organizacional. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

 
Este capítulo está distribuído em quatro tópicos, os quais contemplam os 

seguintes temas: experiências de universidade corporativa no Setor Público; a 

problemática da modernização das práticas de T&D na JF5; a proposição de ações 

à JF5 para instituir os princípios e diretrizes da educação corporativa; bem como, a 

partir desta, mecanismos que possam contribuir para a gestão do conhecimento da 

citada organização. 

No primeiro tópico, conforme já informado no Capítulo que tratou do Quadro 

Metodológico, buscou-se identificar junto às organizações públicas estudadas e que 

implantaram universidades corporativas, as ações empreendidas e que asseguraram 

o processo de institucionalização dos princípios e diretrizes da educação 

corporativa. 

O segundo tópico, que consistiu no levantamento de elementos que levam à 

problemática da modernização das práticas de T&D vigentes na JF5, foi construído a 

partir de dados coletados em relatórios de gestão, documentos, normas e mediante 

aplicação de questionários junto aos gestores de T&D, chefes de gabinete dos 

desembargadores federais e diretores das áreas administrativas e judiciárias. 

A partir da análise dos dados relatados nos dois primeiros tópicos, fez-se 

possível a proposição de ações capazes de implantar e implementar na JF5 os 

princípios e diretrizes da educação corporativa. Esse é o conteúdo presente no 

terceiro tópico. 

Por fim, no quarto tópico, é apresentada uma proposta para que a educação 

corporativa, uma vez implantada na JF5, possa contribuir com a gestão do 

conhecimento organizacional. 

 
4.1 Experiências de universidades corporativas no Setor Público 
 

4.1.1 Universidade Corporativa Banco do Brasil 5 

 

                                                 
5 Os dados relatados neste item, quando não mencionada outra fonte, foram obtidos do conteúdo apresentado no 
portal da UNIBB. Disponível em: http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/unv/edu/index.jsp . Acesso em: 
14.abr. 2009. 
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A Universidade Corporativa Banco do Brasil foi implantada em julho de 2002, 

tendo o seu processo de criação iniciado em 2001. Sua origem remota ao plano 

estratégico apresentado naquele ano pela diretoria de gestão de pessoas. No 

entanto, o Banco do Brasil, antes disso, era considerado uma referência em 

educação corporativa (EBOLI, 2004). 

Em 1965, o Banco do Brasil desenvolveu seus primeiros treinamentos, 

valendo-se de modalidades presenciais e a distância. À época, o responsável por 

essas ações era o Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Para 

tanto, estabeleceu parceiras com instituições de ensino e escolas de inglês, bem 

como disponibilizou para seus funcionários bolsas de estudo no exterior. Em 1986, 

passou a fazer uso de vídeos para treinamento, bem como a disponibilizar um 

serviço de empréstimo de fitas para seus funcionários. No final dos anos 80, estudou 

a viabilidade de informatizar o processo de treinamento. Em 1993, mediante parceria 

com instituições de ensino superior, lançou o Programa BB MBA, que consistia em 

ofertar cursos de pós-graduação lato sensu aos altos executivos da organização. Em 

1996, realizou o seu primeiro treinamento baseado em computador. Lançou, no 

mesmo ano, o Programa Profissionalização, introduzindo conceitos sobre 

empregabilidade, planejamento de carreira e autodesenvolvimento profissional. Em 

1998, iniciou a experiência com teletreinamento, a partir da criação da TV 

Corporativa – TVBB. Com o advento da web, criou, em 2001, o Portal do 

Desenvolvimento Profissional, garantindo o acesso a toda informação sobre 

educação corporativa do Banco do Brasil. Em julho de 2002, lançou a Universidade 

Corporativa. Em 2003, ampliou a participação das categorias de base do quadro de 

funcionário nas ações de treinamento, ao destinar 1/3 do orçamento de treinamento 

para escriturários, caixas e demais grupos técnico-operacionais, os quais, mediante 

comitês eleitos pelos próprios funcionários, definem como seriam aplicados aqueles 

recursos. As bases do Programa de Gestão de Desempenho por Competências 

foram lançadas em 2004, mapeando as competências profissionais em toda a 

empresa e passando a adotar o modelo no processo de avaliação e 

desenvolvimento de competências naquela instituição. Em junho do mesmo ano, 

firmou convênio com o Ministério da Educação para o desenvolvimento do Projeto 

de Certificação de Competências Ocupacionais no BB, que consiste em estabelecer 

as bases de um sistema de certificação de conhecimentos e habilidades dentro do 

setor bancário. 
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Os programas de Educação Corporativa da Universidade Corporativa Banco 

do Brasil, em sua maioria, são ministrados por instrutores internos, sendo parte 

destes compostos por executivos da empresa. Os líderes exercem, ainda, o papel 

de coaching e, também, produzem artigos que são publicados em meio impresso e 

no Portal da Universidade (EBOLI, 2004). 

Além das ações realizadas com a participação de talentos da casa, observa-

se que há programas desenvolvidos em parceria com instituições de ensino, 

consultorias, profissionais de educação e universidades tradicionais, as quais são 

selecionadas com vistas ao atendimento dos seguintes critérios: flexibilidade, 

reputação, experiência, capacidade técnica, excelência do corpo docente e 

avaliação dos conceitos atribuídos por instituições especializadas (EBOLI, 2004). 

A partir dessas duas vertentes, instrutores internos e parcerias externas, a 

Universidade Corporativa Banco do Brasil, fazendo uso de diversas e modernas 

tecnologias educacionais, dentre as quais ensino presencial, treinamento em serviço 

e a distância (mídia impressa, vídeo, treinamento baseado em computador e na 

web), oferece de forma continuada ciclo de palestras, cursos internos, programa de 

formação e aperfeiçoamento em nível superior, cursos de idiomas estrangeiros, 

ações de desenvolvimento das competências estratégicas dos dirigentes do Banco 

do Brasil, além de viabilizar a participação em eventos externos, tais como 

congresso e seminários. 

No tocante à gestão do conhecimento, através da Universidade Corporativa, o 

Banco do Brasil desenvolve o Programa Farol Gerencial, que visa, mediante coleta 

de informações obtidas com os gestores, disseminar idéias e melhores práticas 

desenvolvidas pelos funcionários em suas dependências (BATISTA, 2004). Pelo que 

foi visto, 

A ferramenta foi construída a fim de permitir a inserção, a 
análise, a disponibilidade e o acesso a idéias que resultaram 
em iniciativa de sucesso nas unidades gerenciais, propiciando 
oportunidade de contato com material para aprimoramento 
pessoal, conteúdo para discussão em grupo e adaptação a 
novo contexto. A inserção inicial ocorreu por meio do 
aproveitamento das experiências coletadas nas Oficinas 
Gerenciais. O acesso às práticas ocorre por meio de 
ferramenta específica, localizada no site da Universidade 
Corporativa (BATISTA, 2004, p. 16). 
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Outro programa destinado ao compartilhamento de idéias e conhecimentos 

empreendido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil é o Projeto Memória 

Técnica, que consiste em reunir a produção intelectual da empresa, 

disponibilizando-a em meio impresso e eletrônico (EBOLI, 2004). 

Além de capacitar e disseminar conhecimento junto ao público interno do 

Banco do Brasil, a Universidade Corporativa Banco do Brasil oferece produtos para 

clientes, parceiros e fornecedores. Destacam-se ciclos de palestras, treinamentos 

para empresas e profissionais ligados ao comércio exterior, e consultorias, com 

transmissão de conhecimentos, prestadas aos clientes que atuam em negócios 

internacionais. 

Para empreender toda essa gama de atividades, a Universidade Corporativa 

Banco do Brasil conta com uma estrutura virtual, o Portal da Universidade 

Corporativa, onde estão disponíveis diversos conteúdos e funcionalidades. A 

estrutura física é formada por 12 unidades regionais, localizadas nas principais 

capitais do País, as quais, juntas, totalizam 94 salas de aula e 11 auditórios, 

podendo atender, simultaneamente, 3700 pessoas. O corpo de instrutores internos é 

formado por mais de 1000 educadores corporativos. Dentre os eventos realizados, 

70% são presenciais e 30% virtuais (EBOLI, 2004). 

Os resultados das ações empreendidas pela Universidade Corporativa Banco 

do Brasil são realizados através do Sistema Integrado de Avaliação de Programas 

de Treinamento e Desenvolvimento, SIAP, o que engloba os níveis de reação, 

aprendizado, impacto no trabalho e impacto na organização. A avaliação dos 

programas se dá por amostragem, consideradas a abrangência massificada do 

público-alvo, a relevância do volume de investimentos e a importância estratégica 

(EBOLI, 2004). 

 

4.1.2 Universidade Corporativa Caixa 6 

 

Em 1998, a Caixa Econômica Federal realizou estudos sobre novas 

tecnologias e modelos de T&D. A partir dos dados obtidos foi concebida a idéia de 

                                                 
6 Os dados e informações relatadas neste item, quando não mencionada outra fonte, foram obtidos do portal da 
Universidade Caixa. Disponível em: http://universidade.caixa.gov.br/publico/quem_somos . Acesso em: 15.abr. 
2009. 
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implantar um centro de estudos que viesse a atender as necessidades de 

aprendizagem da empresa (EBOLI, 2004). 

Em janeiro de 2001, foi implantada a Universidade Caixa, tendo surgido com 

a missão de identificar e prover os recursos necessários ao desenvolvimento de 

seus empregados, clientes, fornecedores, parceiros e comunidades. Essa missão 

está alinhada com uma de suas estratégias empresariais, qual seja: ser uma 

empresa cidadã e socialmente responsável. 

Pode-se, também, afirmar, que a missão da Universidade Caixa é “alinhar as 

atividades de capacitação e desenvolvimento dos colaboradores, com base nas 

competências pessoais e organizacionais, às estratégias de negócio da empresa” 

(BATISTA, 2004, p. 21). Para cumprir sua missão, afirma o citado autor, a 

Universidade Caixa “privilegia o aperfeiçoamento de atitudes, posturas e 

habilidades; o desenvolvimento de talentos humanos e a gestão do conhecimento da 

Caixa; e a criação de cultura organizacional voltada para a aprendizagem ativa e 

contínua” (BATISTA, 2004, p. 21). 

Eboli (2004) registra, em consonância com aquele autor, missão semelhante 

da Universidade Caixa, que além da gestão de programas de treinamento, 

pretende promover a gestão do conhecimento e dos talentos 
visando direcioná-los para a realização das competências da 
empresa; planejar e estruturar ações de educação que tenha 
como finalidade atingir resultados organizacionais; e oferecer 
instrumentos que incentivem o autodesenvolvimento e a busca 
de soluções empresariais (EBOLI, 2004, p. 108). 

 

Para tanto, ao implantar a Universidade Caixa, foi realizado um diagnóstico 

visando identificar as competências críticas da organização e, a partir daí, 

desenvolvidos programas referenciados por aquelas competências (EBOLI, 2004). 

Primeiramente, os cursos foram direcionados para o público interno, entretanto, hoje 

a Universidade Caixa disponibiliza cursos para toda cadeia de valor, abrangendo os 

parceiros lotéricos, órgãos de governo, prefeituras municipais e clientes. 

A grade curricular da Universidade Caixa está estruturada em dois eixos: 

educação continuada e atualização técnica, tendo em vista que:  

O primeiro visa desenvolver comportamentos, atitudes, 
conhecimentos e habilidades para o desempenho das 
atribuições profissionais. Por sua vez, a atualização técnica 
busca transferir conhecimentos e habilidades para operar os 
processos, as técnicas, as ferramentas e os produtos sob suas 
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responsabilidades por meio de programas de caráter pontual 
(BATISTA, 2004, p. 21). 

 

As ações desenvolvidas pela Universidade Caixa são sustentadas por quinze 

premissas declaradas em seu Portal Eletrônico. Dentre elas, destaca-se as 

seguintes: contribuir para o fortalecimento do papel governamental da Caixa; 

reconhecer, valorizar, desenvolver continuamente e profissionalizar seus 

colaboradores internos, de forma integrada com os objetivos organizacionais; 

reconhecer que o aprendizado é um processo contínuo que se dá na interação entre 

as pessoas e com as situações vivenciadas no dia-a-dia, consolidando-o; valorizar e 

garantir a profissionalização dos parceiros da Caixa; contribuir para o aumento da 

produtividade e a melhoria dos serviços prestados; desenvolver as competências 

individuais e coletivas que sustentem as competências essenciais da CAIXA e 

garantam resultados sustentáveis. 

Essas premissas, por sua vez, concretizam-se pela realização de uma 

proposta andragógica destinada à formação, atualização e ao aperfeiçoamento 

contínuo dos seus empregados, que inclui o desenvolvimento das seguintes ações: 

seminários internos destinados à atualização técnica e 
gerencial; cursos e outras ações de aprendizagem presenciais, 
a distância, em serviço, auto-instrucionais; programas focados 
no desenvolvimento de competências essenciais ao 
atendimento ao cliente; programas de desenvolvimento 
gerencial com foco nas competências requeridas pela 
Empresa; programas de incentivo à elevação da escolaridade e 
ao aperfeiçoamento em nível superior; bolsa de estudos para 
conclusão de curso de graduação; oferta de cursos seqüenciais 
de nível superior, a distância; bolsa de pós-graduação lato 
sensu, em nível de especialização; incentivo à pós-graduação 
stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado; programas de 
incentivo ao desenvolvimento em idiomas estrangeiros; 
programas de MBA e cursos de pós-graduação lato sensu 
corporativos. 

 

Esses eventos são realizados por instituições de ensino superior, instrutores 

internos e externos. A Universidade Caixa tem, ainda, parcerias com instituições de 

ensino, com outras universidades corporativas e com órgãos do poder público 

(EBOLI, 2004). 

Os resultados obtidos pela Universidade Caixa nos dois primeiros anos de 

sua existência foram bastante expressivos: 
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Em 2001, a participação em cursos ultrapassou a marca de 
185 mil empregados, com média mensal de 95 mil acessos ao 
portal. Até outubro de 2002, as participações já haviam 
ultrapassado 327 mil pessoas. Desse total, 274 mil eram 
participações em cursos a distância. Até o fim de 2003, 123 
cursos a distância haviam sido oferecidos (BATISTA, 2004, p. 
21). 

 

Cabe enfatizar que, anteriormente, a Caixa Econômica já possuía um 

histórico consistente de ações voltadas para a educação corporativa, que remontam 

à década de 70. Inicialmente, os programas de treinamento e desenvolvimento eram 

realizados na modalidade presencial e tinha como foco o corpo gerencial. 

Posteriormente, deu-se uma ampliação do público alvo, bem como das modalidades 

de ensino-aprendizagem utilizadas. A introdução do e-learning pela Caixa 

Econômica Federal deu-se em 1994. Entretanto, não implicou em substituição de 

outras modalidades, garantindo o acesso a diversas formas que venham a privilegiar 

os vários estilos de aprendizagem do público participante dos programas de 

aprendizagem da Caixa. 

Além da gestão das ações de treinamento e desenvolvimento, a Universidade 

Caixa gerencia, como dito anteriormente, o conhecimento da organização. Busca 

cumprir esse objetivo através da promoção do compartilhamento dos conhecimentos 

identificados em cada unidade de trabalho, tendo o respectivo gestor, papel de líder-

educador. Neste papel, ele incentiva, facilita, oportuniza e registra o 

desenvolvimento de sua equipe em meio eletrônico disponibilizado para esse fim. 

Esse mapeamento, ao final de um ciclo, permite ao gestor elaborar um plano de 

desenvolvimento para sua equipe, que integrado ao mapeamento de outras equipes, 

definirão um plano de desenvolvimento corporativo voltado para o incremento do 

conhecimento necessário ao melhor resultado da organização. Ainda, nessa mesma 

linha, as melhores práticas de aprendizagem desenvolvidas nas unidades de todo o 

Brasil são publicadas pela Universidade Caixa (BATISTA, 2004). 

Registra-se, ainda, que a Universidade Corporativa da Caixa é um conceito 

na estrutura da Caixa Econômica Federal, sem natureza jurídica própria, cujos 

ambientes de aprendizagem são primordialmente virtuais. Tal solução, por sua vez, 

tem como vantagem a acessibilidade e a agilidade na execução dos programas 

(EBOLI, 2004). 

Em termos organizacionais, 
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A Gerência Nacional de Soluções de RH (GESRH) – parte 
integrante da Diretoria de Recursos Humanos (Direh) é a 
unidade gerencial responsável pela Universidade Caixa. A 
GESRH conta com três gerências operacionais e duas 
coordenações para executar as atividades da Universidade: 
Gerência de Padrões de Gestão da Universidade Caixa; 
Gerência Operacional de Avaliação e Métrica; Gerência 
Operacional de Produtos Educacionais; Coordenação de 
Produtos Educacionais; e Coordenação de Tecnologia 
Aplicada. 

 

Enquanto estrutura de ensino, a Universidade Caixa distribui seus programas 

em cinco escolas: Escola de Serviços Financeiros; Escola de Desenvolvimento 

Urbano; Escola de Transferência de Benefícios; Escola de Gestão Empresarial; e 

Escola de Cidadania Corporativa (BATISTA, 2004). 

Os benefícios gerados pela Universidade Caixa, na avaliação da Gerência 

Nacional de Soluções de RH, foram os seguintes: 

programas de treinamento mais focados nas estratégias da 
empresa e nas necessidades de desenvolvimento dos 
empregados; possibilidade de o colaborador conciliar trabalho 
e estudo; inclusão de grande parcela de colaboradores no 
processo de ensino a distância, a qual não tinha nenhum 
acesso aos programas de desenvolvimento da Caixa; criação 
de cultura acadêmica no interior da empresa; mais motivação 
dos colaboradores para participar nos programas de 
desenvolvimento oferecidos pela Universidade Caixa; mais 
aderência das competências individuais àquelas requeridas 
para o cargo; disponibilidade de projetos e pesquisas aos 
usuários; rapidez e flexibilidade na introdução de novos 
conhecimentos; e redução de custos por participante em 
treinamento (BATISTA, 2004, p. 22). 

 

Apesar dos números e da avaliação apresentada pela GESRH, segundo Eboli 

(2004), “uma das grandes dificuldades enfrentadas pela organização é a 

implantação de um sistema de avaliação de resultados, pois ainda não foi possível 

encontrar mecanismos eficazes para mensurar os resultados da universidade nos 

negócios da empresa” (EBOLI, 2004, p. 109). 

 

4.1.3 Universidade Corporativa do Banco Central 7 

                                                 
7 Os dados e informações relatadas neste item, quando não mencionada outra fonte, foram obtidas no portal da 
Universidade Corporativa do Banco Central. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/?UNIBSOBRE. Acesso em: 
15 de abril de 2009. 
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Inaugurada em novembro de 2004, em Brasília, a Universidade Banco Central 

do Brasil (UNIBACEN) alinhou seus objetivos as perspectivas estratégicas previstas 

em sua missão, no que diz respeito a promoção da educação e da pesquisa 

permanente e continuada, com o objetivo de compartilhar o conhecimento e o 

desenvolvimento de competências para seus servidores, colaboradores e agentes 

externos, bem como a sociedade em geral. Na estrutura organizacional do Banco 

Central, a UNIBACEN está subordinada hierarquicamente ao Departamento de 

Gestão de Pessoas e Organização (Depes), que por sua vez, integra a Diretoria de 

Administração (Dirad).  

Tendo como slogan, “o conhecimento é a nossa moeda”, a UNIBACEN 

congrega todas as iniciativas de educação corporativa do Banco Central e busca, 

inclusive, o desenvolvimento de pesquisa e gestão do conhecimento. Destaca-se 

ainda a iniciativa de beneficiar a sociedade brasileira em geral, por intermédio de 

iniciativas de educação econômico-financeira e de conhecimentos sobre o Banco 

Central, para parceiros públicos e privados. 

Convém ressaltar, que, no passado, o Banco Central do Brasil, através da sua 

área de treinamento e desenvolvimento, já mantinha elevado o nível de qualificação 

de seus funcionários através de eventos de capacitação voltados para o 

compartilhamento de conhecimentos e a atualização profissional (BATISTA, 2004). 

Os objetivos apresentados pela UNIBACEN relacionam-se diretamente com o 

alinhamento entre as ações da universidade corporativa e o planejamento 

estratégico do Banco Central, a cooperação com outras entidades, a formulação e 

manutenção de políticas de educação, pesquisa e desenvolvimento continuado, a 

gestão do conhecimento, sustentabilidade e a utilização das melhores práticas 

tecnológicas e metodologias educacionais. 

Para o alcance dos citados objetivos, oferece um mix de serviços focado nas 

necessidades claras da instituição como Cursos de Aperfeiçoamento para 

Procuradores, Curso de Formação para Gestão do Banco Central, e Curso de 

Supervisão das Atividades de Suporte para Técnicos do Banco Central, além de 

programas de idiomas, Graduação e Pós-graduação, como também o incentivo a 

treinamentos no exterior e a prática do ensino a distância. A UNIBACEN promove, 

também, congressos, seminários, workshops e outros tipos de encontros 

educacionais e de formação profissional. 



 72

No âmbito interno, visando direcionar e melhor alocar seus recursos, a 

UNIBACEN forma agentes de desenvolvimento e treinamento, que são servidores 

designados pelos chefes de unidade e gerentes administrativos para assessorá-los 

em assuntos relativos a desenvolvimento e treinamento. Cabe a esses agentes, o 

acompanhamento da participação dos servidores em eventos e avaliação dos 

benefícios auferidos. Como fruto dessa atuação, tem a alimentação atualizada de 

informações e dados que permitem garantir a continuidade das ações programadas 

e o atendimento efetivo de suas próprias demandas. Há, também, treinamento para 

formação de conteudistas e facilitadores, visando capacitar funcionários para 

compartilhar seus conhecimentos, bem como para ampliar a oferta de ações de 

treinamento e capacitação. 

Além das ações com atores internos, parcerias com renomadas instituições de 

ensino garantem à UNIBACEN cursos com reconhecimento e qualidade. Para 

realização de MBA’s, mantém convênios com o Centro Universitário Newton Paiva, 

Fundação Getúlio Vargas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade Cândido 

Mendes, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Pernambuco e 

Universidade de Brasília. Quando as ações referem-se a cursos de menor duração, 

vale-se de parcerias com a Escola Nacional de Administração Pública e a 

Universidade Corporativa Banco do Brasil, dentre outras entidades ligadas à 

educação corporativa. Merece destaque a consultoria prestada pela Fundação 

Universidade de Brasília, entidade responsável pela modelagem da Educação 

Corporativa no Banco Central do Brasil. 

Ressalta-se, que a atuação da UNIBACEN não se limita apenas a programas 

voltados para a formação e desenvolvimento dos funcionários do Banco Central. A 

UNIBACEN atua como referência em gestão por competência no Setor Público. A 

pesquisa do IPEA desenvolvida por Batista (2004), apontou o uso eficaz dessa 

metodologia no processo de seleção e lotação dos analistas decorrentes do 

concurso realizado em 2000. Esse trabalho foi premiado no 6º Concurso de 

Inovações na Gestão Pública Federal, Prêmio Hélio Beltrão, promovido pela Escola 

Nacional de Administração, em 2001 (BATISTA, 2004). 

Em gestão do conhecimento, além das atividades de pesquisa permanente e 

continuada, a UNIBACEN mantém um portal eletrônico que contém publicações 



 73

sobre pesquisas, relatórios, manuais, estudos, teses e dissertações de servidores do 

Banco Central. 

Fisicamente, para empreender suas ações, a UNIBACEN conta com um 

auditório para 150 pessoas, salas de aula de informática que comportam, 

simultaneamente, até 78 pessoas, e salas de treinamento abrangendo uma área de 

6.100m² com capacidade para até 400 pessoas. 

 

4.1.4 Universidade Corporativa dos Correios 8 

 

Visando desenvolver um sistema integrado de educação que oferecesse 

sustentação aos seus objetivos empresariais, aliado à necessidade de preencher 

algumas lacunas deixadas pelo sistema educacional então em vigor, além de 

unificar as ações desenvolvidas por dois órgãos de treinamento, visando 

proporcionar uma orientação única aos seus funcionários, surge no fim da década 

de 1990 o interesse em criar uma universidade coorporativa na Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos – Correios, que começou a demonstrar seus resultados a 

partir do ano de 2003 (EBOLI, 2004). 

A universidade corporativa dos Correios está subordinada administrativamente 

à Diretoria de Recursos Humanos e apresenta como missão a construção do 

conhecimento organizacional com base nas competências requeridas para 

sustentabilidade dos negócios da ECT, a fim de alcançar a sua visão estratégica 

definida como ser um referencial em educação coorporativa no cenário nacional. 

Entretanto, embora a subordinação à Diretoria de Recursos Humanos, 

“as ações de educação são legitimadas pelo Conselho de 
Educação Empresarial, composto pelo chefe de gabinete da 
presidência, pelos assessores executivos, pelo coordenador 
nacional da Universidade Correios, pelo chefe de assessoria de 
planejamento estratégico e gestão e pelo chefe de assessoria 
de relações internacionais” (EBOLI, 2004, p. 196). 

 

Verifica-se, pois, que há o intuito de garantir o alinhamento das ações da 

universidade corporativa com as estratégias dos Correios, sendo o Conselho de 

Educação Empresarial o instrumento elaborado para esse fim. 

                                                 
8 Conteúdo deste item, quando não mencionada outra fonte, foi adaptado de dados e informações extraídas do 
portal dos Correios. Disponível em: http://www.correios.com.br/universidade/principios.cfm  Acesso em: 
15.abr.2009 
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Fundamental no alinhamento das ações da universidade corporativa ao 

negócio dos Correios foi a realização do diagnóstico de competências, no qual se 

verificou uma forte estruturação da formação operacional. Em contrapartida, foram 

identificadas falhas no que diz respeito à formação estratégica de seus profissionais. 

Para tanto, os Correios providenciaram o desenvolvimento de programas que 

solucionassem estas falhas, aliados ao processo de aprendizagem contínua, 

agregando novas tecnologias e difundindo essa cultura na organização (EBOLI, 

2004). 

Há uma estrutura organizacional composta por uma Coordenação Nacional, por 

unidades de Gerência Corporativa da Gestão da Educação e da Gestão Empresarial 

e Unidades Regionais de Educação, bem como seccionais presentes em todos os 

Estados da Federação. A estrutura física é composta por uma unidade central 

localizada em Brasília com uma área superior a 130.000 m² e por Centros de 

Educação Corporativa, distribuídos em cinco estados: Minas Gerais, Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo -, de modo a atender ao público 

composto por seus empregados, terceirizados, clientes, fornecedores, parceiros, 

reguladores e operadores postais e organismos internacionais. 

As atividades da universidade são pautadas pelo Plano Nacional de Educação, 

organizado em três eixos. O primeiro volta-se para a formação e qualificação básica, 

pautada no desenvolvimento de projetos como cidadania postal e formação de 

pessoal (carteiros, atendentes comerciais, entre outros). O segundo eixo diz respeito 

às ferramentas empresariais, como foco no suporte educacional aos projetos dos 

Correios para excelência dos resultados. E por fim, focado no compartilhamento dos 

investimentos como forma de proporcionar o auto-desenvolvimento do empregado e 

comprometê-lo com a ação educativa, está o eixo da educação incentivada. Neste 

último, são oferecidos incentivos para a realização de cursos de graduação, 

especialização e idiomas, para os funcionários (EBOLI, 2004). 

O desenvolvimento das atividades ocorre a partir de cursos presenciais e semi-

presenciais, no local de trabalho com atendimento específico ou a distância, através 

do processo de auto-instrução e/ou em laboratórios monitorados por instrutores 

especialistas. Há também o incentivo a participação de funcionários em congressos, 

seminários nacionais e internacionais, workshops, dentre outras atividades (EBOLI, 

2004). 
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No ensino a distância, conforme Eboli (2004), são oferecidos desde cursos de 

graduação e extensão universitária até Treinamentos em Local de Trabalho (TLT on 

line), relativos aos procedimentos operacionais de correios, além de idiomas 

estrangeiros, informática básica e estatística. A adoção da prática de instrutores 

internos é presente nos cursos realizados pela Universidade Correios, a qual se 

vale, também, de parcerias com consultores e instituições de ensino. 

Sobre esta última, ressalta a autora em comento, que a Universidade Correios 

“trabalha em parceria com diversas universidades federais brasileiras de acordo com 

a vocação do notório saber de cada uma”. Busca, com isso, prossegue Eboli (2004), 

“estabelecer a integração do conhecimento acadêmico com as ações de educação 

empresarial” (EBOLI, 2004, p. 195). 

Registra, ainda, Eboli (2004), que a Universidade Correios proporciona aos 

empregados a participação em eventos externos tais como congressos, seminários 

nacionais e internacionais. 

Além das ações de educação, propriamente ditas, adotou, também, uma 

política de incentivo à criação e à disseminação do conhecimento, a partir da criação 

das “Comunidades do Saber”, que trata de um ambiente digital no qual se 

proporciona aos seus empregados um local para o compartilhamento de 

informações relevantes aos Correios e, por conseguinte, busca desenvolver o 

aprendizado colaborativo. Nessa cadeia de conhecimento, papel relevante é dado 

ao gerente, ao ser adotado o princípio de que cada gerente é um educador. Para 

isso, a Universidade Correios 

incentiva a participação dos gerentes, que atuam alinhando as 
atividades do sistema de educação empresarial às decisões 
estratégicas da empresa. Eles discutem as tendências do 
aprendizado empresarial, apresentam e debatem trabalhos de 
pesquisa científica e tecnológica e transmitem conhecimento à 
equipe treinando colaboradores (EBOLI, 2004, p. 195). 

 

Os resultados que compõem a lista de benefícios das ações da universidade 

corporativa do ECT vão desde a elevação da escolaridade em mais de 40 mil 

funcionários, passando por cursos de graduação e pós-graduação latu sensu, até os 

cursos de inclusão digital, on line ou presenciais, extensivos aos dependentes dos 

funcionários (EBOLI, 2004). 

Em contra-ponto aos casos de sucesso até aqui apresentados, no tópico 

seguinte, será relatado o estudo da Universidade Corporativa do Tribunal Regional 
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Federal da 1ª Região, órgão no qual, até o momento, não se deu a 

institucionalização dos princípios e diretrizes da educação corporativa, em 

conformidade com as condições postas por Meister (1999) e Eboli (2004). 

 

4.1.5 Universidade Corporativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 9 

 

A criação da Universidade Corporativa do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (TRF1) foi prevista na Estratégia I - Integração da Primeira Região, do 

Programa de Metas 2007-2008 da citada instituição. A iniciativa partiu da Diretoria 

Geral do TRF1, visando impulsionar a criação de uma cultura de aprendizagem 

contínua, em que o corpo funcional pudesse compartilhar informações e práticas de 

trabalho, assim como resolver questões intrínsecas a cada unidade. 

Neste sentido é significativa a dimensão continental da Justiça Federal da 1ª 

Região (JF1), a qual comporta 14 Seções e 42 Subseções Judiciárias, distribuído ao 

longo das regiões Centro-Oeste, Norte e parte de área do Nordeste brasileiro, uma 

vez que representa a maior dificuldade enfrentada pela Administração daquele 

Tribunal, conforme exposto no Planejamento Estratégico publicado em sua página 

eletrônica. A expectativa era, pois, de que a Universidade Corporativa possibilitasse 

a qualificação de todo o capital intelectual da instituição, garantindo a 

homogeneidade no aprendizado dos servidores, a despeito da distância entre suas 

unidades.  

Na opinião da entrevistada, outro fator que levou a Diretoria Geral a propor uma 

universidade corporativa foi promover a imagem institucional da JF1 a partir da maior 

visibilidade às ações de educação corporativa. Note-se que isso está alinhado com 

os fatores que Tobin (1998) destaca como ingredientes para a criação de uma 

universidade corporativa. 

No desdobramento do Programa de Metas do TRF1, na meta destinada à 

gestão de Recursos Humanos, havia previsão para ser concluída no primeiro 

trimestre de 2008 a elaboração de estudos para a criação da universidade 

corporativa, tendo sido designado para empreendê-lo a Diretoria Geral do TRF1, 

DIGES. Antecipando o prazo estabelecido no Programa de Metas, o estudo que 

                                                 
9 Os dados aqui relatados foram obtidos no sítio eletrônico do TRF1 - Disponível em: 
http://www.trf1.gov.br/sitetrf1/conteudo/detalharConteudo.do?conteudo=10404&canal=7 , acesso em: 
21.abr.2009 - , ou mediante entrevista à funcionária da Seção de Apoio à UNICORP, Vera Lúcia C. R. Mendes.  
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fundamentou a sua criação foi encaminhado à Presidência do TRF1 e à Diretoria da 

ESMAFE da 1ª Região em 31 de julho de 2007, tendo sido proposto dois segmentos 

de atuação, sendo um destinado aos magistrados federais e outro aos servidores. 

Foi apontada, também, a necessidade de se executar os seguintes passos: contratar 

consultoria para elaboração de projeto pedagógico no modelo de gestão de pessoas 

por competência; capacitar a equipe gestora para conduzir as ações da universidade 

corporativa; criar o portal da UNICORP; e contratar empresa especializada em 

educação a distância para desenvolver cursos fechados nas áreas administrativa e 

judiciária, naquela modalidade de ensino. 

Para promover os cursos, a JF1 utiliza as estruturas já existentes da ESMAFE 

e da Secretaria de Recursos Humanos, sendo que, no caso de eventos presenciais, 

seriam utilizadas as instalações da ESMAFE. Quando o curso fosse oferecido na 

modalidade à distância, a solução sugerida foi a realização de convênios e parcerias 

com outras universidades corporativas. Aliado ao uso de soluções via internet, o uso 

da videoconferência foi também sugerido como ferramenta tecnológica capaz de 

vencer as dificuldades acarretadas pela grande dimensão territorial da 1ª Região. 

Convém destacar, que à época do estudo, o TRF1 já tinha à sua disposição as 

seguintes ferramentas de apoio: Correio Eletrônico, Lista de Discussão, WEB (World 

Wide Web), Wikipédia, Teleconferência, Videoconferência, Mensageria Instantânea, 

CMSs (Course Management Systems) e Enlaces de Comunicação de Dados. 

Ao avaliar o estudo apresentado, o então Diretor da ESMAFE do TRF1, 

Desembargador Federal Olindo Menezes, mostrou-se favorável à implantação da 

universidade corporativa. Em seu discurso, à época, ele afirmou: “É uma idéia 

revolucionária dentro do Tribunal, no que diz respeito ao treinamento de magistrados 

e servidores". Enfatizou, ainda, que com o recurso da videoconferência, "O ensino 

chegará ao mesmo tempo aqui, em Brasília, e nas seções judiciárias. E isso com 

economia de recursos". 

Aprovado o estudo encaminhado, em outubro de 2007, foi inaugurada a 

Universidade Corporativa do TRF1, sendo denominada de UNICORP, com a missão 

de “promover o desenvolvimento de competências essenciais, técnicas e gerenciais, 

vinculando os programas de aprendizagem continuada às metas e resultados 

estratégicos do TRF 1ª Região”. Para o alcance da sua missão, foi elaborado o 

seguinte objetivo: 
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Desenvolver competências pessoais, profissionais, técnicas e 
gerenciais necessárias ao alcance dos objetivos da 
organização, por meio da utilização de modernas ferramentas 
tecnológicas de aprendizagem, de modo a oferecer a 
magistrados e servidores da Primeira Região, além de cursos 
de capacitação e treinamento, cursos de pós-graduação lato 
sensu em áreas de interesse da Justiça Federal, nas 
modalidades presencial, semipresencial e a distância. 

 

Entretanto, apesar do desafio posto, abrangendo a missão para que foi 

designada e dos objetivos definidos, a UNICORP não conseguiu resultados 

compatíveis com os mesmos. Em 2008 realizou apenas um curso na área jurídica, 

um de formação de tutores on line e um sobre educação a distância, além de 

algumas turmas de informática básica – Word, Excel, Access, PowerPoint e 

Windows XP. 

A concessão de bolsas, embora apregoada como ação decorrente da 

Universidade Corporativa, na prática, antecede sua instalação, sendo datado o 

respectivo ato que a regulamenta, de 21 de agosto de 2007. 

Cabe assinalar, ainda, que o modelo de gestão de pessoas por competências, 

base para a formação do currículo de uma universidade corporativa (MEISTER, 

1999; EBOLI, 2004) e previsto na declaração de missão da UNICORP, não foi 

implantado e nem contemplado no projeto elaborado para sua implantação, muito 

embora, na opinião da entrevistada, “há indicativos, por meio de feedbacks informais 

e avaliações de reação dos eventos promovidos, que apenas as competências 

técnicas estão sendo alvo de mudança,”. (Entrevista concedida via e-mail). Ressalta-

se, entretanto, que, conforme informado pela entrevistada, o que se tem são 

indícios, por não haver sido implantado sistema de avaliação dos resultados 

decorrentes de sua ação. Isso fere outro princípio fundamental para o bom 

funcionamento de uma universidade corporativa: criar um sistema de avaliação do 

impacto das ações da universidade corporativa nos resultados organizacionais. Tal 

lacuna decorre, na opinião dela, de não haver, ainda, uma vinculação dos resultados 

da UNICORP com as metas e resultados estratégicos previstos no Plano de Metas 

daquele Tribunal. No entanto, informa que já há uma comissão trabalhando para tal 

fim. 

A entrevistada, no tocante à gestão do conhecimento organizacional, afirma 

que há um tratamento diferenciado com a implantação da UNICORP. Isto é, no 
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modelo anterior, as ações desenvolvidas pelo tradicional sistema de T&D não 

propiciavam a criação, o compartilhamento do conhecimento entre os participantes 

dos eventos, bem como não se armazenava ou disponibilizava o conteúdo 

ministrado para a organização. Da mesma forma, o conhecimento criado e 

compartilhado durante um evento de capacitação não era aplicado de forma 

sistematizada nas atividades realizadas na organização após a sua conclusão. Com 

a implantação da UNICORP, tais limitações estão sendo superadas, haja vista a 

nova metodologia de ensino contemplar aqueles aspectos. No entanto, tais práticas 

ainda não encontram-se totalmente sedimentadas. 

Convém destacar que a implantação de uma metodologia de ensino que 

possibilite a criação, disseminação e armazenamento dos conhecimentos provindos 

das ações de treinamento da Justiça Federal é uma das metas previstas no PNC, 

cuja aplicação deveria ter ocorrido em 2008. Outras metas previstas no PNC e com 

prazo já prescrito para seu alcance, também não foram cumpridas pela UNICORP, a 

saber: promover, efetivamente, ações de divulgação das diretrizes, premissas e 

princípios do Plano Nacional de Capacitação; implantar programa de socialização 

para os servidores recém-ingressos no órgão; realizar ações para capacitar os 

dirigentes para o papel de gestor-educador; mapear as competências específicas 

das unidades e as individuais; e avaliar sistematicamente as ações de treinamento e 

desenvolvimento quanto à aprendizagem, à satisfação dos participantes nas ações 

de treinamento, quanto ao impacto no cargo e ao impacto nos resultados 

organizacionais. 

Indagada sobre que mudanças efetivamente se deram com a criação da 

UNICORP, a entrevistada afirmou que “a área de treinamento absorveu as 

competências ligadas à UNICORP. A diferença tem sido a implementação de cursos 

na modalidade a distância, por meio da página de EaD do TRF1 (Plataforma LMS 

Moodle) e modalidade telepresencial, por meio do Sistema de Videoconferência 

adquirido em 2007 para o TRF1, Seções e Subseções jurisdicionadas”. (Entrevista 

concedida via e-mail). 

Verifica-se pelo discurso da entrevistada, do então Diretor da ESMAFE do 

TRF1, quando da implantação da universidade corporativa, Desembargador Federal 

Olindo Menezes, conforme citado anteriormente, e informações disponíveis na 

página eletrônica da UNICORP, que a Administração do Tribunal em estudo tem 

como objetivo principal, haja vista sua dispersão geográfica, implantar uma base de 
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educação a distância, daí todos os esforços empreendidos pela Seção de Apoio à 

UNICORP estarem concentrados neste sentido. 

 

4.1.6 Considerações sobre as organizações estudadas 

 

Durante a pesquisa, no tocante aos cases de sucesso de institucionalização 

de educação corporativa em órgãos públicos apresentados nesta Dissertação – 

Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos -, viu-se que uma vez implantado o modelo de educação 

corporativa nas citadas organizações, essas obtiveram os seguintes resultados: foi 

ampliada a participação do número de funcionários nas ações de treinamento; 

possibilitou-se, a partir de solução tecnológica digital, a disseminação de 

conhecimentos, melhores práticas, idéias e produções intelectuais produzidas na 

organização; as ações de capacitação e desenvolvimento foram alinhadas com as 

competências institucionais e individuais, assim como com as estratégias da 

organização; promoveu-se uma cultura que valoriza a aprendizagem organizacional 

e o auto-desenvolvimento; o processo de formação, atualização e aperfeiçoamento 

do seu quadro funcional passou a ser contínuo; foi atribuído aos gerentes papel 

fundamental no processo de aprendizagem organizacional; incutiu-se na 

organização uma cultura acadêmica e de pesquisa; elevou-se o nível de formação 

acadêmica dos seus funcionários. Em alguns dos casos estudados, implantou-se, 

também, sistema de avaliação das ações de capacitação e desenvolvimento. 

Os dados relatados neste capítulo indicam, também, que as organizações 

públicas estudadas, anteriormente à implantação do paradigma da educação 

corporativa, já tinham uma cultura que valorizava o processo de aprendizado 

organizacional. Contavam, também, com planejamento estratégico e tinham 

realizado mapeamento de competências nos primeiros estágios de implantação da 

universidade corporativa, terminologia por elas adotada. O Banco Central, inclusive, 

mesmo antes de adotar a educação corporativa, consolidara o modelo de gestão de 

pessoas por competência. Constam, em todas elas, relatos de práticas de gestão do 

conhecimento a partir das ações de educação corporativa. Esses elementos, em 

conjunto, contribuíram para a implantação e implementação do modelo de educação 

corporativa adotada por esses órgãos. Ou melhor: sem a presença desses 

elementos, não se pode afirmar que o órgão adotou o modelo de educação 
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corporativa, uma vez que estaria contrariando os preceitos listados por Meister 

(1999) e Eboli (2004). 

Isso corresponde ao caso da UNICORP. Conforme visto, os princípios e 

diretrizes da educação corporativa não foram observados quando da sua 

implantação, muito embora haja menção na sua declaração de missão. Assim, 

tomando-se a rigor o conceito técnico de universidade corporativa, pode-se afirmar 

que este não se aplica ao modelo adotado pela do TRF1. Para efetivá-lo, cabe 

observar os mencionados princípios e diretrizes. Entretanto, convém ressalvar que, 

embora as considerações sobreditas, a iniciativa em ampliar o alcance das ações de 

treinamento e desenvolvimento via tecnologia de videoconferência para todas as 

unidades da 1ª Região da Justiça Federal, já representa um ganho deveras 

significativo para a organização, conquanto não se configure como uma 

universidade corporativa.  

O estudo ora apontado reflete um quadro similar àquele verificado na JF5, 

órgão o qual segue as mesmas regulamentações impostas ao TRF1. Conforme será 

visto na próxima seção desta Dissertação, tal qual ocorre no TRF1, na JF5 não se 

tem chegado a resultados que indiquem um processo de modernização nas práticas 

de T&D vigentes. 

 

4.2. A Problemática da Modernização das Práticas de T&D na JF5 
 

Muito embora, desde 1977, com o Ato nº 14 do Conselho da Justiça Federal, 

de 31 de janeiro do citado ano, já houvesse previsão de pagamento para 

magistrados e servidores que atuassem como instrutores internos, somente em 

2002 foram instituídas diretrizes que regulamentam a elaboração de planos de 

capacitação para os servidores da Justiça Federal, mediante publicação da 

Resolução nº 261/2002, do Conselho da Justiça Federal. Essa resolução, meses 

após, foi alterada pela de número 286/2002. Em 2006, foram revogadas pela 

Resolução 536/2006, do CJF. 

Em conjunto, tinham como diretrizes, segundo o artigo 1º, da Resolução nº 

261/2002, a busca pelo aprimoramento da qualidade dos serviços prestados ao 

cidadão; a promoção da valorização do servidor, por intermédio de ações contínuas 

de capacitação; e a racionalização dos gastos com ações de capacitação. As 

premissas que orientaram a implantação do Programa Permanente de Treinamento 
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e Desenvolvimento estavam previstas no artigo 2º da Resolução nº 261/2002, 

contemplando: a promoção da conscientização da missão institucional, assim como 

a divulgação de seus objetivos e metas; o levantamento das competências 

necessárias para que os servidores pudessem garantir a concretização da visão de 

futuro da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus; e a criação de mecanismos 

de incentivo para que os servidores buscassem seu próprio desenvolvimento, de 

maneira que pudessem contribuir para a melhoria da Instituição. 

O citado Programa, que tinha como objetivos específicos, conforme disposto 

no artigo 4º da Resolução em comento:  

I - possibilitar o acesso a ações de capacitação, oferecendo 
oportunidades a todos os servidores, com a otimização dos 
recursos orçamentários disponíveis;  
II - dar prioridade às ações internas de capacitação que 
aproveitem os conhecimentos dos servidores do próprio órgão 
como instrutores/facilitadores; 
III - utilizar o Sistema Unificado de Acompanhamento e 
Avaliação dos Servidores da Justiça Federal em Estágio 
Probatório – SUADES e o Processo de Gestão de 
Desempenho – PROGED como fontes de orientação;  
IV - avaliar permanentemente os resultados das ações de 
capacitação, estabelecendo indicadores que possibilitem 
verificar a efetividade dos serviços prestados; e  
V - garantir o controle dos gastos com capacitação.  

 

O desdobramento das ações que visavam atender aos objetivos sobreditos, 

caberiam às unidades centrais e periféricas, chegando até a figura da chefia 

imediata de cada servidor. Isso era previsto no Parágrafo Único do citado artigo: 

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Ensino do Centro de 
Estudos Judiciários e às unidades que exercem as atividades 
de capacitação no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e 
Seções Judiciárias jurisdicionadas, juntamente com as chefias 
imediatas dos servidores, a adoção das ações necessárias 
para que sejam atingidos os objetivos estabelecidos no caput 
deste artigo.  

 

Para tanto, em conformidade com o definido no artigo 5º, caberia àqueles 

agentes a realização das seguintes ações: ações de formação, ações de 

aperfeiçoamento, ações de qualificação e ações de desenvolvimento gerencial. 

Previa, ainda, o dado normativo, a criação de um sistema de registro o qual deveria 

manter atualizado os dados pertinentes dos servidores nas ações listadas no artigo 

5º. Além desses dados, tal sistema, denominado pela própria Resolução nº. 
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261/2002/CJF, em seu artigo 6º, de “Banco de Talentos”, deveria utilizar as 

informações advindas do SUADES e PROGED para a identificação de servidores 

com perfil para exercerem funções de maior complexidade, sem prejuízo de outras 

fontes informativas. 

Os dados obtidos com a pesquisa realizada junto aos gestores de T&D da 

JF5, atestam que a citada Resolução não garantiu o alcance dos objetivos por ela 

apregoados. Se não, veja-se: 

(1) quanto à realização de ações de formação de novos servidores, dentre as 

unidades da federação que integram a 5ª Região, apenas uma delas declarou ter 

desenvolvimento de conteúdos, programas e ferramentas para a formação de novos 

servidores; 

(2) Dos gerentes de T&D da JF5, 40% identificaram a promoção de ações de 

desenvolvimento gerenciais como demandas advindas, apenas, com a implantação 

do PNC em 2007. No entanto, a sua realização já era recomendada desde 2002 

pela Resolução 261/2002/CJF. O PNC, apenas, a tornou de cunho obrigatório para o 

exercício de função gerencial; 

(3) a criação de um Banco de Talentos, ainda hoje, é um desafio para os 

órgãos da JF5, pois, mesmo com a concessão do benefício Adicional de 

Qualificação (AQ), o qual requer o registro dos certificados de participação dos 

servidores em ações de treinamento. Neste sentido, muitas unidades de T&D 

mantêm cadastro precário com a utilização de tabelas de texto, ou planilhas 

eletrônicas, conforme tem ciência o autor da pesquisa, mediante contato com os 

responsáveis pela instrução do processo de concessão do AQ. É sabidno, ainda, 

ciência de que muitos servidores da 5ª Região foram prejudicados na concessão do 

AQ, haja vista algumas unidades de T&D não terem como rotinas a expedição de 

certificados de participação, nem mesmo manterem registrados esses dados; 

(4) O SUADES e PROGED, que constituem sistemas de avaliação de 

desempenho para servidores em estágio probatório, ou em ascensão funcional, 

tornaram-se mera formalidade para regulamentar no Judiciário Federal, uma 

exigência imposta pela lei, de forma que se desconhece unidade de RH da Justiça 

Federal do Brasil que os utilize para subsidiar na identificação de servidores com 

perfil adequado para ocupar funções de maior complexidade. Em curso on-line sobre 

o tema, realizado pelo Conselho da Justiça Federal no período de 18 de outubro a 

09 de novembro de 2006, vários depoimentos dados pelos profissionais que 
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atuavam na coordenação do SUADES e PROGED em todo o Brasil, ratificam tal 

entendimento: 

(...) os gerentes não dão a importância devida à avaliação por 
acharem apenas que "é mais um ponto na enorme lista de 
tarefas". Para muitos, em meio a tantas atividades, é muito 
difícil "encontrarem tempo" para avaliação. 
 
(...) os avaliadores não sentem a importância da avaliação para 
que seus colaboradores desempenhem melhor seu trabalho, 
eles acham perda de tempo, constantemente quando 
mandamos cadernos de avaliação o que ouvimos é: vocês 
mandam muitos cadernos, isto toma muito tempo, e coisas do 
gênero. Se eles pensam assim no momento da avaliação que 
dirá acompanhar seus colaboradores durante o período de 
gestão. 

 

(5) O levantamento das competências dos servidores, embora realizadas em 

nível macro e, mais especificamente, junto a algumas unidades da Justiça Federal – 

Seção Judiciária do Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Norte -, não subsidiou, salvo algumas exceções, a elaboração de planos de 

capacitação da Justiça Federal. O modelo à época proposta pela Secretaria de 

Ensino foi modificado e hoje, encontra-se em fase de reestruturação, sendo 

capitaneado pela Secretaria de Recursos Humanos do CJF; 

(6) e, por fim, quanto a avaliar permanentemente os resultados das ações de 

capacitação, estabelecendo indicadores que possibilitem verificar a efetividade dos 

serviços prestados, os dados obtidos com os gerentes de T&D apontam que, mesmo 

com a implantação do PNC, e tendo meta prevista para implantação desta ação no 

citado programa, nenhuma unidade na JF5 realiza essa rotina de forma sistemática. 

Assim, verifica-se que perspectivas de mudanças (e modernização) somente 

são vislumbradas em face dos ditames estabelecidos nas Resoluções do CJF de 

nºs. 532 e 536, de 20 de novembro e 18 de dezembro de 2006, respectivamente, 

associadas a estratégias efetivas para a sua consolidação. A primeira trata de plano 

específico para o aperfeiçoamento dos magistrados, enquanto a segunda, trata de 

plano para capacitação dos servidores da Justiça Federal. A fim de garantir fluidez 

na discussão iniciada sobre T&D na Justiça Federal, serão apresentados, 

primeiramente, os parâmetros estabelecidos pela Resolução de nº. 536/2006, para 

adiante se retomar à Resolução de nº. 532/2006. Convém destacar, que essa última 

integra a análise documental que dá suporte ao estudo desta Dissertação. A outra 
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Resolução será útil para a proposição de mecanismos que possam ser aplicados ao 

PNC, assunto discutido a seguir. 

 

4.2.1 O Plano Nacional de Capacitação da Justiça Federal 

 

A Resolução nº. 536/2006 do CJF dispõe sobre o Programa Permanente de 

Capacitação dos Servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e 

segundo graus (PNC). Segundo a redação da referida Resolução, o PNC 

compreende as diretrizes, a sistemática do processo de ensino-aprendizagem e o 

currículo de conteúdos para formação e aperfeiçoamento de servidores e 

aprimoramento institucional. Atribui competência pela elaboração, execução e 

avaliação do Programa, ao Conselho da Justiça Federal, através da Secretaria de 

Ensino, como órgão central, aos Tribunais Regionais Federais, como órgãos 

setoriais e às Seções Judiciárias, como órgãos seccionais. Assenta, ainda, que o 

Programa terá como base fundamental a gestão do conhecimento, propiciando o 

estímulo ao compartilhamento e à socialização de conhecimento e ao 

autodesenvolvimento. 10 Instituiu, a Resolução em comento, o Comitê Técnico-

Operativo de Capacitação composto por servidores da Secretaria de Recursos 

Humanos e da Secretaria de Ensino do Conselho da Justiça Federal e das áreas de 

treinamento dos Tribunais Regionais Federais. Dentre outras atribuições, foi 

designada ao Comitê a competência de elaborar e encaminhar ao CJF proposta do 

Programa para o biênio 2008-2009. Estabeleceu como prazo para o Comitê 

apresentar a proposta do Programa até o final do mês de maio do ano anterior ao 

início do biênio, ou seja, 2007.11 

O produto previsto na Resolução nº. 536/2006 foi publicado pelo Conselho da 

Justiça Federal em junho de 2007, tendo sido denominado Programa Permanente 

de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal, cuja sigla é PNC, como já 

mencionado.12 Pelo que se sabe, busca o PNC “compreender as diretrizes, 

princípios e objetivos que deverão nortear o desenvolvimento das competências 

necessárias para a atuação profissional dos servidores, por intermédio da formação 

                                                 
10 Redação dada pelo parágrafo Único do artigo 3º da Resolução nº. 536/2006/CJF. 
11 Adaptado do texto da Resolução nº. 536/2006, de 18 de dezembro de 2006, do Conselho da Justiça Federal. 
Disponível em: http://daleth2.cjf.jus.br/download/res536.pdf. Acesso em: 12.abr. 2009. 
12 O documento na íntegra encontra-se disponível em: http://portal.cjf.jus.br/cjf/documentos/PNC.pdf/view. 
Acesso em: 12.abr.2009. 
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e do aperfeiçoamento e, conseqüentemente, para o aprimoramento institucional”. 

Uma característica a se destacar no PNC é sua descentralização, conforme verifica 

em seu texto: “O PNC visa contribuir, de modo continuado, no processo de 

formação, adequando às necessidades peculiares de cada função e de cada Região 

(...)”. Em consonância com a proposta da Resolução nº. 536/2006, fica estabelecido 

que o “processo desenvolver-se-á por meio de formação de uma rede de 

aprendizagem que estimulará a prática da socialização do saber”. 

Um exame mais detalhado do PNC denota que se elegeram princípios que 

reforçam aspectos institucionais, gerenciais e comportamentais, como segue:  

• Institucionalizar uma política de gestão de pessoas, 
preceituando a responsabilidade compartilhada entre todos os 
profissionais da Justiça Federal; 
• Transformar a área de treinamento e desenvolvimento em 
unidade estratégica, trabalhando a gestão de mudança com a 
busca democrática de alternativas e mecanismos 
institucionais que possibilitem assegurar a participação dos 
servidores no desenvolvimento, aprimoramento e 
consolidação das ações educativas; 
• Estimular o autodesenvolvimento, a aprendizagem continuada 
e o compartilhamento do conhecimento; 
• Sistematizar a avaliação de resultados das ações de 
treinamento e desenvolvimento;  
• Auxiliar a atuação do gestor como agente de mudança, 
contribuindo para o desenvolvimento de sua equipe de 
trabalho (CJF, 2007). 

 
Desses princípios, decorrem os seguintes objetivos: 

• Formar uma rede nacional dinâmica e contínua, considerando 
as especificidades dos diferentes órgãos que integram a 
Justiça Federal;  
• Fortalecer as áreas de treinamento e desenvolvimento para 
atuarem de forma autônoma, crítica e inovadora;  
• Formar e desenvolver os profissionais da Justiça Federal, 
inclusive para atuarem em funções comissionadas;  
• Articular parcerias entre organizações governamentais e não 
governamentais para viabilizar políticas públicas e ações 
exemplares de capacitação;  
• Constituir uma rede nacional de formação de profissionais das 
áreas de treinamento e desenvolvimento; 
• Desenvolver conteúdos, programas e ferramentas para 
formação inicial e aprimoramento continuado; 
• Implementar uma política de aperfeiçoamento profissional 
para servidores da Justiça Federal como forma de contribuir 
para a melhoria da qualidade dos serviços judiciários por meio 
de alinhamento das ações de desenvolvimento e 
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aperfeiçoamento profissional com as competências 
organizacionais da Justiça Federal (CJF, 2007). 

 

Daí, decorre as linhas de ações previstas no referido Programa: formação dos 

profissionais de T&D; diagnóstico das necessidades de capacitação e 

desenvolvimento; planejamento e implantação das ações e T&D, que, por sua vez, 

compreendem a ambientação, capacitação continuada, aperfeiçoamento e 

especialização, desenvolvimento gerencial e educação a distância. 

Verifica-se, que apesar da previsão no Parágrafo Único do artigo 3º da 

Resolução nº. 536/2006 do CJF, quanto ao PNC ter como base fundamental a 

gestão do conhecimento, não há instrumentos no citado Plano que garantam sua 

implantação. Em outras palavras, a norma não sugere medidas concretas para se 

promover a introdução de procedimentos e práticas que a viabilizem ou mesmo trata 

de responsabilizar a quem cabe tratar da gestão do conhecimento, ou melhor, a 

quem cabe tomar essa iniciativa, de modo a garantir a sua institucionalização. Tal 

inconsistência não é observada no Plano proposto para o aperfeiçoamento dos 

magistrados, conforme ficará explicitado adiante. 

Em vigor, a Resolução nº. 532/2006 do CJF dispõe sobre o Plano Nacional de 

Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes Federais (PNA).13 Tal norma vem atender 

ao estabelecido no artigo 93, incisos II, “c”, e IV, da Constituição Federal de 1988, 

que prevê cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como 

requisitos para ingresso e promoção na carreira. Pela referida Resolução, ficam 

responsáveis pelo PNA: o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal (CEJ), a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(Enfam) e as Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais (ESMAFE). 

Encontra-se posto no PNA que este será constituído por duas frentes: o programa 

de ingresso, vitaliciamento e aperfeiçoamento; e o programa de pesquisa, editoração 

e intercâmbio. 

O Programa de Ingresso, Vitaliciamento e Aperfeiçoamento visa atender ao 

dispositivo constitucional já citado, sendo composto de três subprogramas, conforme 

redação proferida da Resolução em comento: 

 
 

                                                 
13 O documento PNA encontra-se disponível em http://portal.cjf.jus.br/cjf/documentos/PNA.pdf. Acesso em: 
12.abr.2009. 
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Art. 2º. (...): 
I – do programa de ingresso, vitaliciamento e aperfeiçoamento, 
(...) ensejará a implementação dos seguintes subprogramas:  
a) subprograma de ingresso na carreira e formação inicial, 
consistente na unificação dos conteúdos programáticos básicos 
dos concursos e na preparação dos juízes federais recém-
ingressos;  
b) subprograma de preparação para o vitaliciamento, de caráter 
teórico-formal e prático, consubstanciado na realização de 
cursos indispensáveis ao referido processo;  
c) subprograma de aperfeiçoamento continuado, por meio de 
freqüência e aproveitamento em cursos e eventos, inclusive 
como requisito para promoção por merecimento (CJF, 2006). 

 

Por sua vez, o Programa de Pesquisa, Editoração e Intercâmbio mesmo não 

tendo sido definido na Carta Magna, está previsto no inciso II, do artigo 2º da 

Resolução nº. 532/2006/CJF, e visa, conforme estabelecido no PNA, a 

implementação dos seguintes subprogramas: 

a) subprograma de fomento à pesquisa e disseminação 
seletiva de conhecimentos, com a finalidade de promover a 
realização e a divulgação de informações e pesquisas 
científicas em áreas prioritárias para o aprimoramento da 
instituição;  
b) subprograma editorial, com a finalidade de divulgar 
pesquisas, monografias, anais de eventos e outros textos para 
o aprimoramento da instituição;  
c) subprograma de intercâmbio institucional, com o objetivo de 
trocar experiências nas áreas educacional, jurídica, de 
pesquisa, de informação e outras dentro das atividades da 
Justiça Federal. 

 

Assim, o PNA, instituído por força da Resolução nº. 532/2006 do CJF, já conta 

com mecanismos capazes de alinhá-lo com processos de gestão do conhecimento, 

delineado de forma específica no inciso II do artigo 2º da citada Resolução. 

Paradoxalmente, embora seja perceptível a envergadura do Programa, não 

há previsão orçamentária para sua execução, sendo destinada, por força do artigo 

12 da Resolução que o institui, como fração do orçamento da Justiça Federal 

destinado à Capacitação de Recursos Humanos, ou seja, do orçamento para 

capacitação dos servidores, como ora explicitado: 

Art. 12. Enquanto não houver dotação orçamentária própria 
para aperfeiçoamento de juízes, os recursos previstos no 
orçamento da Justiça Federal, na atividade Capacitação de 
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Recursos Humanos, garantirão a implantação do plano 
nacional previsto nesta resolução. 

 

É de se estranhar, então, a existência de dois programas de educação 

corporativa de nichos distintos e que não se comunicam entre si, muito embora 

tenha a pretensão de gerir o conhecimento organizacional, no âmbito de uma 

mesma entidade, o que enseja refletir acerca da construção dessas duas malhas 

sem nós, que deveriam entrelaçá-las, e o próprio PNC sem ação prevista para gerar 

o conhecimento, como forças que contrariam a institucionalização de programas que 

se propõem gerenciar o conhecimento organizacional. Sendo assim, ao que parece, 

o modelo proposto já não carrega consigo o germe que conspira contra a proposta 

de gerenciar o conhecimento organizacional da Justiça Federal, o que é 

preocupante. 

Operacionalmente, o PNC combinado com a Lei nº 11.416/2006, Portarias 

Conjuntas nºs 1 e 3/2007 dos Tribunais Superiores, institucionalizou dispositivos 

coercitivos que foram capazes de garantir o alcance de alguns objetivos definidos 

para o citado Plano. 

É o que pode ser observado na Lei 11.416/2006, em seu artigo 5º, parágrafos 

4º e 5º, os quais determinam a periodicidade mínima e a obrigatoriedade para que 

ocupantes de funções gerenciais participem de cursos de desenvolvimento 

gerencial. Registra-se, que as Resoluções nºs. 261 e 286/2002, respectivamente, já 

apontavam essas ações como constituintes do Plano Permanente de Capacitação, 

entretanto, não tinham caráter obrigatório, muito menos, elementos coercitivos 

capazes de garantir o seu cumprimento. Vale ressaltar, que esses cursos, por força 

da Portaria Conjunta nº. 03/2007, estão alinhados com as competências definidas no 

Programa Gestão de Pessoas por Competência da Justiça Federal, a saber: 

liderança, negociação, comunicação, relacionamento interpessoal e gestão de 

equipes. 

Da mesma forma, a necessidade de se manter um sistema de registro 

contendo dados de participação de servidores nas ações de treinamento, previsto, 

também, nas citadas Resoluções do CJF publicadas em 2002, só foi efetivar-se, 

ainda que de forma precária, com a instituição do Adicional de Qualificação, 

benefício concedido aos servidores que participarem de ações de treinamento e 

obtiverem certificação em cursos de pós-graduação, previsto no artigo 14 da Lei 
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11.416/2006 e regulamentado, posteriormente, pela Portaria Conjunta 01/2007, em 

seus artigos 7º e 8º. 

O alinhamento do Plano de Capacitação com as estratégias da organização, 

também é preconizado pela Portaria 03/2007, artigo 3º, inciso VI. Todavia, tal 

alinhamento há de ser garantido com a elaboração de um Planejamento Estratégico. 

Este, por sua vez, foi determinado como obrigatório pela Resolução nº. 70/2009, do 

Conselho Nacional de Justiça, devendo os tribunais elencados nos incisos II ao VII 

do artigo 92 da Carta Magna, dos quais está compreendido o TRF5, elaborarem 

seus respectivos planejamentos e aprová-los em órgãos plenos, até 31 de dezembro 

de 2009. 

Por outro lado, tal qual já se discorreu sobre a inexistência de mecanismos no 

PNC que garantam a observância da premissa de formar o capital intelectual da 

organização, a partir da geração, armazenamento e compartilhamento de 

conhecimentos e experiências entre servidores, o mesmo se observa quanto àquela 

relacionada à identificação e o desenvolvimento das competências necessárias para 

garantir a efetividade organizacional. 

Muito embora o avanço, a partir da obrigatoriedade de implantação de ações 

em conformidade com o PNC, algumas diretrizes e princípios da educação 

corporativa na Justiça Federal ficaram à margem de sistema normativo que lhes 

garantissem a adoção mediante a execução de ações que os contemplassem. Pode-

se, assim, voltar à preocupante questão da carência de diretrizes e princípios que os 

instituam no âmbito da Justiça Federal, como indicado pela literatura. Neste caso se 

incluem: o mapeamento das competências por áreas e específicas de cada função; 

as ações de formação; a avaliação dos resultados das ações de T&D; a formação 

dos técnicos de T&D e dos gestores-educadores; a criação, o armazenamento e 

disponibilização do conhecimento a partir das ações de T&D; e a educação a 

distância (EAD). 

Sobre esta última, em particular, discorre o texto do PNC que devem ser 

criados pólos de ensino a distância, sendo que estes correspondem a unidades 

gestoras com capacidade para utilizá-la. Medeiros (2006), após estudo sobre o 

cenário da JF5, constata que a EAD não se trata apenas de uma solução para a 

formação e desenvolvimento profissional continuado dos servidores da citada 

instituição, mas sim, como sendo a forma mais adequada para o alcance daqueles 

objetivos. 
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Seu papel pode até mesmo influir na consecução das metas definidas no 

escopo do PNC, para o biênio 2008 e 2009: 

capacitar 90% dos profissionais de T&D ou equivalentes em 
ações de capacitação e desenvolvimento para atuarem na 
implementação do PNC; capacitar 80% dos dirigentes da 
Justiça Federal nas ações previstas no Programa de Formação 
do Gestor-Educador, com no mínimo 30 horas-aula; mapear as 
competências específicas de 70% das unidades-sistema que 
compõem a Justiça Federal; alcançar 70% de satisfação dos 
servidores com as ações de capacitação (qualidade); avaliar 
70% dos servidores nas competências fundamentais e ou 
gerenciais, por meio de auto e heteroavaliação; alcançar 20% 
de melhoria no desempenho dos gestores, a partir dos 
resultados do diagnóstico; promover a ambientação de 100% 
dos servidores recém ingressos no Conselho e na Justiça 
Federal; implantar o Portal do Desenvolvimento da Justiça 
Federal no prazo de dois anos; ampliar em 50% a oferta de 
cursos on-line, por meio de recursos planificados, seja por meio 
da ampliação de pólo(s) ou da ampliação de oferta de cursos 
no(s) pólo(s) existente(s) (CJF, 2007). 

 

À exceção do mapeamento das competências e avaliação dos gestores, a 

EaD poderia impactar de forma direta em todas as metas que envolvessem a 

necessidade de ensino-aprendizagem de servidores, independentemente da 

localização geográfica da sua unidade de lotação. Como referido anteriormente, há 

estreita dependência entre o PNC e a gestão por competência, assunto examinado a 

seguir. 

 

4.2.2 O Programa Gestão de Pessoas por Competências na Justiça Federal 14 

 

No âmbito da Justiça Federal, a avaliação de desempenho é obrigatória 

somente para os servidores em estágio probatório ou em ascensão funcional. Ainda, 

assim, esses procedimentos possuem caráter burocrático e de pouca relação prática 

com o desenvolvimento profissional. Isso foi posto no tópico anterior. 

Com vistas a preencher essa lacuna, a Secretaria de Ensino do Conselho da 

Justiça Federal deu início há quase uma década a estudos que viabilizassem a 

implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competência. Mediante 

contratação de consultoria externa especializada no tema, propôs e elaborou um 

                                                 
14 As informações relatadas neste tópico foram adaptadas do texto disponível em http://www.jf.jus.br/ . Acesso 
em: 02.maio. 2009. 
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modelo que, à época, foi validado por profissionais de T&D da organização em 

estudo e implantado, como projeto piloto, em 2002, no Conselho da Justiça Federal, 

nos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 5ª Região, obteve da Seção Judiciária 

do Distrito Federal. Em 2005, esse mesmo modelo foi implantado na Seção 

Judiciária do Rio Grande do Norte, tendo os resultados, servido de orientação para a 

construção do Programa de Desenvolvimento Gerencial daquela organização. 

Nesse interstício, o projeto passou a ser coordenado pela Secretaria de Recursos 

Humanos do CJF. 15 

O modelo em voga, conforme disponível no Portal da Justiça Federal, adota o 

conceito de competência como “a combinação sinérgica de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho profissional, que agreguem 

valor à pessoa e à organização”. 

A primeira etapa para implantação foi estabelecer as competências 

organizacionais e, após, alinhado com aquelas, diagnosticou-se as competências 

fundamentais, que são aquelas válidas para todos os servidores da Justiça Federal, 

e as gerenciais, específicas dos funcionários que ocupam cargos de função. Esta 

etapa foi coordenada pela Secretaria de Recursos Humanos do CJF e contou com a 

participação de representantes de T&D de todas as regiões da Justiça Federal. 

Conforme verificado nas metas previstas pelo PNC para o biênio 2008-2009, deveria 

está em curso, no máximo, o processo que garantisse o mapeamento das 

competências específicas de 70% das unidades-sistemas que compõem a Justiça 

Federal. No entanto, haja vista à prioridade dada pela administração do CJF a outros 

projetos institucionais voltados para a criação de sistemas de informações únicos, 

tais como o e-JUD 16 e SIGJUS 17, o que demandou grande soma de esforços de 

seu quadro de pessoal, bem como orçamentário, a continuidade do Programa de 

Gestão de Pessoas por Competências da Justiça Federal foi interrompida, não se 

sabendo quando será retomada. 

Muito embora possa ser aplicado em todos os módulos do sistema de 

recursos humanos, o Programa Gestão de Pessoas por Competência na Justiça 

Federal terá foco concentrado no processo de desenvolvimento e, num primeiro 

momento será aplicado apenas para os gestores. Operacionalmente, tem-se a 
                                                 
15 Adaptado do texto disponível em http://conline1.cjf.jus.br/phpdoc/pages/sen/gestao/resultados.htm. Acesso 
em: 02.maio. 2009. 
16 e-JUD – Sigla de Sistema Processual Único da Justiça Federal. 
17 SIGJUS – Sigla de Sistema de Gestão da Justiça Federal. 
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previsão de etapa para diagnosticar e desenvolver as competências 

comportamentais. A catalogação, registros e processamento das informações afins 

ao Programa serão feitos no sistema informatizado GESCOM. Tais dados permitirão 

ao gerente a elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e à unidade 

de T&D possibilitará a definição de um plano de desenvolvimento gerencial para a 

instituição, de forma a abranger um maior número de gerentes. Sobre as unidades 

de T&D, a seção seguinte explora sua forma de inserção e funcionamento no âmbito 

da Justiça Federal. 

 

4.2.3 As Unidades de T&D da Justiça Federal 

 
Os órgãos da Justiça Federal responsáveis pelas ações de treinamento, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento são: o Centro de Estudos Jurídicos (CEJ) e a 

Secretaria de Ensino, no âmbito do Conselho da Justiça Federal; a Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) funcionando junto ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ); a Escola dos Magistrados Federais da 5ª Região 

(ESMAFE5) e seus Núcleos Seccionais, reportando-se à ESMAFE5 e à Enfam; e o 

Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NDRH) e Seções de 

Treinamento e Desenvolvimento, órgãos do TRF5 e Seções Judiciárias, 

respectivamente. Cada uma delas será examinada em detalhes nas próximas 

seções. 

 
4.2.3.1 O Centro de Estudos Jurídicos e a Secretaria de Ensino do Conselho 

da Justiça Federal 

 

O Centro de Estudos Jurídicos (CEJ), sediado em Brasília, foi instituído pela 

Resolução nº 070/1992 do CJF, sendo vinculado àquele órgão. Por força do citado 

normativo, tem a missão de realizar estudos e pesquisas, com vistas à dinamização 

das atividades administrativas da Justiça Federal e ao aperfeiçoamento das ações 

de capacitação funcional. Atua, também, como órgão central dos Sistemas de 

Informação e de Recursos Humanos da Justiça Federal, abrangendo a geração, a 

gestão e a disseminação do conhecimento jurídico. 18 

                                                 
18 Adaptado do conteúdo apresentado no portal da Justiça Federal. Disponível em: http://www.jf.jus.br . Acesso 
em: 01.maio.2009. 
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Dentre outros órgãos, o CEJ comporta a Secretaria de Ensino, unidade 

responsável pelo planejamento e execução de seminários, congressos, encontros e 

cursos de extensão e de pós-graduação, on-lines e presenciais destinados ao 

aperfeiçoamento e atualização de magistrados e servidores da Justiça Federal. Atua 

em três linhas de ação: gerencial, institucional e jurídica, por meio do planejamento e 

execução de seminários; congressos, encontros e cursos de extensão e de pós-

graduação, on-lines e presenciais para o aperfeiçoamento e atualização de 

magistrados e servidores da Justiça Federal. 19 

Compreendem, pois, esses dois órgãos do Conselho da Justiça Federal, 

processos de gestão do conhecimento organizacional no Judiciário Federal. Além 

dessas ações, propõem regulamentações sobre as ações de treinamento e 

desenvolvimento. 

O CEJ, através da Secretaria de Ensino, foi a unidade responsável pela 

coordenação do projeto que culminou com a elaboração do PNA e do PNC. No 

entanto, convém ressaltar, mais uma vez, que tanto as unidades de ensino do CJF, 

quanto dos Tribunais Regionais Federais e de suas Seccionais, são competentes, 

por força da Resolução nº 536/2007 do CJF, pela elaboração, execução e avaliação 

do Programa de Capacitação da Justiça Federal, conforme preceitua o artigo 2º 

transcrito a seguir: 

Art. 2º O Programa Permanente de Capacitação de que trata o 
art. 1º desta resolução, compreende as diretrizes, a sistemática 
do processo de ensino-aprendizagem e o currículo de 
conteúdos para formação e aperfeiçoamento de servidores e 
aprimoramento institucional.  
Parágrafo único. São responsáveis pela elaboração, execução 
e avaliação do Programa, o Conselho da Justiça Federal, como 
órgão central, os Tribunais Regionais Federais, como órgãos 
setoriais e as Seções Judiciárias, como órgãos seccionais. 

 

 

4.2.3.2 A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e 

as Escolas da Magistratura Federal 

 

Instituída pela Resolução nº 3, de 30 de novembro de 2006, do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

                                                 
19 Adaptado do conteúdo apresentado no portal da Justiça Federal. Disponível em: http://www.jf.jus.br . Acesso 
em: 01.maio.2009. 
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Magistrado (Enfam) é vinculada àquele Tribunal Superior e tem o objetivo de 

regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais para ingresso e promoção na 

carreira da Magistratura. 

Suas atribuições, dentre outras previstas no artigo 2º da citada Resolução, 

compreende: definir as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de 

Magistrados; fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o 

aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional; estimular, 

diretamente ou mediante convênio, a realização de cursos relacionados com o 

objetivo da Enfam, dando ênfase à formação humanística; habilitar, para os efeitos 

do art. 93, inciso II, alínea “c”, e inciso IV, da Constituição da República, cursos de 

formação e aperfeiçoamento de magistrados oferecidos por instituições públicas ou 

privadas. 

Por sua vez, na 5ª Região, os cursos de formação e aperfeiçoamento de 

magistrados são, comumente, realizados pela Escola da Magistratura Federal da 5ª 

Região (ESMAFE5), que tem sede junto ao TRF5, no Recife/PE, e por seus seis 

núcleos seccionais, um em cada Seção Judiciária. Em seu estatuto, instituído pela 

Resolução nº 16, de 20 de outubro de 1999, do Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, reza que deve atuar nos Estados que a integram e terá por finalidade 

a preparação e o aprimoramento de magistrados federais, através da realização de 

cursos de formação e de aprimoramento. 

Convém registrar que os núcleos seccionais da ESMAFE5 não apresentam 

estrutura funcional própria, valendo-se das unidades de T&D para viabilizar suas 

ações nas Seccionais que integram a JF5. Visando sanar essa e outras limitações 

na estrutura da JF5, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região formulou e 

publicou a Resolução nº12, de 13 de maio de 2009. No que diz respeito à estrutura 

dos Núcleos Seccionais da ESMAFE, foi criada uma função comissionada dentro 

das Seções de T&D de cada Estado, destinada a prestar apoio exclusivo àquela 

unidade. Anteriormente, essa atribuição ficava a cargo do supervisor de T&D de 

cada Seccional. Tal medida reduziu a sobrecarga anteriormente existente sobre as 

áreas de T&D, uma vez que nova função comissionada zelará, exclusivamente, pela 

execução das atividades operacionais voltadas para o PNA. Outras medidas 

definidas a partir da citada norma demonstra um esforço da Administração do TRF5 

em viabilizar estrutura capaz de instituir o PNC em sua jurisdição, conforme será 

visto no item 4.2.4.4 que trata da estrutura da área de T&D da JF5. 
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4.2.3.3 As unidades de T&D da Justiça Federal da 5ª Região 

 

Na Justiça Federal da 5ª Região, atualmente, existem as seguintes estruturas 

associadas às práticas de T&D: Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(NDRH) e as Seções de Treinamento e Desenvolvimento. 

O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NDRH) é uma unidade 

organizacional do TRF5, vinculada à Subsecretaria de Pessoal e tem como 

atribuição promover a formação e o desenvolvimento dos servidores do TRF5. 

No cenário regional, o NDRH apresenta iniciativas tímidas de coordenar, junto 

às unidades correspondentes das seccionais, as políticas de treinamento e 

desenvolvimento da JF5. Registra-se que a ausência de uma coordenação regional, 

independente das causas que a justifiquem ou a expliquem, contribui para a falta de 

uma política de desenvolvimento profissional comum a toda a 5ª Região da Justiça 

Federal, bem como não viabiliza a integração das unidades de T&D. 

Nas Seções Judiciárias, as unidades responsáveis pela formação e 

desenvolvimento dos servidores são as Seções de Treinamento e Desenvolvimento. 

Até bem recentemente, não havia uma uniformidade quanto à estrutura 

organizacional, ao número de pessoas e recursos à disposição das citadas 

unidades. Tais variáveis sofriam modificações em cada Seccional de acordo com a 

importância atribuída pela administração do órgão, bem como pela disponibilidade 

de funções comissionadas, recursos e pessoas. 

Tal quadro, entretanto, vem sofrendo alterações que demonstram a 

preocupação e o comprometimento da administração da JF5 para com o 

desenvolvimento dos servidores do seu quadro. 

A ausência de uma coordenação regional, a falta de integração entre as 

unidades e a estrutura disponível para a área de T&D, dentre outros aspectos, serão 

tratados nas seções seguintes, as quais apresentarão os dados obtidos na pesquisa 

realizada junto aos gestores de T&D da JF5, bem como junto aos diretores e chefes 

de gabinete da citada organização, respectivamente. 

 

4.2.4 Resultados do questionário aplicado junto aos gestores de T&D da JF5 
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Os dados a seguir apresentados referem-se ao questionário aplicado na 

população de gestores de T&D da JF5, o qual se encontra assentado no Apêndice 1 

desta Dissertação. Todas as sete unidades de T&D da JF5 participaram de forma 

efetiva, de sorte que a amostra atingida foi de 100% da população pesquisada. A 

aplicação se deu através de e-mail em maio de 2009. 

Conforme apresentando no capítulo que discorreu sobre a metodologia da 

pesquisa, o instrumento de coleta de dados foi distribuído em oito perspectivas. 

Cada uma delas, adiante, representam um sub-tópico desta seção.  

 
4.2.4.1 Perspectiva 1: Demandas advindas com a implantação do PNC 

 

Nesta perspectiva, buscou-se verificar a percepção do gestor de T&D da JF5 

quanto ao surgimento de novas demandas a partir do PNC. Neste sentido, três 

aspectos foram contemplados: o surgimento de novas demandas, a ocorrência de 

mudanças qualitativas e de melhorias na metodologia e resultados nas ações de 

T&D.  

Inicialmente foi levantada a questão acerca do surgimento de novas 

demandas encaminhadas à unidade de treinamento e desenvolvimento, após a 

implantação do PNC. Conforme Gráfico 1(4), 71% dos supervisores responderam 

afirmativamente. Correspondendo a dois sujeitos da pesquisa, 29% deles 

responderam negativamente, entretanto, um deles, afirmou que tal resposta decorre 

do fato de que “o PNC praticamente não foi implantado” na sua unidade. Aqueles 

que afirmaram ter surgido novas demandas, mencionaram os seguintes pontos: a 

obrigatoriedade de realizar cursos de desenvolvimento gerencial e de reciclagem 

dos agentes de segurança; a procura por bolsas de pós-graduação; os pedidos para 

concessão do benefício Adicional de Qualificação; e o preenchimento e envio de 

relatórios ao CJF sobre os eventos realizados. 
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Gráfico 1(4). Percepção dos gestores de T&D 
da JF5 quanto ao surgimento de novas 
demandas com a implantação do PNC. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Já o Gráfico 2(4) trás os dados relativos à ocorrência de mudanças 

qualitativas na elaboração e execução das ações de treinamento e desenvolvimento 

após a implantação do PNC, em que 71% dos respondentes afirmaram estas não se 

deram. Apenas 29% alegam ter ocorrido mudanças. Um dos respondentes 

enumerou a aplicação do Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) 

como instrumento para elaborar plano de cursos. Outro relatou que “a preocupação 

em se cumprir o PNC”, o leva a “planejar atividades, que vão desde a formação de 

novos servidores até a definição de critérios para a concessão de bolsas para pós-

graduação”. 

 

Gráfico 2(4). Percepção dos gestores de T&D da JF5 
quanto à ocorrência de mudanças qualitativas nas 
ações de T&D após a implantação do PNC. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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Entretanto, na opinião de 86% dos gestores de T&D da JF5, conforme Gráfico 

3(4), não foram observadas melhorias na metodologia e resultados das ações de 

treinamento e desenvolvimento após a implantação do PNC. Justificando a não 

melhoria, eles alegaram que: 

Não houve alteração ao que já vinha sendo realizado. 
 
Nada foi alterado até o momento. Apenas estamos cumprindo 
exigências formais do plano, atendendo as urgências e 
programando cursos por conta da demanda maior dos 
servidores por conta do adicional de qualificação. 

 

Gráfico 3(4). Percepção dos gestores de T&D da JF5 
quanto à ocorrência de melhorias na metodologia e 
resultados das ações de T&D após a implantação do 
PNC. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Sob outro ponto de vista, o PNC, mediante normatização, estabeleceu uma 

série de princípios, premissas e objetivos a serem seguidos pelas unidades de T&D 

de toda a Justiça Federal. Na Tabela 1(4) tem-se o percentual de Seções 

Judiciárias, via unidade de T&D, por cada princípio, premissa ou objetivo elencado 

no PNC, que são observados quando da elaboração e execução dos seus planos de 

capacitação, chamando-se a atenção para a inexistência de práticas ligadas à 

gestão do conhecimento, em contra-partida com a oferta de alternativas que são 

adotadas pelos gestores. 

Conforme dito, nenhuma unidade da JF5 promove a formação de capital 

intelectual pela geração, armazenamento e compartilhamento de conhecimento e 

experiências dos seus servidores. Apenas um dos órgãos alega realizar a avaliação 

sistemática dos resultados das ações de T&D, o que corresponde à fração de 14% 

dos respondentes. Dos sete órgãos da JF5, dois deles, o que equivale a 29% do 
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universo em estudo, afirmaram estimular o compartilhamento e a socialização do 

conhecimento, alinhar as ações de desenvolvimento com as estratégias definidas 

pelo órgão, estabelecer parcerias com organizações a fim de viabilizar ações 

exemplares de capacitação, formar novos servidores e promover o aprimorado 

continuado do seu quadro. Um percentual de 43% dos respondentes informou que 

suas unidades de T&D estimulam a educação continuada, promovem ações 

alinhadas com as competências organizacionais da Justiça Federal, estimulam que 

os seus servidores atuem como instrutor ou tutor nos cursos promovidos pelo órgão, 

oferecem oportunidades de capacitação anual para todos os servidores e realizam 

treinamentos que favorecem a melhora da qualidade e incremento dos resultados. O 

único item que obteve resposta positiva superior à maioria dos respondentes refere-

se ao estimulo para o autodesenvolvimento, tendo obtido o índice de 57%. 

 
Tabela 1(4). Princípios, premissas e objetivos previstos no PNC e observados na 
elaboração e execução dos planos de T&D da JF5. Os valores da coluna à direita 
representam o percentual de gestores de T&D da JF5 que informaram observar 
esses princípios na elaboração dos planos de T&D em seus respectivos órgãos. 

Princípios, premissas e objetivos do PNC observados na elaboração e 
execução dos planos de T&D Freqüência

Formação de capital intelectual pela geração, armazenamento e 
compartilhamento de conhecimentos e experiências. 0% 

Avaliação sistemática dos resultados das ações de treinamento e 
desenvolvimento 14% 

Estímulo ao compartilhamento e à socialização do conhecimento 29% 
Alinhamento das ações de desenvolvimento de pessoas com as 
estratégias definidas no órgão; 29% 

Articulação de parcerias com organizações governamentais e não 
governamentais a fim de viabilizar ações exemplares de capacitação; 29% 

Desenvolvimento de conteúdos, programas e ferramentas para a formação 
inicial de servidores; 29% 

Desenvolvimento de conteúdos, programas e ferramentas para o 
aprimoramento continuado de servidores; 29% 

Estímulo à educação continuada 43% 
Alinhamento das ações de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional 
com as competências organizacionais da Justiça Federal 43% 

Estímulo para que os servidores atuem como instrutor interno ou tutor nos 
cursos promovidos pelo órgão; 43% 

Garantia de oferta de, no mínimo, uma oportunidade de capacitação, por 
ano, a todos os servidores; 43% 

Realização de treinamentos voltados para a melhoria contínua da 
qualidade e para o aumento da produtividade. 43% 

Estímulo ao autodesenvolvimento 57% 

FONTE: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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4.2.4.2 Perspectiva 2: Gestão do conhecimento através das ações de T&D 

 

Todos os gestores de T&D da JF5 julgam importante que os cursos e 

treinamentos sejam elaborados a partir de uma metodologia que favoreça a criação 

e compartilhamento do conhecimento, bem como que o conteúdo criado e 

compartilhado durante o evento fique armazenado e disponível para a organização 

após a sua conclusão. Dois dos respondentes, porém, chamam a atenção para que 

o armazenamento desses conhecimentos não gere apenas um banco de 

informação, onde se postem conteúdos, porém, não se tenha correspondente 

interesse dos servidores em acessá-los. 

Até agora, com a implantação do PNC, verifica-se que não houve mudanças, 

pois, tanto antes, quanto depois, 86% dos respondentes afirmaram que os eventos 

de capacitação realizados no seu órgão não promovem a criação e 

compartilhamento do conhecimento entre seus participantes, bem como o conteúdo 

gerado nos mesmos não fica disponível para a organização após a sua conclusão. 

Os outros 14%, o que corresponde a uma Seccional da JF5, afirmam utilizar como 

recurso para o armazenamento e disponibilização do conteúdo posteriormente à 

organização, a gravação dos eventos de T&D e a entrega de trabalhos de conclusão 

de cursos de pós-graduação impressos à biblioteca, sendo essa prática já adotada 

anteriormente à implantação do PNC. 

Há, com essa postura, uma incogruência entre o que se considera importante 

sobre gestão do conhecimento através das ações de T&D e a prática das unidades 

respectivas. 

Ainda sobre gestão do conhecimento, quando inquiridos sobre possível apoio 

que a Administração do seu órgão daria para uma ação conjunta entre o TRF5 e as 

SJ’s, no sentido de criar uma metodologia de ensino que favorecesse a criação e o 

compartilhamento do conhecimento entre os seus participantes, bem como que este 

conteúdo criado e compartilhado durante o evento ficasse armazenado e disponível 

para a organização após a sua conclusão, 100% dos profissionais de T&D da JF5 

afirmaram ser favoráveis. Ressalvaram, por outro lado, que deveria ser observada 

questões ligadas à economia, aplicabilidade, praticidade e se a estrutura de pessoas 

da área de T&D comportaria tais atribuições, quando da implantação da 

metodologia. 
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4.2.4.3  Perspectiva 3: Gestão por competência nas ações de T&D 

 

Os gestores de T&D da JF5 consideram importante que os planos de 

treinamento e desenvolvimento da Justiça Federal sejam elaborados e executados 

com vistas ao desenvolvimento das competências organizacionais, tanto as 

específicas de cada área como as individuais. Apesar da relevância de se ter 

mapeadas as competências, para fins de melhor direcionamento das ações de T&D, 

nenhuma unidade da JF5 realizou o diagnóstico das competências culminando com 

a criação de um manual que orientasse a aplicação desse modelo. 

Entretanto, embora não tenham mapeado as competências específicas de 

cada área, sabe-se, através de contatos informais mantidos com as supervisoras de 

T&D das Seções Judiciárias do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, que os 

citados órgãos realizaram a avaliação dos gerentes e alinharam as ações de T&D 

para a respectiva categoria, com base nas competências gerais definidas para a 

Justiça Federal. 

Na íntegra, todos os gerentes de T&D da JF5 afirmam que se o TRF5 

executasse em conjunto com todas as Seções Judiciárias da 5ª Região o 

mapeamento das competências da Justiça Federal da 5ª Região, teria o apoio da 

Administração do órgão em que é lotado. 

 

4.2.4.4  Perspectiva 4: Estrutura das áreas de T&D 

 

Nesta perspectiva, realizou-se um estudo sobre a estrutura física, 

organizacional, funcional e de pessoas. Cada uma delas é analisada 

individualmente, demonstrando-se no conjunto, que há infra-estrutura operativa 

capaz de dar suporte à adoção efetiva do PNC. 

 

4.2.4.4.1 Estrutura física 

 

Sobre a estrutura física existente nas unidades de T&D que integram a JF5, 

não foram observadas mudanças entre o antes e o após a implantação do PNC. A 

Tabela 2(4) apresenta os dados a esse respeito. 
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Tabela 2(4). Instalações físicas dispensadas às ações de T&D nas unidades 
que integram a JF5. 20 

Órgão Auditório Sala de 
Treinamento 

Laboratório de 
Informática Sala de Reuniões 

Quant. Capacida
de Quant. Capacida

de Quant. Capacida
de Quant. Capacida

de 
TRF5 1 80 3 112 1 18 0 - 
SJAL 1 336 1 60 1 10 0 - 
SJCE 1 210 1 70 1 14 0 - 
SJPB 1 227 1 30 1 10 0 - 
SJPE 1 210 1 70 1 14 0 - 
SJRN 2 240 1 30 1 8 1 8 
SJSE 1 - 1 - 1 - 0 - 

TOTAL 8 1303 9 372 7 74 1 8 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Verifica-se que a JF5 tem estrutura física que comporta a realização de 

atividades de T&D compatível com o seu quadro funcional. Ainda que não se 

considere os quantitativos da Seção Judiciária de Sergipe, os quais não foram 

informados, tem-se que a JF5 tem condições de treinar simultaneamente mais de 

1.750 funcionários. 

 

4.2.4.4.2.  Estrutura organizacional 

 

A estrutura organizacional, por sua vez, passou por mudanças que vieram 

tornar mais robustas as unidades de T&D da JF5. No TRF5, a unidade de T&D, 

antes com status de Seção, foi elevada à categoria de Núcleo de Desenvolvimento 

de Recursos Humanos. Com isso, o papel do gestor de T&D, naquele órgão, foi 

elevado de supervisor para diretor. Essa mudança pôs a unidade de T&D do TRF5 

no mesmo patamar de outras unidades estratégicas da citada instituição, tal qual a 

de planejamento. Na prática, lhe garante assento nas reuniões com o comando 

estratégico do órgão, possibilitando-o inserir e disseminar suas propostas de 

projetos e planos de ações, bem como inteirar-se das decisões estratégicas do 

                                                 
20 As siglas mencionadas na Tabela 2(4) seguem a convenção adotada no âmbito dos órgãos da JF5: TRF5 (Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região), SJAL (Seção Judiciária de Alagoas), SJCE (Seção Judiciária do Ceará), SJPB (Seção 
Judiciária da Paraíba), SJPE (Seção Judiciária de Pernambuco), SJRN (Seção Judiciária do Rio Grande do Norte), SJSE 
(Seção Judiciária de Sergipe). 
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órgão no tempo em que estas são discutidas e elaboradas, favorecendo, assim, o 

alinhamento das ações de T&D num menor espaço de tempo com os objetivos e 

metas da instituição. Regionalmente, ficou estabelecida uma relação hierárquica 

diferenciada quanto às unidades das Seccionais, uma vez que antes, a despeito da 

sua função de coordenação no âmbito da JF5, as unidades de T&D estavam no 

mesmo patamar das demais. Essa diferenciação no nível funcional, impõe uma 

legitimidade que, habilmente utilizada, lhe favorece a proposição e condução de 

projetos regionais, o que ampliaria o seu leque de atuação atual e possibilitaria uma 

maior integração entre essas unidades. Por outro lado, nas Seccionais foi definida, 

por força da Resolução nº. 12/2009 do TRF5, uma estrutura padrão para as 

unidades de T&D. Tais reestruturações sanaram a situação dos Núcleos Seccionais 

da ESMAFE, que passaram a ter uma função específica para tratar das ações do 

PNA, estando esta vinculada à Seção de T&D. Nivelou, ainda, as unidades de T&D, 

independentemente do órgão, a um mesmo patamar estratégico, garantindo-lhes, 

ainda, inserção no Núcleo que trata das ações de Recursos Humanos, uma vez que 

antes da citada norma, algumas unidades de T&D tinham vínculos organizacionais 

estabelecidos com outras áreas. 

Por grupos de funções, aquela norma estabeleceu por cada unidade de T&D 

das Seções Judiciárias, o montante de três funções. Em números absolutos, por 

funções criadas em toda a Região, verifica-se pelo já mencionado regulamento e 

comparando-o com os dados listados na Tabela 3(4), que foram acrescidas nove 

novas funções às áreas de T&D da JF5 após a implantação do PNC, tendo sido as 

Seções Judiciárias das Alagoas e Paraíba as maiores beneficiadas. Antes do PNC, 

em números absolutos, tinham-se na JF5 treze funções alocadas em T&D, hoje, 

esse número foi ampliado para 22. Foi definida, também, uma estrutura padrão para 

todas as SJs, as quais passaram a contar com uma estrutura de uma Seção que 

compreende um Setor, na qual há uma função de supervisor (FC-05) e duas de 

assistente (FC-03), sendo um deles destinado ao apoio às ações do Núcleo da 

ESMAFE no Estado respectivo, como já dito anteriormente. 

 
4.2.4.4.3. Estrutura de pessoas 

 
O incremento do número de servidores na área de T&D, com a implantação 

do PNC, chegou à marca de quase 100%. Antes, a soma de todos servidores de 

T&D da JF5 chegava AA 12 funcionários. Quando todas as funções de T&D forem 
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preenchidas - uma vez que a Resolução nº. 122009 do TRF5 que ampliou o número 

de funções para aquela área é datada de maio de 2009, não tendo havido tempo 

hábil para o trâmite burocrático de remoção e requisição de servidores - esse 

número chegará à casa dos 23 funcionários em toda a Região. 

Vale, entretanto, salientar, que à época da aplicação do questionário junto aos 

profissionais de T&D, ainda não havia sido publicada a citada Resolução. Naquela 

ocasião, tinha-se o seguinte quadro de funcionários na JF5: TRF5 (04 funcionários); 

SJAL (02 funcionários); SJCE (04 funcionários); SJPB (01 funcionário); SJPE (02 

funcionários); SJRN (03 funcionários); SJSE (02 funcionários). Então, no momento, 

tem-se o total de 18 funcionários nas unidades de T&D da JF5, como parte das 

alterações já processadas. 

A Tabela 3(4) explora em detalhes a situação hoje encontrada. 
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Tabela 3(4). Estrutura organizacional, de funções comissionadas e de pessoas das 
unidades de T&D da JF5. 

Órgão Estrutura Organizacional, Funcional e de Pessoas (Antes e após a implantação do 
PNC) 

TRF5 

Estrutura Organizacional - Antes do PNC, o então Centro de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (CDRH) do TRF5 possuía status de seção, sendo alocado em sua 
estrutura um setor. Em 2008, portanto, após implantação do PNC, é elevado ao nível de 
Núcleo, passando a ser denominado Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
Essa estrutura funcionar até os dias atuais. 
Estrutura Funcional - Antes da implantação do PNC e até 2008, quando assumiu o status 
de Núcleo, a unidade de T&D do TRF5 contava com função de Supervisão (FC-05), 
Supervisor-assistente (FC-04) e Assistente (FC-03).  Atualmente conta com uma função de 
Direção (FC-06), de Supervisão (FC-05) e assistente (FC-03). 
Estrutura de Pessoas - O quadro foi ampliado de três para quatro servidores com a 
implantação do PNC. 

SJAL 

Estrutura Organizacional - antes da implantação do PNC, a unidade de T&D da SJAL 
tinha status de seção. Manteve seu status com a implantação do PNC e com a publicação 
da Resolução nº. 12/2009 do TRF5, muito embora tenha sido incrementada a sua estrutura 
funcional. 
Estrutura Funcional - Apenas uma função comissionada constava para a área de T&D da 
JFAL antes da implantação do PNC: uma Supervisão (FC-05). Após a implantação do PNC 
foi adicionado uma função de assistente (FC-03). Recentemente, com a Resolução 12/2009 
do TRF5, foi acrescido uma nova função de assistente (FC-03). Assim, desde o advento do 
PNC, a unidade de T&D da JFAL foi contemplada com duas funções de assistente no seu 
quadro. 
Estrutura de Pessoas - Antes da implantação do PNC a SJAL apresentava em seu quadro 
apenas um servidor para desempenhar as atribuições vinculadas à T&D e ESMAFE. Com a 
implantação do PNC foi contemplada com um segundo servidor. A nova estrutura 
organizacional definida por força da Resolução nº. 12, do TRF5, de 13 de maio de 2009, 
deverá, quando ocupadas as funções definidas naquele normativo, apresentar a soma de 
pelo menos um novo servidor. 

SJCE 

Estrutura Organizacional - A unidade de T&D apresentava antes do PNC uma estrutura de 
seção e setor. Esse quadro foi mantido após a implantação do PNC. 
Estrutura Funcional - A diferença verificada diz respeito à segunda função de assistente 
criada por conta da Resolução nº. 12/2009 do TRF5, passando, a unidade de T&D da JFCE, 
contar com uma função de supervisor e duas de assistente. 
Estrutura de Pessoas - também manteve-se constante o quadro de funcionário da unidade 
de T&D da JFCE com o advento do PNC: quatro servidores. 

SJPB 

Estrutura Organizacional - A unidade de T&D veio sofrendo decréscimos históricos, tendo 
saído de uma estrutura de seção para setor e, por último, teria ficado sem estrutura própria, 
sendo absorvida pela Seção de Gestão de Pessoas, juntamente com as unidades de 
cadastro, benefícios e saúde ocupacional. Esses decréscimos ocorreram antes da 
implantação do PNC e se mantiveram até a publicação da Resolução nº. 12/2009 do TRF5. 
Tal resolução significou para a SJPB uma equiparação com as demais Seccionais da JF5 e, 
teoricamente, um aumento na sua capacidade de gerar e gerenciar produtos de T&D. 
Estrutura Funcional - Apenas uma função comissionada constava para a área de T&D da 
JFPB: Assistente de Capacitação de Recursos Humanos (FC-03). Desde maio de 2009 
passou a contar com uma função de Supervisor e duas de assistentes-técnicos, sendo um 
voltado para ações do PNC e outro para o PNA. O incremento foi, pois, de uma função de 
supervisão e uma de assistente, tendo sido a unidade mais beneficiada na JF5, quando 
considerado o seu estágio anterior. 
Estrutura de Pessoas - A SJPB apresentava em seu quadro apenas um servidor para 
desempenhar as atribuições vinculadas à T&D e ESMAFE. Com a implantação do PNC foi 
contemplada com um segundo servidor. A nova estrutura organizacional definida por força 
da Resolução nº. 12, do TRF5, de 13 de maio de 2009, deverá, quando ocupadas as 
funções definidas naquele normativo, apresentar a soma de mais um novo servidor. 

SJPE Estrutura Organizacional - A unidade de T&D apresentava antes do PNC uma estrutura de 
seção e setor. Esse quadro foi mantido após a implantação do PNC. 
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Estrutura Funcional - A diferença verificada diz respeito à segunda função de assistente 
criada por conta da Resolução nº. 12/2009 do TRF5, passando, a unidade de T&D da JFPE, 
contar com uma função de supervisor e duas de assistente. 
Estrutura de Pessoas - também manteve-se constante o quadro de funcionário da unidade 
de T&D da JFPE com o advento do PNC: dois servidores. No entanto, a fim de preencher as 
funções previstas para a área de T&D, está passará a ter três servidores. 

SJRN 

Estrutura Organizacional - A unidade de T&D da JFRN apresentava antes do PNC uma 
estrutura de seção. Essa unidade incorporou um setor a partir da Resolução nº. 
12/2009/TRF5. 
Estrutura Funcional - Antes do PNC, constavam duas funções comissionadas para a área 
de T&D da SJRN: uma Supervisão (FC-05) e uma de assistente (FC-03). Desde maio de 
2009 passou a contar com um segundo assistente. 
Estrutura de Pessoas - Antes da implantação do PNC a área de T&D da JFRN contava 
com dois servidores. Hoje, conta com três servidores para dá suporte às ações do PNC e 
PNA. 

SJSE 

Estrutura Organizacional - A unidade de T&D da JFSE apresentava antes do PNC uma 
estrutura de seção. Essa unidade incorporou um setor a partir da Resolução nº. 
12/2009/TRF5. 
Estrutura Funcional - Antes do PNC, constavam duas funções comissionadas para a área 
de T&D da SJSE: uma Supervisão (FC-05) e uma de assistente (FC-03). Desde maio de 
2009 passou a contar com um segundo assistente. 
Estrutura de Pessoas - Antes da implantação do PNC a área de T&D da JFSE contava 
com dois servidores. Hoje, é mantido esse quantitativo. No entanto, a fim de preencher as 
funções previstas para a área de T&D, passará a ter três servidores. 

Fonte: Resolução nº. 12/2009/TRF5. Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 

Ressalta-se, que a reestruturação organizacional, funcional e de pessoas na 

área de T&D da JF5, deu-se na atual gestão do TRF5, instalada em março de 2009. 

Essas melhorias têm como principais stakeholders o atual Presidente do TRF5, 

Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria e a Diretora-Geral daquela 

Corte, Sorária Caio. Outras mudanças, também promovidas na estrutura 

organizacional da JF5 e implantadas pela Resolução nº. 12/2009/TRF5, convergem 

para uma administração com foco estratégico naquele órgão. É o caso da criação, 

em cada Estado da federação sob jurisdição do TRF5, das Seções de Planejamento 

e Integração Regional. Potencialmente, tais unidades são parceiras das áreas de 

T&D no processo de consolidação dos princípios da educação corporativa na JF5, 

uma vez que serão responsáveis pelo alinhamento dos projetos institucionais com a 

Estratégia do Poder Judiciário, instituída pela Portaria 70/2009 do CNJ. A Estratégia 

do Poder Judiciário, a qual aplica-se a todos os órgão da Justiça, tem como um dos 

seus temas principais a Gestão de Pessoas, a qual, por sua vez, compreende o 

objetivo estratégico de desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes dos 

magistrados e servidores, um dos pilares da educação corporativa. 
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4.2.4.5  Perspectiva 5: Modalidades de ensino utilizadas 

 

Em todas as unidades de T&D da JF5, tanto antes quanto após a implantação 

do PNC e PNA, os cursos internos têm sido promovidos apenas em duas 

modalidades: presencial e a distância, utilizando para este caso o recurso da 

videoconferência. Normalmente, quando o curso é transmitido via videoconferência, 

trata-se de uma ação de alguns dos Núcleos da ESMAFE, sendo transmitido para 

todas as Seccionais da JF5. 

 

4.2.4.6  Perspectiva 6: Implantação e institucionalização do PNC 

 

Para a análise do processo de implantação e institucionalização do PNC na 

JF5, optou-se pelo desmembramento em dois sub-blocos. Para cada processo – 

implantação e institucionalização -, elaborou-se uma definição, as quais foram 

adaptadas das metas propostas para o PNC para serem executados no biênio de 

2008 e 2009. As metas do PNC previstas para os mencionados anos constam na 

página 80 desta Dissertação. As definições, por sua vez, acompanham cada um dos 

sub-blocos destinados ao estudo do processo respectivo. 

 

4.2.4.6.1. Implantação do PNC 

 

Para fins desta pesquisa, utilizou-se como conceito de implantação do PNC o 

cumprimento das metas e etapas já prescritas pelo mesmo. Tal definição foi utilizada 

no questionário aplicado junto aos gestores de T&D da JF5: 

Entende-se como implantação do Plano Nacional de 
Capacitação, para fins desta Pesquisa, o desenvolvimento de 
ações em 2008 que tinham como objetivo: (1) divulgar no órgão 
as diretrizes, premissas e princípios do Plano Nacional de 
Capacitação; (2) implantar programa de socialização para os 
servidores ingressos no órgão a partir de 2008; (3) desenvolver 
ações para capacitar os dirigentes da Justiça Federal para o 
desempenho do papel de gestor-educador; (4) avaliar 
sistematicamente as ações de treinamento e desenvolvimento, 
no mínimo, quanto à satisfação dos participantes no evento; (5) 
desenvolver metodologia de ensino com vistas a criar, 
disseminar e armazenar os conhecimentos provindos das 
ações de treinamento e desenvolvimento. 
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Ao responderem a questão derivada dessa definição, todos os gestores de 

T&D, que totalizam sete, afirmaram que o PNC ainda não estava efetivamente 

implantado no órgão em que trabalham. Comentários de dois dos gestores deT&D 

sintetizam o que se verá adiante: 

Não houve a implantação oficial do PNC nesta SJ. Num 
primeiro momento houve uma boa aceitação por parte da 
Direção, houve a comunicação aos Diretores de secretaria de 
vara, etc. Contudo, não houve um momento específico, 
ordenado, de lançamento do PNC. Os servidores sabiam do 
PNC pelo site e pelas conversas paralelas. (Gestor 1/7). 
 
O PNC praticamente não foi implantado nesta Seccional. 
(Gestor 2/7). 

 

A Tabela 4(4) apresenta as ações que deveriam ter sido cumpridas até o 

término de 2008 para ser considerado implantado o PNC no órgão e o respectivo 

percentual das unidades que obtiveram êxito na sua execução. 

 
Tabela 4(4). Ações previstas no PNC cuja implantação deveria ter ocorrido 
até o término de 2008. Os valores da coluna à direita representam os 
percentuais de gestores de T&D da JF5 que informaram ter realizado as 
citadas ações em seus respectivos órgãos. 

Ações realizadas até o término de 2008 Percentual 

Desenvolvimento de metodologia de ensino que possibilite a criação, 
disseminação e armazenamento dos conhecimentos provindos das 
ações de T&D 

14% 

Ações de capacitação dos dirigentes para exercerem o papel de 
gestor-educador 43% 

Implantação de programa de socialização para os servidores recém-
ingressos no órgão 43% 

Ações de divulgação das diretrizes, premissas e princípios do Plano 
Nacional de Capacitação 57% 

Avaliação sistemática das ações de T & D quanto à satisfação dos 
participantes nos eventos 57% 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 

A ação mais prejudicada nessa primeira etapa do PNC foi aquela que busca 

promover a gestão do conhecimento a partir das ações de T&D. Apenas uma 

unidade afirma ter desenvolvido e aplicado metodologia de ensino que possibilita a 

criação, disseminação e armazenamento do conhecimento a partir de ações de 

treinamento e desenvolvimento. Ressalta-se, ainda, que quando solicitado a explicar 
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como faria uso da gestão do conhecimento, o respondente referiu-se à gravação do 

curso em vídeo e a postagem de monografias e dissertações na biblioteca do órgão, 

os quais ficam disponíveis para posterior consulta pelos interessados. 

Dos gestores de T&D, 57% afirmaram não terem promovido ação para 

formação dos gestores-educadores, nem também terem implantando programa de 

formação de servidores recém-ingresso no órgão. Convém ressaltar que, para 

ambas as ações, já constam no PNC o escopo dos respectivos cursos, sobre os 

quais contém as seguintes informações: objetivo geral, objetivos específicos, 

metodologia, resultados esperados e carga-horária. Consta, ainda, que os mesmos 

deverão ser promovidos pelas unidades de T&D de cada órgão, com apoio do CJF. 

Ou seja, a sua realização, uma vez que a proposta pedagógica já está elaborada, 

depende, tão somente, de realizá-la, seja mediante instrutoria interna, seja mediante 

contratação de terceiros. Essa decisão cabe ao ordenador de despesa do órgão, 

motivada por encaminhamentos advindos do gestor de T&D. 

Dentre os respondentes, 43% afirmaram que os princípios, as diretrizes e 

premissas do PNC não foram divulgadas no seu órgão. O mesmo índice percentual 

aplica-se às unidades que não realizam de forma sistemática a avaliação de reação 

dos participantes nos eventos promovidos pelo órgão. Convém relatar, que as duas 

diretrizes que têm maior índice de realização, corresponde àquelas em que o 

Conselho da Justiça Federal acompanha(ou) de forma mais efetiva, uma vez que 

para divulgar o PNC, definiu um dia para o seu lançamento simultâneo em todas as 

unidades da Justiça Federal. Para esse evento, o CJF encaminhou material para 

divulgação do PNC, tendo distribuído para todas as unidades da Justiça Federal 

cartazes, folders e blocos de anotações. Também orientou as unidades sobre 

sugestões de formato para o evento de lançamento em cada órgão da Justiça 

Federal. Quanto à avaliação de reação, que corresponde à pesquisa de satisfação 

do servidor com o curso realizado, o CJF elaborou e distribuiu formulários para todos 

os órgãos da Justiça Federal. Estes ficaram com a incumbência de aplicá-los juntos 

aos participantes dos eventos, tabularem os dados obtidos e encaminhá-los para o 

CJF. Esses relatórios são continuamente cobrados por esse órgão, via Secretaria de 

Ensino. 

Os fatores que dificultaram, até agora a implantação do PNC, em especial, o 

não alcance dos objetivos e metas previstas para essa primeira etapa, está posto na 

Tabela 5(4). Na visão dos gestores de T&D, deve-se, primeiramente ao número 
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reduzido de servidores na área de T&D, como apontado por 71% dos respondentes. 

A falta de apoio da administração do órgão também foi determinante na visão de 

57% dos gestores de T&D, 43% alegaram que não houve incentivo dos magistrados 

para que os servidores participassem do evento. O mesmo percentual entende, 

ainda, que falta capacitação dos servidores da área de T&D para empreender de 

forma efetiva o PNC. Alegaram que os recursos não foram suficiente, 29% dos 

respondentes. Afirmaram que faltou interesse dos servidores em participar das 

ações de treinamento, 14%, ao lado da infra-estrutura inadequada ou insuficiente, 

como fatores limitadores para a implantação efetiva do PNC. Outros fatores foram 

mencionados como limitantes dos resultados: priorização do PNA ao PNC; 

descontinuidade das orientações do CJF; e falta de orientação por parte do TRF5 no 

sentido de padronizar procedimentos e promover ações conjuntas. 

 

Tabela 5(4). Fatores identificados pelos gestores de T&D da JF5 como 
variáveis que atuaram dificultando a implantação do PNC. 

Fatores que dificultaram a implantação do PNC Freqüência

Infra-estrutura inadequada e/ou insuficiente  14% 
Falta de interesse dos servidores em participar das ações do Plano 
Nacional de Capacitação 14% 

Falta de recursos financeiros para realizar as ações do Plano 
Nacional de Capacitação 29% 

Falta de capacitação dos servidores na área de T & D 43% 
Falta de incentivo para participação dos servidores por parte dos 
magistrados 43% 

Outros 43% 
Falta de apoio da administração no processo de implantação 57% 

Número reduzido de servidores na área de T & D 71% 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 

Registra-se, ainda, que 33% dos respondentes afirmaram que foram 

manifestadas ações de resistência e desconfiança à implantação do PNC, sendo os 

autores desse comportamento os diretores da área fim. Um dos argumentos 

utilizados, segundo afirmou um dos integrantes daquele grupo, foi: “o Conselho da 

Justiça Federal, em anos passados, já deu início a trabalhos similares, quando 

houve um alarde no começo, mas que não há a continuidade dos mesmos, e quanto 

ao PNC acontecerá isto também”. Importa ressaltar, que cada Secretaria de Vara 



 112

possui um diretor, o qual é o principal elo da área judiciária da Justiça Federal com 

gestores de projetos da ala administrativa. É, também, formador de opinião junto aos 

magistrados quanto à importância e aplicabilidade das iniciativas provindas da área 

meio. O impacto dos comportamentos e atitudes dos sujeitos que integram essa 

categoria profissional na Justiça Federal, a qual atua como um dos principais 

stakeholders do conhecimento, será analisado adiante na perspectiva 8 – Atores 

institucionais que influenciam as ações de T&D na JF5.  

 

4.2.4.6.2. Institucionalização do PNC 

 

O conceito utilizado para considerar institucionalizado o PNC, decorre do 

cumprimento das metas e etapas, cujo prazo de realização estão expirando, ou em 

vias de expiração, requerendo para tanto, a realização de ações prévias, ou previsão 

no cronograma da instituição. Com base nesse critério, estabeleceu-se a definição 

que adiante se vê, a qual fora introduzida no questionário encaminhado aos gestores 

de T&D da JF5. 

Entende-se como institucionalização do Plano Nacional de 
Capacitação, para fins desta Pesquisa, o alcance das 
seguintes metas por parte do órgão: (1) ter implantado 
programa de socialização para os servidores ingressos no 
órgão a partir de 2008, garantindo a todos os ingressos, a partir 
da referida data, a participação neste programa; (2) ter 
desenvolvido ações para capacitar os dirigentes da Justiça 
Federal para o desempenho do papel de gestor-educador; (3) 
ter mapeado, está mapeando, ou ter cronograma previsto até o 
término de 2009 para o mapeamento das competências 
específicas das unidades que integram o órgão; (4) está 
avaliando sistematicamente as ações de treinamento e 
desenvolvimento quanto à satisfação dos participantes no 
evento, quanto à aprendizagem, quanto ao impacto no cargo e 
quanto ao impacto nos resultados organizacionais; (5) ter 
desenvolvido ou está em desenvolvimento metodologia de 
ensino a ser aplicada nas ações de treinamento com vistas a 
criar, disseminar e armazenar os conhecimentos provindos das 
ações de treinamento e desenvolvimento. 

 

Com base nesta definição, 100% dos respondentes afirmaram que o PNC não 

foi institucionalizado no seu órgão. A Tabela 6(4) apresenta as ações que deveriam 

ter sido cumpridas até a data de aplicação do questionário junto aos gestores de 

T&D, ou ter cronograma previsto para sua execução no ano de 2009, para que o 
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PNC fosse considerado institucionalizado, nos termos da pesquisa. Os percentuais 

ali expostos representam o quantitativo daqueles órgãos que ainda não executaram 

as citadas ações. 

 

Tabela 6(4). Ações previstas no PNC cuja implantação deveria ter ocorrido, 
ou ter previsão para implantação até o final de 2009. Os valores da coluna 
à direita representam os percentuais de gestores de T&D da JF5 que 
informaram ter realizado as citadas ações em seus respectivos órgãos. 

Ações realizadas ou cronograma definido para execução em 
2009 Percentual 

Implantar programa de socialização para novos servidores 57% 
Implantar programa de formação e desenvolvimento de gestores-
educadores 43% 

Desenvolver e utilizar metodologia de ensino que possibilite a 
criação, disseminação e armazenamento dos conhecimentos 
provindos das ações de T&D 

29% 

Mapear as competências específicas  das unidades e as individuais 14% 
Avaliar sistematicamente as ações de T&D quanto à aprendizagem, 
à satisfação dos participantes, ao impacto no cargo e nos resultados 
institucionais 

14% 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 

Assim, entre os órgãos da JF5, 57% dos afirmam ter implantado programa de 

socialização para novos servidores, ou ter cronograma previsto para sua 

implantação até o final deste ano, já 43% informaram ter implantando, ou estar em 

vias de implantação, programa de formação e desenvolvimento de gestores-

educadores. Por sua vez, 29% dos gestores de T&D afirmam que a sua unidade 

implantou, ou está em vias de implantar, metodologia que propicie a criação, 

disseminação e armazenamento dos conhecimentos a partir dos eventos 

promovidos pela área. Dessas três ações, duas delas tiveram incremento se 

comparadas com o que fora executado em 2008. Conforme visto na Tabela 6(4), o 

percentual de unidades que chegou a implantar o programa de formação de novos 

servidores foi de 43%. Na mesma tabela verifica-se que 14% afirmaram ter 

desenvolvido, no mesmo ano, metodologia que propiciasse a criação, disseminação 

e armazenamento do conhecimento através das ações de T&D. Nos dois casos, o 

incremento de ações realizadas foi de 14%. 

Por outro lado, apenas uma unidade, de um total de oito, informa realizado ou 

estar em vias de realização até o final deste ano, o mapeamento das competências 
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das unidades e as individuais, e implantar processo de avaliação sistemática das 

ações de T&D quanto à aprendizagem, à satisfação dos participantes, ao impacto no 

cargo e nos resultados institucionais. 

Questionados sobre que variáveis estariam atuando, de forma a impossibilitar 

a execução das ações previstas no PNC, a partir de um rol de opções apresentadas 

no instrumento de pesquisa, os gestores de T&D apontaram com maior incidência, 

tendo sido respostas freqüente em 86% dos respondentes, o número reduzido e a 

falta de capacitação dos servidores na área de T&D, e a falta de apoio da 

administração no processo de implantação do PNC. Dos profissionais de T&D, 29% 

afirmaram que a infra-estrutura inadequada e a falta de recursos financeiros para 

realizar as ações do PNC interferiram nos resultados da área. Dentre outros fatores, 

foi citado a descontinuidade do PNC por parte do CJF e a falta de articulação entre 

as unidades de T&D da JF5 que não atuou buscando integrá-las. Não foi percebida 

por nenhuma unidade da JF5 a falta de interesse dos servidores em participar das 

ações de T&D, conforme aponta a Tabela 7(4). 

 

Tabela 7(4). Variáveis identificadas pelos gestores de T&D da Justiça 
Federal da 5ª Região, as quais estão dificultando a institucionalização do 
PNC. 

Variáveis que estão dificultando a institucionalização do PNC Percentual 
Falta de interesse dos servidores em participar das ações do Plano 
Nacional de Capacitação 0% 

Infra-estrutura inadequada 29% 
Falta de recursos financeiros para realizar as ações do Plano 
Nacional de Capacitação 29% 

Número reduzido de servidores na área de T&D 86% 
Falta de capacitação dos servidores na área de T&D 86% 
Falta de apoio da administração no processo de implantação 86% 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

4.2.4.7 Perspectiva 7: Integração das áreas de T&D da JF5 

 

Há quase um consenso entre os gestores de T&D da JF5 quanto à 

importância das ações de treinamento e desenvolvimento a serem planejadas, 

executadas e avaliadas de forma integrada, ou seja, envolvendo o TRF5 e as 

Seções Judiciárias sob sua jurisdição. Dos respondentes, 86% têm esse 
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entendimento, sendo que um deles entende que cada Seccional possui sua própria 

realidade e que, caso houvesse a necessidade de projetos comuns, cada unidade 

faria sua adequação e realizaria os ajustes cabíveis, conforme disposto no Gráfico 

4(4). 

 

Gráfico 4(4). Opinião dos gestores de T&D da 
JF5 quanto à importância de realizar em 
conjunto entre o TRF5 e SJs o planejamento, a 
execução e avaliação das ações de T&D. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Apesar do entendimento quase generalizado sobre a importância da 

articulação entre o TRF5 e as SJs respectivas para o planejamento, execução e 

avaliação das ações de T&D, todos os gestores da citada área afirmam que 

atualmente não há essa integração, embora considerem que a Administração do seu 

órgão apoiaria uma ação conjunta. Um dos gestores de T&D não respondeu à 

questão que indaga sobre esse respeito. 

 

4.2.4.8 Perspectiva 8: Atores institucionais que influenciam as ações de T&D 

na JF5 

 

Os gestores de T&D informaram que os mesmos atores que interferem 

positivamente são os mesmos que interferem negativamente. Tal flutuação decorre 

do comportamento manifestado, podendo se favorável, ou contrário às ações de 

treinamento, de acordo com seu entendimento e conveniência. 

Foram citadas pelos entrevistados, as seguintes categorias de atores: 

Presidente do TRF5; Diretores do Foro; Presidente da ESMAFE e Diretores dos 

Núcleos Seccionais respectivos; Juízes de 1º e 2º graus; Chefes de Gabinete dos 
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Desembargadores no TRF5; Diretores da área meio e fim; Gestores da área 

orçamentária e do planejamento. 

Os gestores de T&D apontaram como comportamentos que, quando 

expressos pelo Presidente do Tribunal e Diretores do Foro, impactam positivamente 

nas ações de T&D: o patrocínio à elaboração do planejamento estratégico do órgão 

e inserção de estratégias e projetos para o desenvolvimento de pessoas; a 

destinação de orçamento para realização de cursos e concessão de bolsas; a 

designação de mais servidores para a área de T&D; o apoio à realização do 

diagnóstico, planejamento e execução das ações de T&D pela área competente para 

tal; manifestação junto aos seus pares da valorização dos projetos e ações de T&D; 

e o incentivo a participação de servidores nos eventos de formação e 

desenvolvimento. 

Os referidos atores, por sua vez, impactam de forma negativa nas ações de 

T&D quando: decidem que ações de capacitação serão realizadas, levando em 

conta seus interesses e não procurando identificar as reais necessidades da 

instituição; não percebem a real função da área de treinamento, tendo-a como mera 

executora de suas decisões e, por conseguinte, acabam por não darem o apoio 

necessário e fundamental às ações de T&D; não autorizam a concessão de 

passagens e diárias para servidores participarem de eventos cuja matéria é do 

interesse do órgão; e priorizam as ações do PNA em detrimento às do PNC. 

Os gestores da área orçamentária atuam como cerceadores quando omitem 

informações sobre orçamento para capacitação de recursos humanos, ou quando 

dificultam o acesso às mesmas. Os gestores de planejamento, por sua vez, quando 

não promovem o planejamento estratégico, dificultam o alinhamento das ações de 

T&D às estratégias do órgão, uma vez que não encontram-se documentadas. 

A todos os gestores, aplicam-se, na opinião dos profissionais de T&D, os 

seguintes comportamentos, como limitantes dos resultados da área de T&D: a não 

liberação de servidores para participarem dos eventos de capacitação durante o 

expediente; o não incentivo para que os servidores apliquem nas suas rotinas de 

trabalho o que aprendeu durante os cursos; e quando se eximem do seu papel de 

gestor-educador. 

Entendem os gestores de T&D, conforme respostas manifestadas no 

questionário, que os comportamentos dos atores quando apóiam as ações de T&D, 

possibilitam maiores oportunidades de capacitação; estruturam as unidades de T&D 
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para atender às demandas provindas do PNC; aumenta a credibilidade na instituição 

como um todo, pois se passa a identificar as ações de treinamento como um 

importante diferencial em seu desenvolvimento. 

Do contrário, quando não se apóia as ações de T&D, gera-se frustração entre 

os servidores; impossibilita-se a unidade de treinamento de conseguir atender às 

demandas reais dos demais setores; tem-se a redução da participação dos 

servidores nas ações treinamento; diminui-se a oferta de eventos voltados para a 

capacitação de servidores; perde-se qualidade nos serviços prestados pelo órgão, 

tanto à clientela interna como à externa; gera-se descrença na área de treinamento 

e provoca-se atraso na implantação de trabalhos como os previstos no PNC. 

 
4.2.5 Resultados do questionário aplicado junto aos stakeholders de T&D da JF5 

 
Conforme registrado no tópico destinado à metodologia da pesquisa desta 

Dissertação, um dos grupos que compuseram a amostra da pesquisa foi o dos 

stakerholders envolvidos e identificados como atuantes no processo de educação 

corporativa da JF5, o que corresponde aos chefes de gabinetes de 

desembargadores do TRF5 e diretores da área meio e fim do TRF5 e SJs. Os dados 

relatados adiante se referem ao questionário aplicado junto àqueles sujeitos. A 

população das categorias sobreditas é integrada por 130 sujeitos, aproximadamente. 

Responderam ao questionário, 30 gestores, o que corresponde a uma amostra de 

22,6% do universo da pesquisa. No Gráfico 5(4), tem-se a distribuição da amostra 

por órgão da JF5. 

 
Gráfico 5(4). Distribuição da amostra de gestores da 
JF5 que responderam ao questionário divulgado 
junto à população-alvo. Resultados por órgão. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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Pela área de atuação do gestor, conforme Gráfico 6(4), tem-se que 57% dos 

respondentes são lotados na área meio, o que corresponde às unidades da 

Administração voltada para o apoio e suporte a todas as unidades do órgão; 43% 

ocupam função de gestão em secretaria de vara ou gabinete de desembargador, 

lotados, portanto, na área fim. 

 
Gráfico 6(4). Área de atuação dos gestores da JF5 
que responderam o formulário da pesquisa. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 

A aplicação deu-se através de formulário eletrônico disponibilizado na internet 

e divulgado junto à população-alvo através de mensagem encaminhada pela 

Diretora-Geral do TRF5 e Diretores Administrativos das SJs. Foi aplicado em maio e 

junho de 2009. 

O mencionado instrumento foi distribuído em cinco perspectivas. Cada uma 

delas, adiante, representa um sub-tópico desta seção.  

 

4.2.5.1  Perspectiva 1: Concepção dos Planos de T&D 

 

Ao apresentar a sentença “Os cursos oferecidos pela Justiça Federal da 5ª 

Região devem seguir um plano de formação e capacitação previamente definido”, 

77% dos respondentes afirmaram estar totalmente de acordo, 20% concordaram 

com a proposição e apenas 3% discordou, conforme Gráfico 7(4). 
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Gráfico 7(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto à 
realização de cursos na JF5 a partir de um plano de 
formação e capacitação previamente formatado. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Dentre os gestores, 60% têm total concordância de que a programação de 

cursos para formar e capacitar servidores da JF5 deve contar com a participação de 

magistrados e diretores, 37% concorda e 3% manifestou-se de forma contrária. No 

Gráfico 8(4) tem-se a disposição desses dados. 

 

Gráfico 8(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto à 
participação dos magistrados e diretores na 
programação de cursos da JF5. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

4.2.5.2  Perspectiva 2: Gestão do conhecimento através das ações de T&D 

 

No Gráfico 9(4), tem-se que todos os respondentes concordam que os cursos 

realizados na JF5 devem favorecer a criação e o compartilhamento do conhecimento 

entre os seus participantes, sendo que 30% concordam com essa condição e 70% 

afirmaram ter total concordância. 
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Gráfico 9(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto 
à adoção de modelo de cursos que favoreça à 
criação e compartilhamento do conhecimento entre 
os seus participantes. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Também foi manifestado posicionamento similar por parte dos gestores 

quanto ao armazenamento, à disponibilidade e divulgação do conteúdo criado e 

compartilhado nos cursos da JF5 para toda a organização, quando da sua 

conclusão; 100% concordam com essa iniciativa, sendo que desse montante 60% 

concordam integralmente, de acordo com o Gráfico 10(4). 

 

Gráfico 10(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto 
à disponibilização e divulgação do conteúdo criado 
e compartilhado nos cursos promovidos pela JF5, 
após sua conclusão. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 
4.2.5.3  Perspectiva 3: Integração das áreas de T&D da JF5 
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Também se posicionaram favoráveis quanto à importância das ações de T&D 

da JF5 serem planejadas, executadas e avaliadas de forma integrada entre o TRF5 

e as Seções Judiciárias respectivas; 43% foram totalmente de acordo e 57% 

manifestaram concordância. O Gráfico 11(4) reflete a opinião dos gestores da JF5 

quanto ao aspecto mencionado. 

 

Gráfico 11(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto à 
importância de realizar em conjunto entre o TRF5 e 
SJs o planejamento, a execução e avaliação das 
ações de T&D da organização em estudo. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

4.2.5.4  Perspectiva 4: Percepção da importância das ações de T&D para os 

resultados organizacionais 

 

De acordo com o Gráfico 12(4), dos respondentes, 97% afirmaram ter 

participado de curso promovido pelo órgão em que é lotado. Desse total, 77% 

participaram de eventos que contemplou conteúdo voltado para a gestão de 

pessoas, 73% freqüentou cursos jurídicos, igual percentual em curso de 

desenvolvimento gerencial, 47% em curso de informática e 23% em curso de 

atendimento ao público. 
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Gráfico 12(4). Participação dos gestores da JF5 em 
eventos de capacitação oferecidos pelo órgão. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Dos gestores, 93% informaram que seus colaboradores participaram de 

ações de T&D promovidas pelo órgão. Destes, a participação nos eventos internos 

deu-se na seguinte proporção: 33% em curso de atendimento ao público, 60% de 

informática, 60% de desenvolvimento gerencial, 67% de gestão de pessoas e 73% 

em cursos jurídicos, conforme Gráfico 13(4). 

 

Gráfico 13(4). Participação dos colaboradores de 
gestores da JF5 em eventos de capacitação 
oferecidos pelo órgão. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 

A fim de averiguar a efetividade das ações de T&D, na opinião dos gestores, 

apresentou-se, sobre o curso o qual tenha participado, a sentença: “o(s) curso(s) (...) 

oferecido(s) pelo órgão em que trabalha contribuiu(íram) para a melhoria dos 

resultados organizacionais”. 
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Somente 7% dos respondentes discordaram dessa afirmativa quando o curso 

mencionado foi na área jurídica e de informática. Sobre os cursos de atendimento ao 

público, de gestão de pessoas e de desenvolvimento gerencial, todos concordaram 

quanto à contribuição dos mesmos para os resultados organizacionais. Os índices 

percentuais encontram-se dispostos nos Gráficos 14(4) ao 18(4). 

 

Gráfico 14(4). Percepção dos gestores da JF5 quanto 
à contribuição dos cursos de Atendimento ao Público 
na melhoria dos resultados organizacionais. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

 

Gráfico 15(4). Percepção dos gestores da JF5 quanto 
à contribuição dos cursos de Informática na melhoria 
dos resultados organizacionais 

 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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Gráfico 16(4). Percepção dos gestores da JF5 quanto 
à contribuição dos cursos de Gestão de Pessoas na 
melhoria dos resultados organizacionais. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

 

Gráfico 17(4). Percepção dos gestores da JF5 quanto 
à contribuição dos cursos de Desenvolvimento 
Gerencial na melhoria dos resultados organizacionais. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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Gráfico 18(4). Percepção dos gestores da JF5 
quanto à contribuição dos cursos Jurídicos na 
melhoria dos resultados organizacionais. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
 
 

4.2.5.5  Perspectiva 5: Modalidades de ensino 

 

Sobre as modalidades de ensino, postou-se no formulário de pesquisa a 

afirmação “Os cursos realizados pela Justiça Federal da 5ª Região poderiam ser 

realizados, complementarmente aos presenciais, na modalidade a distância 

(videoconferência, on line, etc.)”. De acordo com o Gráfico 19(4), sobre esse 

aspecto, os gestores se pronunciaram nos seguintes termos: 40% concordaram 

totalmente, 47% concordaram, 10% discordaram e 3% discordaram totalmente. 

 

Gráfico 19(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto à 
realização dos cursos promovidos pela instituição em 
estudo na modalidade a distância. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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Utilizando o seguinte conceito de universidade corporativa para a Justiça 

Federal da 5ª Região 

Uma Universidade Corporativa da Justiça Federal da 5ª 
Região, mantidas as particularidades e necessidades 
específicas de treinamento de cada órgão, planejaria, 
executaria e avaliaria de forma integrada entre o TRF5 e 
Seções Judiciárias, os programas de formação e de 
desenvolvimento de pessoas. Os currículos para cada tipo de 
cargo e área seriam elaborados com base nas competências 
necessárias para o bom desempenho do funcionário e da 
organização, estando alinhados à estratégia e resultados 
institucionais.Os cursos para atender os currículos previamente 
estabelecidos, seriam ministrados por instrutores internos 
(magistrados e servidores) ou Instituições de Ensino Superior 
renomadas, através de modalidades presenciais e a distância. 

 

Buscou-se obter a percepção dos gestores da JF5 quanto à importância de 

implantação de uma universidade corporativa na instituição em estudo. À sentença 

“a implantação de uma universidade corporativa na Justiça Federal da 5ª Região 

traria melhorias para os resultados organizacionais”, registrou-se as seguintes 

opiniões, conforme consta no Gráfico 20(4): 43% concordou totalmente, 47% 

concordou e 10% manifestou desacordo quanto à sentença. 

 

Gráfico 20(4). Opinião dos gestores da JF5 quanto às possíveis 
melhorias trazidas aos resultados da instituição em estudo, a 
partir da implantação de uma universidade corporativa. 

 
Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 20(4) estão em consonância com a 

opinião dos gestores da JF5 quanto aos princípios e diretrizes da educação 



 127

corporativa, uma vez que consideraram relevantes para serem aplicados nas ações 

promovidas pela unidade de T&D do órgão em que são lotados. 

A seguir, alguns comentários que expressam a opinião dos gestores da JF5 

quanto à implantação de uma universidade corporativa na organização em estudo: 

A educação a distância é a forma que as Instituições estão 
buscando atualmente para capacitar os seus servidores. Dessa 
forma, entendo a proposta da educação corporativa, através da 
criação de universidade corporativa, seria uma inovação ao 
processo de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da 
5ª Região. (Gestor 1). 
 
A questão da Universidade Corporativa contribuiria em muito 
no desenvolvimento técnico dos servidores, muitas vezes 
envolvido apenas com a rotina prática, sem entender o porquê 
daquelas rotinas. Também serviria como fonte de grande valia 
no aprimoramento técnico dos servidores, auxiliando-os em 
suas avaliações de desempenho. (Gestor 2). 

 

4.2.6 Considerações sobre a problemática da modernização das ações de T&D na 

JF5 

 

Sobre o PNC, constatou-se que suas diretrizes e princípios estavam em 

consonância com aqueles preconizados por Meister (1999) e Eboli (2004). Para 

cada fator condensador dos elementos previstos pelas citadas autoras, foi possível 

identificar uma diretriz, princípio, ou ação correspondente no citado programa. 

Estavam, também, em consonância com os fatores identificados nesta Dissertação 

como recomendados no processo de institucionalização do modelo de educação 

corporativa para organizações públicas, derivados daqueles listados pelas 

mencionadas autoras. Daí, poder se afirmar que o PNC possibilita viabilizar a 

aplicação dos princípios e diretrizes da educação corporativa à Justiça Federal. 

No âmbito da JF5, averigou-se que, as ações do PNC para as quais não 

havia obrigatoriedade de executá-las, mediante imposição normativa, estas não 

ocorreram, ou ocorreram, apenas, parcialmente. 

Nos Quadros 2, 3 e 4(4) tem-se os fatores identificados nesta Dissertação 

como recomendados no processo de institucionalização do modelo de educação 

corporativa. Tem-se, também, as premissas, diretrizes e ações previstas no PNC 

correspondentes àqueles fatores, bem como a existência de normativos que impõe a 
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obrigatoriedade da sua execução. Consta, ainda, a inserção daqueles elementos no 

Plano de Capacitação da JF5. 

Verifica-se que dentre as 16 diretrizes, princípios ou ações previstos no PNC 

e alinhados com o modelo da educação corporativa, conforme observado no Quadro 

2(4), apenas três obtiveram resultados positivos, ou foram desprendido esforços 

para o alcance dos objetivos do PNC. Vê-se que desses três resultados, apenas um 

demandou esforços diretos da JF5: definir estrutura organizacional compatível com a 

estratégia da educação corporativa. 

Empreendido por alguns órgãos da JF5, tem-se os itens assinalados no 

Quadro 3(4). Importa salientar que dentre esses quatro itens, a realização ou 

observação deles nas ações de T&D dos órgãos da JF5, não atingiu índice superior 

a 50%, mostrando que há dificuldades de operacionalização em pelo menos metade 

da estrutura organizacional. 

Correspondente a um percentual superior a 50% dos parâmetros afins ao 

modelo da educação corporativa, tem-se no Quadro 4(4) as diretrizes, premissas ou 

ações previstas no PNC e não realizadas pelos órgãos da JF5. Tais resultados não 

se coadunam com a visão apresentada pelos gestores da JF5, uma vez que eles 

reconhecem que os princípios e diretrizes da educação corporativa são importantes 

para a efetividade das ações de T&D na JF5. 

Do outro lado, tem-se os gestores de T&D, atores institucionais cuja influência 

na institucionalização do PNC na JF5 é por deveras significativa, os quais 

reconhecem a importância dos princípios e diretrizes do citado Plano. No entanto, 

apontam uma série de fatores que estariam dificultando a implementação do citado 

plano no âmbito do seu órgão. Destaca-se, ainda, que muitas das demandas 

apontadas como emergentes com o advento do PNC, já eram normatizadas desde 

2002, entretanto, inexistiam sanções pela sua não execução. 

Esse descompasso organizacional entre aquilo que o discurso dos gestores 

da JF5 apontam como importante para a instituição e aquilo que efetivamente se 

realiza, revela um vácuo onde se faz necessária a adoção de ações efetivas que 

visam garantir a institucionalização do PNC no órgão em estudo. 

Desta análise, apreende-se que, a partir do modelo proposto por Tolbert e 

Zucker (2007), não se institucionalizou o processo de mudança proposto pelo PNC 

na JF5, a despeito de se fazerem presentes mecanismos coercitivos, miméticos e 

normativos. O primeiro estágio desse processo, a habituação, refere-se a 
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comportamentos adotados por atores para solucionar problemas e evocados com 

um mínimo de esforço (TOLBERT; ZUCKER, 2007). O contexto organizacional 

analisado revela a manifestação de comportamentos opostos a esta situação, em 

que não se tem manifestações de esforços capazes de romper com o paradigma 

não condizente com o modelo de educação corporativa proposto para a Justiça 

Federal. 

As mudanças propostas pelo PNC integram um processo de 

desinstitucionalização e institucionalização de um novo modelo de educação. Na 

próxima seção deste Capítulo, serão abordadas recomendações à Administração da 

JF5 que visam garantir a desinstitucionalização do paradigma tradicional de T&D, 

em vigência, a fim de institucionalizar o PNC naquele órgão. 
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Quadro 3(4). Relação e situação das premissas, diretrizes e ações previstas no PNC e presentes no âmbito da JF5, com os fatores 
recomendados para garantir a institucionalização da educação corporativa 

 

Fatores recomendados para garantir a 
institucionalização da educação corporativa 

Premissas, diretrizes, 
ações previstas no PNC 

Há norma que obriga a sua 
execução ou observância 
na elaboração de ação de 

capacitação? 
Status na JF5 

·         Deve ser constituído um conselho gestor 
composto pelos profissionais de treinamento e 
desenvolvimento, lideranças e gerentes da 
organização, sob o qual recairá as atribuições de 
definir a missão da universidade corporativa, seus 
princípios, regulamentação, propor planos de formação 
e desenvolvimento, dentre outras questões 
norteadoras para sua implantação e manutenção; 

Ação realizada na 
concepção do PNC, sob 
a coordenação do CJF 

Não se aplica Realizado em nível nacional, 
sob coordenação do CJF 

·         Dever ser garantida dotação orçamentária para 
a implantação e manutenção da universidade 
corporativa; 

Dotação orçamentária 
perene e suficiente para 
realização das ações do 

PNC 

Com o Princípio da Eficiência 
no serviço público, há 

previsão de desenvolvimento 
continuado do seu quadro de 

funcionários 

Orçamento disponível e em 
montante suficiente para 

realizar as ações do PNC. O 
repasse é realizado via CJF 

para os TRFs e esses destinam 
frações às Seções Judiciárias 

sob sua jurisdição 

·         Deve ser definida estrutura organizacional 
compatível com a nova estratégia de educação 
corporativa, bem como atribuições que levem à sua 
consecução; 

Fortalecer as áreas de 
treinamento e 

desenvolvimento para 
atuarem de forma 

autônoma, crítica e 
inovadora 

Não 

Desde o lançamento do PNC, a 
Administração da JF5 já 
empreendeu ações que 

garantem a ampliação do 
quadro de funcionários de T&D 

em quase 100% 
 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009. 
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Observando os dados dispostos no Quadro 3(4), o qual trata das premissas, 

diretrizes e ações previstas no PNC e presentes no âmbito da JF5, quando da 

realização da pesquisa, verifica-se que duas delas independem de arranjos ou 

procedimentos próprios da Administração da instituição em estudo. A primeira, já 

consolidada, refere-se à concepção dos princípios da educação corporativa na 

organização, a qual recaiu sob responsabilidade central do CJF, tendo sido 

garantida a participação dos profissionais de T&D de todos os órgãos da Justiça 

Federal. 

A segunda premissa decorre da destinação de recursos para a implantação e 

manutenção das ações relacionadas à educação corporativa. O orçamento 

repassado ao TRF5 e distribuído por este às Seccionais já vem pré-definido em 

rubrica própria, não podendo ser aplicado em atividade distinta de capacitação de 

recursos humanos. À Administração dos órgãos da JF5 cabe, somente, executar o 

orçamento destinado. 

A única das premissas, diretrizes e ações previstas no PNC cuja competência 

para sua execução seria privativa da Administração da JF5 e a qual encontra-se 

efetivamente implantada é a concepção de uma estrutura organizacional compatível 

com a nova estratégia de educação corporativa. 

Ver-se-á com a análise do Quadro em comento, articulada com a dos 

Quadros 4(4) e 4(5), que as ações administrativas centralizadas foram deflagradas, 

porém não foram obtidas respostas efetivas nas unidades de T&D, inclusive 

naquelas dos órgãos centrais, sendo esse, uma das variáveis que inviabilizou a 

consolidação do PNC na Justiça Federal. 
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Quadro 4(4). Relação e situação das premissas, diretrizes e ações previstas no PNC e seguidas parcialmente pela JF5, com os 
fatores recomendados para garantir a institucionalização da educação corporativa (Continua na próxima página). 

Fatores recomendados para garantir a 
institucionalização da educação corporativa Premissas, diretrizes, ações 

previstas no PNC 

Há norma que obriga a sua 
execução ou observância na 

elaboração de ação de 
capacitação? 

Status na JF5 

·         Envolver as lideranças na concepção do 
processo de aprendizagem, capacitando-a para atuar 
no papel de gestor educador, a partir do 
desenvolvimento de suas competências gerenciais; 

Capacitar dirigentes da Justiça 
Federal no Programa de Formação de 
Gestor-Educador. Há, ainda, previsão 
de que o planejamento das ações de 
educação deverão envolver todas as 
partes interessadas, as quais deverão 

acompanhar desde a fase de 
planejamento à fase de avaliação dos 

resultados das ações de ensino. 

A norma obriga a realização de 
ações de desenvolvimento 

gerencial. No entanto, não há 
obrigatoriedade de que essas 

ações cumpram o plano de 
formação do Gestor-Educador 

proposto no PNC 

43% das unidades da JF5 informaram 
ter realizado ações de capacitação 

para formar gestor-educador. Não há 
registro de sistematização de ação 

que garanta a participação de 
gestores na elaboração das 
atividades de capacitação 

·         O currículo para formação de novos 
funcionários deve contemplar conteúdo que favoreça 
ao participante desenvolver visão sistêmica da 
organização, compreendendo o papel da sua unidade 
nos resultados organizacionais, assim, como deverá 
concentrar ações educacionais associadas à 
disseminação da cultura de responsabilidade social; 

Desenvolver conteúdos, programas e 
ferramentas para formação inicial e 

aprimorado continuado 

Não. No entanto, há meta para 
ser cumprida até final de 2009, 

onde consta que deverá ser 
promovida a ambientação de 
100% dos servidores recém 

ingressos no órgão 

43% das unidades da JF5 informaram 
ter programa de formação de novos 

servidores. No entanto, não se sabe o 
percentual de formação efetiva 

·         Definir e executar uma estratégia de 
comunicação atingindo as lideranças, clientela interna 
e externa, fornecedores em potencial e sociedade; 

Foi definido em 2007 um dia nacional 
para lançamento do PNC em toda a 
Justiça Federal. No entanto, muito 

embora haja informações no portal da 
Justiça Federal, a campanha de 
comunicação concentrou-se no 

público interno 

Não 

Na JF5, a estratégia de comunicação 
foi montada somente no período de 
lançamento. No entanto, isso se deu 
somente em 57% das unidades da 

JF5. 

·         Fomentar entre os funcionários da organização, 
cultura de aprendizagem continuada, bem como 
desenvolver competências gerenciais que favoreçam 
a criação de um ambiente de trabalho favorável à 
aprendizagem; 

Estimular o autodesenvolvimento, a 
aprendizagem continuada e o 

compartilhamento do conhecimento 
Não 

29% dos gestores de T&D da JF5 
informaram promover estímulos para 
o compartilhamento e socialização do 

conhecimento; 43% buscam 
formentar cultura da aprendizagem 

continuada e 57% incentivam o 
autodesenvolvimento 
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Fatores recomendados para garantir a 
institucionalização da educação corporativa 

Premissas, diretrizes, 
ações previstas no PNC 

Há norma que obriga a sua 
execução ou observância na 

elaboração de ação de 
capacitação? 

Status na JF5 

·         Incluir no plano estratégico da organização, a 
implantaçao da educação corporativa e, caso não haja 
estratégia definida de forma sistemática, deve haver um 
esforço da administração para elaborá-la paralelamente aos 
primeiros estágios de implantação do modelo de ensino em 
questão; 

As ações de 
desenvolvimento de 

pessoas devem estar 
consonantes com a 

estratégia de cada órgão 

A Resolução 70/2009 do CNJ 
determina que até dezembro de 
2009 todos os Tribunais tenha 

elaborado seu Plano Estratégico. 
Define, também, que deva haver 

estratégia específica para o 
desenvolvimento de pessoas 

Determinação não cumprida. 
Somente TRF5 tem Plano 
sistematizado. Deve ser 

elaborado, por força da Portaria 
70/2009 do CNJ, Plano 

Estratégico da JF5 até dez/2009 

·         O sistema de educação deve ser alinhado com as 
estratégias da organização, assim como integradas às 
rotinas de trabalho; 

As ações de 
desenvolvimento de 

pessoas devem estar 
consonantes com a 

estratégia de cada órgão 

Artigo 3º, Inciso VI, do Anexo III 
da Portaria Conjunta 03/2007 

dos Tribunais Superiores e CJF 

Determinação não cumprida. 
Somente TRF5 tem Plano 
sistematizado. Deve ser 

elaborado, por força da Portaria 
70/2009 do CNJ, Plano 

Estratégico da JF5 até dez/2009 

·         Deve-se implantar o modelo de gestão de pessoas 
por competências, servindo como referência para o 
estabelecimento do currículo da universidade corporativa; 

Deve-se mapear as 
competências fundamentais, 
gerenciais e específicas de 
cada unidade-sistema da 
Justiça Federal, a fim de 

alinhar as ações de 
capacitação com as 

referidas competências 

Não. No entanto, há previsão de 
metas para o mapeamento 

14% das unidades da JF5 
informaram ter realizado 

mapeamento de competências e 
observá-las na elaboração das 

suas ações de capacitação 

·         Deve-se definir o público-alvo a ser contemplado 
pelas ações da universidade corporativa, assim como 
desenvolver produtos compatíveis com suas características, 
observando que os produtos educacionais deverão 
contemplar toda a cadeia de produção da organização; 

As ações do PNC 
contemplam apenas o 

público interno da Justiça 
Federal 

Não se aplica 

Eventualmente, realiza-se ações 
de capacitação para público 

externo. No entanto, tais ações 
visam sanar uma demanda 

específica, tais como, formação de 
conciliadores. 

·         Definir o modelo pedagógico sobre o qual ficarão 
albergadas as ações educacionais, servindo de orientação 
para o planejamento, execução e avaliação das mesmas; 

O PNC é o Projeto Político 
Pedagógico da Justiça 

Federal 

Apenas alguns aspectos do PNC 
são obrigatórios. 

Apesar do PNC definir o modelo 
pedagógico, 71% dos gestores de 
T&D da JF5 afirmam que as ações 
da área não sofreram mudanças 

com o advento do citado Programa 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009.
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As premissas, diretrizes e ações de educação corporativa previstas no PNC e 

relatadas no Quadro 4(4) ainda não foram plenamente incorporadas às rotinas das 

áreas de T&D da JF5. 

Dentre aquelas parcialmente observadas e com maior grau de adesão quanto 

às práticas adotadas pelos órgãos da JF5, encontramos o envolvimento das 

lideranças na concepção do processo de aprendizagem, a formação de novos 

servidores com foco no desenvolvimento da visão sistêmica da organização e o 

fomento de uma cultura de aprendizagem continuada. Essas premissas são 

observadas por 43% dos órgãos da JF5, os quais informaram adotar ações que as 

viabilizem no seu âmbito de competência. 

Com um índice mais modesto, 29%, algumas unidades de T&D da JF5 

informaram fomentar entre os funcionários da organização cultura de aprendizagem 

continuada, bem como desenvolver competências gerenciais que propiciem a 

criação de um ambiente de trabalho favorável à aprendizagem. Com o mesmo índice 

percentual, 29%, tem-se que dois órgãos da JF5 orientam suas ações de 

educacionais, desde o planejamento até a fase de avaliação, a partir do modelo 

pedagógico estabelecido no PNC. 

Apenas um dos órgãos da JF5, o que equivale a 14% do universo, informou 

ter mapeado as competências organizacionais e gerenciais, sendo as mesmas 

observadas na elaboração das ações de T&D. De forma sistematizada, porém se o 

devido acompanhamento, apenas o TRF5, o que equivale a 14% do universo em 

estudo, possui Plano Institucional sistematizado. Ressalta-se, entretanto, que as 

ações de educação não estão expressamente alinhadas com o citado Plano. 

Não há estratégia de comunicação estabelecida em qualquer dos órgãos da 

JF5 a fim de disseminar as diretrizes e premissas da educação corporativa. 

Eventualmente, alguma nota é divulgada. Também de forma eventual, se oferta 

ações de capacitação para a cadeia de valor da JF5 compreendida pelo público 

externo ao órgão, tais como advogados e conciliadores. 

Dentre os fatores recomendados para garantir a institucionalização da 

educação corporativa numa organização (EBOLI, 2004; MEISTER, 1999) 

relacionados com as premissas e diretrizes previstas no PNC e parcialmente 

observadas pelos órgãos da JF5, conforme dados no Quadro 4(4), tem-se que 33% 

dos itens são de caráter obrigatório. Apesar do caráter normativo, nenhum desses 

itens são plenamente cumpridos. Ressalta-se, ainda, que neste rol, aqueles em que 
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a norma define sanções caso não seja observado – desenvolvimento gerencial com 

foco no papel do gestor-educador -, o percentual é mais elevado. Onde não se 

verifica a existência de norma vinculada à sanção, caso não se dê o seu 

cumprimento, verifica-se o baixo percentual de unidades de T&D da JF5 que 

cumprem ou buscam atingir as metas relacionadas às premissas e diretrizes da 

educação corporativa. 

No Quadro 5(4), onde se tem o registro das premissas e diretrizes não 

cumpridas ou observadas pelos órgãos da JF5 e relacionadas aos fatores 

determinantes para a institucionalização da educação corporativa e previstos no 

PNC, verifica-se que não há, para nenhum desses elementos, norma definida. 
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Quadro 5(4). Relação e situação das premissas, diretrizes e ações previstas no PNC e não cumpridas ou observadas pela JF5, com 
os fatores recomendados para garantir a institucionalização da educação corporativa 

Fatores recomendados para garantir a 
institucionalização da educação corporativa 

Premissas, diretrizes, 
ações previstas no PNC 

Há norma que obriga a sua 
execução ou observância 
na elaboração de ação de 

capacitação? 
Status na JF5 

·         Deve ser selecionados no ambiente 
organizacional ou externo a ele, parceiros de 
aprendizagem para atuar como consultor e/ou 
instrutor, observando o perfil adequado ao novo papel 
de facilitador da construção do conhecimento coletivo 
e, por conseguinte, organizacional; 

Articular parcerias entre 
organizações 

governamentais e não 
governamentais para 

viabilizar políticas 
públicas e ações 
exemplares de 

capacitação 

Não 

Na JF5, contrata-se 
prestadores de serviços de 

acordo com a necessidade de 
capacitação. Não há sistema 
de cadastro para estabelecer 

parcerias ou convênios a partir 
de critérios pré-definidos 

·         Mediante estudo sobre as características da 
população, meios técnicos disponíveis e modelo 
pedagógico que fundamentará as ações da 
universidade corporativa, deve-se definir quais 
tecnologias e soluções de ensino serão adotadas; 

No PNC consta a 
descrição detalhadas das 
tecnologias e soluções de 

ensino, a partir de 
diagnóstico e análise 

institucional realizada por 
comissão criada para 

este fim 

Não. No entanto, tem 
previsão de meta de ampliar 
em 50% a oferta de cursos 

on-line, seja via CJF, seja via 
criação de novos pólos de 

EaD. Há, também, a meta de 
implantar até final de 2009 o 

Portal de Desenvolvimento da 
Justiça Fedeal 

Ação não realizada na JF5 

·         Criar um sistema de avaliação das ações da 
universidade corporativa nos resultados 
organizacionais; 

Sistematizar a avaliação 
de resultados das ações 

de T&D 
Não 

Apenas 14% das unidades da 
JF5 informaram avaliar 

sistematicamente as suas 
ações de capacitação 

·         Capacitar os profissionais de T&D quanto às 
competências requeridas para implantar e manter uma 
universidade corporativa; 

Constituir uma rede 
nacional de formação de 
profissionais das áreas 

de T&D 

Não. No entanto, há previsão 
de meta para capacitar 90% 
dos profissionais de T&D, até 
o final de 2009, para atuarem 
na implementação do PNC. 

Nenhuma ação foi 
empreendida pelo CJF ou 

TRF5 neste sentido 

Fonte: Análise de dados da Pesquisa 2009 
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4.3 Recomendações para institucionalização da educação corporativa na 
JF5 
 

Os elementos adiante elencados não têm originalidade quanto à sua 

essência, uma vez que o PNC já trás em sua estrutura toda a metodologia a ser 

seguida pelos órgãos da Justiça Federal, a fim de garantir a institucionalização do 

citado Plano. No entanto, haja vista a descontinuidade, principalmente no nível de 

coordenação exercido pelo CJF, o PNC não foi consolidado na JF5. Assim, as 

recomendações aqui propostas refletem ajustes às diretrizes inicialmente propostas 

para a implantação e implementação do PNC pelo CJF, adequando-as ao contexto 

da JF5. 

Antes, entretanto, de tecer as recomendações, ora pretendidas, cabe listar as 

ações já em andamento na JF5 e que, quando efetivadas, terão impacto positivo no 

processo de institucionalização da educação corporativa, ou seja, ampliação do 

quadro de funcionários e a elaboração do planejamento estratégico. 

O reduzido quadro de funcionários de T&D na JF5, apontado como um dos 

fatores que limitaram a modernização das práticas de T&D na instituição em estudo, 

embora ainda presente quando da conclusão desta Dissertação, há de ser sanada 

em futuro breve, haja vista a ampliação no número de funções comissionadas para a 

citada área com a publicação da Resolução nº. 12/2009 do TRF5. Entretanto, 

recomenda-se, que a administração dos órgãos que integram a JF5 tenham 

urgência na composição desse quadro, bem como que busquem servidores com o 

perfil adequado para atuarem nas Seções de T&D. 

Quanto ao planejamento estratégico, conforme já dito anteriormente, norma 

do CNJ atribui caráter de obrigatoriedade para todos os Tribunais. No âmbito da 

Justiça Federal, está em vias de regulamentação que cada Região da Justiça 

Federal, a partir da participação de magistrados e servidores do 1º e 2º Graus, tenha 

seu planejamento. Conforme modelo proposto pelo CNJ, deverão ser atribuídas 

metas para cada tema e objetivo estratégico, bem como os respectivos projetos para 

o alcance dos resultados indicados. Ainda, conforme resolução em prelo, tem-se a 

determinação de que todos os Tribunais e Seccionais deverão alinhar seus projetos 

com aqueles elementos do planejamento estratégico regional. O desdobramento 

deste projeto, ou seja, o acompanhamento do alcance dos resultados e metas será 

objeto de apreciação por comitês institucionais da Justiça Federal, que corresponde 
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ao corpo estratégico de cada órgão, por comitês regionais, composto por 

representantes estratégicos regionais e, comitê nacional, dos quais participarão os 

diretores-gerais de cada Tribunal Regional Fedeal. Tem-se, ainda, que deverão ser 

encaminhados relatórios para o CNJ, constando os resultados alcançados. Junto ao 

Tribunal de Contas da União, a prestação de contas deverá ser tomada, atendendo 

ao que preceitua a Instrução Normativa/TCU nº 57/2008 e detalhada no acórdão nº 

346/2009 – TCU – 2ª Câmara, publicado em 20 de fevereiro de 2009, citado adiante: 

1.5.1.4. faça constar do Relatório de Gestão, todos os 
conteúdos exigidos na Instrução Normativa – TCU nº 57, de 
2008, que substituiu a IN-TCU nº 47, de 2004, e nas decisões 
normativas complementares, em especial no que diz respeito à 
descrição dos indicadores de gestão utilizados para gerenciar a 
conformidade, o desempenho e a avaliação dos resultados da 
execução dos programas governamentais e/ou ações 
administrativas, levando em conta os resultados quantitativos e 
qualitativos alcançados e a eficácia, eficiência e efetividade no 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, com 
esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que 
inviabilizaram o seu cumprimento. 

 

Vê-se, pois, que no âmbito do Judiciário Federal há elementos normativos e 

coercitivos que poderão atuar como variáveis favoráveis à institucionalização do 

PNC. Para tanto, suficiente faz-se a definição de objetivos e metas, a constar no 

planejamento estratégico da JF5, que venham a contribuir para a implantação e 

consolidação da educação corporativa no citado órgão. 

Outros instrumentos normativos poderão ser criados na esfera de atuação da 

JF5. Recomenda-se que seja baixado ato administrativo definindo data para 

apresentação de planos de formação e desenvolvimento, com abrangência mínima 

de um ano. Recomenda-se, ainda, que sejam definidos os atores institucionais que 

participarão da elaboração deste, além dos técnicos de T&D. Isso está em acordo 

com princípios e diretrizes sugeridos por Meister (1999) e Eboli (2004), bem como 

em consonância com a opinião dos gestores da JF5. No Gráfico 8(4), consta que 

60% dos sujeitos que integraram a referida amostra, registraram que concordam 

totalmente com a participação de magistrados e diretores na elaboração da 

programação de cursos da JF5. 37% concordaram e 3% manifestaram-se 

contrariamente.   

Considerando o disposto nas normas que regulamentam o PNC quanto à 

responsabilidade pela sua execução, propõe-se, aqui, que no âmbito da JF5, que o 
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NDRH, órgão regional responsável pela coordenação das ações de formação e 

desenvolvimento na instituição em estudo, em conjunto com cada unidade de T&D 

das Seccionais sob jurisdição do TRF5, venha a articular as ações necessárias para 

implantar o mencionado Programa. 

Convém, a partir dessa premissa, que se estabeleça uma rede de integração 

e compartilhamento do conhecimento organizacional no que tange às práticas de 

educação corporativa na JF5. Essa experiência poderá servir como processo de 

aprendizagem para, adiante, sob a coordenação da área de T&D, estender essa 

prática a outras unidades da organização, em âmbito de cada órgão, assim como 

regional. Essas mudanças não poderão ser implantadas sem a devida capacitação 

dos funcionários que integram e integrarão as unidades de T&D. 

O programa para formação e desenvolvimento dos servidores que atuam em 

T&D já se encontra delineado no PNC. Seria importante que o TRF5, via NDRH, 

contrata-se empresa para executá-lo, contemplando, assim, todo o quadro de T&D 

da JF5. Espera-se que, ao término do processo de formação, os citados servidores 

sejam capazes de planejar, executar e avaliar as ações de T&D, aplicando em todas 

essas etapas os conceitos e metodologias da educação corporativa. 

Para a etapa de planejamento, convém que sejam contempladas 

competências que garantam a assimilação de conceitos, princípios, diretrizes, 

sistemas, modalidades de ensino, metodologias, tecnologias e tipos de diagnósticos 

relacionados à educação corporativa. 

É desejado, também, que sejam habilitados quanto à modalidade de 

educação a distância. Adiante, serão discorridas com detalhes, considerações sobre 

essa modalidade de ensino. 

No tocante à avaliação das ações de T&D, convém que os técnicos de T&D 

da JF5 sejam habilitados na aplicação de métodos e instrumentos de avaliação que 

contemplem a satisfação dos participantes nos eventos – avaliação de reação -, a 

avaliação de aprendizagem, a de impacto no cargo e nos resultados institucionais. 

Não previsto no PNC, porém, importante para a proposição e 

acompanhamento dos projetos afins àquele programa, é o plano de capacitar os 

gestores de T&D em técnicas de planejamento e gestão de projetos. Dentre os 

projetos a serem capitaneados por essa área, se levada adiante a proposta de se 

implantar o modelo de educação corporativa na JF5, tem-se o modelo de gestão de 

pessoas por competências. 
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Para tanto, inicialmente, deve ser realizado o mapeamento de competências 

da organização, por área e função. Neste sentido, sugere-se a realização das 

seguintes ações: capacitação dos técnicos de T&D quanto à metodologia de 

diagnóstico de competências; a disseminação dos princípios, diretrizes e aplicação 

desse modelo junto a magistrados e servidores da JF5; estabelecer parceria junto ao 

CJF para promover no âmbito da JF5, o mapeamento e avaliação das competências 

por área e individuais, a fim de compor o plano de formação e desenvolvimento com 

base nesses dados. 

Outra diretriz que deve ser observada para consecução da institucionalização 

da educação corporativa na JF5 é a formação de gestores-educadores. Essa ação 

poderá ser empreendida a partir do Programa de Desenvolvimento Gerencial, 

tomado como obrigatório com o advento do PNC. Recomenda-se promover 

programação que tenha como objetivo, incutir no quadro de gerentes da JF5 as 

habilidades afins ao papel do gestor-educador. Convém, entretanto, antes de 

realizar tais ações, que seja empreendido o mapeamento de competências 

relacionadas ao perfil do gestor-educador. Uma vez concluído esse mapeamento, 

importa realizar a avaliação das competências comportamentais para, só então, 

definir as ações que irão compor a formação dos gestores-educadores. Após 

período a ser definido no escopo do projeto, deverá ser realizada avaliação de 

impacto no cargo do gestor, bem como nos resultados organizacionais. Paralelo a 

esse processo, além do corpo gerencial, há de se fomentar em toda a organização 

uma cultura que valorize a educação continuada. 

Muito embora o PNC tenha instituído o benefício Adicional de Qualificação, 

este orienta o servidor a cumprir banco de horas para receber a mencionada 

melhoria em sua remuneração. Entretanto, não orienta sobre a importância do 

aprendizado continuado, bem como, sobre a gestão do seu desenvolvimento. A 

atuação do gestor-educador, como disseminador do modelo de educação 

corporativa, aliado com plano de marketing continuado e dirigido à 

institucionalização dessa cultura, bem como a promoção de ações de formação e 

desenvolvimento, também continuada, e elaborada segundo as competências 

mapeadas e alinhadas às estratégias institucionais, certamente contribuirão para a 

modelagem desses valores na JF5. 
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4.4 Propostas para contribuição da educação corporativa na JF5 à gestão 
do conhecimento organizacional 

 

Segundo Eboli (2004), através de recursos digitais, a aprendizagem virtual 

tem causado forte impacto nas empresas, o que as leva a reavaliar seus tradicionais 

centros de treinamento. Através do ensino on-line, dentre outras vantagens, Eboli 

(2004) menciona a facilidade em compartilhar o comportamento organizacional. O 

ensino on-line, é uma dentre tantas outras possibilidade da EaD. 

Sobre a EaD, como bem ressaltado no PNC, importa que “a implantação de 

uma base de educação a distância na Justiça Federal não deve representar apenas 

a utilização de uma nova tecnologia educacional, mas a adoção de novos valores 

institucionais relacionados à educação profissional” (CJF, 2007, p. 36). Isso, por sua 

vez, implica em capacitar, também, o quadro de instrutores internos, de forma que 

possam mediar a construção do conhecimento organizacional, através de 

tecnologias e práticas de ensino a distância que contemplem a criação e 

compartilhamento do conhecimento. Não menos importante, é fomentar na 

organização, uma cultura que valorize a construção do conhecimento coletivo, bem 

como dissemine as vantagens associadas ao modelo de capacitação a distância. 

Como ressaltado, anteriormente, nesta Dissertação, o que se propõe é 

complementar a modalidade de ensino presencial com a tecnologia de EaD, o que 

garantirá ganhos para os servidores e para a organização. Esses ganhos deverão 

ser objeto de estudo pela área de T&D e submetido aos comitês institucionais e 

regionais estratégicos, a fim de virem a compor as estratégias, resultados e metas 

estabelecidas para a área de T&D. 

Convém ressaltar, por outro lado, que o estudo realizado em 2007, por 

Comissão constituída por servidores da Justiça Federal, a fim de verificar a 

viabilidade de implantação da EaD na instituição, apontou que na JF5, todas os 

órgãos comportam as tecnologias de ensino sugeridas pelo PNC, à exceção da 

videoconferência, para a qual teria que ser destinada recursos para albergar as 

Subseções Judiciárias. Esse estudo gerou o item do PNC relativo à EaD aplicada à 

Justiça Federal. 

Ressalta-se, ainda, que consta no mencionado Programa que a unidade 

organizacional que vier a atuar como pólo de EaD, poderá, caso queira, requerer do 

Centro de Estudos Jurídicos o uso do seu sistema de EaD, acompanhado do devido 
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treinamento naquela ferramenta e ambiente de curso. Poderá, da mesma forma, 

obter o acompanhamento do CEJ durante a realização do curso, bem como garantir 

o apoio durante a sua realização. Essas ações previstas no PNC, propiciam uma 

alternativa adequada a ser tomada pela JF5, considerando: a redução dos custos; o 

uso de uma tecnologia já conhecida pelos servidores da JF, uma vez que muitos já 

participaram de eventos a distância promovidos pelo CEJ na citada base 

tecnológica; a experiência do CEJ em ministrar cursos a distância, a qual, mediante 

o acompanhamento e apoio mencionados anteriormente, poderá garantir uma 

experiência de aprendizagem aos técnicos de T&D da JF5, bem como ao quadro de 

instrutores da citada instituição. 

Medeiros (2006), ao estudar o ambiente organizacional da JF5, com o fito de 

promover o armazenamento e disseminação do conhecimento organizacional, além 

do ambiente de ensino on-line, propriamente dito, propôs, dentre outros elementos, 

a seguinte estrutura: biblioteca virtual, fóruns e banco de idéias. Tais estruturas 

seriam gerenciadas pelas unidades de T&D da JF5. 

Na biblioteca virtual, sugeriu Medeiros (2006), que fossem disponibilizados 

em meio eletrônico, para download, textos, artigos e materiais didáticos relacionadas 

aos conhecimentos disseminados nos cursos promovidos pela JF5. Recomendou, 

também, que estes fossem indexados por cursos e temas. 

Os fóruns on-line, associados a cursos que utilizassem base de EaD, seriam 

espaços de interação assíncrona os quais teriam tópicos mediados por facilitador, ou 

espontâneos, criados por servidores com interesse em tema específico, onde 

poderiam ser discutidas questões, necessidades, soluções e melhores práticas 

organizacionais da JF5 (MEDEIROS, 2006). 

O banco de idéias, na proposta daquele autor, consistiria num aplicativo 

eletrônico, por meio do qual seria dada a oportunidade para que o servidor, durante 

a sua participação em curso promovido pela organização, oferecesse à instituição 

propostas de melhorias, a partir do conhecimento adquirido nos citados eventos. Na 

interface do banco de idéias, haveria espaço para registro da idéia e indicação do 

setor ao qual ela seria aplicável. Automaticamente, a idéia seria repassada, via 

recurso digital, para a unidade recomendada pelo servidor como possível 

beneficiada. Deveria, da mesma forma, ser encaminhada automaticamente para o 

tutor e os demais participantes do curso. Afirma, ainda, Medeiros (2006), que este 
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recurso poderia ser melhor aproveitado se implementado programa de incentivo à 

criatividade e inovação na JF5, associado a esse dispositivo. 

Há de se registrar que dentre os gerentes da JF5 que compuseram a amostra 

desta pesquisa, há um entendimento pacificado entre 90% daqueles sujeitos, que os 

princípios da educação corporativa trariam melhorias para os resultados 

organizacionais. Detalhadamente, 43% informaram concordar totalmente, 47% 

concordam com aquela afirmativa e 10% manifestaram opinião contrária. Tais dados 

foram colhidos a partir da seguinte sentença: a implantação dos princípios e 

diretrizes da universidade corporativa na JF5 traria melhorias para os resultados 

organizacionais. Antes de apresentada a referida sentença, dispôs no instrumento 

de pesquisa, a seguinte definição: 

Uma Universidade Corporativa da Justiça Federal da 5ª 
Região, mantidas as particularidades e necessidades 
específicas de treinamento de cada órgão, planejaria, 
executaria e avaliaria de forma integrada entre o TRF5 e 
Seções Judiciárias, os programas de formação e de 
desenvolvimento de pessoas (com currículos pré-definidos por 
categoria de cargos e áreas, sendo elaborados com base nas 
competências necessárias para o bom desempenho do 
funcionário e da organização) alinhados à estratégia e 
resultados institucionais, sendo promovidos continuamente, 
mediante cursos ministrados por instrutores internos ou 
Instituições de Ensino Superior renomadas, através de 
modalidades presenciais e a distância, tendo como público-alvo 
os servidores, os fornecedores e clientes da organização, 
desde que estejam alinhados com a cadeia de processos e 
resultados da organização. 

 

Verifica-se que há na JF5 entendimento de que os princípios da educação 

corporativa são aplicados àquela instituição e que significaria, uma vez implantados, 

em melhoria dos resultados organizacionais. 

As ações aqui propostas estão balizadas pelos elementos identificados nesta 

Dissertação como necessários para a implantação da educação corporativa em 

organização pública. Adequou-as ao contexto da JF5, como era o propósito desta 

Dissertação. 

O estudo realizado indicou que, embora variáveis organizacionais atuam de 

forma a garantir a manutenção do modelo tradicional de T&D na JF5, os gestores da 

citada área têm papel importante na continuidade deste paradigma. Daí, as 

proposições sugeridas acima, são no sentido de normatizar mecanismos, inclusive 
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coercitivos, que visam garantir a implantação da educação corporativa na 

organização em estudo, bem como capacitar os mencionados profissionais, a fim de 

que possam contribuir efetivamente na institucionalização do PNC na JF5. 

 



 

5. CONCLUSÕES 
 

 

Os imperativos da Era da Informação e do Conhecimento rogam por novas 

estratégias gerenciais. Faz-se necessário que às menções dadas ao capital 

intelectual em discursos, sejam alvos de ações concretas para o seu gerenciamento. 

Na sociedade democrática, esses imperativos são mais explícitos para a 

Administração Pública, a qual deverá empreender ações relevantes que visam 

garantir a melhoria na qualidade de seus serviços, bem como o melhor alcance dos 

resultados voltados para as necessidades e demandas da população. Neste sentido, 

convém que um novo olhar seja posto para as ações voltadas que contemplem a 

gestão do conhecimento e do desenvolvimento das pessoas que integram as 

organizações. 

Nesse ínterim, faz-se necessária a adoção de princípios e diretrizes 

condizentes com um modelo de formação e desenvolvimento de pessoas alinhado 

com os preceitos da gestão do conhecimento e do capital intelectual. 

A passagem para um novo modelo de formação e desenvolvimento de 

pessoas, entretanto, é sabido que não se faz com facilidade, uma vez que há de se 

desinstitucionalizar o paradigma vigente e assumir um novo, o qual requer 

mudanças na cultura da organização, bem como nas condições e metodologias de 

trabalho na área de T&D. 

Tomando como delimitação do estudo a JF5, propôs-se, ao término da 

Dissertação, ações e diretrizes que possam garantir a implantação e 

institucionalização da educação corporativa na mencionada organização, capazes, 

por sua vez, de contribuir para a efetividade das ações de educação corporativa e 

das práticas de gestão do conhecimento organizacional. Vê-se, pois, que os 

objetivos propostos para esta Dissertação foram alcançados. 

O referencial teórico apresentado buscou apreender elementos necessários 

para a implantação e implementação da educação corporativa numa organização. 

Buscou, ainda, construir uma análise para verificar o estágio de institucionalização 

do modelo de educação corporativa na organização em estudo, uma vez que já 

havia, mediante regulamentação de instâncias superiores, um plano de capacitação 

(PNC) que atendesse aos princípios e diretrizes do citado modelo. 



 

Com base nesses elementos, realizou-se pesquisa bibliográfica junto a 

organizações públicas que já haviam implantado modelo de educação corporativa, 

bem como junto ao contexto da JF5. Neste caso, realizou-se pesquisa de campo. 

Ao pesquisar sobre que perspectiva os princípios e diretrizes da educação 

corporativa trazem para o processo de capacitação de servidores públicos, foi 

possível constatar que nos órgãos estudados em que a educação corporativa havia 

sido institucionalizada, verificou-se que: ampliou-se a participação do número de 

funcionários nas ações de treinamento; possibilitou-se, a partir de solução 

tecnológica digital, a disseminação de conhecimentos, melhores práticas, idéias e 

produções intelectuais produzidas na organização; alinhou-se as ações de 

capacitação e desenvolvimento com as competências institucionais e individuais, 

assim como com às estratégias da organização; promoveu-se uma cultura que 

valoriza a aprendizagem organizacional e o auto-desenvolvimento; tornou-se 

contínuo o processo de formação, atualização e aperfeiçoamento do quadro 

funcional; atribuiu-se aos gerentes papel fundamental no processo de aprendizagem 

organizacional; incutiu-se na organização uma cultura acadêmica e de pesquisa; 

elevou-se o nível de formação acadêmica dos seus funcionários. Em alguns dos 

casos estudados, implantou-se, também, sistema de avaliação das ações de 

capacitação e desenvolvimento 

Ao buscar responder sobre como a educação corporativa contribui para a 

introdução de práticas de gestão do conhecimento organizacional em uma 

organização pública, viu-se que a implantação de um ambiente de ensino on-line, 

articulado com outros elementos – biblioteca virtual, fóruns e bancos de idéias-, 

propiciaria condições favoráveis para a criação, armazenamento e disseminação do 

conhecimento institucional. 

Quanto aos elementos que devem estar presentes no processo de 

implantação e institucionalização da educação corporativa em uma organização 

pública, foi possível, a partir da pesquisa bibliográfica, listar os seguintes: 

planejamento estratégico com projeto destinado à implantação do modelo de 

educação corporativa; conselho-gestor formado por lideranças organizacionais e 

técnicos de T&D, a fim de definir a missão, princípios, regulamentação e outras 

questões norteadoras para implantação e manutenção da educação corporativa no 

órgão; envolvimento dos gestores na concepção e desdobramento do processo de 

aprendizagem organizacional; orçamento suficiente para implantar e manter o 



 

sistema de educação corporativa; estrutura organizacional e funcional compatível 

com as estratégias e atribuições inerentes ao modelo de educação corporativa; 

cultura que valorize a educação continuada; estratégia de comunicação dirigida às 

lideranças, clientes internos e externos, fornecedores em potencial e sociedade; 

profissionais de T&D capacitados para implantar o novo paradigma de educação. 

No caso da JF5, a questão supra foi respondida a partir de pesquisa de 

campo realizada junto aos gestores de T&D, bem como diretores e chefes de 

gabinetes. Aos primeiros foi perguntado sobre a importância da aplicação dos 

princípios e diretrizes da educação corporativa na instituição em estudo. Indagou-se, 

ainda, se esses haviam sido adotados, conforme proposto no PNC. Ao segundo 

grupo, além da questão relacionada à importância da aplicação dos princípios e 

diretrizes da educação corporativa na JF5, buscou-se verificar o grau de satisfação 

com o funcionamento da área de T&D. 

Nessa etapa da pesquisa, os dados revelaram que o corpo gerencial da JF5, 

representado pela amostra obtida, entende que a aplicação dos princípios e 

diretrizes da educação corporativa na JF5 contribuirá para a melhoria dos resultados 

organizacionais. Da mesma forma, os gestores de T&D têm opinião similar. 

Entretanto, apesar da opinião desses sujeitos, o PNC não se encontra 

institucionalizado na organização estudada. 

O número reduzido de funcionários da área de T&D, a falta de capacitação 

dos mesmos em face do paradigma da educação corporativa em vias de 

implantação, a descontinuidade de ações referentes ao PNC por parte de instâncias 

superiores da Justiça Federal, a inércia do órgão regional e das seccionais, bem 

como a não integração entre estes, contribuíram, de forma conjunta, para o 

retardamento do processo de modernização da educação corporativa da JF5. 

Assim, a fim de garantir a aplicação dos princípios e diretrizes do PNC na 

JF5, foram tecidas as seguintes recomendações à Administração da entidade: que 

os órgãos definam prioridade elevada para compor o quadro das unidades de T&D; 

que sejam definidos objetivos e metas, a constar no planejamento estratégico da 

JF5, de forma a contribuir para a implantação e consolidação da educação 

corporativa no citado órgão; que seja baixado ato administrativo definindo data no 

calendário anual da organização para apresentação de planos de formação e 

desenvolvimento, com abrangência mínima de um ano, definindo, ainda, os atores 

institucionais que participarão da elaboração deste plano, além dos técnicos de T&D; 



 

que o NDRH, órgão regional responsável pela coordenação das ações de formação 

e desenvolvimento na instituição em estudo, em conjunto com cada unidade de T&D 

das Seccionais sob jurisdição do TRF5, venham a articular as ações necessárias 

para implantar o PNC, devendo isto, constar em plano de ação da área e 

homologado por ato da Presidência do referido Tribunal; que se estabeleça uma 

rede de integração e compartilhamento do conhecimento organizacional no que 

tange às práticas de educação corporativa na JF5; que os profissionais passem por 

ações que proporcionem o desenvolvimento de competências necessárias para 

gerenciarem a institucionalização da educação corporativa na JF5; que seja 

realizado o mapeamento de competências da organização, por área e função; que 

se realize ações de formação dos gestores-educadores; que se fomente ações que 

institucionalize cultura que valorize o desenvolvimento continuado; que seja 

implantada uma base de EaD; e que, além dos ambiente de ensino on-line, sejam 

estruturados recursos digitais que propiciem a captura, armazenamento e 

disseminação do conhecimento organizacional. 

Oportuno ressaltar que, junto às organizações públicas que implantaram 

universidade corporativa e foram estudadas nesta Dissertação, a pesquisa deu-se 

apenas a partir de publicações sobre o tema. Para um estudo mais aprofundado 

sobre as questões propostas nesta Dissertação, seria recomendada a busca de 

dados e informações junto às unidades que gerenciam o processo de educação 

corporativa naquelas instituições. 

Por sua vez, no âmbito da JF5, a análise dos resultados considerou, apenas, 

os dados coletados juntos aos diretores, chefes de gabinete e gestores de T&D. Não 

foram obtidas opiniões do corpo funcional. Não estudou-se, também, a cultura da 

organização quanto à aderência aos princípios, diretrizes e ações previstos com a 

implantação da educação corporativa.  Uma pesquisa que incorporasse na amostra 

esses sujeitos seria relevante para uma análise mais fundamentada do contexto 

atual da organização em tela. 

A despeito das limitações deste estudo, acredita-se que tenha se chegado a 

estabelecer uma relação entre a teoria e a práxis da gestão da educação corporativa 

e do conhecimento organizacional, tendo, pois, prestado contribuição para a 

academia, para a sociedade e para a organização em estudo. 
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APÊNDICE 1 – Questionário aplicado junto aos profissionais de T&D da Justiça 
Federal da 5ª Região 

 
Perspectiva 1: Demandas advindas com a implantação do Plano Nacional de 
Capacitação 

 
1. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, foram 
encaminhadas novas demandas à unidade de treinamento e desenvolvimento 
do órgão em que você é lotado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 
 
1.a. Em caso afirmativo, quais foram as novas demandas? 
 
 

2. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, ocorreram 
mudanças qualitativas na elaboração e execução das ações de treinamento e 
desenvolvimento realizadas no órgão em que você é lotado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 
 
2.a. Em caso afirmativo, quais foram essas mudanças? 
 
 

3. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, as ações de 
treinamento e desenvolvimento executadas no seu órgão apresentaram 
melhoras qualitativas quanto à metodologia e resultados obtidos? 

[      ] Sim 
[      ] Não 
 
3.a. Apresente argumentos que justifiquem sua resposta: 
 
 

4. Dentre os princípios, premissas e objetivos instituídos pelo Plano Nacional 
de Capacitação, assinale aqueles que são efetivamente observados na 
elaboração e execução dos planos de treinamento e desenvolvimento 
realizados no órgão em que você é lotado: 

[      ] estímulo ao autodesenvolvimento 
[      ] estímulo à educação continuada 
[      ] estímulo ao compartilhamento e à socialização do conhecimento 
[     ] avaliação sistemática dos resultados das ações de treinamento e 

desenvolvimento 
[     ] alinhamento das ações de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

profissional com as competências organizacionais da Justiça 
Federal 

[   ] alinhamento das ações de desenvolvimento de pessoas com as 
estratégias definidas no órgão; 



 

[     ] articulação de parcerias com organizações governamentais e não 
governamentais a fim de viabilizar ações exemplares de 
capacitação; 

[     ] desenvolvimento de conteúdos, programas e ferramentas para a 
formação inicial de servidores; 

[     ] desenvolvimento de conteúdos, programas e ferramentas para o 
aprimoramento continuado de servidores; 

[    ] estímulo para que os servidores atuem como instrutor interno ou 
tutor nos cursos promovidos pelo órgão; 

[    ] formação de capital intelectual pela geração, armazenamento e 
compartilhamento de conhecimentos e experiências de servidores; 

[    ] garantia de oferta de, no mínimo, uma oportunidade de capacitação, 
por ano, a todos os servidores; 

[    ] Realização de treinamentos voltados para a melhoria contínua da 
qualidade e para o aumento da produtividade, com vistas à maior 
eficiência dos serviços; 

 
Perspectiva 2: Gestão do conhecimento através das ações de treinamento e 
desenvolvimento 

 
5. Antes da implantação do Plano Nacional de Capacitação, as ações de 
treinamento e desenvolvimento que eram realizadas pelo órgão em que você 
é lotado propiciavam a criação e compartilhamento do conhecimento entre os 
participantes dos eventos? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

 
Em caso afirmativo, responda aos itens 5.a e 5.b: 

5.a. Antes da implantação do Plano Nacional de Capacitação, o 
conhecimento criado e compartilhado entre os participantes de um 
curso ou treinamento ficava armazenado e disponível para a 
organização após a conclusão do evento? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

5.b. Antes da implantação do Plano Nacional de Capacitação, o 
conhecimento criado e compartilhado entre os participantes de um 
curso ou treinamento eram aplicados nas atividades realizadas na 
organização após a conclusão do evento? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

 
6. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, as ações de 
treinamento e desenvolvimento realizadas pelo órgão em que você é lotado 
propiciam a criação e compartilhamento do conhecimento entre os 
participantes dos eventos? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

Em caso afirmativo, responda aos itens 6.a e 6.b: 
6.a. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, o 
conhecimento criado e compartilhado entre os participantes de um 



 

curso ou treinamento fica armazenado e disponível para a organização 
após a conclusão do evento? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

6.b. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, o 
conhecimento criado e compartilhado entre os participantes de um 
curso ou treinamento são aplicados nas atividades realizadas na 
organização após a conclusão do evento? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

7. Você considera importante que os órgãos da Justiça Federal da 5ª Região 
elaborem cursos e treinamentos a partir de uma metodologia de ensino que 
favoreça a criação e o compartilhamento do conhecimento entre os seus 
participantes, bem como que este conteúdo criado e compartilhado durante o 
evento fique armazenado e disponível para a organização após a sua 
conclusão? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

8. Em sua opinião, se o TRF5 desenvolve-se em conjunto com todas as 
Seções Judiciárias da 5ª Região, uma metodologia de ensino que favorecesse 
a criação e o compartilhamento do conhecimento entre os seus participantes, 
bem como que este conteúdo criado e compartilhado durante o evento ficasse 
armazenado e disponível para a organização após a sua conclusão, teria o 
apoio da Administração do órgão em que você é lotado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

 
Perspectiva 3: Gestão por competência nas ações de treinamento e 
desenvolvimento 
 
Para responder as questões 9 a 11, leia com atenção as seguintes definições: 

• Gestão de pessoas por competência consiste em planejar, captar, 
desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal 
e organizacional), as competências necessárias à consecução dos objetivos 
institucionais. 

• Competência é a combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, expressas pelo desempenho profissional, que agreguem valor à 
pessoa e à organização. 

• Competências organizacionais são aquelas que representam propriedades da 
organização como um todo ou de suas unidades produtivas. 

• Competências específicas de cada área são aquelas que descrevem 
comportamentos esperados apenas de grupos específicos de servidores, em 
razão da área ou unidade em que eles atuam. 

• Competências individuais são aquelas que constituem os atributos dos 
indivíduos. 

• Mapeamento de competências é o processo de diagnóstico das competências 
organizacionais, das específicas de cada área e das individuais, culminando 



 

com um manual que deverá orientar todas as ações na área de gestão de 
pessoas. 

 
9. Você considera importante que os planos de treinamento e 
desenvolvimento da Justiça Federal sejam elaborados e executados com 
vistas ao desenvolvimento das competências organizacionais, as específicas 
de cada área e as individuais? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

10. O órgão em que você encontra-se lotado já realizou o mapeamento das 
competências organizacionais, as específicas de cada área e as individuais? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

Em caso afirmativo, responda a questão 10.a: 
10.a. Os planos de treinamento e desenvolvimento do seu órgão são 
elaborados com base nas competências mapeadas? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

11. Em sua opinião, se o TRF5 executasse em conjunto com todas as Seções 
Judiciárias da 5ª Região o mapeamento das competências da Justiça Federal 
da 5ª Região, teria o apoio da Administração do órgão em que você é lotado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

 
Perspectiva 4: Estrutura das áreas de treinamento e desenvolvimento 
 
Antes da implantação do Plano Nacional de Capacitação, o órgão em que você é 
lotado: 

 
12. Possuía a(s) seguintes unidade(s) organizacional(is) na área de 
treinamento e desenvolvimento (poderá ser assinalado mais de um item): 

[      ] Núcleo 
[      ] Seção 
[      ] Setor 

13. Possuía a(s) seguinte(s) função(ões) comissionada(s) na área de 
treinamento e desenvolvimento (poderá ser assinalado mais de um item): 

[      ] Diretoria 
[      ] Supervisão 
[      ] Supervisão-assistente 
[      ] assistente 

14. Possuía o seguinte número de servidores na área de treinamento e 
desenvolvimento:  

[      ] 01 servidor 
[      ] 02 servidores 
[      ] 03 servidores 
[      ] 04 servidores 
[      ] 05 servidores 
[      ] 06 ou mais servidores 
 



 

Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, o órgão em que você é 
lotado: 

 
15. Passou a ter a(s) seguintes unidade(s) organizacional(is) na área de 
treinamento e desenvolvimento (poderá ser assinalado mais de um item): 

[      ] Núcleo 
[      ] Seção 
[      ] Setor 

16. Passou a ter a(s) seguinte(s) função(ões) comissionada(s) na área de 
treinamento e desenvolvimento (poderá ser assinalado mais de um item): 

[      ] Diretoria 
[      ] Supervisão 
[      ] Supervisão-assistente 
[      ] assistente 

17. Passou a ter o seguinte número de servidores na área de treinamento e 
desenvolvimento:  

[      ] 01 servidor 
[      ] 02 servidores 
[      ] 03 servidores 
[      ] 04 servidores 
[      ] 05 servidores 
[      ] 06 ou mais servidores 

18. Antes da implantação do Plano Nacional de Capacitação, o órgão em que 
você é lotado tinha (em quantidades) a seguinte infra-estrutura utilizada pela 
área de treinamento e desenvolvimento: 

o ________ Auditórios com capacidade para _________ pessoas 
o ________ salas de treinamento com capacidade para _________ 

pessoas 
o ________ laboratórios de informática com ________ computadores 
o ________ salas de reuniões com capacidade para _________ 

pessoas 

19. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, o órgão em que 
você é lotado passou a ter (em quantidades) a seguinte infra-estrutura 
utilizada pela área de treinamento e desenvolvimento: 

o ________ Auditórios com capacidade para _________ pessoas 
o ________ salas de treinamento com capacidade para _________ 

pessoas 
o ________ laboratórios de informática com ________ computadores 
o ________ salas de reuniões com capacidade para _________ 

pessoas 

 
Perspectiva 5: Modalidades de ensino utilizadas 

 



 

20. Antes da implantação do Plano Nacional de Capacitação, o órgão em que 
você é lotado utilizava as seguintes modalidades de ensino na realização das 
ações de treinamento e desenvolvimento: 

[      ] Cursos presenciais 
[      ] Cursos via videoconferência 
[      ] Cursos via internet com tutor on-line 
[      ] Cursos via internet sem tutor on-line 
[      ] Cursos em vídeo, mídia DVD ou similar 

 
21. Após a implantação do Plano Nacional de Capacitação, o órgão em que 
você é lotado vem utilizando as seguintes modalidades de ensino na 
realização das ações de treinamento e desenvolvimento: 

[      ] Cursos presenciais 
[      ] Cursos via videoconferência 
[      ] Cursos via internet com tutor on-line 
[      ] Cursos via internet sem tutor on-line 
[      ] Cursos em vídeo, mídia DVD ou similar 

 
Perspectiva 6: Implantação e institucionalização do Plano Nacional de 
Capacitação 
 
Para responder as questões 22 e 23, leia com atenção a seguinte definição: 

• Para fins desta pesquisa, entende-se como implantação do Plano Nacional de 
Capacitação o desenvolvimento de ações em 2008 que tinham como objetivo: 
(1) divulgar no órgão as diretrizes, premissas e princípios do Plano Nacional 
de Capacitação; (2) implantar programa de socialização para os servidores 
ingressos no órgão a partir de 2008; (3) desenvolver ações para capacitar os 
dirigentes da Justiça Federal para o desempenho do papel de gestor-
educador; (4) avaliar sistematicamente as ações de treinamento e 
desenvolvimento, no mínimo, quanto à satisfação dos participantes no evento; 
(5) desenvolver metodologia de ensino com vistas a criar, disseminar e 
armazenar os conhecimentos provindos das ações de treinamento e 
desenvolvimento. 
 
22. No órgão em que você encontra-se lotado, o Plano Nacional de 
Capacitação foi efetivamente implantado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

Em caso negativo, responda aos itens 22.a e 22.b: 
 

22.a. Dentre as ações descritas acima, quais foram efetivamente 
realizadas? 

[   ] Ações de divulgação das diretrizes, premissas e princípios do Plano 
Nacional de Capacitação 

[   ] Implantação de programa de socialização para os servidores 
recém-ingressos no órgão 

[   ] Realização de ações para capacitar os dirigentes para o papel de 
gestor-educador 



 

[  ] Avaliação sistemática das ações de treinamento e desenvolvimento 
quanto à satisfação dos participantes nos eventos 

[  ] Desenvolvimento e aplicação de metodologia de ensino que 
possibilite a criação, disseminação e armazenamento dos 
conhecimentos provindos das ações de treinamento e 
desenvolvimento 

22.b. As dificuldades na implantação do Plano Nacional de Capacitação 
no órgão em que você é lotado estavam relacionadas a quais fatores? 

[   ] Infra-estrutura inadequada e/ou insuficiente (auditórios, salas de 
treinamento, laboratórios de informática) 
[  ] Número reduzido de servidores na área de treinamento e 
desenvolvimento 
[   ] Falta de capacitação dos servidores na área de treinamento e 
desenvolvimento 
[     ] Falta de apoio da administração no processo de implantação 
[   ] Falta de incentivo para participação dos servidores por parte 
dos magistrados 
[   ] Falta de recursos financeiros para realizar as ações do Plano 
Nacional de Capacitação 
[    ] Falta de interesse dos servidores em participar das ações do 
Plano Nacional de Capacitação 
[      ] Outros: 

 
 

 
23. Foram manifestadas resistências à implantação do Plano Nacional de 
Capacitação no órgão em que você é lotado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

Em caso afirmativo, responda as questões 23.a e 23.b: 
 

23.a. Qual a fonte das principais forças de resistência verificadas na 
implantação do Plano Nacional de Capacitação (poderá ser assinalada 
mais de uma opção)? 

[      ] Desembargadores e/ou juízes 
[      ] Diretores da área fim 
[      ] Diretores da área meio 
[      ] Supervisores 
[      ] Servidores da área de Recursos Humanos 
[      ] Outras fontes: 

 
 

 
23.b. Quais os principais argumentos utilizados por esses agentes 
resistentes à implantação do Plano Nacional de Capacitação? 

 
 

 
Para responder as questões 24 a 24.b, leia com atenção a seguinte definição: 



 

• Para fins desta pesquisa, entende-se como institucionalização do Plano 
Nacional de Capacitação o alcance das seguintes metas por parte do órgão: 
(1) ter implantado programa de socialização para os servidores ingressos no 
órgão a partir de 2008, garantindo a todos os ingressos, a partir da referida 
data, a participação neste programa; (2) ter desenvolvido ações para 
capacitar os dirigentes da Justiça Federal para o desempenho do papel de 
gestor-educador; (3) ter mapeado, está mapeando, ou ter cronograma 
previsto até o término de 2009 para o mapeamento das competências 
específicas das unidades que integram o órgão; (4) está avaliando 
sistematicamente as ações de treinamento e desenvolvimento quanto à 
satisfação dos participantes no evento, quanto à aprendizagem, quanto ao 
impacto no cargo e quanto ao impacto nos resultados organizacionais; (5) ter 
desenvolvido ou está em desenvolvimento metodologia de ensino a ser 
aplicada nas ações de treinamento com vistas a criar, disseminar e 
armazenar os conhecimentos provindos das ações de treinamento e 
desenvolvimento. 

 
24. No órgão em que você encontra-se lotado já está institucionalizado o 
Plano Nacional de Capacitação? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

Em caso negativo, responda aos itens 24.a e 24.b: 
 

24.a. Que etapas ainda precisam ser implantadas para que o Plano 
Nacional de Capacitação se institucionalize de forma integral no órgão em 
que você encontra-se lotado? 

[      ] Implantar programa de socialização para novos servidores 
[      ] Implantar programa de formação e desenvolvimento de gestores-

educadores 
[    ] Mapear as competências específicas  das unidades e as 

individuais 
[ ] Avaliar sistematicamente as ações de treinamento e 

desenvolvimento quanto à aprendizagem, à satisfação dos 
participantes nas ações de treinamento, quanto ao impacto no 
cargo e quanto ao impacto nos resultados organizacionais 

[   ] Desenvolver e utilizar metodologia de ensino que possibilite a 
criação, disseminação e armazenamento dos conhecimentos 
provindos das ações de treinamento e desenvolvimento 

24.b. Que variáveis ou fatores estão impedindo a institucionalização do 
Plano Nacional de Capacitação no órgão em que você encontra-se lotado? 

[   ] Infra-estrutura inadequada e/ou insuficiente (auditórios, salas de 
treinamento, laboratórios de informática) 

[  ] Número reduzido de servidores na área de treinamento e 
desenvolvimento 

[   ] Falta de capacitação dos servidores na área de treinamento e 
desenvolvimento 

[      ] Falta de apoio da administração no processo de implantação 



 

[   ] Falta de recursos financeiros para realizar as ações do Plano 
Nacional de Capacitação 

[    ] Falta de interesse dos servidores em participar das ações do Plano 
Nacional de Capacitação 

[      ] Outros: 
 
 

 
Perspectiva 7: Implantação e institucionalização do Plano Nacional de 
Capacitação 

 
25. Você considera importante que as ações de treinamento e 
desenvolvimento na Justiça Federal da 5ª Região sejam planejadas, executas 
e avaliadas de forma integrada entre o TRF5 e as demais Seções Judiciárias? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

26. Atualmente, você considera que as ações de treinamento e 
desenvolvimento na Justiça Federal da 5ª Região são planejadas, executas e 
avaliadas de forma integrada entre o TRF5 e as demais Seções Judiciárias? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

27. Em sua opinião, se o TRF5 consolidasse e executasse em conjunto com 
todas as Seções Judiciárias da 5ª Região (mantidas as particularidades e 
necessidades específicas de treinamento para cada órgão), planos de 
formação e desenvolvimento dos servidores da Justiça Federal, teria o apoio 
da Administração do órgão em que você é lotado? 

[      ] Sim 
[      ] Não 

28. Que sugestões você recomenda para que as ações do Plano Nacional de 
Capacitação na Justiça Federal da 5ª Região sejam implantadas de forma 
efetiva e otimizada? 

 
 
 

Perspectiva 8: Atores institucionais que influenciam as ações de treinamento e 
desenvolvimento 

 
29. Quem são os atores institucionais do seu órgão cujas estratégias ou 
decisões impactam (ou poderão impactar) de forma positiva e direta nos 
resultados das ações de treinamento e desenvolvimento? 

 
 
29.a. Quais são as principais estratégias ou decisões tomadas por esses 
atores institucionais de forma a impactar positiva e diretamente nos 
resultados das ações de treinamento e desenvolvimento do seu órgão? 

 
 

 
29.b. Que resultados e/ou comportamentos são observados na 
organização como resposta às principais estratégias ou decisões tomadas 



 

por esses atores institucionais que atuam (ou poderão atuar) de forma a 
impactar positiva e diretamente nos resultados das ações de treinamento e 
desenvolvimento do seu órgão? 

 
 

 
30. Quem são os atores institucionais do seu órgão cujas estratégias ou 
decisões impactam (ou poderão impactar) de forma negativa e direta nos 
resultados das ações de treinamento e desenvolvimento? 

 
 
30.a. Quais são as principais estratégias ou decisões tomadas por esses 
atores institucionais de forma a impactar negativa e diretamente nos 
resultados das ações de treinamento e desenvolvimento do seu órgão? 

 
 
 

 
30.b. Que resultados e/ou comportamentos são observados na 
organização como resposta às principais estratégias ou decisões tomadas 
por esses atores institucionais que atuam (ou poderão atuar) de forma a 
impactar negativa e diretamente nos resultados das ações de treinamento 
e desenvolvimento do seu órgão? 



APÊNDICE 2 – Questionário aplicado junto aos chefes de gabinetes dos 
desembargadores do TRF5, diretores das áreas meio e fim do TRF5 e SJs 
 

Dados do entrevistado 

• Órgão de lotação: 

o TRF5 

o SJAL 

o SJCE 

o SJPB 

o SJPE 

o SJRN 

o SJSE 

• Área de atuação: 

o Meio - Administrativa 

o Fim - Judiciária 

 
Questionário 

 
 
 

Perspectiva 1: Percepção da importância das ações de T&D para os resultados 
organizacionais 

 
1. No órgão em que é lotado já foram oferecidos cursos (poderá ser assinalado 
mais de 01 item) 

[      ] Jurídicos (Exemplo: Direito Civil, Previdenciário, Administrativo) 
[    ] de Desenvolvimento Gerencial (Exemplo: gestão do tempo, gestão 

de rotinas de trabalho, gestão de processos de trabalho) 
[  ] de Gestão de Pessoas (Exemplo: avaliação de desempenho, 

liderança, gerenciamento de equipes, gestão de conflitos 
interpessoais) 

[  ] de Informática (Exemplo: Windows, Word, Excel, Outlook e 
PowerPoint) 

[       ] de Atendimento ao Público 
[       ] Não sabe informar 
 

2. Dentre aqueles já oferecidos pelo órgão em que é lotado, o(a) Sr(a). já 
participou de cursos (poderá ser assinalado mais de 01 item) 

[      ] Jurídicos (Exemplo: Direito Civil, Previdenciário, Administrativo) 
[    ] de Desenvolvimento Gerencial (Exemplo: gestão do tempo, gestão 

de rotinas de trabalho, gestão de processos de trabalho) 



 

 
 

[  ] de Gestão de Pessoas (Exemplo: avaliação de desempenho, 
liderança, gerenciamento de equipes, gestão de conflitos 
interpessoais) 

[  ] de Informática (Exemplo: Windows, Word, Excel, Outlook e 
PowerPoint) 

[       ] de Atendimento ao Público 
[       ] Não 
 

3. Em caso negativo, por qual motivo (poderá ser assinalado mais de 01 item) 
[      ] A órgão em que é lotado não oferece cursos 
[    ] Os cursos que são oferecidos pelo órgão em que é lotado não são 

do seu interesse 
[     ] os cursos realizados pelo órgão em que é lotado não contribuem 

para a melhoria dos resultados organizacionais 
[     ] os cursos realizados pelo órgão em que é lotado não contribuem 

para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades 
[       ] Outros motivos: _______________________________________ 
 

4. Dentre os cursos já oferecidos pelo órgão em que é lotado, servidores que 
integram sua equipe, quando sob sua liderança, já participaram de cursos 
(poderá ser assinalado mais de 01 item) 

[      ] Jurídicos (Exemplo: Direito Civil, Previdenciário, Administrativo) 
[    ] de Desenvolvimento Gerencial (Exemplo: gestão do tempo, gestão 

de rotinas de trabalho, gestão de processos de trabalho) 
[  ] de Gestão de Pessoas (Exemplo: avaliação de desempenho, 

liderança, gerenciamento de equipes, gestão de conflitos 
interpessoais) 

[  ] de Informática (Exemplo: Windows, Word, Excel, Outlook e 
PowerPoint) 

[       ] de Atendimento ao Público 
[       ] Não 

 
5. Em caso negativo, por qual motivo (poderá ser assinalado mais de 01 item) 

[        ] Não foram destinadas vagas para a sua unidade 
[      ] Não foi autorizada a participação do(s) servidor(es) no curso, pois, 
normalmente, os cursos oferecidos pelo órgão em que é lotado não 
contribuem para a melhoria dos resultados organizacionais 
[      ] Não foi autorizada a participação do(s) servidor(es) no curso, pois, 
normalmente, os cursos oferecidos pelo órgão em que é lotado não 
contribuem para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades 
[     ] O(s) servidor(es) não teve(tiveram) interesse em participar do curso 
[       ] Outros motivos: _______________________________________ 

 
6. O(s) curso(s) oferecidos pelo órgão em que trabalha, contribuiu(iram) para a 
melhoria dos resultados em sua unidade. 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 



 

 
 

Perspectiva 2: Concepção dos Planos de T&D 
 
7. Os cursos oferecidos pela Justiça Federal da 5ª Região devem seguir um 
plano de formação e capacitação previamente definido. 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 
8. A programação de cursos para formação e capacitação de servidores da 
Justiça Federal da 5ª Região devem ser elaborados com a participação dos 
magistrados e diretores do órgão em que é lotado. 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 
Perspectiva 3: Gestão do conhecimento através das ações de T&D 

 
9. Os cursos realizados pela Justiça Federal da 5ª Região, além do conteúdo 
ministrado, devem favorecer a criação e o compartilhamento do conhecimento 
entre os seus participantes. 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 
10. O conteúdo criado e compartilhado durante cursos ministrados na Justiça 
Federal da 5ª Região (apostilas, relatórios, soluções propostas, etc.) deveria 
ser armazenado, disponibilizado e divulgado para a organização após a sua 
conclusão. 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 
Perspectiva 4: Integração das áreas de T&D da JF5 

 
11. As ações de treinamento e desenvolvimento na Justiça Federal da 5ª 
Região deveriam ser planejadas, executas e avaliadas de forma integrada 
entre o TRF5 e as demais Seções Judiciárias (mantidas as particularidades e 
necessidades específicas de treinamento para cada órgão). 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 
Perspectiva 5: Modalidades de ensino 

 



 

 
 

12. Os cursos realizados pela Justiça Federal da 5ª Região poderiam ser 
realizados, complementarmente aos presenciais, na modalidade a distância 
(videoconferência, on line, etc.). 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 

 
 
Para responder à questão abaixo, considere a seguinte definição: 
 
Uma Universidade Corporativa da Justiça Federal da 5ª Região, mantidas as 
particularidades e necessidades específicas de treinamento de cada órgão, 
planejaria, executaria e avaliaria de forma integrada entre o TRF5 e Seções 
Judiciárias, os programas de formação e de desenvolvimento de pessoas (com 
currículos pré-definidos por categoria de cargos e áreas, sendo elaborados 
com base nas competências necessárias para o bom desempenho do 
funcionário e da organização) alinhados à estratégia e resultados institucionais, 
sendo promovidos continuamente, mediante cursos ministrados por instrutores 
internos ou Instituições de Ensino Superior renomadas, através de 
modalidades presenciais e a distância, tendo como público-alvo os servidores, 
os fornecedores e clientes da organização, desde que estejam alinhados com a 
cadeia de processos e resultados da organização. 

 
 

13. A implantação de uma universidade corporativa na Justiça Federal da 5ª 
Região traria melhorias para os resultados organizacionais. 

[      ] Discordo totalmente 
[      ] Discordo 
[      ] Concordo 
[      ] Concordo totalmente 
 
 

14. Se achar relevante, faça algum comentário geral ou apresente alguma 
sugestão que influencie positivamente na qualidade da educação corporativa 
na Justiça Federal da 5ª Região. 
 
 


