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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo construir e validar um instrumento de avaliação
para auxiliar os profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento da
Agência Nacional de Saúde Suplementar na tomada de decisão sobre contratação de
ações de capacitação externas. O instrumento desenvolvido foi uma lista de
verificação, intitulada Lista de Verificação para Contratação de Capacitação Externa,
que contém seis categorias avaliativas - Admissibilidade da capacitação, Necessidade
da capacitação, Design instrucional, Adequação ao público-alvo, Investimento na
capacitação e Contratação, compostas, no total, por 50 itens de verificação, incluindo
os subitens. Para sua construção, primeiramente foram identificadas as seis
categorias avaliativas, a partir da análise dos dados coletados em sessão de grupo
focal e em entrevistas individuais, com apoio de roteiros semiestruturados. Com uso
dos subsídios dessas categorias, elaborou-se, em sequência, os indicadores e itens
do instrumento, que foram analisados em nova sessão de grupo focal, segundo três
critérios - adequação à categoria avaliativa, relevância para a contratação de
capacitação externa e possibilidade de julgamento. Por último, produziu-se a versão
preliminar do instrumento, para validação de conteúdo, com profissionais da
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, e técnica, com especialistas em
avaliação. Os resultados das etapas de validação evidenciaram a adequação do
instrumento às necessidades dos futuros usuários e o atendimento dos critérios
utilizados para aferição da qualidade técnica. Diante da lista de verificação construída
e validada, foram feitas recomendações envolvendo: pré-teste, avaliação periódica,
uso em outros contextos, ampliação da finalidade e da abrangência.
Palavras-chave:

Capacitação

Instrumento de Avaliação.

de

Recursos

Humanos.

Contratação

Pública.

ABSTRACT
The purpose of this study was to construct and validate an evaluation instrument to
assist the professionals of the Career and Development Coordination of the National
Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans in the decision making
about purchasing external training actions. The instrument developed was a checklist,
entitled Checklist for Purchasing External Training, which contains six evaluative
categories - Admissibility of training, Necessity of training, Design, Adequacy to the
target public, Investment in training and Contracting, in total, for 50 verification items,
including subitems. For its construction, we first identified the six evaluative categories,
based on the analysis of the data collected in a focus group session and in individual
interviews, with the support of semistructured scripts. With the use of the subsidies of
these categories, the indicators and items of the instrument were elaborated, which
were analyzed in a new focus group session, according to three criteria - adequacy to
the evaluative category, relevance to the contracting of external training and possibility
of judgment. Finally, the preliminary version of the instrument was developed for
content validation, with professionals from the Career and Development Coordination,
and technical, with experts in evaluation. The results of the validation stages evidenced
the suitability of the instrument to the needs of future users and the fulfillment of the
criteria used to assess the technical quality. Before the checklist built and validated,
recommendations were made involving: pre-testing, periodic evaluation, use in other
contexts, expansion of purpose and comprehensiveness.
Keywords: Human Resources Training. Public Purchase. Evaluation instrument.
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1 A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
O cenário contemporâneo tem sido marcado por avanços provenientes da
revolução tecnológica e da informação. Em conjunto com esses avanços, surgem
desafios para organizações privadas e públicas, como o de lidar com o rápido e
intenso desenvolvimento do conhecimento.
Esse desafio, porém, não é exclusivo das organizações, dado que os
trabalhadores que as integram também precisam se manter constantemente
atualizados. Isso ocorre porque os conhecimentos que possuem estão igualmente
sujeitos à rápida perda de validade, em virtude de pressões como a abundância de
informações, a intensa produção científica e tecnológica em todas as áreas do
conhecimento e a ampla possibilidade de disseminação de conhecimentos pelas
redes globais de comunicação (ABBAD, 2007). Esse risco de obsolescência atinge
até mesmo os diplomas universitários e de pós-graduação, cujos prazos de validade,
semelhantemente, se tornam cada vez mais reduzidos (ABREU; GONÇALVES;
PAGNOZZI, 2003).
Diante das imposições desse cenário para as organizações e os trabalhadores,
a principal estratégia empregada tem sido a educação continuada (ABBAD, 2007;
MÜLLER, 2009; ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010), que representa o investimento
permanentemente das organizações na ampliação das qualificações de seus
profissionais, a fim de obter a renovação e adequação dos conhecimentos
necessários às suas operações. Em outras palavras, representa a oferta constante de
oportunidades de aprendizagem, destinadas a suprir lacunas de conhecimentos,
habilidades e atitudes dos trabalhadores, em prol das necessidades organizacionais.

1.1 POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
Diante desse cenário imperativo e da importância da educação continuada para
a melhoria dos serviços públicos prestados, o aperfeiçoamento da atuação
governamental e o desenvolvimento permanente do servidor público, foi instituída a
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) da Administração Pública
Federal, por meio do Decreto nº 5.707, de 2006 (BRASIL, 2006).
A PNDP tem como premissa teórica de fundo a gestão por competência
(CAMÕES; MENESES, 2016). A presença dessa premissa é observada em diferentes
disposições da política, como na definição adotada para capacitação (art. 2o, I),
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estabelecida como um “processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por
meio do desenvolvimento de competências individuais.” (BRASIL, 2006).
Seguindo essa perspectiva, cursos presenciais e à distância, intercâmbio,
estágio, aprendizagem em serviço, seminário, congresso e grupo formal de estudo
são especificados como ações de capacitação (art. 2o, III), visto serem situações de
aprendizagem que possibilitam o desenvolvimento de competências individuais e, por
consequência, institucionais. Na literatura acadêmica, essas ações são classificadas
pela finalidade da aprendizagem, sendo: (a) treinamento – as de curta e média
duração que visam a melhoria do desempenho funcional; (b) desenvolvimento – as
que apoiam o crescimento pessoal, sem vinculação com uma necessidade
profissional específica; e (c) educação – as de média e longa duração que buscam a
formação

e

qualificação

dos

profissionais,

tais

como

cursos

técnicos

profissionalizantes, de graduação e pós-graduação (VARGAS; ABBAD, 2006).
Um importante instrumento da PNDP é o Plano Anual de Capacitação (PAC),
que compreende os temas, as metodologias de capacitação, bem como as ações de
capacitação e os meios de oferta dessas ações para cada exercício financeiro. Os
temas definidos no PAC possibilitam o desenvolvimento das competências dos
servidores, por intermédio de ações de capacitação internas e externas. As ações de
capacitação internas (in company) são planejadas em termos de público-alvo,
objetivos de ensino, conteúdos, sequência, estratégias pedagógicas e avaliações de
aprendizagem. As ações de capacitação externas, por sua vez, são aquelas
oferecidas por escolas de governo, instituições de ensino superior e empresas
privadas de prestação de serviços educacionais, com objetivos de ensino, conteúdos
e instrutores, normalmente pré-definidos por essas instituições, e abertas ao público
em geral ou aos profissionais detentores de determinados pré-requisitos (formação
acadêmica, experiência prévia, realização de cursos introdutórios, entre outros).
O segmento de escolas de governo é constituído por instituições federais,
estaduais e municipais, que têm, em sua maioria, como finalidade atender as
demandas específicas dos órgãos de vinculação. Na esfera federal, a Escola Nacional
de Administração Pública diferencia-se de suas congêneres, devido à sua atuação
transversal em formação e aperfeiçoamento na área de administração pública,
abarcando todos os servidores públicos federais. As instituições desse segmento
compõem uma rede nacional de escolas de governo, que conta com 262 participantes
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(ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2017), e ocupam-se
preponderantemente da oferta de ações de capacitação presenciais e à distância,
classificadas como livres, de extensão ou aperfeiçoamento. Tais ações prescindem
de autorização do poder público e possibilitam apenas a emissão de certificados de
participação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).
As instituições de ensino superior são representadas por faculdades, centros
universitários e universidades, públicas ou privadas, bem como fundações de ensino
e pesquisa. Atuam na oferta de cursos de bacharelado, licenciatura e superior
tecnológico e de pós-graduação stricto e lato sensu. Essas instituições e cursos são
autorizados e credenciados pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no caso de cursos de
mestrado, doutorado e pós-doutorado. Esses cursos são submetidos a avaliações
periódicas e, consequentemente, seguem diretrizes de qualidade definidas pelos
órgãos reguladores.
Por último, o segmento integrado por empresas prestadoras de serviços
educacionais oferta em sua maioria cursos presenciais e à distância classificados
como livres, de extensão ou aperfeiçoamento. Tais empresas, submetidas à livre
concorrência de serviços educacionais, não são fiscalizadas pelo poder público,
cabendo à relação entre oferta e demanda o equilíbrio do mercado. Nessa relação, a
percepção do consumidor ou contratante sobre a qualidade de um serviço educacional
sugere ser decisiva à permanência da empresa no mercado.

1.2 CAPACITAÇÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
As diretrizes da PNDP devem ser observadas pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, entre eles a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), autarquia federal responsável pela regulação, normatização, controle e
fiscalização do setor de planos de saúde no Brasil (BRASIL, 2000). Assim, a ANS
promove a cada ano, um conjunto diversificado de ações de capacitação, destinado a
suprir lacunas de competências em temas prioritários, dispostos no PAC, visando o
aprimoramento de sua atuação regulatória, a partir do desenvolvimento de seus
servidores.
Essas ações de capacitação ocorrem por meio de contratações de
palestrantes,

docentes

autônomos

e

instituições

prestadoras

de

serviços
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educacionais; de parcerias com outras organizações públicas; e de instrutoria interna
com servidores do próprio órgão ou de outras instituições. Em 2016 a ANS promoveu
1.277 participações em capacitação, sendo 991 em ações internas, 145 em ações
externas, 130 em licença capacitação, nove em pós-graduação e duas em evento no
exterior (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2017). Em 2017, houve
aumento de 20,67% nas participações em capacitação, sendo 1.026 em ações
internas, 283 em ações externas, 223 em licença capacitação, sete em pós-graduação
e duas em evento no exterior, com o total de 1.541 participações (AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2018).
Desses dados, verifica-se que majoritariamente a participação em capacitação
na ANS decorre de ações internas, promovidas mediante contratação ou instrutoria
interna, seguidas das ações externas. Contudo, são as ações externas que
representam o maior volume em contratação. Das 31 ações de capacitação internas
promovidas em 2017, apenas 13 abrangeram contratação. Já as ações externas
demandaram a análise de 410 solicitações no mesmo período, havendo o deferimento
de 283 solicitações para contratação (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, 2018).
Dessa forma, na contratação das ações de capacitação externas, a ANS e os
seus profissionais de gestão de pessoas se deparam com uma questão relevante: que
critérios devem ser utilizados para avaliar as ações de capacitação solicitadas, de
modo a antever, ainda que minimamente, o alcance dos resultados esperados e a
qualidade, sobretudo das classificadas como livres, de extensão e aperfeiçoamento,
que não seguem diretrizes de qualidade e não são fiscalizadas pelo poder público?
Essa é uma questão relevante, pois, diante de um mercado de serviços de
capacitação em expansão, que aparentemente tem o setor público como um
excepcional cliente, a escolha do curso mais adequado ao desenvolvimento de
determinada competência não é tarefa corriqueira, que se resume apenas a análise
do conteúdo programático ou mesmo uma avaliação subjetiva da reputação da
empresa.
Sobre o assunto, não foram encontrados, na literatura nacional, estudos
avaliativos a respeito do processo e dos critérios adotados para a escolha dos meios
de oferta e das ações de capacitação, em que pese já haver um elenco bastante
representativo de estudos avaliativos formativos e somativos na área de treinamento,
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desenvolvimento e educação (TD&E), conforme apresentam Borges-Andrade, Abbad
e Mourão (2012) e Abbad et al. (2012).
Embora as avaliações formativas e somativas sejam capazes de dar insumos
sobre a pertinência da ação de capacitação, durante a sua implementação ou após a
sua finalização, é indispensável ainda ter critérios para avaliação a priori da referida
ação a ser contratada, tendo em conta os recursos orçamentários a serem
despendidos. Só em 2017 o orçamento federal para planos orçamentários1 de
capacitação foi da ordem de R$ 576 milhões2.

1.3 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Face ao exposto, esta dissertação teve como objetivo construir e validar um
instrumento para avaliar a contratação de ações de capacitação externas na ANS.
Assim, foi buscado o desenvolvimento de um instrumento que atendesse à
necessidade evidenciada desse Órgão e que, pelo processo de validação delineado,
demonstrasse ter credibilidade para futura utilização.
O instrumento visa auxiliar os profissionais da Coordenadoria de Carreira e
Desenvolvimento da ANS na tomada de decisão sobre a contratação de ações de
capacitação externas. Hoje, as avaliações realizadas, sem um instrumento
padronizado, tendem a gerar análises personalistas, focadas nos critérios de
qualidade de cada avaliador.
A dissertação contribui com a identificação de critérios de avaliação a priori de
ações de capacitação, que são de interesse de organizações públicas e privadas,
especialmente pelo investimento financeiro envolvido nessas ações. Contribui
também ao apresentar e disponibilizar um instrumento ainda não existente no Serviço
Público Federal, evidenciando o ineditismo do estudo.

Plano Orçamentário “é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante da Lei
Orçamentária Anual), vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que, tanto a
elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução, ocorram num
nível mais detalhado do que o do subtítulo/localizador de gasto”. Definição disponível em:
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario. Acessado em: 9 jul. 2017.
2 Valor obtido no “Painel do Orçamento”, disponível em:
https://www1.siop.planejamento.gov.br/painelacessopublico. Acessado em: 9 jul. 2017.
1
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2 CAPACITAÇÃO NO SETOR PÚBLICO FEDERAL
Este capítulo está dividido em três seções. Na primeira, são abordados os
pressupostos e os aspectos conceituais e processuais da área de TD&E, isto é, o que
envolve desenvolver profissionais e como isso é feito. A segunda seção trata dos
aspectos legais e das dificuldades de se contratar ações de capacitação no setor
público federal. A terceira e última seção apresenta modelos disponíveis na literatura
acadêmica para avaliação de TD&E e os componentes desses modelos que podem
constituir uma avaliação prévia para fins de contratação, de modo a garantir que a
prestação de serviço seja de qualidade e possa alcançar os resultados esperados.
Este capítulo não tem como intuito promover um debate acadêmico sobre os
temas, discutindo perspectivas, conceitos e instrumentos, mas tão somente explicitar
elementos, embasados em referências acadêmicas e técnicas, assim como na
experiência do autor deste estudo na área de capacitação e de gestão de pessoas no
setor público, com a finalidade de possibilitar a caracterização e ampla compreensão
do objeto da presente dissertação.

2.1 TD&E: PRESSUPOSTOS, CONCEITOS E SISTEMA
No passado, profissionais interessados em processos de aprendizagem
estavam tradicionalmente ligados às áreas de treinamento e de educação. Contudo,
a importância estratégica do conhecimento para a sustentabilidade das organizações
e para a empregabilidade dos trabalhadores impõe que os profissionais de gestão de
pessoas, de forma geral, saibam o quanto é relevante desenvolver competências
profissionais (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004). Isso porque o contexto de
trabalho contemporâneo, diverso e mutável, induz à utilização e ao desenvolvimento
constante de novas competências, sendo imprescindível para isso a adoção de um
sistema de gestão dinâmico e adaptável, voltado ao aprendizado constante
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2012).
Na Administração Pública Federal, a adoção desse novo sistema de gestão é
possibilitada pela PNDP (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, 2012), que prescreve o desenvolvimento dos servidores como um processo
deliberado de aprendizagem a fim de desenvolver competências individuais e
contribuir com competências institucionais (BRASIL, 2006).
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Nessa política, tem-se o modelo de gestão de competências como orientador
da capacitação dos servidores (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO, 2012; CAMÕES; MENESES, 2016) e do alinhamento vertical desse
processo de desenvolvimento de competências. Tal alinhamento deve-se à
necessidade de adequar as competências individuais àquelas necessárias ao alcance
dos objetivos e resultados pretendidos pelas organizações públicas.
Ter os referenciais sobre competências como centrais na capacitação dos
servidores torna, assim, a política um instrumento de modernização do modelo de
gestão de pessoas, que passa a contar também com uma perspectiva mais alinhada
com a estratégia organizacional (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO, 2012). Essa constatação de modernização do modelo de gestão de
pessoas decorre do reconhecimento da gestão baseada em competências como uma
alternativa frente aos modelos gerenciais tradicionais (FREITAS; BRANDÃO, 2006).
Assim, sendo a competência uma combinação sinérgica de conhecimentos,
habilidades e atitudes, expressos pelo desempenho profissional dentro de um
contexto organizacional (FREITAS; BRANDÃO, 2006), cumpre primeiramente
discorrer sobre o elemento indispensável e intrínseco ao seu desenvolvimento, a
aprendizagem. Ela é entendida por Abbad e Borges-Andrade (2004) como um
processo psicológico que ocorre em nível individual. Para os autores, o termo possui
um amplo elenco de definições no campo da Psicologia, fruto de diferentes
perspectivas teóricas e metodológicas, mas no geral sua compreensão faz referência
a mudanças de comportamento do indivíduo decorrentes da experiência de interação
com o ambiente, não resultantes unicamente da maturação.
Nessa perspectiva de base cognitivista, a experiência de interação do indivíduo
com o seu ambiente é mediada por processos cognitivos internos, podendo se
constituir, por exemplo, em uma capacidade, como um conceito ou uma forma de
resolver um problema, ou uma disposição, como um interesse ou um valor (ABBAD;
BORGES-ANDRADE, 2004). Por consequência, os indivíduos são entendidos a partir
da analogia com os sistemas informacionais computadorizados, sendo eles, desse
modo, processadores que diante de estímulos ambientais diversos precisam “atentar,
selecionar, adquirir, reter, generalizar e transferir informações na forma de respostas
precisas às demandas de desempenho que lhe são impostas.” (MENESES; ZERBINI;
ABBAD, 2010, p. 16). Para estes autores, a aprendizagem não decorre apenas de
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estímulos ambientais externos, mas de escolhas do indivíduo para cada situação,
que, atuando de forma ativa, adquire, armazena e recupera informações.
Abbad e Borges-Andrade (2004) explicam que as pessoas podem estar o
tempo todo aprendendo no contexto de trabalho e das organizações, mas nem todas
as situações que geram aprendizagem são provenientes de ações de TD&E. Assim
como ocorre em outras esferas da vida, o indivíduo aprende no trabalho com as
consequências do próprio comportamento e com a observação do comportamento
dos outros, assim como ouvindo histórias de colegas mais experientes ou recebendo
instruções de supervisores ou pessoas designadas pela organização.
Dessa forma, a aprendizagem no trabalho e nas organizações pode ser
induzida, proposital, mediante processos de TD&E, ou natural, espontânea, por meio
do contato com colegas ou por comportamentos de imitação ou autodidatismo,
conforme explicam Coelho Junior e Borges-Andrade (2008). Os processos de TD&E
são ações organizacionais amparadas em tecnologia instrucional ou deliberadamente
arranjadas visando apoiar a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e atitudes
para atender as necessidades do trabalho e da organização, como a superação de
lacunas de desempenho, a preparação de empregados para novas funções e a
promoção do crescimento dos membros da organização (ABBAD; BORGESANDRADE, 2004). Nesse sentido, a aprendizagem induzida, propósito das ações de
TD&E, é totalmente planejada e pautada por princípios instrucionais. A aprendizagem
natural, pelo contrário, é não planejada e considerada mais emergencial e
espontânea.
Para Coelho Junior e Borges-Andrade (2008), o indivíduo empreende ações de
aprendizagem no âmbito das organizações pela necessidade de deter conhecimentos
e habilidades requisitados pelo desempenho de uma dada atividade, aperfeiçoando
com isso o seu repertório de competências em torno do exercício de suas atribuições.
Freitas e Brandão (2006) corroboram esse entendimento ao afirmar que a
aprendizagem e a competência estão relacionadas à mudança. A primeira representa
o processo pelo qual se adquire a competência, enquanto a outra representa uma
manifestação do que o indivíduo aprendeu. Na aprendizagem, a mudança pode ser
verificada com aplicações de testes. A competência é demostrada pelo desempenho,
como uma nova forma de realizar as tarefas, com mais qualidade ou precisão.
A Figura 1 apresenta a relação entre aprendizagem, competência e desempenho.
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Figura 1 - Relação da aprendizagem com a expressão das competências

Fonte: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (2012).

Para Coelho Junior e Borges-Andrade (2008) e Freitas e Brandão (2006),
contudo, a manifestação do desempenho no trabalho decorre ainda de outros fatores
intervenientes além do “saber fazer” ou do “ter conhecimento sobre”. É necessário
“querer fazer” ou “ter motivação para” e “poder fazer” ou “perceber ter suporte no
ambiente de trabalho”. Tais fatores intervenientes, denominados como motivacionais
e de suporte, também se relacionam com a aprendizagem, conforme explicam Coelho
Junior e Borges-Andrade (2008, p. 227):

Alguns fatores (individuais, relacionados à tarefa e ao ambiente de
trabalho) são capazes de determinar o sucesso ou fracasso de uma
ação de aprendizagem. Espera-se, por exemplo, que haja motivação
por parte do aprendiz em torno do direcionamento de suas ações de
aprendizagem. Espera-se que sejam utilizados processos que
facilitem a aquisição, retenção e posterior aplicação do conteúdo
aprendido, dependendo de um ambiente favorável. Espera-se, então,
que o contexto seja de apoio e suporte à ação de aprendizagem. Tais
fatores são complementares e interdependentes quando se analisa o
ato de aprender no contexto de trabalho.

Uma vez explicado como os indivíduos aprendem no âmbito do trabalho e das
organizações e a importância desse processo psicológico para a efetividade
organizacional, cumpre distinguir as ações de aprendizagem induzida que compõem
a sigla TD&E, pois, mesmo visando o desenvolvimento profissional, atendem
necessidades organizacionais diversas, embora sejam complementares e de igual
relevância.
Observa-se que a PNDP (BRASIL, 2006) não apresenta essa diferenciação
conceitual, empregando apenas o termo capacitação e definindo-o de forma mais
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abrangente, de modo a possibilitar o uso de cada tipo de ação de aprendizagem, de
acordo com a necessidade de desempenho a ser superada.
Os conceitos treinamento, desenvolvimento e educação podem ser
diferenciados pela finalidade de aprendizagem (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004)
ou pelo nível de complexidade das ações (VARGAS; ABBAD, 2006). Meneses, Zerbini
e Abbad (2010, p. 17) explicam os conceitos segundo a finalidade. As ações de
desenvolvimento são planejadas para “o crescimento pessoal do empregado, sem
manter relações estritas com o trabalho em determinada organização”. As de
educação visam preparar o indivíduo para ocupar cargos diferentes (ou funções) em
momento futuro dentro da mesma organização. O treinamento, por sua vez, prepara
o indivíduo para melhorar o seu desempenho nas funções atuais. Os autores
apresentam ainda os conceitos de informação e instrução, que constituem ações
educacionais. Nesse contexto, a informação representa módulos ou unidades
organizadas de conteúdo e a instrução, objetivos instrucionais e execução de
determinados procedimentos de ensino. A Figura 2 demonstra a relação entre os
conceitos, tendo as linhas tracejadas o objetivo de evidenciar que os limites entre os
conceitos são tênues:
Figura 2 - Relação entre os conceitos

Fonte: ZERBINI (2003); CARVALHO (2003).

Para ilustrar essas diferenças na prática, Meneses, Zerbini e Abbad (2010) dão
como exemplo um curso de espanhol. Quando o profissional participa do curso a
convite da organização, mas não precisa dominar a língua para a realização de suas
atividades, a ação se caracteriza como de desenvolvimento. Por outro lado, se a
participação tiver como finalidade preparar os profissionais para representar
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futuramente a instituição em fóruns latino-americanos, neste caso o curso será uma
ação de educação. Utilizando este último exemplo, se os funcionários já estão
participando dos fóruns, mas não estão conseguindo comunicar adequadamente os
interesses da organização, o curso passará a ter finalidade de treinamento.
Embora as diferenças sejam evidentes, Meneses, Zerbini e Abbad (2010)
ressaltam que na prática nem sempre é possível distingui-los por causa de
deficiências no processo de avaliação de necessidades ou pelo escopo da ação em
foco. Se a avaliação de necessidades for malconduzida, uma mesma ação pode:

(...) transformar-se, para alguns, em um treinamento (se eles
precisarem do curso para seus atuais trabalhos), em uma educação
(se eles vislumbrarem projeções de carreira condizentes com os
conteúdos do curso) ou, ainda, em uma ação de desenvolvimento
(caso compreendam que jamais trabalharão profissionalmente com os
conteúdos enfocados). (MENESES; ZERBINI; ABBAD, 2010, p. 18).

Vargas e Abbad (2006) propõem outra forma de analisar a relação entre os
conceitos, não fundamentada na finalidade da ação educacional, mas, sim, na
complexidade da estrutura de conhecimentos de tais ações. Assim diferentemente da
primeira forma de analisar a relação entre os conceitos, a qual se tem o
desenvolvimento como o conceito mais abrangente, as autoras propõem no seu lugar
a educação. A Figura 3 ilustra a proposta de Vargas e Abbad (2006), apresentando o
relacionamento entre os conceitos e as respectivas soluções educacionais.
Figura 3 - Relação entre os conceitos e respectivas soluções educacionais

Fonte: VARGAS; ABBAD (2006).
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O sistema de TD&E, por sua vez, é parte integrante de um sistema maior, o de
gestão de pessoas. Meneses, Zerbini e Abbad (2010) alertam que, embora o sistema
de TD&E possa parecer simples, tem dificuldades que lhe são próprias. Esse sistema
é baseado na teoria geral de sistemas, que prevê a articulação entre: insumos,
processamento, resultados e retroalimentação. Na área de TD&E esses componentes
se relacionam às etapas de avaliação de necessidades, planejamento instrucional e
avaliação de efeitos (BORGES-ANDRADE, 2006; MENESES; ZERBINI; ABBAD,
2010). A última etapa refere-se tanto ao componente resultados como ao de
retroalimentação. A Figura 4 destaca o relacionamento entre os componentes.

Figura 4 - Sistema de TD&E

Fonte: BORGES-ANDRADE; ABBAD (1996).

Na etapa de avaliação de necessidades, busca-se compreender as
discrepâncias entre os desempenhos reais, manifestos pelos trabalhadores, e os
esperados pela organização. A identificação sistemática e consistente dessas
discrepâncias é essencial para o planejamento e o sucesso das ações de TD&E.
Assim sendo, nessa etapa são identificados os conhecimentos, habilidades e atitudes
“que um indivíduo deve apresentar para desempenhar sua função e os indivíduos que
necessitam de treinamento por não apresentarem CHAs [conhecimentos, habilidades
e atitudes] em seus repertórios.” (MENESES; ZERBINI, ABBAD, 2010, p. 21).
Em sequência, na etapa de planejamento instrucional, é feito o design da ação
educacional, definindo-se os objetivos, os conteúdos, a sequência do ensino e meios
e estratégias instrucionais, e a execução da mesma. Os autores observam que a
despeito desse subsistema ter extensa fundamentação teórica e empírica, na prática
as ações de TD&E são planejadas em função dos professores, instrutores e tutores,

25

e não dos aprendizes. Observam ainda que as ações são formuladas normalmente
para atender necessidades individuais, havendo pouco conhecimento sistematizado
sobre como atender as necessidades de grupos e equipes de trabalho, enquanto
categorias de análise.
Por fim, a última etapa, de avaliação dos efeitos, visa fornecer informações
sobre lacunas de aprendizagem dos aprendizes e de desempenho dos instrutores;
falhas no planejamento instrucional; benefícios para o indivíduo e para a organização
em termos de aplicabilidade e utilidade; transferência dos conhecimentos para o
trabalho; e os aspectos favoráveis ou desfavoráveis da ação. De acordo com
Goldstein (1991 apud MENESES; ZERBINI; ABBAD, 2010), a avaliação de
treinamento é um processo sistemático de coleta de informações para revisão e o
aprimoramento dos eventos instrucionais. Busca, portanto, o controle e a
retroalimentação do sistema e a tomada de decisões sobre o treinamento e sobre
como torná-lo capaz de provocar modificações no seu ambiente. Meneses, Zerbini e
Abbad (2010, p. 125) destacam a importância dessa etapa com o seguinte alerta:
“Para garantir a efetividade de ações educacionais, tornam-se fundamentais
iniciativas de avaliação de sistemas instrucionais, principalmente nos casos em que
os subsistemas anteriores foram mal projetados ou implantados de modo deficitário”.
Como pode ser notado, para que as ações de TD&E sejam bem-sucedidas,
espera-se a observância das etapas do sistema instrucional e profissionais
qualificados para conduzi-las. A qualificação dos profissionais de TD&E é
imprescindível, pois, segundo Meneses, Zerbini e Abbad (2010), o contexto
contemporâneo, marcado por constantes alterações econômicas, políticas e sociais,
tem exigido uma postura mais reflexiva e crítica em prol do desenvolvimento pessoal
e profissional. Espera-se também, na visão dos autores, uma maior capacidade
decisória desses profissionais em saber “por quê”, “em quê”, “como”, “quando” e
“quanto” investir na formação e na qualificação dos trabalhadores de uma
organização. Isso tudo para evitar que o sistema de TD&E se resuma a:

(...) solicitar aos indivíduos que indiquem, em um extenso cardápio de
cursos, os treinamentos que desejam realizar, delegar completamente
o planejamento a instrutores especializados em seus conteúdos, mas
como pouco domínio de planejamento educacional e didática, e
apenas avaliar a satisfação dos treinandos. (MENESES; ZERBINI;
ABBAD, 2010, p. 22).
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Em observância à PNDP (BRASIL, 2006), as organizações públicas federais, a
partir do diagnóstico de necessidades de TD&E, devem elaborar o PAC, contendo os
conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos e as metodologias de
capacitação a serem implementadas. Além disso, no ano subsequente, ao término da
vigência do plano de capacitação, devem elaborar o relatório de execução desse
plano, evidenciando as ações realizadas e os resultados alcançados. Enquanto a
avaliação das ações de capacitação propicia medir a efetividade interna das ações e
melhorar continuamente o plano de capacitação, o relatório de execução visa
consolidar dados de todos os órgãos da Administração Pública federal, gerando
subsídios para o aperfeiçoamento da implementação da PNDP (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2012).
Embora o planejamento instrucional possa já fazer parte do PAC, normalmente,
pela experiência do autor deste estudo, este plano se restringe a indicar o conjunto de
conhecimentos ou temas a serem priorizados, os recursos orçamentários destinados
para cada tipo de ação (pós-graduação, desenvolvimento gerencial, idiomas,
competências técnicas), grupo temático ou unidade organizacional, o público-alvo e,
às vezes, algumas ações de capacitação, como congressos, cursos e seminários de
oferta regular a cada ano.
O planejamento instrucional, assim, ocorre após a aprovação do PAC, para as
ações de capacitação consideradas como internas. As ações classificadas desse
modo são aquelas em que a organização precisa pôr em prática os princípios
instrucionais, a partir da definição de objetivos de aprendizagem, de conteúdos e de
sua sequência e de estratégias de ensino, podendo envolver a contratação de escola
de governo, de empresa ou de profissionais autônomos ou o convite de servidores
públicos para atuarem como instrutores e perceberem uma gratificação. Essas são as
ações comumente mencionadas na literatura acadêmica de TD&E.
Não obstante essa mesma literatura ser silente sobre o assunto, nem todas as
lacunas de desempenho precisam ou devem ser supridas pelas ações de capacitação
internas, embora até possam ser mais efetivas no suprimento de algumas delas e na
transferência da aprendizagem para o trabalho, quando precedidas por diagnóstico e
planejamento instrucional adequados. Para o suprimento de algumas competências,
é mais vantajoso para as organizações promover ações de capacitação externas, que
são aquelas oferecidas por empresas ou escolas de governo, com objetivos de
aprendizagem, conteúdos e instrutores previamente definidos, e abertas ao público
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em geral. O pequeno contingente de servidores para ser capacitado em determinada
competência, a possibilidade de discutir e trocar experiências sobre um assunto com
participantes de outras organizações e a participação em eventos singulares, como
congressos e seminários, são fatores que sinalizam as ações de capacitação externas
como mais proveitosas para a Administração Pública.
A participação de servidores em ações de capacitação externas pode ocorrer
por iniciativa das unidades de capacitação ou a pedido dos próprios interessados ou
dos seus gestores. Comumente, pela experiência do autor deste estudo, a
participação decorre por iniciativa dos servidores, a partir do recebimento de material
de divulgação do curso (convite, folder, mala direta eletrônica), da indicação de
colegas ou da pesquisa em páginas da internet. A iniciativa de se capacitar pode ser
motivada pela identificação de um aspecto a ser melhorado no desempenho das
tarefas ou pelo desejo de se preparar para funções futuras. A escolha da ação de
capacitação, por sua vez, é pautada por aspectos diversos, como o valor; o conteúdo
programático; o currículo do instrutor; a reputação da empresa promotora da ação; a
cidade de realização; o local, no caso da ação ser oferecida na cidade de lotação; a
carga horária; o horário de realização (diurno ou noturno); os dias da semana; entre
outros.
A referida iniciativa dos servidores, em geral, é formalizada em um pedido ou
requerimento e analisada por profissionais que trabalham com os processos de
capacitação. Essa análise tem como primeiro guia o plano de capacitação, pois devem
ser priorizadas as ações, conteúdos ou temas previstos nesse documento. Não raro,
observa-se que os conhecimentos, habilidades e atitudes previstos nesses planos são
bastante genéricos, de modo que dificilmente os pedidos são negados por falta de
previsão da temática no plano de capacitação. Superada essa etapa, os profissionais
de TD&E procedem a análise da escolha da ação de capacitação, podendo anuir com
essa escolha ou fazer a indicação de outra ação. Os aspectos levados em
consideração nessa avaliação são igualmente variados e personalistas, ou seja, cada
pedido pode ter um tratamento diferente a depender do profissional que o está
apreciando.
Em seguida à análise da ação de capacitação, cabe ainda a esses profissionais
instruir o processo de contratação, considerando as modalidades previstas na
legislação. Na seção seguinte, essas modalidades serão detalhadas, assim como
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apresentadas as dificuldades de se contratar ações de capacitação no setor público
federal.

2.2 CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO
Na busca da literatura técnica e acadêmica sobre o assunto, foram identificados
três artigos, dois de Chaves (2013; 2014) e um de Bim (2013), além da Decisão nº
439/1998 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 1998), do Plenário do Tribunal de
Contas da União (TCU) e da Orientação Normativa nº 18, de 1º de abril de 2009
(ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 2009), da Advocacia-Geral da União (AGU), que,
na mesma linha defendida por Chaves (2013; 2014), propõem que os serviços de
capacitação sejam, em regra, contratados sem licitação3, ou seja, por inexigibilidade.
Dessa forma, a exposição aqui apresentada para fundamentação do assunto
segue argumentos e elucidações baseados predominantemente em Chaves (2013,
2014).
Para a promoção de ações de capacitação, os órgãos e entidades da
Administração Pública se servem de uma gama de serviços que o mercado oferece.
Contudo, para que essas ações sejam bem-sucedidas, não é suficiente apenas ter
uma avaliação das necessidades de capacitação e um planejamento coerente para
supri-las. É igualmente importante saber como selecionar os prestadores de serviços
para essas ações de capacitação, de modo a atender aos anseios da Administração
Pública.
A seleção dos prestadores de serviços deve observar os comandos legais. O
primeiro comando está disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de
1988, que fixa o princípio do dever geral de licitar:
Art. 37 – (...)
XXXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (BRASIL, 1988).

3

Os termos próprios da área de contratações públicas, como, por exemplo, licitação e inexigibilidade,
serão clarificados ao longo desta seção.
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Esse comando constitucional, além de fixar o princípio do dever geral de licitar,
atribui à norma infraconstitucional o encargo de dispor sobre as hipóteses em que é
aceitável o afastamento do dever de licitar, quando inviável a promoção da
concorrência entre prestadores ou pelo fato de que a realização da licitação poderá
não

satisfazer

de

forma

adequada

o

interesse

público.

Assim,

essas

excepcionalidades são previstas na lei geral de licitações e contratos administrativos,
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), que nos artigos 24 e 25 dispõe
sobre as situações em que a Administração Pública poderá deixar de promover o
certame licitatório.
Contudo, em que pese existir comandos legais dispondo sobre o dever de licitar
e as hipóteses em que a contratação deverá ser feita sem licitação, ainda não é
consensual entre os órgãos e entidades da Administração Pública federal como
contratar para seus servidores ações de capacitação, conciliando as normas legais
para contratação de serviços, previstas no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988) e na Lei nº 8.666, de 1993 (BRASIL, 1993), e as
peculiaridades da prestação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento.
A análise do cenário aponta que os profissionais que contratam serviços de
capacitação se mostram apreensivos no momento de empregar as excepcionalidades
previstas em lei para efetuar contratações diretas, ou seja, sem licitação, visto que os
órgãos de controle costumam dar especial atenção à averiguação dessas
contratações. Também demonstram dificuldade de caracterizar a singularidade do
objeto da contratação diante das peculiaridades do processo de ensino e
aprendizagem e de demonstrar a notória especialização dos prestadores, levando em
conta a variedade de profissionais e empresas nesse segmento de prestação de
serviços.
A questão refere-se à regra geral de licitação e às suas exceções. A licitação é
um imperativo que precisa ser feito como regra geral, buscando-se a proposta mais
vantajosa, normalmente a de menor preço. Isto significa que, ressalvados os casos
especificados na legislação, a Administração, quando interessada em firmar contratos
com terceiros, deve adotar procedimento administrativo para escolha da proposta
mais vantajosa, por meio da competição entre os interessados (BIM, 2013).
A dificuldade surge da necessidade de se estabelecer critérios relevantes de
aferição que indiquem a proposta efetivamente mais vantajosa para a Administração
Pública. Essa dificuldade eleva o risco de insucesso da contratação, o que não raro
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acontece quando serviços de capacitação são licitados, sendo observada má
prestação de serviço e/ou não atendimento dos objetivos traçados. A escolha a ser
feita nem sempre:

(...) é uma tarefa das mais fáceis, pois ao contrário dos particulares, o
Administrador Público não possui a mesma liberdade de escolha
quando necessita realizar compras, contratar serviços e obras ou
alienar bens. Para fazê-lo, necessita obedecer a um rigoroso
procedimento preliminar preestabelecido na forma da lei. Isto
porquanto, na eventualidade de sua escolha vir a ser equivocada, os
prejuízos da má gestão serão sentidos por toda a sociedade. Daí
porque, a lei impõe a partir de quais critérios serão escolhidos os
“parceiros” mais adequados para Administração Pública. (CHAVES,
2013, p. 4).

Por outro lado, as contratações sem licitação geram desconfiança, pois
também, não raro, os órgãos de controle identificam irregularidades e falhas
processuais, sendo, por essa razão, mais examinadas por esses órgãos. Por
consequência, isso acaba por causar certo melindre nos setores envolvidos nas
contratações, que acabam sendo mais rigorosos e precavidos que o necessário, a fim
de não caírem na “malha fina” dos órgãos de controle.
As contratações sem licitação são regidas pelos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666,
de 1993 (BRASIL, 1993). No primeiro dispositivo, tem-se os casos de dispensa e, no
segundo, de inexigibilidade de licitação. Ao contrário do primeiro, em que é possível
o procedimento licitatório, no segundo, mesmo que se queira realizá-lo, isso é inviável.
Logo, as situações previstas no artigo 25 são caracterizadas pela lei como de licitação
inexigível, pois o cenário de competição se revela impossível de se realizar. Para
ilustrar a diferenciação desses dispositivos, apresenta-se o seguinte esclarecimento:

A impossibilidade de submeter o objeto à disputa licitatória não é
decorrente de fato externo como nos casos de dispensa. Na
contratação emergencial (art. 24, IV), por exemplo, o objeto pode ser
perfeitamente licitável, sendo o condutor do afastamento da licitação
a situação emergencial (fato externo) e a necessidade de abreviar a
providência a fim de evitar-se dano relevante para a Administração; na
dispensa para contratação de instituição sem fins lucrativos (art. 24,
XIII), o afastamento da licitação deriva da natureza da pessoa do
contratado, e não do objeto do contrato, que também poderia ser
submetido à disputa. Ao contrário disso, a inexigibilidade surge
sempre a partir do específico objeto. O objeto, em si, é ilicitável. Nos
casos de dispensa, a autoridade competente pode optar pelo
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afastamento; na inexigibilidade, não há essa opção. (CHAVES, 2013,
p. 5).

Alerta-se que é justamente a impossibilidade de submeter à competição os
candidatos à contratação que afasta o dever geral de licitar, sendo essa
impossibilidade decorrente do objeto, seja porque é único, como nos casos de produto
exclusivo, ou seja porque se mostra inconciliável com a ideia de comparação objetiva
de propostas. Esta última diz respeito aos serviços educacionais, tendo em vista as
peculiaridades do processo de ensino e aprendizagem, sendo esta considerada a
primeira dificuldade daqueles que instruem os processos de contratação desses
serviços.
Para melhor entendimento dessa questão, cabe analisar as diretivas legais
para os artigos 25 e 13 da Lei nº 8.666, de 1993 (BRASIL, 1993):
Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
(...)
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13
desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
VIII - (Vetado).

O artigo 25, inciso II, reconhece que determinados serviços, quando de
natureza singular, são incomparáveis entre si, ainda que possa haver pluralidade de
executores. Para Chaves (2013, p. 7): “O elemento central dessa hipótese de
afastamento da licitação é: possível presença de vários executores aptos, mas inviável
a comparação objetiva de suas respectivas propostas.”. O artigo 13, por sua vez,
oferece uma lista de quais serviços são tratados como técnicos especializados, sendo
um deles o de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (inciso VI).
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Mas em que casos os serviços educacionais assumem características
singulares para tornar a licitação inviável? Para responder essa questão é necessário
analisar o que compõe o núcleo do objeto treinamento, pois é nele que reside a
peculiaridade que tornar o treinamento singular.

Enfim, a caracterização da singularidade do objeto dependerá
exclusivamente do exame do seu núcleo, isto é, daquele elemento
central que materializa a própria execução. Se este se mostrar
especial, será considerado como de natureza singular. (CHAVES,
2013, p. 8).

O núcleo do objeto é a parcela que dá identidade ao serviço, que materializa a
execução. No serviço de limpeza, por exemplo, o núcleo do objeto reside na ação de
limpeza propriamente dita (o fazer). A metodologia, a periodicidade, os equipamentos
e insumos constituem parte da especificação, mas não são suficientes para que o
serviço se dê por executado. Sem o fazer, o objeto não se materializa. Dessa forma,
apenas quando o servente realiza a limpeza, seguindo a metodologia e a
periodicidade e utilizando os equipamentos e insumos, o serviço é dado como
executado, conforme contratado. Nesse exemplo, qualquer que seja o profissional, a
empresa e o local de execução, o serviço será realizado da mesma forma. Assim, o
serviço de limpeza não possui natureza singular, o que permite a comparação objetiva
entre as várias propostas de uma licitação, pois aplicando-se a metodologia e demais
especificações o resultado será igual e os objetivos perfeitamente alcançados.
Nos serviços de capacitação, por sua vez, ainda que a apresentação, os
objetivos gerais e específicos, o público-alvo, a metodologia e o conteúdo
programático sejam características técnicas do objeto, não representam o seu núcleo.
O núcleo é a aula, pois o objeto do treinamento também só se materializa com o fazer.
Contudo, não é crível admitir que qualquer professor, ainda que possua semelhante
nível de qualificação e experiência e seguindo as características técnicas do objeto,
consiga atingir os mesmos resultados.

Cada professor possui sua técnica própria, sua forma de lidar com
grupos, sua empatia, sua didática, suas experiências pessoais, seu
ritmo e tom de voz. Tudo isso compõe um conjunto que os tornam
incomparáveis entre si. Ademais disso, cada turma, porque composta
de pessoas, também possui características que distinguem uma da
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outra, o que torna cada aula diferente uma da outra. (CHAVES, 2013,
p. 10).

Constata-se, assim, que cada aula será sempre diferente, seja na condução,
no conteúdo e na forma de exposição. Então, não se pode deixar de admitir que cada
aula (núcleo do serviço) é, em si, singular, inusitada, peculiar.
Porém, há treinamentos cujo núcleo do serviço não é a aula, mas o método a
ser aplicado. Neste tipo de treinamento, a atuação do professor é acessória, não
sendo determinante para obtenção dos resultados esperados. Os cursos na
metodologia Kumon, que preconizam um estudo individualizado com material didático
próprio e autoinstrucional, permitem ao aluno fazer os exercícios com o mínimo de
intervenção do professor-orientador. Nesse exemplo, o núcleo do objeto, ou o
elemento essencial do serviço, é o método e o material didático utilizado. Com tal
núcleo, não se constata o requisito da singularidade, pois o professor-orientador terá
papel secundário, sendo o método e o material didático os principais responsáveis
pelos resultados a serem obtidos pelos alunos.
Diante dos dois tipos de ação de capacitação apresentados, pode-se afirmar
que quando o núcleo do serviço for a aula (o fazer), o que significa que a atuação do
professor é determinante para o alcance dos resultados pretendidos, trata-se então
de um serviço de natureza singular. Quando o método supera a intervenção do
professor, a capacitação não apresenta o elemento de singularidade. Isso implica
concluir que, para os serviços de capacitação, a lógica do dever geral de licitar se
inverte, uma vez que sendo a singularidade a regra geral, visto que a maior parte dos
eventos de capacitação são fortemente dependentes da atuação do professor.
Portanto, a comparação objetiva de propostas na licitação ocorrerá somente em
alguns casos, quando a capacitação tiver características próprias, exigindo menor
interferência do professor.
Ainda sobre a singularidade dos serviços de capacitação, cabe esclarecer dois
pontos comumente debatidos: os cursos com conteúdo temático não complexo e os
cursos de educação a distância.
Sobre os primeiros, a singularidade não deve ser entendida como exclusividade
ou raridade. A quantidade de profissionais, como em cursos de português e de
informática, não indica a presença ou ausência da singularidade no serviço. A
avaliação da singularidade depende integralmente do exame do componente do seu
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núcleo, sendo que, quando a atuação do professor for imprescindível aos resultados
visados, presente estará a singularidade do serviço.
Para os segundos, de educação a distância, a diretiva é a mesma, observada
as peculiaridades dessa modalidade. O fato de os recursos de tecnologia da
informação e a plataforma serem os mesmos para todos os alunos e turmas não
implica concluir que um curso seja de natureza não singular. Isso porque embora os
recursos tecnológicos sejam padronizados não constituem na maior parte dos casos
o núcleo central do objeto, mas sim o conteúdo ou parte da metodologia, sendo este
um trabalho predominantemente intelectual, planejado, elaborado para potencializar
a aprendizagem e que depende da atuação do professor tutor. Principalmente, no
momento atual, em que os cursos de EAD são marcados pela interatividade, ou seja,
pela interação entre tutor-aluno, aluno-aluno, aluno-conteudista e aluno-tecnologia.

A elaboração do material instrucional e o desenvolvimento do
conteúdo (o fazer) são orientados pela perspectiva pessoal do
Professor-Conteudista, o qual possui método de trabalho, visão
científica e experiência que lhes são próprios. Ademais, os melhores
cursos desenvolvidos no sistema EAD são ditados pela a intervenção
do tutor como componente determinante na obtenção dos resultados.
As orientações sobre dúvidas dos alunos, mediação em fóruns de
discussão e a correção de trabalhos é uma atividade igualmente
intelectual, e não mecanicamente automatizada. (CHAVES, 2013, p.
12).

Outra questão que também deve ser destacada sobre contratação de serviços
de capacitação diz respeito à variedade de profissionais e empresas disponíveis,
havendo, no mercado, grande diversidade de soluções para uma mesma demanda de
capacitação. Embora essa característica do mercado possa ser considerada
proveitosa e salutar, acaba por dificultar a compreensão de questões como
singularidade e notória especialização.
Para elucidar essa questão, cumpre primeiramente trazer a diretiva legal sobre
a notória especialização, disposta no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993
(BRASIL, 1993):

Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
(...)
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§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho
anterior,
estudos,
experiências,
publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.

Da leitura do comando legal é possível extrair que a notória especialização se
dá pelo profissional ou pela empresa que nutre no seu campo de especialidade, a
partir do histórico de realizações, de elevado grau de respeitabilidade e admiração, de
modo a inferir que o seu trabalho é essencial e o mais adequado à plena satisfação
do objeto do contrato.
Esse comando dispõe ainda sobre quais peculiaridades ou requisitos são
considerados idôneos para aferir se um profissional é ou não notório especialista:
“desempenho

anterior,

estudos,

experiências,

publicações,

organização,

aparelhamento, equipe técnica.” (BRASIL, 1993). A expressão “ou de outros”
possibilita admitir outros requisitos, não ditados no texto da lei, que representa um rol
exemplificativo. Cabe observar, além disso, tratar-se de requisitos alternativos, o que
comunica não ser obrigatório ter todos eles contemplados na justificativa da escolha,
bastando apenas o balizamento daqueles relacionados com as finalidades do objeto
contratado.
Um questionamento comumente suscitado por aqueles que se deparam com
esse comando é o problema de se identificar se é a empresa ou o profissional o
detentor da notória especialização. A norma admite como notório especialista tanto o
profissional quanto a empresa. Quanto ao profissional, não há qualquer dificuldade de
reconhecimento. Quanto à empresa, cabe destacar que há dois conjuntos de
empresas de serviços de capacitação: as de organização de eventos e as com
objetivo social voltado ao ensino e pesquisa. Nesse último conjunto, há instituições
vinculadas ao poder público e privadas. As privadas se subdividem entre as que têm
e as que não têm fins lucrativos. Portanto, entre esses dois conjuntos, somente as
instituições responsáveis pela produção técnica ou científica podem ser consideradas
de notória especialização. Nesses casos, a escolha certamente se dará em função da
produção técnica ou científica com a assinatura da instituição, ou seja, aquilo que
confere notoriedade para a instituição, tais como, cursos reconhecidos nacional ou
internacionalmente, anuários, periódicos, relatórios, pesquisas.
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Por sua vez, encontram-se fora do conceito de notória especialização as
empresas de organização de eventos, porque sua atividade não é singular. Essas
empresas apenas reúnem e coordenam vários serviços para a consecução do objeto
(realização do curso), que em medida alguma podem ser considerados singulares,
tais como aluguel do espaço e de equipamentos, impressão do material didático,
serviços de coffee-break, hospedagem, transporte, entre outros, inclusive a
contratação do profissional que irá ministrar o curso. Não podem, portanto, ser
consideradas notórias especialistas, mas são escolhidas em função do profissional,
que é de fato o detentor da notória especialização, embora o contrato seja celebrado
em nome de uma empresa de organização de eventos.
Para entender essas categorias é preciso conhecer um pouco o mercado de
capacitação. O segmento é muito vasto, composto por incontáveis empresas,
instituições e profissionais. A contratação pode ser firmada com empresas ou
diretamente com os profissionais. Contudo, de um modo geral, raramente os
profissionais são contratados diretamente como pessoa física, mediante recibo de
pagamento a autônomo, pois isso acaba sendo mais dispendioso para o contratante
e para o profissional. Assim, a forma mais comum de contratar esses profissionais é
por intermédio de uma empresa de organização de eventos. Percebe-se então que os
professores ou palestrantes acabam atuando em uma ou mais instituições que
vendem este tipo de serviço.
Dessa maneira, após descrever as características dos serviços de capacitação,
fica claro que a inexigibilidade de licitação se fundamenta na impossibilidade de
comparação objetiva das propostas. Por isso, a seleção da proposta mais vantajosa
será feita por critérios de ordem valorativa, de ordem pessoal, do contratante.
Reconhece-se que essa escolha é essencialmente discricionária, mas que deve estar
pautada por fundamentos razoáveis, relevantes e verídicos, pois ao comparar-se os
profissionais, espera-se constatar que um deles reúne melhores condições de
execução do objeto do que outros. O exemplo, a seguir, demostra as nuances dessa
escolha:

Digamos que um hospital público pretenda contratar um professor
para ministrar curso de elaboração de termo de referência destinado
aos servidores das áreas técnicas responsáveis pela especificação de
insumos e equipamentos médico-hospitalares. Em pesquisa, verificouse que há vários ótimos profissionais no mercado, com formação
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acadêmica, publicações importantes e vasta experiência docente no
tema e com ótimas avaliações, estando três deles disponíveis para o
projeto. Em qual deles poderia recair a escolha? Qualquer um. Assim,
a autoridade competente terá que traçar algum parâmetro que
justifique sua decisão. Dentre os três profissionais disponíveis um
demonstrou ter ministrado anteriormente o treinamento em tela em
hospitais públicos. Poder-se-ia justificar sua escolha exatamente por
esse aspecto. A autoridade competente poderia inclinar-se licitamente
na direção deste, sob a justificativa de que “dentre os profissionais
disponíveis, este seria o mais adequado por ter vivenciado a
experiência de ministrar cursos em órgãos da Saúde Pública, o que
permite inferir que sua expertise docente conta com o conhecimento
das peculiaridades inerentes aos produtos e equipamentos que
habitualmente são adquiridos em hospitais públicos. (CHAVES, 2013,
p. 19).

Ainda que a escolha se dê a partir de uma avaliação subjetiva, envolvendo um
juízo de valor para uma decisão discricionária, parte-se da soma de informações sobre
a pessoa do executor (experiências, publicações, desempenho anterior e etc.) e da
comparação desses dados com os demais possíveis executores. O contratante,
respeitando os princípios que regem a Administração Pública, como legalidade,
impessoalidade, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, bem como o
juízo de conveniência e a ponderação das opções à sua disposição, elegerá aquele
que pareça ser o “indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.” (BRASIL, 1993).
A Decisão nº 439/1998 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 1998) consigna
a opinião do jurista Eros Roberto Grau sobre a atribuição do agente público na escolha
do profissional ou da empresa para realização do serviço:

Sobre a prerrogativa da Administração de avaliar a notória
especialização do candidato, invocamos novamente os ensinamentos
de Eros Roberto Grau, na mesma obra já citada: '...Impõem-se à
Administração - isto é, ao agente público destinatário dessa atribuição
- o dever de inferir qual o profissional ou empresa cujo trabalho é,
essencial e indiscutivelmente, o mais adequado àquele objeto. Notese que embora o texto normativo use o tempo verbal presente ('é,
essencial e indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato'), aqui há prognóstico, que não se funda senão no
requisito da confiança. Há intensa margem de discricionariedade aqui,
ainda que o agente público, no cumprimento daquele dever de inferir,
deva considerar atributos de notória especialização do contratado ou
contratada.
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Chaves (2013) cita o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, que opina de
forma semelhante:

É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição do eventual
contratado — a ser obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de
reconhecida competência na matéria — recaia em profissional ou
empresa cujos desempenhos despertem no contratante a convicção
de que, para o caso, serão presumivelmente mais indicados do que os
de outros, despertando-lhe a confiança de que produzirá a atividade
mais adequada para o caso. Há, pois, nisto, também um componente
inelimitável por parte de quem contrata. (MELLO, 2004 apud CHAVES,
2013).

Dessa forma, cabe à autoridade decidir sobre qual notório especialista (pessoa
física ou empresa) deve recair a contratação. A escolha deverá ser calcada em
argumentos que fundamentam a conclusão de que o escolhido possui notória
especialização. Logo, a escolha não poderá ser pautada em um capricho ou
preferência pessoal. Entre vários professores ou empresas, a autoridade poderá optar
pelo que se mostrar, de acordo com sua percepção, mais adequado, mesmo que seja
o autor da proposta mais elevada. Porém não estará livre de apontar as razões pelas
quais reconheceu essa proposta como a mais adequada.

2.3 O QUE AVALIAR PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO?
Conforme tratado na seção anterior, a contratação de serviços de capacitação
deve observar as orientações legais, podendo ocorrer com ou sem licitação, a
depender dos requisitos que estejam presentes. No caso de contratações diretas, por
inexigibilidade, deverá ser considerada a singularidade do objeto e a notória
especialização do contratado, e havendo concorrentes, a escolha recairá naquele que
melhor atenda aos interesses da Administração Pública.
Mas como avaliar a ação de capacitação que melhor satisfaz os interesses da
Administração Pública? Essa é uma questão que precisa ser respondida e que
envolve saber o que deve ser avaliado em uma ação de capacitação, na sua
contratação, para garantir que a prestação de serviço seja de qualidade e possa
alcançar um maior êxito no desenvolvimento das competências requeridas e na
posterior aplicação delas no contexto de trabalho e da organização. Esta seção
apresenta reflexões sobre a presente questão.
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Para Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012, p. 20), “avaliar TD&E envolve
sempre algum tipo de coleta de dados que são usados para emitir juízo de valor”. Para
os autores, o objeto da avaliação pode ser uma ação isolada de capacitação ou um
conjunto dessas ações, um programa de capacitação.
Numa perspectiva de avaliação formativa e somativa, e tendo como referência
os modelos de avaliação propostos por Kirkpatrick (1976) e Hamblin (1978), os
autores dizem que as ações de TD&E podem ocasionar resultados imediatos,
provenientes de reações ao treinamento e de aprendizagem, ou resultados de longo
prazo, em dois ou três níveis: comportamento no cargo, mudanças na organização e
valor final.
A avaliação de reação diz respeito às opiniões dos participantes sobre a
utilidade e dificuldade do curso, e a satisfação com o mesmo. A avaliação de
aprendizagem trata da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. A
aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos na ação de TD&E é
objeto do nível de comportamento no cargo. As alterações que ocorrem no
funcionamento da organização, em decorrência da aplicação das competências, são
contempladas no nível mudanças na organização. E o nível valor final, por sua vez,
abarca os benefícios sociais e econômicos gerados por alterações na produção ou
nos serviços prestados.
Nos dois modelos, uma avaliação de TD&E deve colher dados sobre alguns
desses níveis ou sobre todos eles para se emitir um juízo de valor a respeito da ação
ou programa analisado. Borges-Andrade (1982; 2006) propõe, porém, que outras
características ou variáveis sejam levadas em consideração na avaliação, pois
coletando informações apenas sobre esses níveis, pouco é possível saber sobre as
razões para o sucesso ou fracasso do que foi avaliado. Assim, o autor concebe o
Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (Figura 5), composto por cinco
componentes: insumos, procedimentos, processos, resultados e ambiente. Este
último, dividido em quatro subcomponentes: necessidades, suporte, disseminação e
efeitos a longo prazo.
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Figura 5 - Modelo de Avaliação Integrado e Somativo

Fonte: BORGES-ANDRADE (1982; 2006).

Para Borges-Andrade (2006), o componente insumos refere-se aos fatores
físicos e sociais e aos estados comportamentais anteriores à instrução (nível de
escolaridade, idade, uso de estratégias comportamentais ou cognitivas de
aprendizagem, participação voluntária são exemplos desses fatores e estados
comportamentais).
O componente procedimentos contêm as operações necessárias para facilitar
ou produzir os resultados instrucionais ou a aprendizagem (sequência de ensino,
clareza e precisão dos objetivos, uso de exercícios práticos, adequação dos materiais,
por exemplo). Processos, por sua vez, referem-se aos aspectos significativos de
comportamento do aprendiz durante o curso. Assim, embora procedimentos e
processos tenham métodos similares, as variáveis concernentes ao primeiro tratam
de decisões de planejamento instrucional e desempenho dos instrutores, e as do
segundo referem-se ao comportamento dos aprendizes. Abbad (2006) assinala que
as variáveis de procedimentos possibilitam uma descrição detalhada da ação
instrucional, sendo possível analisar que características são essenciais para os
resultados de cada ação de TD&E, ou seja, o que é indispensável para que o
treinamento possa alcançar os resultados esperados.
Já os resultados indicam o desempenho final imediato da ação, pretendido ou
inesperado; e ambiente fornece informações sobre o contexto instrucional. O
subcomponente necessidades se refere à identificação de lacunas importantes entre
desempenho esperado e alcançado. Suporte consiste no conjunto de variáveis que
ocorrem no lar do aprendiz, na organização ou na comunidade e que tem influência
potencial sobre insumos, procedimentos, processos e resultados. Disseminação
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envolve o conjunto de informações repassadas ao profissional sobre como a ação foi
planejada com o objetivo de facilitar sua aceitação. Efeitos de longo prazo, por último,
são as consequências ambientais do programa ou ação de TD&E.
O autor explica que o modelo é integrado, pois sugere que os componentes
insumos, procedimentos e processos, bem como os subcomponentes ambientais
necessidades, suporte e disseminação, predizem resultados imediatos e efeitos a
longo prazo. Nessa perspectiva, “a avaliação deve transcender sua característica de
julgar o alcance de objetivos ou verificar resultados e efeitos e ser também um meio
de predizer tais resultados e efeitos.” (BORGES-ANDRADE; ABBAD; MOURÃO,
2012, p. 21). E que é somativo, pois avalia uma ação ou programa já desenvolvido,
com o intuito de verificar a capacidade deste de produzir resultados.
Na produção acadêmica nacional, há modelos genéricos como o de BorgesAndrade (1982; 2006) e específicos, como o Modelo Integrado de Avaliação do
Impacto do Treinamento no Trabalho, formulado por Abbad (1999), que tem como
origem o primeiro, e se propõe a investigar o relacionamento existente entre variáveis
relacionadas ao indivíduo, ao treinamento, ao contexto organizacional, aos resultados
imediatos do treinamento (reações e aprendizagem) e a variável critério (impacto do
treinamento no trabalho).
De acordo com Borges-Andrade (2006), os modelos genéricos buscam
descrever variáveis que influenciam a avaliação do sistema de TD&E. Os modelos
específicos, por sua vez, buscam avaliar a relação existente entre as variáveis
descritas nos modelos genéricos. Assim, seus resultados fornecem feedback aos
modelos genéricos, havendo nos dois tipos de modelos uma relação de
complementariedade.
Na produção acadêmica internacional, destaca-se a Lista de Verificação de
Avaliação de Treinamento (Training Evaluation Checklist), proposta por Scriven
(2011), que é um conceituado acadêmico da área de avaliação. O instrumento
apresenta 11 pontos de verificação, que na opinião do autor, devem ser abordados,
mesmo que brevemente, em qualquer avaliação séria de treinamento: necessidade;
design instrucional; entrega do treinamento; reação; aprendizagem; retenção;
aplicação; extensão; valor final; alternativas; e retorno sobre o investimento.
Os referidos modelos e o instrumento de avaliação foram idealizados para
avaliações de TD&E somativas, mas os autores destacam que eles também podem
ser empregados em avaliações formativas, que são caracterizadas pela contínua
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coleta de dados durante a ação de TD&E, de modo a fornecer informações de
validação ou que indiquem as necessidades de correções na mesma (BORGESANDRADE; ABBAD; MOURÃO, 2012). As avaliações somativas podem ser realizadas
em qualquer curso promovido pela organização, seja ele um curso externo, in
company ou por meio de instrutores internos. Os cursos in company também podem
ser avaliados formativamente, sobretudo quando envolvem investimento significativo
de recursos financeiros, como, por exemplo, os cursos de desenvolvimento gerencial
e de pós-graduação customizados.
No entanto, também parece ser necessária a avaliação prévia das ações de
TD&E, antes de serem implementadas ou contratadas. Embora a literatura acadêmica
não faça referência a esse tipo de avaliação, a análise dos componentes do Modelo
de Avaliação Integrado e Somativo sugere que alguns deles podem ser utilizados em
uma avaliação prévia de TD&E, como os de insumos, procedimentos e ambiente
(necessidades e suporte). Essa avaliação a priori é designada neste trabalho como
avaliação prognóstica (HADJI, 2001 apud SILVA, 2016), para indicar um prognóstico
de que a prestação de serviço de TD&E poderá ter qualidade e alcançar os resultados
esperados.
Tomando por empréstimo uma ressalva feita por Scriven (1978) para escolha
de materiais com uso da sua lista de verificação para avaliação de produtos
instrucionais, igualmente pertinente para o contexto de contratações de TD&E, fazer
essa avaliação não envolve necessariamente dizer que o curso na sua execução será
realmente satisfatório, de qualidade ou efetivo, mas que o curso escolhido foi o melhor
possível, de acordo com os critérios adotados. Quer dizer, não se trata de uma relação
de causalidade.
Mas para fazer essa avaliação prognóstica é necessário antes responder as
seguintes questões propostas por Abbad (2006) para planejamento de avaliações de
TD&E:
(a) O que medir?
(b) Com o que medir?
(c) Como medir?
(d) Como emitir julgamento de valor a partir das mensurações?
Nesta dissertação, o que medir compreende definir o objeto a ser avaliado, as
categorias e os indicadores; com o que medir envolve identificar um instrumento
avaliativo ou construí-lo; como medir abrange saber onde, como e para quem aplicar
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o instrumento avaliativo; e, de acordo com os padrões de avaliação adotados, como
emitir julgamento diz respeito a forma de interpretar os dados coletados para apoiar a
decisão a ser tomada. As respostas para essas questões serão apresentadas nos
próximos Capítulos, de Fundamentos e procedimentos metodológicos e de
Resultados.

44

3 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os fundamentos e procedimentos metodológicos adotados para a execução do
objetivo desta dissertação são retratados em quatro seções: abordagem avaliativa,
questões avaliativas, construção do instrumento e validação do instrumento.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A avaliação é um processo sistemático que possibilita compreender, de
maneira contextualizada, todas as dimensões e implicações de uma atividade, de
fatos ou coisas, com o intuito de incentivar o seu aperfeiçoamento (BELLONI, 2003).
É um processo de valoração e análise crítica de um ou vários projetos, programas,
políticas, ou outro tipo de intervenção ou ação social (RODRIGUEZ BILELLA et al.,
2016), que pressupõe a “emissão de juízos, estabelecimento de critérios, precisão do
objeto de estudo, seu diagnóstico e, consequentemente, a geração de sugestões de
mudanças para uma tomada de decisão [...].” (MACHADO; CHAISE; ELLIOT, 2016,
p. 2).
Dessa forma, a avaliação envolve amplo leque de possibilidades de usos e de
objetos. Nesta dissertação, o objeto trata de ações de capacitação externas,
entendidas como aquelas oferecidas por empresas privadas, instituições de ensino
superior ou escolas de governo, com objetivos de aprendizagem, conteúdos e
instrutores, normalmente pré-definidos, e abertas ao público em geral ou aos
profissionais detentores de determinados pré-requisitos (formação acadêmica,
experiência prévia, realização de cursos introdutórios, entre outros).
Tendo como referência esse objeto e as necessidades da Coordenadoria de
Carreira e Desenvolvimento da ANS, definiu-se como objetivo a construção e
validação de instrumento para avaliar se uma ação de capacitação externa deve ser
deferida e contratada, a partir de critérios que visem assegurar o alcance dos
resultados esperados, a qualidade da capacitação e o enquadramento à Lei de
Licitações e Contratos (BRASIL, 1993). Assim, tal instrumento, contendo critérios de
avaliação,

busca

auxiliar

os

profissionais

responsáveis

pela

promoção e

implementação da política de capacitação do Órgão na tomada de decisão sobre
contratar ou não uma ação de capacitação externa, após a emissão de um juízo de
valor fundamentado.
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Esse propósito, portanto, direcionou a escolha da abordagem avaliativa, entre
as diversas concepções existentes. Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) mencionam
a variedade crescente de abordagens, entendendo a variedade e o crescimento como
salutares para conceber e realizar avaliações e para enriquecer um campo ainda
jovem, como o da avaliação.

Diferentes concepções, formas de coletas de dados, métodos de
análise e técnicas interpretativas. Assim, a variedade crescente de
perspectivas metodológicas, que está conquistando legitimidade na
avaliação de programas, não aumenta apenas a variedade de formas
de conceber e realizar avaliações, mas também enriquece a
perspectiva de um campo ainda jovem demais para optar por um único
paradigma. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 120).

Assim, não se trata de decidir sobre a superioridade de uma perante à outra,
mas de escolher a mais pertinente ao propósito avaliativo, sendo, no presente caso,
a abordagem centrada na administração, uma vez que o instrumento visa auxiliar
profissionais da ANS em decisões sobre contratar ações de capacitação externas, a
partir de critérios que considerem as preocupações desse público. Para Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 151), “O objetivo da abordagem da avaliação centrada
na administração é ajudar as pessoas que tomam decisões. Seu fundamento lógico é
de que a informação avaliatória é parte essencial de decisões inteligentes [...]”. Como
o público das avaliações centradas na administração é formado pelos que tomam
decisões, para esses autores, são as preocupações desse público, as suas
necessidades de informações e seus critérios de eficiência que orientam a avaliação.
Portanto, tais premissas nortearam a formulação das questões avaliativas e as etapas
de construção e validação do instrumento visado neste estudo.

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
As questões avaliativas, formuladas a partir das premissas da abordagem
avaliativa centrada na administração e do objetivo de construir e validar um
instrumento para avaliar se uma ação de capacitação externa deve ser contratada,
foram as seguintes:
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1) Em que medida o instrumento elaborado atende às necessidades dos
profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento da ANS para avaliar
se uma ação de capacitação externa deve ser contratada?
2) Em que medida o instrumento elaborado apresenta validade técnica para
avaliar se uma ação de capacitação externa deve ser contratada?

3.3 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO
Assim como a abordagem e as questões avaliativas, a definição do instrumento
para construção e validação decorreu do propósito avaliativo almejado com o seu uso.
Nesse sentido, a lista de verificação (checklist) foi a alternativa considerada mais
adequada, diante de suas finalidades, como verificar atividades que serão, estão
sendo ou já foram realizadas, determinar a presença ou ausência de um atributo ou
contar a prevalência de um item ou evento (COLTON; COVERT, 2007 apud LEITE,
2012). Tal escolha também recaiu sobre a lista de verificação, por ser considerada
uma ferramenta simples e prática para que o trabalho seja realizado seguindo os
passos certos (FONTES, 2010).
Tendo sido definido o instrumento, escolheu-se, em sequência, procedimentos
e técnicas de coleta e análise de dados de natureza qualitativa para construção da
lista de verificação. Essa escolha considerou o objeto a ser conhecido e o caráter da
investigação, bem como as características e particularidades dos procedimentos
qualitativos e quantitativos (SÁ EARP; HILDENBRAND, 2016), e a opinião de Bogdan
e Biklen (1994), de que os procedimentos qualitativos são mais convenientes para
fornecer subsídios ao planejamento de pesquisas [ou de avaliações] e à construção
de questionários [ou outros instrumentos, como uma lista de verificação].

3.3.1 Desenvolvimento das categorias, indicadores e itens do instrumento
Com o intuito de garantir a qualidade dos dados, que nas palavras de Bogdan
e Biklen (1994) são as provas e pistas que, quando organizados, afastam a análise
de uma especulação não fundamentada, concebeu-se os procedimentos e técnicas
de coleta e análise dos dados necessários à construção da lista de verificação, em
duas etapas.
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O delineamento prévio de duas etapas, em vez de apenas uma, deveu-se ao
caráter exploratório e descritivo da investigação de critérios para avaliar se uma ação
de capacitação externa pode ser contratada, visando assegurar o alcance dos
resultados pretendidos, a qualidade da capacitação e o enquadramento legal da
contratação. Para Sampieri, Collado e Lucio (2013), os estudos exploratórios são
utilizados quando se busca examinar um tema ou problema pouco estudado, servindo
para que haja uma maior familiaridade com o fenômeno investigado, assim como para
identificar conceitos ou variáveis promissoras. Já os estudos descritivos são aqueles
em que o pesquisador [ou o avaliador] busca “descrever fenômenos, situações,
contextos e eventos; ou seja, detalhar como são e se manifestam [...]” (SAMPIERI;
COLLADO; LUCIO, 2013, p. 102). Desse modo, a investigação para construção do
instrumento avaliativo teve caráter exploratório porque se buscou maior familiaridade
sobre quais critérios são utilizados ou percebidos como necessários pelos
profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento e da Gerência de
Contratos e Licitações da ANS para aferir se uma ação de capacitação externa deve
ser contratada. Teve ainda caráter descritivo, pois buscou descrever de forma
detalhada tais critérios.
Além disso, o planejamento de uma etapa adicional mostrou ser um cuidado
metodológico pertinente para confirmar a consistência da análise de dados
empreendida na primeira etapa, bem como para gerar novos insumos para construção
da lista de verificação. Esse cuidado considerou também o fato de que o processo
analítico qualitativo é não linear. Na opinião de Sampieri, Collado e Lucio (2013), ele
não é pré-determinado, mas sim pré-desenhado, coreografado ou delineado, ou seja,
planejado a partir de um esquema geral, cujo desenvolvimento passa por
modificações. Logo, nessa concepção a análise dos dados pode demandar novas
coletas de dados, inclusive com uso de outras estratégias de coleta e fontes de dados,
de modo a favorecer o alcance dos resultados almejados.
Em sequência cada etapa será descrita, informando-se as estratégias de
coleta, os participantes, os instrumentos utilizados e os procedimentos e técnicas de
análise dos dados.
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 Primeira etapa
Para a primeira etapa do processo de construção da lista de verificação, foram
empregadas duas estratégias de coleta de dados: grupo focal com profissionais que
atuam na Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, especificamente com
contratação de ações de capacitação externas; e entrevista individual com
profissionais da Gerência de Contratos e Licitações da ANS.
A escolha de se realizar uma das coletas com grupo focal, no lugar da
entrevista individual, notadamente com os profissionais da área de gestão de pessoas,
deveu-se às vantagens da técnica, ao escopo das questões e à premissa de que a
dinâmica grupal enriqueceria o fornecimento de dados, principalmente sobre critérios
utilizados e necessários para assegurar o alcance dos resultados esperados, a
qualidade da capacitação e o enquadramento legal da contratação. O grupo focal é
uma técnica em que se pode obter respostas de grupos de pessoas, propiciadas por
uma dinâmica em que cada indivíduo é influenciado por outros em situação de grupo,
assim como também influencia esse grupo, tendo como vantagens a fácil condução,
o baixo custo e a rapidez no fornecimento dos resultados (ORLANDO FILHO, 2016).
Como instrumentos, para cada uma das coletas utilizou-se um roteiro próprio
de entrevista com questões semiestruturadas (APÊNDICES A e B), ou roteiro de
entrevista guiado, na concepção de Richardson et al. (1999), preparado com base no
estudo da literatura técnica e acadêmica sobre TD&E e contratações públicas. Esses
dois roteiros, em termos de estrutura e compreensão das questões, foram analisados
e validados pela orientadora deste estudo, que detém experiência e formação
acadêmica na área de avaliação. Por se tratar de um roteiro para guiar a coleta,
dispensou-se essa validação por outros profissionais, visto que, no momento da
coleta, o entrevistador poderia esclarecer eventuais dúvidas dos participantes sobre
a compreensão das questões, bem como fazer indagações ou complementações para
melhor explorar os dados de interesse do estudo. Como esclarece Bardin (1977), a
entrevista com roteiro semiestruturado é centrada no entrevistado, sendo possível a
reformulação das questões para a coleta de dados, de acordo com a lógica do
entrevistado e andamento da entrevista.
A sessão de grupo focal ocorreu no dia 8/12/2017, de manhã, e foi gravada
com autorização dos participantes, após assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (APÊNDICE C). Embora essa sessão tenha sido planejada para contar
com a participação de sete profissionais da Coordenadoria de Carreira e
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Desenvolvimento, obteve-se a presença de quatro profissionais, sendo as abstenções
justificadas ao entrevistador por motivo de férias ou de viagem para treinamento.
O roteiro de entrevista foi dividido em duas partes: a primeira com seis questões
para obtenção de dados referentes ao processo de trabalho de analisar solicitações
de capacitação e de instruir processos de contratação e aos critérios utilizados para
apreciar essas solicitações e fazer o respectivo enquadramento legal da contratação.
A segunda parte, após breve apresentação, com uso de notebook, projetor e software
PowerPoint, sobre modelos e componentes de avaliação de TD&E, tinha cinco
questões para investigação de dados relativos aos componentes e critérios
empregados ou necessários para analisar as solicitações de capacitação, de acordo
com os componentes mostrados, e uma questão de fechamento para que os
participantes comentassem pontos relevantes não contemplados nas questões
principais. A entrevista teve duração total de uma hora e três minutos.
A Tabela 1 apresenta dados do perfil dos participantes do grupo focal.
Tabela 1 – Dados socioprofissionais dos participantes do grupo focal
Sexo

Idade

Escolaridade

F
F
F
F

39
36
35
23

Especialização
Especialização
Mestrado
Graduanda

Tempo de experiência com
contratação de capacitação
5 anos
11 anos e 5 meses
11 anos
6 anos

Fonte: O autor (2018).

Os participantes do grupo focal, todos do sexo feminino, possuem, em sua
maioria, formação em nível superior e pós-graduação (um com mestrado e dois com
especialização). Contam com experiência de cinco a mais de 11 anos em contratação
de capacitação.
As entrevistas individuais com profissionais da Gerência de Contratos e
Licitações ocorreram no mesmo dia do grupo focal, no período da tarde, e também
foram gravadas com autorização dos participantes, após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Ao todo foram realizadas três
entrevistas, com duração média de 12 minutos, seguindo o roteiro semiestruturado
elaborado (APÊNDICE B). O roteiro reuniu três questões principais e uma questão de
fechamento para possibilitar que o participante comentasse pontos relevantes não
contemplados nas questões principais. Foram realizadas três entrevistas devido ao
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número reduzido, na ANS, de profissionais com experiência em contratações de
capacitação na Gerência de Contratos e Licitações e à saturação dos dados de
interesse, já que, não obstante a heterogeneidade do tempo de experiência dos
participantes, os dados fornecidos na terceira entrevista já apresentavam recorrência.
Na Tabela 2 encontram-se dados de caracterização dos participantes entrevistados.

Tabela 2 - Dados socioprofissionais dos participantes das entrevistas individuais
Sexo

Idade

Escolaridade

F
M
M

36
33
39

Especialização
Graduação
Graduação

Tempo de experiência com
contratação de capacitação
7 anos e 6 meses
6 meses
2 anos

Fonte: O autor (2018).

Dos entrevistados, os de sexo masculino possuem apenas graduação e têm
menos tempo de experiência na área de interesse. O tempo de experiência dos três
entrevistados apresenta particular heterogeneidade, oscilando entre seis meses e
mais de sete anos.
Para propiciar a análise qualitativa dos dados, empregou-se o método de
análise de conteúdo concebido por Bardin, definido pela autora como:

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos.” (BARDIN, 1977, p. 47).

Godoy (1995 apud HOFFMAN-CÂMARA, 2013) afirma que a análise de
conteúdo, na perspectiva de Bardin, consiste em uma técnica metodológica que pode
ser aplicada a discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for
a natureza do seu suporte.
Nesse sentido, seguindo os procedimentos de análise de conteúdo propostos
por Bardin (1977), Moraes (1999) e Franco (2005), quatro etapas foram realizadas:
preparação das informações, que envolveu a transcrição das entrevistas, grupo focal
e individuais; unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; agrupamento
das unidades por categoria e descrição.
Na preparação das informações, as gravações das entrevistas foram
transcritas e geraram um corpus para análise (BOGDAN; BIKLEN, 1994) de 21
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páginas, sendo 12 páginas oriundas da coleta com grupo focal e três páginas de cada
entrevista individual. A unitarização incidiu em reler cuidadosamente o material com a
finalidade de definir as unidades de análise. Essas unidades foram constituídas por
frases e trechos das entrevistas transcritas, posteriormente submetidas a
classificação temática. Após essa etapa, as unidades de análise foram agrupadas em
categorias, de acordo com os critérios de afinidade temática e exclusividade. Por fim,
foi feita a descrição das categorias, ou seja, a comunicação do trabalho de
categorização. Essa descrição foi feita em quadros contendo texto síntese do conjunto
de significados presentes nas unidades de análise da categoria, temas e exemplos de
verbalização.
A análise de conteúdo resultou em sete categorias, sendo duas planejadas a
priori, uma delas referente ao enquadramento legal da contratação, intitulada de
“Contratação”, e a outra, relativa à caracterização do processo de contratação de
capacitação. As outras cinco categorias, por sua vez, são empíricas, conhecidas a
posteriori. Dessas categorias, seis subsidiaram a construção da lista de verificação e
uma auxiliou a contextualização e confirmação da abrangência e do escopo avaliativo
da lista de verificação. As categorias são apresentadas de forma pormenorizada no
Capítulo de Resultados.
A partir das categorias identificadas nas entrevistas, grupo focal e individuais,
contendo texto síntese, temas e exemplos de verbalização, elaborou-se o quadro de
categorias, indicadores e itens da lista de verificação. Para isso, primeiramente as
categorias foram desdobradas em indicadores, a partir dos temas de cada categoria.
Em sequência, os indicadores foram desdobrados, em termos operacionais, em itens,
com suporte do texto síntese e das verbalizações da respectiva categoria. O quadro
elaborado dispõe de seis categorias, 23 indicadores e 40 itens, incluindo os subitens.
Entretanto, mesmo diante de extenso material proveniente da análise de
conteúdo das entrevistas, grupo focal e individuais, apresentado no Capítulo de
Resultados, subsidiando majoritariamente a elaboração do quadro de categorias,
indicadores e itens, alguns acréscimos complementares foram necessários na
redação dos itens e na inclusão de indicadores e itens. Esses acréscimos foram
originários do exame dos documentos normativos de capacitação da ANS (AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2006; 2014) e da literatura técnica e
acadêmica de TD&E e contratação de capacitação, e, ainda, da experiência do autor
na área de gestão de pessoas no setor público.
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Convém esclarecer que a experiência do autor na área foi tomada como último
recurso, a fim de que a lista de verificação, concebida com fundamento na abordagem
avaliativa centrada na administração (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004),
fosse orientada, com o mínimo de interferência, para as preocupações, as
necessidades de informações para a tomada de decisão e os critérios de eficiência
dos seus usuários, ou seja, dos profissionais da Coordenadoria de Carreira e
Desenvolvimento da ANS.
 Segunda etapa
Seguindo o delineamento de construção da lista de verificação, após a
elaboração do quadro de categorias, indicadores e itens, realizou-se nova coleta com
grupo focal. Esse levantamento teve a participação do público-alvo da primeira sessão
de grupo focal e visou ratificar ou promover ajustes nas categorias identificadas e nos
indicadores e itens elaborados, bem como acrescentar ou excluir indicadores e itens.
Visou também obter a opinião dos participantes sobre cada indicador e item, no que
tange a: adequação à categoria; relevância para a contratação de capacitação externa
e possibilidade de julgamento.
Justifica-se que apenas o público-alvo do primeiro levantamento com grupo
focal foi convidado, dado que os participantes desse grupo serão os usuários diretos
da lista de verificação. Justifica-se ainda o uso do levantamento de dados com grupo
focal, em vez da aplicação de questionário, estratégia também eletiva, pois foi
ponderado que a primeira estratégia seria mais favorável à coleta de dados, devido à
dinâmica do momento em grupo, à espontaneidade das comunicações orais e à
possibilidade de o entrevistador efetuar indagações adicionais para obter os dados de
interesse.
A segunda sessão de grupo focal ocorreu no dia 28/12/2017, no período da
tarde, e teve duração de 40 minutos, sendo gravada com o consentimento dos
participantes. Utilizou-se como instrumento um roteiro de entrevista semiestruturado
(APÊNDICE D), validado apenas pela orientadora deste estudo, pelas razões
justificadas na validação dos dois roteiros da primeira etapa de construção do
instrumento. A segunda sessão de grupo focal contou com a presença de quatro
profissionais, três desses, participantes da primeira sessão de grupo focal, não
incluindo o primeiro da Tabela 1. A Tabela 3 apresenta o perfil dos participantes.
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Tabela 3 - Dados socioprofissionais dos participantes do segundo grupo focal
Sexo

Idade

Escolaridade

F
F
F
F

36
35
23
28

Especialização
Mestrado
Graduanda
Especialização

Tempo de experiência com
contratação de capacitação
11 anos e 5 meses
11 anos
6 anos
6 anos

Fonte: O autor (2018).

Os participantes da segunda sessão do grupo focal possuem caracterização
semelhante à dos participantes da primeira sessão (Tabela 1), com variação apenas
nas médias de idade e de tempo de experiência.
A análise dos dados envolveu o exame das anotações realizadas pelo
entrevistador e do áudio da gravação do grupo focal, para sistematização das
recomendações dos participantes e da avaliação dos indicadores e itens, em razão
de adequação à categoria, relevância para a contratação e possibilidade de
julgamento. Devido a esse escopo, o áudio da gravação da sessão não precisou ser
transcrito para fins de análise, sendo suficiente a sua escuta para revisão e
complementação das anotações. Os resultados são mostrados no Capítulo 4.

3.3.2 Elaboração da lista de verificação
Após o desenvolvimento do quadro de categorias, indicadores e itens embasamento do instrumento, elaborou-se a versão preliminar da lista de verificação,
observando as orientações de Leite (2012) sobre organização e formatação de listas
de verificação, para posterior processamento da validação de conteúdo e técnica do
instrumento.
A versão preliminar foi estruturada em quatro seções: identificação, instruções
gerais, categorias e julgamento final. Cada categoria foi constituída por três
subseções: instruções específicas, itens e julgamento. Os itens foram estabelecidos
como frases interrogativas para verificação mediante a escolha de uma de duas ou
três opções de resposta (sim, não e não aplicável/não disponível) e acompanhados
de campo para registro de observações, para uso quando conveniente ao avaliador.
Os indicadores correspondentes aos itens não foram explicitados no instrumento, com
o propósito de deixá-lo visualmente mais simples.
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3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
3.4.1 Validação de conteúdo do instrumento
A validação de conteúdo foi realizada com apoio de quatro profissionais da
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, com experiência em contratação de
capacitação externa. Desses profissionais, três participaram das entrevistas com
grupo focal. A validação ocorreu no dia 12/1/2018 e compreendeu: a entrega
presencial do instrumento de validação (APÊNDICE F), acompanhado da versão
preliminar da lista de verificação (APÊNDICE E), e o posterior recolhimento das
avaliações dos participantes. O instrumento foi estruturado na forma de questionário,
com questões abertas acerca da adequação do instrumento (categorias, itens, escala
de atendimento, julgamentos), da clareza das instruções e dos itens, da pertinência
de inclusão ou exclusão de itens e do atendimento à finalidade de avaliar a
contratação de capacitações externas.

3.4.2 Validação técnica do instrumento
A validação técnica foi realizada por meio da avaliação de dois especialistas
em avaliação - professores doutores que integram o corpo docente do Mestrado
Profissional da Faculdade Cesgranrio -, com uso de formulário (APÊNDICE F) com
itens baseados nos seguintes critérios (ELLIOT; LEITE, 2015 apud SILVA, 2015):
a) singularidade - cada indicador deve descrever apenas um aspecto do
objeto;
b) clareza - os indicadores indicam o que deve ser observado, não são
genéricos;
c) ausência de superposição - não existem aspectos superpostos nos
indicadores;
d) abrangência - o instrumento inclui todos os indicadores necessários;
e) relevância - todos os indicadores são importantes na respectiva
categoria;
f)

organização - os indicadores nas categorias se encontram ordenados de

forma adequada ou lógica; e
g) disposição gráfica - a disposição dos indicadores e das categorias no
instrumento é harmoniosa.
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Essa validação ocorreu no período de 18 a 24/1/2018 e compreendeu: o envio
por e-mail do formulário, acompanhado da versão preliminar da lista de verificação,
ajustada com as contribuições da etapa de validação de conteúdo, aos especialistas
convidados; e o posterior recebimento das avaliações, uma em meio digital e outra
em meio físico (impresso).
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4 RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados das etapas de construção e validação da
lista de verificação objeto desta dissertação, bem como as considerações e
recomendações do estudo. Para esse fim, divide-se em oito seções: caracterização
da contratação de capacitações externas; categorias, indicadores e itens da lista de
verificação; versão preliminar da lista de verificação; validação de conteúdo; validação
técnica; versão final da lista de verificação; considerações; e recomendações.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÕES EXTERNAS
O Quadro 1 apresenta a caracterização do processo de trabalho de contratação
de capacitações externas na ANS e tem o objetivo de propiciar a compreensão do
contexto geral e da etapa específica em que a lista de verificação será empregada
pelos profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento. Provém da
análise dos dados coletados, na primeira sessão de grupo focal e nas entrevistas
individuais, utilizando-se o método de análise de conteúdo categorial temática
(BARDIN, 1977).
Quadro 1 - Categoria Contratação de capacitações externas
Texto síntese
A capacitação de servidores na ANS parte de um processo de planejamento em que se
busca identificar as necessidades de capacitação, de acordo com a metodologia de
diagnóstico escolhida para o ano, e priorizar temáticas, resultando no Plano Anual de
Capacitação. Fundamentando-se nessas temáticas, os servidores do Órgão, por iniciativa,
demandam a participação em ações de capacitação externas. Para isso, preenchem o
formulário de solicitação e submetem à aprovação da chefia imediata, que deve aprovar e
justificar a relevância da capacitação. Cumprida essa etapa, o formulário é encaminhado à
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, a quem compete analisar a solicitação,
elaborar nota técnica para deferir ou não a capacitação e indicar o enquadramento legal da
contratação. Em sequência, o processo é encaminhado à Gerência de Contratos e
Licitações, sendo primeiramente analisado por profissionais da equipe de apoio
administrativo especializado em licitações e contratos, que averiguam se todos os
documentos necessários foram juntados ao processo e elaboram minutas de relatórios,
avalizados por servidores da unidade. Esses servidores analisam a nota técnica emitida
pela Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, no que tange ao enquadramento legal,
verificam se a instituição promotora da capacitação possui registro no Sistema de Cadastro
de Fornecedor, do Governo Federal, e se as certidões e declarações exigidas em lei para
contratação estão regulares e vigentes, como a de débitos previdenciários e a do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

(Continua)
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(Conclusão)
Ainda nesta etapa é solicitada à Gerência de Finanças a confirmação de disponibilidade
orçamentária. Havendo disponibilidade orçamentária o processo de contratação é enviado
ao ordenador de despesas para aprovação e depois ao Diretor-Presidente para ratificação
da inexigibilidade de licitação, conforme dispõe a legislação. Após a aprovação da
contratação, a Gerência de Contratos e Licitações avalia se a contratação precisa ser
publicada no Diário Oficial da União, a depender do valor; cadastra a contratação no
sistema governamental de compras; atualiza seus controles internos; e solicita à Gerência
de Finanças a emissão de empenho, que é o documento que garante a contratação e o
pagamento do serviço. A cópia desse empenho é encaminhada pela Coordenadoria de
Carreira e Desenvolvimento à instituição promotora, que após a realização da capacitação
deve emitir a nota fiscal para recebimento pelo serviço prestado. Além disso, a unidade
confirma, por e-mail, a participação do servidor na capacitação.
Tema/Exemplo de verbalização
- Planejamento das necessidades: “Bom, primeira parte é o planejamento... que a gente
identifica. Enfim, dependendo da metodologia usada para o planejamento naquele ano, a
gente identifica as necessidades.”
- Solicitação de capacitação: “Existem áreas temáticas que vão ser as prioridades daquele
ano e aí essas ações acabam partindo dos próprios servidores que identificam, que, né,
precisam daquele conhecimento para desempenhar suas atividades e aí preenchem um
requerimento. A chefia tem que justificar também a relevância daquele conteúdo e
encaminha pra nossa área para a gente analisar.”
- Emissão de nota técnica: “A gente recebe aqui, analisa se está previsto [no Plano Anual
de Capacitação], faz uma nota técnica justificando aquele curso e encaminha o processo
para contratação.”
- Certidões e declarações para contratação: “Na Gecol, chega o processo e aí passa pelo
apoio administrativo. Eles analisam se têm os documentos necessários [...].”
- Análise do enquadramento da contratação: “Aí é feito uma análise sobre isso, mas levando
em consideração o que a CCADE está dizendo ali no relatório.”
- Disponibilidade orçamentária: “[...] aí faz os despachos para autorização da autoridade
competente e posteriormente volta pra gente, mas pede disponibilidade orçamentária
antes.”
- Aprovação do ordenador de despesas: “[...] são feitos os documentos de autorização do
ordenador de despesa e da Presi.”
- Ratificação da inexigibilidade: “Depois de autorizada, como envolve uma inexigibilidade,
vai para o Diretor-Presidente para ele ratificar aquela contratação [...]”
- Empenho: “[...] e aí volta para emissão do empenho, que é o documento que garante a
contratação.”
- Confirmação da participação: “A gente recebe aquele empenho e manda para a instituição
e para o servidor confirmando que está contratado.”
Fonte: O autor (2018).

A análise do texto síntese da categoria possibilitou a constatação de três
principais atores do processo de contratação de capacitações externas: o
demandante da capacitação, a Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento e a
Gerência de Contratos e Licitações. Possibilitou, ainda, verificar os produtos gerados
por esses atores, respectivamente: solicitação de capacitação devidamente
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preenchida e assinada; nota técnica, com decisão sobre deferimento e indicação do
enquadramento legal; e relatório de análise dos requisitos processuais previstos na
legislação.
Essa análise dos atores e seus produtos permitiu extrair dois escopos
avaliativos de uma lista de verificação para contratação de capacitações externas:
formal ou processual e substantivo ou meritório. O formal ou processual, mais
característico das etapas do demandante e da Gerência de Contratos e Licitações,
compreende a conferência de itens como, por exemplo, preenchimento de campos,
aposição de assinatura, observância de requisitos, juntada de documentos,
solicitações de informação. O substantivo ou meritório, característico da etapa da
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, abrange a verificação de itens
correspondentes ao mérito da solicitação, aos atributos da capacitação e ao
balizamento legal da contratação. Assim, no primeiro escopo avaliativo, os critérios
são simples e de fácil checagem. No segundo, os critérios, em sua maioria, são
complexos ou subjetivos, requerendo, para serem adequadamente avaliados,
detalhamento e esforço progressivo de refinamento.
Essa diferenciação não implica fazer conclusões acerca da importância do
trabalho das unidades envolvidas, mas apenas situar o escopo de determinadas
atividades. Igualmente, não implica traçar uma relação dicotômica entre os escopos,
pois esses são complementares a depender das necessidades de avaliação de cada
objeto, podendo haver inclusive listas de verificação de escopo misto.
Portanto, essa análise corroborou a abrangência da lista de verificação que
deve apoiar o trabalho da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento na decisão
de recomendar a contratação de capacitação externa e indicar o respectivo
enquadramento legal, cobrindo critérios de escopo avaliativo substantivo ou meritório.
Corroborou, ainda, a adequação dos procedimentos metodológicos adotados para
identificação das categorias avaliativas e para elaboração dos indicadores e itens da
lista de verificação.

4.2 CATEGORIAS, INDICADORES E ITENS DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
4.2.1 Identificação das categorias avaliativas
A seguir, são apresentadas seis categorias avaliativas resultantes da primeira
sessão de grupo focal e das entrevistas individuais. Com exceção da categoria
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Contratação, as demais categorias são empíricas, não conhecidas a priori. Cada uma
delas apresenta texto síntese, temas e exemplos de verbalizações, fornecendo,
assim, a maior parte dos subsídios utilizados para elaboração dos indicadores e itens
da lista de verificação.
Quadro 2 - Categoria Admissibilidade da solicitação
Texto síntese
Admissibilidade da Solicitação é a primeira avaliação feita pela Coordenadoria de Carreira
e Desenvolvimento ao receber uma solicitação de capacitação externa, consistindo em
verificar se as disposições do normativo de capacitação foram atendidas, antes de iniciar a
análise do conteúdo do formulário e da capacitação pleiteada. Prazo para solicitação,
preenchimento completo da solicitação, com as assinaturas necessárias, e registro de
autorização com justificativa sobre a pertinência da capacitação são critérios utilizados
nesta avaliação.
Tema/Exemplo de verbalização
- Prazo para solicitação: “Primeiro o prazo.”
- Preenchimento completo da solicitação: “[...] se está com todas as autorizações que são
necessárias de acordo com a instrução de serviço.”
- Autorização da chefia: “Autorização, vai pedir e vai vir com essa autorização.”
- Observância do normativo interno: “Se está de acordo com a instrução de serviço, prazo,
assinaturas.”
Fonte: O autor (2018).

A primeira categoria, Admissibilidade da solicitação, trata de condições para
que uma solicitação de capacitação externa possa ser recebida e posteriormente
avaliada pelos profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento.
Embora não seja uma categoria própria de modelos de avaliação de TD&E propostos
na literatura acadêmica, a análise dos dados mostrou ser ela uma dimensão
indispensável para os participantes do grupo focal na avaliação das solicitações de
capacitação. Esta categoria evidencia uma dimensão característica do setor público,
que é fazer o que os documentos normativos determinam em termos de condições e
ritos processuais. Destaca-se, por fim, que esta categoria se diferencia das demais
também pelo escopo avaliativo, sendo a única predominantemente formal ou
processual.
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Quadro 3 - Categoria Necessidade da capacitação
Texto síntese
Necessidade da Capacitação é a avaliação das justificativas apresentadas pelo servidor
solicitante e pela autoridade responsável pela aprovação de sua solicitação. Na justificativa
do solicitante deve conter o registro claro e completo da necessidade a ser suprida com a
capacitação, como a descrição de uma lacuna de desempenho existente ou uma nova
competência indispensável ao trabalho. Na justificativa da autoridade competente, a
necessidade apontada pelo solicitante deve ser ratificada, indicando-se a utilidade ou
benefícios esperados com a capacitação. Logo, as duas partes, solicitante e responsável
pela aprovação, devem refletir sobre o objetivo visado e se a capacitação é a melhor
alternativa para que ele seja atendido. A capacitação sendo pertinente para superar a
necessidade, solicitante e autoridade competente devem refletir ainda sobre que curso ou
instituição é mais adequada para atendê-la, consignando as razões da escolha.
Justificativas com a descrição incompleta da necessidade, com o uso de textos genéricos
como apenas “melhorar desempenho”, bem como aquelas que não relacionam os tópicos
do programa da capacitação com a necessidade de desenvolvimento são apontadas como
algumas das dificuldades recorrentes desta avaliação da necessidade de capacitação. Não
buscar entender um problema, por meio de perguntas, é apontado como uma das causas
dessas inadequações nas justificativas. Outra dificuldade apontada para essa avaliação é
a inexistência de sistema com registros de lacunas de competências ou de instrumentos,
avaliações de desempenho individual, indicadores de desempenho da unidade,
mapeamento de processos, resultados de metas, para subsidiar a equipe que analisa as
solicitações de capacitação, pois isso faz com que a avaliação da necessidade fique
centrada apenas no relato da área ou do solicitante.
Tema/Exemplo de verbalização
- Justificativa para a capacitação: “Justificativa para aquele curso. Sem isso... Se a pessoa
não conseguir justificar a necessidade daquele conhecimento, a gente não aprova.”
- Problema a ser resolvido: “Que problema você quer resolver com aquele curso?”
- Justificativa padrão: “Eu acho que se viesse mais justificado....tem curso que não, vem
perfeito, a pessoa consegue fazer direitinho. Tem outros que a pessoa faz a justificativa
meio padrão, do tipo: trabalho com [...], por isso [a capacitação] vai melhorar o meu
desempenho [...].”
- Relacionamento entre a necessidade e a capacitação escolhida: “Mas em quê
especificamente aquele conteúdo...dificilmente a pessoa faz link com os tópicos do
programa, faz uma coisa bem geral. Daí, isso pra gente, se a área justificasse melhor, seria
mais fácil.”
- Competência esperada: “Definir melhor qual o objetivo que você quer com a capacitação.
Não focar só nos conteúdos. Esquece os conteúdos, pensar o que eu preciso, como:
conduzir reuniões de forma mais rápida [...].”
- Benefícios para o trabalho: “Normalmente ela coloca assim, o que ela faz, e o que que o
curso vai abordar, mas esse link do que, de qual benefício ela vai ter para o trabalho com
o curso, nem sempre fica muito claro na justificativa da pessoa.”
- Capacitação como melhor alternativa: “Igual a gente brinca, assim, o problema não é
capacitação, é comprar uma mesa para reunião, que é colocar várias pessoas para
conversar.”
- Justificativa para escolha do curso ou da instituição promotora: “[...] como as contratações
são por inexigibilidade tem que ter justificado por que que aquele evento, aquele curso,
daquela instituição é o mais adequado, e não outro.”
- Existência de capacitações similares: Caso outro atendesse a gente teria que fazer uma
pesquisa de preço para saber qual é o mais barato. Conteúdos padrão, por exemplo, onde
vários dão conteúdos iguais, dificilmente dá pra justificar.”
Fonte: O autor (2018).
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Necessidade da Capacitação é a segunda categoria e envolve avaliar se a
capacitação é de fato indispensável, considerando a descrição da lacuna de
competência a ser suprida e os benefícios esperados para o trabalho. Além disso, se
é a participação em capacitação a melhor forma de suprir a lacuna de competência
identificada e os motivos de escolha do curso e da instituição promotora. Esta
categoria possui correspondência na literatura acadêmica com o subcomponente
Necessidades, do componente Ambiente, do Modelo de Avaliação Integrado e
Somativo (BORGES-ANDRADE, 1982; 2006) e com o ponto de verificação
Necessidade, da Lista de Verificação de Avaliação de Treinamento (SCRIVEN, 2011).
Diferentemente do que foi conjecturado quanto aos critérios considerados pelos
profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento para avaliação de
solicitações de capacitação externa, presumindo-se inicialmente serem esses mais
afetos às características da capacitação, a análise da entrevista com grupo focal
mostrou ter esta categoria um peso significativo na decisão dos participantes.
Possivelmente, porque é ela que fornece os insumos para avaliar a escolha da
capacitação a ser contratada, bem como a compatibilidade de suas características
com as necessidades do solicitante e os benefícios esperados para o trabalho.
Essa constatação reforça a relevância da etapa de avaliação de necessidades
do sistema de TD&E, que, na opinião de Meneses, Zerbini e Abbad (2010), é essencial
para o planejamento e o sucesso das ações de TD&E, quando identifica de forma
sistemática e consistente as discrepâncias entre os desempenhos existentes e os
esperados pela organização. Dessa forma, a par do diagnóstico de discrepâncias ou
de lacunas gerado nessa avaliação de necessidades, é possível adequadamente
planejar um curso in company ou escolher uma capacitação externa, e, após a sua
realização, promover a avaliação dos seus efeitos, em especial quanto à diminuição
da lacuna que se buscou suprir com a capacitação.
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Quadro 4 - Categoria Design instrucional
Texto síntese
Design instrucional é a avaliação de características da capacitação, como objetivos de
ensino, conteúdo programático, carga-horária, corpo docente, estratégias pedagógicas,
entre outros. Também é constituinte dessa avaliação, o exame da coerência dessas
características com a necessidade de competência relatada pelo solicitante. Embora essa
avaliação seja parte da análise das solicitações de capacitação, os profissionais
responsáveis por esse trabalho relatam que ela é feita com pouco aprofundamento, uma
vez em que essas informações normalmente não são disponibilizadas em detalhes pelas
instituições promotoras de ações de capacitação. Outra dificuldade desta avaliação é a
divulgação prévia do currículo do instrutor/professor, que pode, inclusive, ser um dos
motivos de escolha da capacitação pelo solicitante. Se em algumas capacitações esse
currículo é um atrativo da divulgação, em outras ele só se torna conhecido próximo à data
de início da ação, por questões de agenda. É exposto ainda a existência de algumas
instituições promotoras que ofertam capacitações com programações idênticas, que
promovem cursos, mas os nomeiam como seminários ou congressos, e que mudam os
nomes dos cursos ao longo do ano, mantendo os mesmos objetivos de ensino e conteúdos
programáticos.
Tema/Exemplo(s) de verbalização
- Programa da capacitação: “A gente analisa mais o programa do curso. Mas a gente vê
objetivos e conteúdos.”
“Atendimento do conteúdo à necessidade do servidor.”
- Objetivos de ensino: “Isso a gente avalia, metodologia, o objetivo instrucional, a gente
olha, nada muito aprofundado.”
- Metodologia de ensino: “É difícil a gente saber pelo conteúdo. Às vezes a gente vê pela
metodologia, mais dos cursos online mesmo. A gente vê aquela metodologia esquisita
assim. A gente pegou um curso que era tudo em pdf, era uma apostila, que era de graça,
e que você já podia fazer a prova antes de ver o conteúdo. [...] Daí você vê, só olhando o
programa é difícil você avaliar se o curso tem qualidade.”
- Carga horária: “A [...] falou da carga horária, às vezes é uma coisa que chama a atenção
da gente, mas raramente. Ou quando é muito curtinha.”
- Atividades práticas: “[...] a gente utiliza às vezes para justificar a singularidade quando
tem alguma ação, uma metodologia própria, alguma coisa de simulação, de prática, a gente
justifica como um fator que favorece a transferência do aprendizado no trabalho.”
“Trabalho com cases, oficinas de prática, tem uma possibilidade maior de ele conseguir
alinhar com a prática dele. O desenvolvimento de um projeto, no final [do curso] você tem
que entregar um projeto.”
- Currículo do instrutor/professor: “Acaba que fica muito no currículo daquele instrutor. Não
existe um parâmetro.”
“Na maior parte dos cursos eles não dão informações do instrutor, por causa dos
compromissos de agenda.”
“[...] tem uns cursos que eles chamam de seminários, eventos de contratação, que eles já
colocam o instrutor, que é um cara que é uma referência na área, daí eles já gostam de
relacionar, para dizer “olha esse curso vai ser muito bom, tem esse instrutor, que tem muita
experiência na área”[...].”
Fonte: O autor (2018).

A categoria Design instrucional refere-se às características da capacitação, tais
como objetivos de ensino, conteúdo programático, carga horária, currículo do
instrutor/professor, estratégias de ensino. Possui correspondência na literatura
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acadêmica com o componente Procedimentos do Modelo de Avaliação Integrado e
Somativo (BORGES-ANDRADE, 1982; 2006), com o componente Características do
treinamento do Modelo Integrado de Avaliação do Impacto do Treinamento no
Trabalho (ABBAD, 1999) e com o ponto de verificação Design, da Lista de Verificação
de Avaliação de Treinamento (SCRIVEN, 2011).
A análise da entrevista com grupo focal mostrou ser esta a categoria mais
heterogênea, em critérios utilizados pelos participantes, havendo consenso apenas
entre currículo do instrutor e conteúdo programático. Alguns participantes revelaram
não conseguir fazer uma avaliação muito aprofundada das características das ações
de capacitação, o que provavelmente se deve à falta de informações mais detalhadas
no material de divulgação das mesmas. Pela experiência do autor, o material de
divulgação normalmente contém apenas o nome do evento de capacitação, período
e local de realização, carga horária total, conteúdo programático resumido e
minicurrículo

do

instrutor/professor,

sendo

que

esta

última

informação

é

disponibilizada previamente quando é um atrativo da capacitação. Não raro se
observa material de divulgação sem informações sobre o instrutor/professor e sobre
os objetivos instrucionais do evento. É provável que muitas das instituições
promotoras existentes no mercado de TD&E não contem, nos seus quadros de
funcionários, com profissionais da área de educação, ou que minimamente possuam
capacitação em design instrucional. Essa situação sinaliza uma ótica puramente
comercial, possibilitada pela desregulamentação dos cursos classificados como livres,
de extensão ou aperfeiçoamento.
Outra possível explicação para a avaliação não pormenorizada do design
instrucional da ação de capacitação pelos participantes, deve-se a crença de que
esses critérios, embora desejáveis, por si só não são suficientes para garantir os
resultados esperados. Isso de fato é verdadeiro, pois, conforme observa Abbad
(2006), não basta que um treinamento seja excelente em qualidade, dado que, se o
treinando não tiver apoio a aplicação do aprendido no trabalho, não gerará os
resultados que se busca alcançar. Mas para a autora, é preciso sim avaliar o design
instrucional, pois suas características são a essência do evento de capacitação, e a
partir delas é possível saber quais são fundamentais para o alcance dos resultados
pretendidos, o que não pode faltar.
Essa constatação reforça a relevância de outra etapa do sistema de TD&E, a
de avaliação do treinamento, normalmente somativa. Desse modo, em que pese a
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pertinência de avaliar a priori as características instrucionais da capacitação, de modo
a fundamentar a decisão de contratá-la, como proposto nesta dissertação, é
imprescindível igualmente a sua avaliação a posteriori, para atestar sua efetividade,
assim como melhorar o processo de escolha em contratações futuras.
Quadro 5 - Categoria Insumos
Texto síntese
Insumos é a avaliação de características do participante, visando examinar se elas são
compatíveis com as exigências da capacitação, em termos de pré-requisitos ou de
conhecimentos prévios do solicitante frente ao nível de complexidade da ação pleiteada.
Tal exame pode identificar duas situações desfavoráveis ao aproveitamento da
capacitação: o solicitante não possuir conhecimentos prévios para o nível de complexidade
da ação; ou, o contrário, possuir conhecimentos excedentes ao que será ministrado. Avaliase também, ainda que de forma presumida, a existência de suporte material para a
aplicação da competência aprendida, como a de usar um determinado software, cujo o
pressuposto é de que ele já esteja disponível na unidade de lotação do solicitante ou de
que esteja em fase de aquisição. Outrossim, particularidades do solicitante, como ser
portador de necessidades especiais, podem ser levadas em consideração a fim de
ponderar se a capacitação é adequada à condição do solicitante.
Tema/Exemplo de verbalização
- Adequação ao público-alvo: “Se ele já tem algum conhecimento do assunto, às vezes a
gente avalia também, dependo do caso, a pessoa já conhece, já é fluente e pede curso de
inglês básico, a gente avalia.”
- Suporte para uso da competência: “A própria chefia que tem que autorizar para ele poder
fazer o curso. A chefia acha importante fazer aquele curso, só que a gente não sabe se
depois ele vai ter suporte ou não [...]. É presumido.”
- Particularidades do participante: “Lembro de uma vez, o servidor trouxe questões pessoais
que o impediam de fazer o curso x e preferiu y [...].”
Fonte: O autor (2018).

A categoria Insumos, por sua vez, diz respeito à compatibilidade dos
conhecimentos prévios do servidor, bem como da disponibilidade de recursos
materiais, com a capacitação a ser contratada. Esta categoria possui correspondência
com o componente Insumos do Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (BORGESANDRADE, 1982; 2006) e com o componente Características da clientela do Modelo
Integrado de Avaliação do Impacto do Treinamento no Trabalho (ABBAD, 1999).
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Quadro 6 - Categoria Custos da capacitação
Texto síntese
Custos da capacitação é a avaliação do valor da capacitação e de gastos com diárias e
passagens, no caso de ela ser ofertada fora da cidade de lotação do solicitante. Sobre o
valor, é feita uma análise de compatibilidade com o que é praticado pelo mercado de
treinamento, desenvolvimento e educação. Pela experiência, os profissionais que avaliam
as solicitações de capacitação sabem a média de mercado pelo tipo de evento ou temática,
havendo, contudo, algumas exceções decorrentes da singularidade da temática da
capacitação. Uma análise também realizada é dos valores praticados pela própria
contratada nos seus eventos. Com relação a diárias e passagens, a preferência é que,
quando possível, a capacitação ocorra na cidade de lotação do solicitante, para que não
haja a incidência desses custos.
Tema/Exemplo de verbalização
- Compatibilidade com o valor de mercado: “A gente vai empiricamente, o que a gente tem
conhecimento que é a média de mercado, que aquele custo é R$ 2.000,00, R$ 3.000,00,
um congresso normalmente é R$ 5.000,00. Aí não sai muito da curva, sei lá, às vezes tem
um congresso de saúde, que às vezes vai lá no alto, mas é porque o evento [...].”
- Valores praticados pela contratada: “A gente acaba justificando com o preço que aquela
própria empresa cobra para outro evento, quem justifica o preço é a própria empresa.”
- Preferência na unidade de lotação: “Preferência por unidade de lotação também, para que
seja na mesma, para que não tenha custos adicionais com diárias e passagens.”
Fonte: O autor (2018).

A penúltima categoria, Custos da capacitação, abarca uma preocupação
bastante presente entre os servidores e gestores públicos, a de melhor gerir os
recursos financeiros e orçamentários, visto que resultam da contribuição dos
cidadãos. Assim, trata do uso racional do orçamento, optando-se, sempre que
aplicável, pelo menor preço e por evitar gastos desnecessários com diárias e
passagens. O uso do termo “sempre que aplicável” deve-se ao fato de que no caso
de uma inexigibilidade de licitação, em que se constata a inviabilidade da concorrência
entre os fornecedores de um determinado serviço, como o de capacitação, cumpre
observar se o valor cobrado é compatível com o que é praticado no mercado e se é o
mesmo para todos os contratantes.

66

Quadro 7 - Categoria Contratação
Texto síntese
Contratação é a avaliação para enquadramento às formas de contratação da Lei nº
8.666/93, a lei de licitações e contratos. A ANS adota a orientação contida na Decisão nº
439/1998 do Tribunal de Contas da União, de que a contratação de capacitação, em
especial a externa, deve seguir por inexigibilidade de licitação. Nos casos em que não é
cabível esse enquadramento, seja pela singularidade do objeto ou pela notória
especialização da instituição promotora ou do instrutor/professor, é feita a avaliação do
enquadramento por dispensa de licitação (menor preço e investimento anual com a
temática até R$ 16.000,00) ou por licitação (valor acima de R$ 16.000), que pode ocorrer
com pregão. Na avaliação do enquadramento por inexigibilidade, deve ser examinado se a
capacitação é a melhor opção para suprir a necessidade do solicitante, tornando-se, assim,
insubstituível. É examinada ainda a notória especialização da instituição promotora ou do
instrutor/professor, sendo considerados usualmente experiência em ministrar cursos,
publicações, pesquisas, estrutura e papel desempenhado na sociedade. Menciona-se
também como comumente considerada a reputação da instituição ou conceito no mercado,
sem que objetivamente pontos de mensuração desses aspectos tenham sido elencados. A
dispensa ou a licitação são empregadas para cursos padronizados de informática e para
aqueles nomeados como de “prateleira”, que não apresentam aspectos singulares. É
indicado ser sempre viável o enquadramento legal, pois se não for por inexigibilidade, será
por dispensa ou licitação.
Tema/Exemplo(s) de verbalização
- Impossibilidade de competição: “Acho que talvez o principal critério, tá até no artigo 25 da
8.666, é a questão da incapacidade, da impossibilidade de competitividade.”
“Inexigibilidade é quando não tem como competir, é declarado que aquele profissional, ou
aquela equipe de profissionais, é insubstituível.”
- Singularidade da capacitação: “Dizer o porquê desse curso, dessa instituição. Têm muitos
que não conseguem definir por que aquilo é singular e por que não pode qualquer outra
empresa, com conteúdo às vezes um pouco diferente, mas mais barato, na mesma unidade
de lotação.”
- Melhor opção para o momento: “É considerado que é o cabível para aquele momento, é
o melhor para aquele momento para a necessidade de capacitação daquele servidor ou
grupo de servidores, como é o caso do curso in company.”
“Quando é tema específico é mais fácil, né, um evento singular, como um de saúde [...]. É
muito fácil de justificar porque não tem outro igual. Quando são cursos padrão é que...”
-Orientação por inexigibilidade: “Aqui existe uma orientação [...] com base naquela nota do
TCU, aquele parecer, decisão, de que os cursos externos eles devem ser por
inexigibilidade. Então, assim, a grande maioria dos cursos, a contratação é feita seguindo
essa orientação.”
- Reputação da instituição: “Acho que tem uma coisa de reputação da instituição. Que a
gente já conhece. Uma instituição que é referência naquele assunto. E as mais solicitadas,
que a gente já conhece, que são boas.”
- Critérios de notória especialização: “Primeiro a experiência que a instituição tem em
ministrar cursos naquele tema.”
“Publicações, se a instituição produz conhecimento naquele assunto.”
“Se ela tem um papel na sociedade, não só de dar curso, mas de promover pesquisa.
Escreve livros, faz publicações, a estrutura também.”

(Continua)
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(Conclusão)
“A parte de experiência, quanto tempo ela está no mercado. Se a gente já teve alguma
experiência anterior.”
“Instituição que no mercado é reconhecida, tem ranking de qualidade, notas de avaliação
de entidades. Não precisa nem ser só Capes, mas podem ser de outras associações, que
ranqueiam as instituições.”
- Cursos padronizados: “A gente tem mais dificuldade nos casos padronizados de
informática, que eu acho que é o único caso que a gente orientou já pela dispensa, mas o
resto tudo é inexigibilidade.”
- Dispensa: “[...] se eu for inviabilizar a inexigibilidade, a gente vai classificar o processo por
dispensa.”
- Pregão: “Se, por exemplo, se aquele objeto, ele ainda pode ser enquadrado como
dispensa. Aí a gente busca critérios de valor, a depender, tem que ser por pregão.”
“Se for um valor acima da dispensa, acima de R$ 16.000,00, é contratado, e houver a
possibilidade de competição, se for um curso bem genérico, que qualquer, que existem
várias instituições que possam, ou várias empresas que possam oferecer essa
capacitação, aí pode ser feita uma licitação, um pregão, dependendo do valor, se for acima
de R$ 16.000,00.”
Fonte: O autor (2018).

Por fim, a última categoria, Contratação, envolve a única dimensão do
instrumento conhecida a priori. Por essa razão, além da sessão de grupo focal com
participantes da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, foram realizadas
ainda entrevistas individuais com servidores da Gerência de Contratos e Licitações da
ANS. A análise das entrevistas, grupo focal e individuais, indicou que o Órgão adota
a orientação do TCU e da AGU sobre a contratação de capacitação, sendo dessa
forma, em regra, por inexigibilidade de licitação. Logo, em apenas algumas situações,
quando o objeto da capacitação não é singular e não demanda notória especialização,
a contratação é feita por dispensa de licitação ou por licitação.
A despeito dos critérios gerais utilizados para avaliação do enquadramento da
contratação estarem postos na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), buscou-se com as
referidas entrevistas aspectos específicos de cada critério. Contudo, observou-se nas
falas dos participantes a reprodução do que é prescrito na legislação, sem o acréscimo
de aspectos específicos desses critérios, mesmo quando instigados pelo entrevistador
a relatar exatamente o que era considerado na avaliação, por exemplo, da reputação
ou da experiência da instituição promotora. Isso demonstra que esta é uma categoria
avaliativa razoavelmente sujeita à subjetividade dos avaliadores, pois, se para um
deles a experiência de seis meses do fornecedor pode ser adequada, para outro
avaliador pode ser necessário ter 24 meses de experiência. Além disso a reputação
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de um fornecedor pode não ser igualmente percebida por todos os avaliadores, pela
ausência de critérios específicos para mensurar esse atributo.

4.2.2 Indicadores e itens do instrumento
Após descritas e brevemente examinadas as categorias avaliativas resultantes
da análise de conteúdo das entrevistas, grupo focal e individuais, apresenta-se, no
Quadro 8, os indicadores e itens elaborados para subsidiar a lista de verificação. O
quadro contém seis categorias, 23 indicadores e 40 itens, incluindo os subitens.
Quadro 8 - Versão preliminar das categorias, indicadores e itens do instrumento
Categoria

1.
Admissibilidade
da solicitação

2. Necessidade
da capacitação

Indicador

Item do instrumento
1.1 A solicitação de capacitação observa o prazo
definido em normativo para envio à
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento?
1.1.1 Se não, apresenta justificativa da
Prazo para
autoridade competente para envio da solicitação
solicitação
fora do prazo definido em normativo?
1.1.2 Caso tenha justificativa da autoridade
competente, ou seja providenciada, há tempo
hábil para efetuar a contratação?
1.2 A solicitação de capacitação está
devidamente preenchida e assinada pelo
Preenchimento
solicitante?
completo da
1.3 A solicitação de capacitação está
solicitação
devidamente justificada e autorizada pela
autoridade competente?
1.4 A solicitação de capacitação respeita o limite
de capacitações externas por ano, conforme
Limite anual de
definido em normativo?
capacitações
1.4.1 Se não, apresenta justificativa da
externas
autoridade competente para extrapolação do
limite de capacitações externas por ano?
Previsão de
1.5 Há previsão de recursos orçamentários para
orçamento
realizar a capacitação?
2.1 O solicitante descreve claramente uma
Descrição da
lacuna de competência a ser superada ou o
necessidade
desenvolvimento
de
uma
competência
emergente?
2.2 O solicitante descreve claramente a utilidade
ou os benefícios esperados para o trabalho com
Utilidade/benefícios a capacitação?
da capacitação
2.3 A autoridade competente apresenta a
utilidade ou os benefícios esperados com a
capacitação do solicitante?
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(Continuação)
Categoria

2. Necessidade
da capacitação

3. Design
Instrucional

4. Insumos

Indicador

Item do instrumento
2.4 Participar de capacitação é a melhor
Capacitação como alternativa para suprir a lacuna de desempenho
melhor alternativa
ou a necessidade de desenvolver uma
competência emergente?
2.5 Existe oferta de capacitações similares para
atender à necessidade do solicitante?
Existência de
capacitações
2.5.1 Caso positivo, o solicitante justifica a
similares
escolha da instituição promotora e/ou do
instrutor/professor?
Aplicação da
2.6 O solicitante espera aplicar, em curto prazo,
competência em
a competência a ser adquirida na execução de
curto prazo
suas tarefas de trabalho?
3.1 O grau de aprofundamento ou complexidade
Nível de
da capacitação é compatível com a necessidade
aprofundamento
apontada pelo solicitante?
3.2 Os objetivos de ensino da capacitação estão
claramente definidos?
Objetivos de
3.3 Os objetivos de ensino da capacitação são
ensino
compatíveis com a necessidade apontada pelo
solicitante?
3.4 O conteúdo programático é adequado aos
objetivos de ensino da capacitação?
Conteúdo
3.5 A ordenação do conteúdo programático é
programático
adequada aos objetivos de ensino da
capacitação?
3.6 A carga horária é compatível com os objetivos
de ensino da capacitação?
3.7 A carga horária é compatível com o grau de
Carga horária
aprofundamento
ou
complexidade
da
capacitação?
3.8 A carga horária diária é adequada ao bom
aproveitamento da capacitação?
3.9 A capacitação prevê atividades práticas?
Atividades práticas 3.10 Há equilíbrio entre atividades teóricas e
práticas?
3.11 O instrutor/professor possui formação
acadêmica compatível com o conteúdo
programático da capacitação?
3.12 O instrutor/professor possui experiência
Instrutor/professor
profissional compatível com o conteúdo
programático da capacitação?
3.13 O instrutor/professor atuou em capacitações
para o setor público?
Pré-requisitos da 4.1 Caso previsto, o requerente atende aos précapacitação
requisitos da capacitação?
4.2 O grau de aprofundamento ou complexidade
da capacitação é compatível com o repertório de
Adequação
ao competências do solicitante?
público-alvo
4.3 A formação acadêmica ou experiência prévia
do solicitante é favorável à assimilação da
competência a ser aprendida?
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(Conclusão)
Categoria

4. Insumos

Indicador
Suporte material
para uso da
competência
Necessidades
especiais do
solicitante

5. Custos da
capacitação

Compatibilidade
com o valor de
mercado
Concessão de
diárias e
passagens

Contratação por
Inexigibilidade
6. Contratação

Contratação por
dispensa ou
licitação

Item do instrumento
4.4 É provável que o solicitante disponha de
instrumentos,
materiais,
suprimentos,
equipamentos e demais recursos necessários ao
uso da competência a ser aprendida?
4.5 Caso portador de necessidades especiais, a
programação da capacitação é compatível com a
condição do solicitante?
5.1 O valor da capacitação é compatível com o
de ações similares em temática ou tipo de
evento?
5.1.1 Se não, a capacitação possui aspectos
singulares ou diferenciais que justifiquem a
majoração do valor?
5.2 Caso haja gastos com diárias e passagens,
são justificáveis considerando a utilidade ou os
benefícios esperados para o trabalho?
6.1 Considerando as justificativas do solicitante e
da autoridade competente, a capacitação mostrase a mais adequada para suprir a lacuna de
desempenho ou a necessidade de desenvolver
uma competência emergente?
6.2
A
instituição
promotora
e/ou
o
instrutor/professor
demonstra(m)
comprovadamente notória especialização para
ministrar a capacitação?
6.3 Se não para um dos os itens anteriores, a
capacitação apresenta o menor valor, conforme
pesquisa de preços?
6.4 Se não para um dos os itens anteriores, o
investimento com a temática da capacitação
observa o limite anual de R$ 16.000,00?

Fonte: O autor (2018).

4.2.3 Confirmação das categorias, indicadores e itens do instrumento
Na confirmação das categorias, indicadores e itens do instrumento, os
participantes da segunda sessão de grupo focal, por consenso, ratificaram as seis
categorias, bem como à adequação dos indicadores e itens propostos para cada
categoria.
A análise dos participantes referente à possibilidade de ajustes na redação das
categorias, indicadores e itens do instrumento apontou três recomendações de
alteração: (a) no nome da categoria Insumos para Adequação ao público-alvo, para
representar com precisão o conteúdo abordado nos indicadores e itens da categoria;
(b) no nome do indicador Nível de aprofundamento, da categoria Design instrucional,
para Complexidade compatível com a necessidade, para representar adequadamente
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o conteúdo do item correspondente; e (c) na redação do item 3.8 (Quadro 8), da
categoria Design instrucional, com a substituição do adjetivo “bom” por “pleno”.
Por sua vez, a análise dos participantes referente à relevância dos indicadores
e itens evidenciou que todos são pertinentes, mas, quanto à possibilidade de
julgamento, recomendaram a exclusão do item 2.5 (Quadro 8), da categoria
Necessidade da capacitação, por entenderem que o item, embora relevante, não
poderia ser avaliado diante das informações normalmente preenchidas nos
formulários de solicitação de capacitação. Além disso, ponderaram que, se essa
informação fosse requerida no referido formulário, haveria risco de viés no
preenchimento dessa requisição, pois, na avaliação dos participantes, dificilmente o
solicitante responderia que a aplicação se daria em médio ou longo prazo, caso
acreditasse ser o curto prazo um critério diferencial para deferimento da solicitação.
Por fim, a análise sobre a necessidade de inclusão de itens de avaliação
revelou cinco recomendações de acréscimo: do indicador Plano Anual de Capacitação
e do item e subitem correspondentes, na categoria Admissibilidade da solicitação; dos
indicadores Avaliação de aprendizagem e Registro de avaliação de satisfação, com
os itens respectivos, na categoria Design instrucional; e de item e de subitens para o
item 6.2, na categoria Contratação. O Quadro 9, em sequência, apresenta de forma
resumida as adequações recomendadas pelos participantes da segunda sessão de
grupo focal.

Quadro 9 - Recomendações de ajuste nas categorias, indicadores e itens do instrumento
Recomendação
Alterar categoria
Alterar indicador

Alterar item

Excluir item

Versão inicial
4.Insumos
Nível
de
aprofundamento
3.8 A carga horária
diária é adequada ao
bom aproveitamento da
capacitação?
2.5 O solicitante espera
aplicar, em curto prazo,
a competência a ser
adquirida na execução
de suas tarefas de
trabalho?

Versão proposta
4. Adequação ao público-alvo
Complexidade
compatível
necessidade

com

a

3.8 A carga horária diária é adequada ao
pleno aproveitamento da capacitação?

-
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(Conclusão)
Recomendação

Versão inicial

Versão proposta
Indicador: Plano Anual de Capacitação
Item: A temática da capacitação está
prevista no Plano Anual de Capacitação?
Subitem: Se não, o solicitante ou a
autoridade
competente
justifica
a
imprescindibilidade da competência a ser
desenvolvida?
Indicador: Avaliação de aprendizagem

Incluir indicador,
item e subitem

-

Incluir indicador e
item

-

Incluir indicador e
item

Item: Há previsão de avaliação(ões) de
aprendizagem?
Indicador: Registro de avaliação de
satisfação

-

Incluir item

-

Item: Caso a capacitação tenha sido
contratada anteriormente, a avaliação de
satisfação foi favorável?
A capacitação possui características que a
tornam singular ou particular?
Se sim, por desempenho anterior?
Se sim, por estudos?
Se sim, por experiências?
Se sim, por publicações?

Incluir subitem

-

Se sim, por equipe técnica?
Se sim, por organização?
Se sim, por aparelhamento?
Se sim, por outros requisitos relacionados
com suas atividades?

Fonte: O autor (2018).

Finalizada a identificação das categorias, indicadores e itens de avaliação,
após a realização da segunda sessão de levantamento com grupo focal, foi elaborada
a versão preliminar do instrumento, nomeado de Lista de Verificação para Contratação
de Capacitação Externa, descrito e apresentado na próxima seção.

4.3 VERSÃO PRELIMINAR DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
A versão preliminar da Lista de Verificação para Contratação de Capacitação
Externa (APÊNDICE E) foi estruturada em quatro seções: identificação, instruções
gerais, categorias e julgamento final. A identificação é subdivida em duas partes,
sendo uma com campos para identificação da capacitação (número do processo,
nome da capacitação e nome do interessado) e outra para identificação do avaliador
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(nome do servidor responsável e data da análise). As instruções gerais discorrem
sobre a finalidade da lista de verificação e suas partes constituintes. A terceira seção
possui seis categorias, que agregam no total 51 itens, incluindo os subitens.
Cada categoria é constituída por três subseções: instruções específicas, itens
e julgamento. As instruções específicas dispõem sobre a finalidade da avaliação da
categoria, os meios de verificação que podem ser utilizados e, quando cabível,
orientações de como proceder a verificação de certo item. Os itens são estabelecidos
como frases interrogativas para verificação mediante a escolha de uma de duas ou
três opções de resposta (sim, não e não aplicável/não disponível) e acompanhados
de campo para registro de observações, quando conveniente ao avaliador.
Determinados itens possuem subitens, cuja opção de resposta pode suscitar o
atendimento do item, de acordo com as orientações de como proceder a sua
verificação. O julgamento abrange duas ou mais opções de interpretação do conjunto
de respostas da categoria e serve para apoiar a decisão a ser tomada. Por último, a
seção de julgamento final expõe duas opções de decisão derivadas do conjunto de
julgamentos das categorias.

4.4 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Na validação de conteúdo da versão preliminar da Lista de Verificação para
Contratação de Capacitação Externa, foram apresentadas oito contribuições, sendo
uma de exclusão de item, seis de alteração de redação de item/categoria, conforme
consta no Quadro 10, e uma de alteração da forma de julgamento das categorias.

Quadro 10 - Recomendações de alteração de redação da lista de verificação
Participante
Redação inicial
P2
2.1
O
solicitante
descreve
claramente
uma
lacuna
de
competência a ser superada ou o
desenvolvimento
de
uma
competência emergente?
P2 e P3
2.2
O
solicitante
descreve
claramente a utilidade ou os
benefícios esperados para o
trabalho com a capacitação?

Redação modificada
2.1 O solicitante descreve claramente
uma lacuna de competência a ser
suprida?

2.2 O solicitante descreve claramente
os benefícios esperados para o
trabalho com a capacitação?

(Continua)

74

(Conclusão)
Participante
Redação inicial
P2 e P3
4.4 É provável que o solicitante
disponha
de
instrumentos,
materiais,
suprimentos,
equipamentos e demais recursos
necessários
ao
uso
da
competência a ser aprendida?
P3
2.3 A autoridade competente
apresenta a utilidade ou os
benefícios esperados com a
capacitação do solicitante?
P3
4.3 A formação acadêmica ou
experiência prévia do solicitante é
favorável
à
assimilação
da
competência a ser aprendida?
P3
5. Custos da capacitação

Redação modificada
4.4 É provável que o solicitante
disponha de recursos necessários ao
uso
da
competência
a
ser
desenvolvida?

2.3
A
autoridade
competente
apresenta os benefícios esperados
com a capacitação do solicitante?
4.3 A formação acadêmica ou
experiência prévia do solicitante é
favorável
à
assimilação
da
competência a ser desenvolvida?
5. Investimento na capacitação

Fonte: O autor (2018).

A recomendação de exclusão referiu-se ao item “1.1.2 Caso tenha justificativa
da autoridade competente, ou seja providenciada, há tempo hábil para efetuar a
contratação?” e foi proposta pela participante P1, que justificou não saber se há meios
para avaliar esse tempo, visto que sua estimativa também depende das demandas de
trabalho de outras áreas envolvidas no processo de contratação de capacitação. Dado
que o entendimento do tempo hábil poderá ter variabilidade de acordo com o avaliador
e que efetivamente não é possível estimar o tempo de instrução do processo nas
outras áreas envolvidas com a contratação, a recomendação foi acolhida, sendo o
item excluído do instrumento.
As alterações de redação foram propostas pelas participantes P2 e P3. A
primeira participante justificou que itens poderiam ter a avaliação afetada, o 2.1 e o
2.2 pelo uso do conectivo “ou” e o 4.4 pela especificação dos tipos de suporte material
(instrumentos, materiais, suprimentos, equipamentos e demais recursos necessários).
A segunda participante entendeu ser necessário substituir alguns termos por outros
mais usuais entre os profissionais da unidade, como “aprendida” por “desenvolvida”
nos itens 4.3 e 4.4 e “custos” por “investimento” no título da categoria 5. Outrossim,
registrou preocupação com a redação dos itens 2.2 e 2.3, por entender que o termo
“utilidade” possui um viés econômico e, por isso, mais próximo de organizações
privadas.
Com base nessas contribuições, os itens foram modificados visando permitir
melhor compreensão pelo avaliador do aspecto a ser avaliado. O item 2.1 passou a
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mencionar apenas “lacuna de competência a ser suprida”, pois ponderou-se que o
desenvolvimento de uma competência emergente também representa uma lacuna de
competência. Os itens 2.2 e 2.3 passaram a mencionar apenas “benefícios
esperados”, uma expressão de fácil entendimento. O item 4.4 foi modificado para
empregar apenas a expressão “recursos necessários”, retratando de modo geral todos
os tipos de suporte material, e o termo “desenvolvida”. O item 4.3 e a categoria 5
passaram a contar com os termos propostos, por serem de fato mais frequentes entre
os profissionais de gestão de pessoas. Devido a essas modificações, foram ajustados
ainda os itens 2.4, 5.2 e 6.1 e as instruções e julgamentos da categoria 5, para manter
a simetria de redação entre os itens do instrumento e entre o título e as disposições
da categoria.
A recomendação de alterar a forma de julgamento das categorias foi oferecida
pela participante P2, que considerou rígida a sistemática de julgamento existente nas
categorias Admissibilidade da solicitação, Necessidade da capacitação, Adequação
ao público-alvo e Custos da capacitação, que abrange o atendimento de todos os itens
para que a categoria receba a mesma classificação de atendimento. Em virtude dessa
recomendação, todos os julgamentos foram revisitados, concluindo-se que apenas as
categorias Necessidade da capacitação e Adequação ao público-alvo precisavam de
revisão, pois, realmente, cada uma delas possuía um item de característica desejável,
porém não indispensável ao julgamento positivo da categoria.
Em síntese, entende-se que, diante da extensão e das peculiaridades de
estrutura da Lista de Verificação para Contratação de Capacitação Externa, as
recomendações, embora tenham sido pertinentes ao seu aperfeiçoamento,
representaram uma proporção pequena de modificações, indicando, assim, a validade
de conteúdo do instrumento. Essa constatação é corroborada pelos participantes
dessa etapa, que responderem afirmativamente que o instrumento atende às
necessidades dos profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento na
avaliação de capacitações externas, dado que ele: materializa um roteiro de análise;
minimiza a possibilidade de alguma aspecto relevante ser desconsiderado; apresenta
todos os aspectos necessários à avaliação, técnicos e legais; propicia melhoria na
qualidade dos processos e alinhamento dos mesmos; e proporciona uso com outras
finalidades, como em auditorias relativas à contratação de capacitação.
Na seção subsequente, são apresentados os resultados da etapa de validação
técnica da versão preliminar da Lista de Verificação de Contratação de Capacitação
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Externa, já ajustada com as recomendações provenientes da etapa de validação de
conteúdo.

4.5 VALIDAÇÃO TÉCNICA DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Na validação técnica da Lista de Verificação para Contratação de Capacitação
Externa, os especialistas em avaliação apresentaram os seguintes julgamentos sobre
os critérios apresentados no instrumento de validação técnica (APÊNDICE G):

Quadro 11 - Avaliação de atendimento dos critérios de validação técnica
Critério

Especialista 1
Especialista 2
Clareza
Atendido parcialmente
Atendido
Singularidade
Atendido
Atendido parcialmente
Ausência de superposição
Atendido
Atendido
Relevância
Atendido
Atendido
Organização
Atendido
Atendido
Abrangência
Atendido
Disposição gráfica
Atendido
Atendido
Fonte: O autor (2018).

Conforme disposto no Quadro 11, houve concordância dos especialistas sobre
o atendimento de quatro dos sete critérios empregados para fazer a validação técnica
do instrumento: Ausência de superposição, Relevância, Organização e Disposição
gráfica. O especialista E1 não se considerou apto a avaliar o critério Abrangência e,
dos seis critérios que avaliou, entendeu que apenas o de Clareza estava atendido
parcialmente (respostas sim e não conjuntamente). O especialista E2, por sua vez,
julgou os critérios Abrangência e Clareza como atendidos, mas entendeu que o critério
Singularidade foi atendido parcialmente.
Os dois especialistas recomendaram ajustes em itens do instrumento, de modo
a torná-los claros e singulares. Foram propostos ajustes nos itens 1.1.1, 1.4.1, 1.5.1,
2.1, 2.2, 3.12, 3.14, 3.15, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.1.1, 6.4 e 6.5, nas instruções da categoria
Admissibilidade da solicitação, na disposição gráfica dos itens 6.3.1 a 6.3.8 e na
posição do título do instrumento pelo especialista E1 e nos itens 2.1, 2.4, 3.1, 3.7, 4.1,
4.2, 4.4, 5.1, 6.4 e 6.5, pelo especialista E2.
Dessa forma, foram incorporadas as recomendações de aprimoramento da
disposição gráfica dos itens 6.3.1 a 6.3.8, de mudança da posição do título do
instrumento e de ajuste das instruções da categoria Admissibilidade da solicitação.
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Com relação aos itens, a análise dos ajustes propostos evidenciou contribuições com
implicações de: aprimoramento da clareza ou da singularidade; mudança da validade
de conteúdo do item; e modificação apenas estilística.
Portanto, diante dessas implicações identificadas, somente os ajustes do
primeiro tipo foram incorporados no instrumento. As contribuições que implicariam
mudança

da

validade

de

conteúdo

do

item

supostamente

decorrem do

desconhecimento pelos validadores, embora especialistas nas áreas de avaliação e
educação, das particularidades do mercado de TD&E e do processo de capacitação
de servidores no setor público, em especial das formas de contratação dispostas na
Lei de Licitações e Contratos (BRASIL, 1993). Tal constatação demonstra a
importância de se efetuar a validação de conteúdo de instrumentos avaliativos,
sobretudo quando seu uso é específico para um contexto, no presente caso o da ANS,
visto que para os profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento,
conhecedores dessas particularidades, os itens foram considerados compreensíveis
e adequados. Por fim, as contribuições estritamente estilísticas igualmente não foram
incorporadas, por serem de preferência pessoal de escrita. O Quadro 12 sistematiza
os ajustes propostos pelos especialistas e as implicações para o instrumento.
Quadro 12 - Recomendações de ajuste por tipo de implicação
Tipo de
implicação

Versão original
2.1 O solicitante
descreve claramente
uma lacuna de
competência a ser
suprida?

Aprimoramento
da clareza ou da
singularidade
3.1 O grau de
aprofundamento ou
complexidade da
capacitação é
compatível com a
necessidade apontada
pelo solicitante?

Versão proposta
2.1 O solicitante identifica
e descreve claramente a
existência de uma lacuna
de competência cujo
conteúdo deva ser
suprido? (E1)
2.1 O solicitante descreve
claramente a lacuna de
competência a ser
suprida? (E2)
3.1 O grau de
aprofundamento da
capacitação é compatível
com a necessidade
apontada pelo solicitante?

Especialista

E1 e E2

E2

(Continua)
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(Continuação)
Tipo de
implicação

Versão original
3.7 A carga horária é
compatível com o grau
de aprofundamento ou
complexidade da
capacitação?
3.12 O
instrutor/professor possui
formação acadêmica
compatível com o
conteúdo programático
da capacitação?
3.15 Caso a capacitação
tenha sido contratada
anteriormente, a
avaliação de satisfação
foi favorável?

Aprimoramento
da clareza ou da
singularidade

4.2 O grau de
aprofundamento ou
complexidade da
capacitação é
compatível com o
repertório de
competências do
solicitante?
4.5 Caso portador de
necessidades especiais,
a programação da
capacitação é
compatível com a
condição do solicitante?
5.1 O valor da
capacitação é
compatível com o de
ações similares em
temática ou tipo de
evento?
6.4 Se não para um dos
itens 6.1 a 6.3, a
capacitação apresenta o
menor valor, conforme
pesquisa de preços?

Versão proposta
3.7 A carga horária é
compatível com o grau de
aprofundamento da
capacitação?
3.12 O instrutor/professor
possui formação
acadêmica compatível em
relação ao conteúdo
programático da
capacitação?
3.15 Caso a capacitação
tenha sido
contratada/realizada
anteriormente, a avaliação
de satisfação foi
favorável?
4.2 O grau de
aprofundamento da
capacitação é compatível
com o repertório de
competências do
solicitante?
4.5 No caso de pessoa
com deficiência ou
dificuldade de locomoção,
a programação da
capacitação é compatível
com a condição do
solicitante?
5.1 O valor da
capacitação é compatível
com o existente no
mercado para atividades
profissionais similares em
temática ou tipo de
evento?
6.4 Se a resposta for não
para um dos itens de 6.1 a
6.3, a capacitação
apresenta o menor valor,
conforme pesquisa de
preços?

Especialista

E2

E1

E1

E2

E1

E1

E1

(Continua)
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(Continuação)
Tipo de
implicação
Aprimoramento
da clareza ou da
singularidade

Versão original

Versão proposta

6.5 Se não para um dos
itens 6.1 a 6.3, o
investimento com a
temática da capacitação
observa o limite anual de
R$ 16.000,00?
2.4 Participar de
capacitação é a melhor
alternativa para suprir a
lacuna de competência?

6.5 a resposta for não
para um dos itens de 6.1 a
6.3, o investimento com a
temática da capacitação
observa o limite anual de
R$ 16.000,00?
2.4 Participar da
capacitação é a melhor
alternativa para suprir a
lacuna de competência?
3.14 O instrutor/professor
possui experiência, já
tendo atuado em
capacitações para o setor
público?

3.14 O
instrutor/professor atuou
em capacitações para o
setor público?

Mudança da
validade de
conteúdo

Modificação
apenas estilística

4.1 Caso previsto, o
solicitante atende aos
pré-requisitos da
capacitação?
4.4 É provável que o
solicitante disponha dos
recursos necessários ao
uso da competência a
ser desenvolvida?
5.1 O valor da
capacitação é
compatível com o de
ações similares em
temática ou tipo de
evento?
6.4 Se não para um dos
itens 6.1 a 6.3, a
capacitação apresenta o
menor valor, conforme
pesquisa de preços?
6.5 Se não para um dos
itens 6.1 a 6.3, o
investimento com a
temática da capacitação
observa o limite anual de
R$ 16.000,00?
1.1.1 Se não, apresenta
justificativa da
autoridade competente
para envio da solicitação
fora do prazo definido
em normativo?

Especialista

E1

E2

E1

4.1 O solicitante atende
aos pré-requisitos da
capacitação? (E1 e E2)

E1 e E2

4.4 O solicitante dispõe
dos recursos necessários
ao uso da competência a
ser desenvolvida?

E1 e E2

5.1 O valor da
capacitação é compatível
com o de ações similares
na temática?

E2

Não sugeriu redação
alternativa. Indicou
apenas não compreender
o item e a necessidade de
sua reescrita.

E2

Não sugeriu redação
alternativa. Indicou
apenas não compreender
o item e a necessidade de
sua reescrita.

E2

1.1.1 Considerando a
resposta negativa, a
referida solicitação
apresenta justificativa da
autoridade competente
para envio da solicitação
fora do prazo definido em
normativo?

E1

(Continua)
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(Conclusão)
Tipo de
implicação

Versão original
1.4.1 Se não, apresenta
justificativa da
autoridade competente
para extrapolação do
limite de capacitações
externas por ano?

Modificação
apenas estilística

1.5.1 Se não, o
solicitante ou a
autoridade competente
justifica a
imprescindibilidade da
competência a ser
desenvolvida?
2.2 O solicitante
descreve claramente os
benefícios esperados
para o trabalho com a
capacitação?
5.1.1 Se não, a
capacitação possui
aspectos singulares ou
diferenciais que
justifiquem a majoração
do valor?

Versão proposta
1.4.1 Considerando a
resposta negativa, a
referida solicitação
apresenta justificativa da
autoridade competente
para extrapolação do
limite de capacitações
externas por ano?
1.5.1 Considerando a
resposta negativa, o
solicitante ou a autoridade
competente justifica a
imprescindibilidade da
competência a ser
desenvolvida?
2.2 Considerando a
implementação da
capacitação, o solicitante
descreve claramente os
benefícios esperados para
o trabalho?
5.1.1 Se não, a
capacitação possui
aspectos singulares ou
diferenciais que
justifiquem a diferenciação
do valor?

Especialista

E1

E1

E1

E1

Fonte: O autor (2018).

De acordo com as informações do Quadro 12, as recomendações não
incorporadas referem-se aos itens 1.1.1, 1.4.1, 1.5.1, 2.2 e 5.1.1, que teriam
implicações apenas estilísticas, sem contribuição significativa para a Lista de
Verificação para Contratação de Capacitação Externa, e aos itens 2.4, 3.14, 4.1, 4.4,
5.1 (E2), 6.4 (E2) e 6.5 (E2), pois mudariam a validade de conteúdo do instrumento.
Sobre as recomendações com implicações na validade de conteúdo, cabe
apresentar as respectivas justificativas para essa classificação e o consequente não
acolhimento no instrumento. No item 2.4, a substituição da preposição “de” pela
contração dessa preposição com o artigo definido “a” mudaria o sentido do item. Quer
dizer, busca-se realmente saber se é a participação em capacitação a melhor
alternativa para suprir a lacuna de competência e não a participação na capacitação
pleiteada (sentido dado pela alteração do item). Isso porque foi colocado pelos
participantes do grupo focal que algumas das necessidades apresentadas pelos
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servidores e pelas unidades da ANS não são, em essência, lacunas de capacitação,
mas, sim, dificuldades gerenciais ou de organização do trabalho.
No item 3.14, o ajuste mudaria a finalidade do item, que é saber se o
instrutor/professor tem experiência com capacitação para o setor público. Esse é um
item diferencial, desejável, que pode aumentar o sucesso da capacitação, mas não é
na maior parte dos casos imprescindível à contratação da capacitação. Além disso, a
alteração apresentaria redundância com o item 3.13.
No item 4.1, é adequado manter o termo “caso previsto”, pois o que se observa
no mercado de TD&E é que apenas algumas capacitações estabelecem pré-requisitos
de participação. No item 4.4, o uso do termo “é provável” deve-se ao fato de que não
é possível ao avaliador, em todos os casos, saber com precisão se existe recursos
necessários à aplicação da capacitação. Assim, os meios de verificação desse item
abrangem a análise das justificativas do servidor e da autoridade competente pela
aprovação e o conhecimento do contexto geral de recursos da organização.
O item 5.1 trata da análise comparativa dos valores de mercado feita pelos
participantes a partir de ações similares em temáticas ou em tipo de evento, e, por
essa razão, a supressão do termo “tipo de evento” tornaria o item incompleto para
avaliação. Por fim, os itens 6.4 e 6.5 cuidam de requisitos de enquadramento da
contratação, prescritos pela legislação.
Em síntese, a validação técnica da Lista de Verificação para Contratação de
Capacitação Externa indica que o instrumento atende a todos os critérios avaliados,
sendo que: integralmente – Ausência de superposição, Relevância, Organização,
Abrangência e Disposição gráfica; e parcialmente – Clareza e Singularidade. Para
aprimoramento do instrumento nos dois últimos critérios, foram acolhidas as
recomendações 2.1, 3.1, 3.7, 3.12, 3.15, 4.2, 4.5, 5.1 (E1), 6.4 (E1) e 6.5 (E1). Com
base nesses resultados, conclui-se que a lista de verificação possui qualidade técnica,
sobretudo porque nenhum dos critérios foi avaliado como não atendido.

4.6 VERSÃO FINAL DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Apresenta-se, a seguir, a versão final da Lista de Verificação para Contratação
de Capacitação Externa, que manteve sua estruturação em quatro seções. A terceira
seção consta agora com um total de 50 itens, incluindo os subitens. Parte desses itens
demonstra redação aprimorada, em relação à versão preliminar. A lista de verificação
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passa a contar também com aprimoramentos: na disposição gráfica dos itens 6.3.1 a
6.3.8, na posição do título do instrumento; nas instruções da categoria Admissibilidade
da solicitação e nos julgamentos das categorias Necessidade da capacitação e
Adequação ao público-alvo.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA
Identificação da Capacitação

Identificação do Avaliador

1. Número do processo: ________________________

1. Servidor responsável: _____

2. Capacitação: ______________________________

2. Data da análise: __________

3. Interessado: _______________________________
INSTRUÇÕES GERAIS
Esta Lista de Verificação é destinada a avaliar se uma capacitação externa deve ser
deferida e contratada, tendo como referência um conjunto de categorias indispensáveis a
essa avaliação: admissibilidade da solicitação; necessidade da capacitação; design
instrucional; adequação ao público-alvo; investimento na capacitação; e contratação.
Portanto, a Lista de Verificação é composta por essas seis categorias, cada uma delas
contendo itens que devem ser avaliados com uma escala de atendimento compreendendo
as opções de resposta sim e não e, ainda, campo para registro de observações referentes
a cada item, quando necessário. A categoria design instrucional possui ainda a opção de
resposta não aplicável/não disponível. Por fim, cada categoria conta também com
instruções específicas para sua avaliação e julgamento de mérito.
1. ADMISSIBILIDADE DA SOLICITAÇÃO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar condições de admissibilidade
para que uma solicitação de capacitação externa possa ser recepcionada e avaliada. Os
itens 1.1, 1.4 e 1.5 contêm subitens, cuja avaliação deve ocorrer apenas se a resposta ao
item correspondente for “Não”. O atendimento do subitem, resposta “Sim”, torna o item
correspondente atendido.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; Plano Anual de Capacitação; Lei
Orçamentária Anual; e relatório de execução orçamentária.
Itens
1.1 A solicitação de capacitação
observa o prazo definido em normativo
para envio à Coordenadoria de
Carreira e Desenvolvimento?
1.1.1 Se não, apresenta justificativa da
autoridade competente para envio da
solicitação fora do prazo definido em
normativo?
1.2 A solicitação de capacitação está
devidamente preenchida e assinada
pelo solicitante?

Atendimento
Sim
Não

Observações
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1.3 A solicitação de capacitação está
devidamente justificada e autorizada
pela autoridade competente?
1.4 A solicitação de capacitação
respeita o limite de capacitações
externas por ano, conforme definido
em normativo?
1.4.1 Se não, apresenta justificativa da
autoridade
competente
para
extrapolação do limite de capacitações
externas por ano?
1.5 A temática da capacitação está
prevista
no
Plano
Anual
de
Capacitação?
1.5.1 Se não, o solicitante ou a
autoridade competente justifica a
imprescindibilidade da competência a
ser desenvolvida?
1.6 Há previsão de recursos
orçamentários
para
realizar
a
capacitação?

JULGAMENTO


Solicitação admissível (atendimento de
todos os itens)
Solicitação
não
admissível
(não
atendimento de pelo menos um dos
itens)

2. NECESSIDADE DA CAPACITAÇÃO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar se a necessidade e o motivo de
escolha da capacitação estão evidenciados. O item 2.5 deve ser respondido apenas se
houver capacitações similares para atender à necessidade.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação de ações de
capacitação (catálogos, panfletos, e-mails, sites, etc.).
Itens
2.1 O solicitante identifica e descreve
claramente a lacuna de competência a
ser suprida?
2.2 O solicitante descreve claramente
os benefícios esperados para o
trabalho com a capacitação?
2.3
A
autoridade
competente
apresenta os benefícios esperados
com a capacitação do solicitante?
2.4 Participar de capacitação é a
melhor alternativa para suprir a lacuna
de competência?
2.5 Caso exista oferta de capacitações
similares para atender à necessidade,
o solicitante justifica a escolha da
instituição
promotora
e/ou
do
instrutor/professor?

Atendimento
Sim
Não

Observações
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JULGAMENTO


Necessidade e motivo da capacitação
evidenciados (atendimento de pelo
menos os itens 2.1, 2.2 e 2.4 e do item
2.5, quando respondido)
Necessidade ou motivo da capacitação
não evidenciado (não atendimento de
pelo menos um dos itens 2.1, 2.2 e 2.4 ou
do item 2.5, quando respondido)

3. DESIGN INSTRUCIONAL
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar o design instrucional da
capacitação. A escala de atendimento da categoria conta também com a opção de resposta
não aplicável (NA)/não disponível (ND), que deve ser utilizada quando um item não é
aplicável ao tipo de capacitação ou a informação para respondê-lo não está disponível nos
meios de verificação. Se a avaliação restar prejudicada pela falta de informações
disponíveis, o avaliador deve requerer os subsídios diretamente da instituição promotora
da capacitação.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação de ações de
capacitação (catálogos, panfletos, e-mails, sites, etc.); e registros de avaliação de
satisfação.
Itens
3.1 O grau de aprofundamento da
capacitação é compatível com a
necessidade
apontada
pelo
solicitante?
3.2 Os objetivos de ensino da
capacitação
estão
claramente
definidos?
3.3 Os objetivos de ensino da
capacitação são compatíveis com a
necessidade
apontada
pelo
solicitante?
3.4 O conteúdo programático é
adequado aos objetivos de ensino da
capacitação?
3.5 A ordenação do conteúdo
programático é adequada aos objetivos
de ensino da capacitação?
3.6 A carga horária é compatível com
os objetivos de ensino da capacitação?
3.7 A carga horária é compatível com o
grau
de
aprofundamento
da
capacitação?
3.8 A carga horária diária é adequada
ao
pleno
aproveitamento
da
capacitação?
3.9 A capacitação prevê atividades
práticas?
3.10 Há equilíbrio entre atividades
teóricas e práticas?
3.11 Há previsão de avaliação(ões) de
aprendizagem?

Atendimento
Sim
Não NA/ND

Observações
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3.12 O instrutor/professor possui
formação acadêmica compatível em
relação ao conteúdo programático da
capacitação?
3.13 O instrutor/professor possui
experiência profissional compatível
com o conteúdo programático da
capacitação?
3.14 O instrutor/professor atuou em
capacitações para o setor público?
3.15 Caso a capacitação tenha sido
contratada/realizada anteriormente, a
avaliação de satisfação foi favorável?

JULGAMENTO


Design
instrucional
satisfatório
(atendimento da maioria dos itens
aplicáveis e disponíveis)
Design instrucional insatisfatório (não
atendimento da maioria dos itens
aplicáveis e disponíveis).

4. ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO-ALVO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar se o solicitante se adequa ao
público-alvo da capacitação. Os itens 4.1 e 4.5 devem ser respondidos apenas se forem
cabíveis.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação de ações de
capacitação (catálogos, panfletos, e-mails, sites, etc.); e registros cadastrais de formação
acadêmica, capacitação e experiência profissional.
Itens
4.1 Caso previsto, o solicitante atende
aos pré-requisitos da capacitação?
4.2 O grau de aprofundamento da
capacitação é compatível com o
repertório
de
competências
do
solicitante?
4.3 A formação acadêmica ou
experiência prévia do solicitante é
favorável
à
assimilação
da
competência a ser desenvolvida?
4.4 É provável que o solicitante
disponha dos recursos necessários ao
uso
da
competência
a
ser
desenvolvida?
4.5 No caso de pessoa com deficiência
ou dificuldade de locomoção, a
programação da capacitação é
compatível com a condição do
solicitante?

Atendimento
Sim
Não

Observações
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JULGAMENTO


Adequação ao público-alvo (atendimento
de pelos menos os itens 4.2 e 4.4 e dos
itens 4.1 e 4.5, quando respondidos)
Não adequação ao público-alvo (não
atendimento de pelo menos um dos itens
respondidos, salvo o item 4.3)

5. INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar os custos da capacitação: valor
de inscrição e concessão de diárias e passagens. O item 5.1 contém subitem, cuja
avaliação deve ocorrer apenas se o item for respondido negativamente. O atendimento do
subitem torna o item atendido. O item 5.2, por sua vez, deve ser respondido apenas se
houver gastos com diárias e passagens.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação (panfleto, email, site, etc.); pesquisa de mercado.
Itens

Atendimento
Sim
Não

Observações

5.1 O valor da capacitação é
compatível com o existente no
mercado para atividades profissionais
similares em temática ou tipo de
evento?
5.1.1 Se não, a capacitação possui
aspectos singulares ou diferenciais que
justifiquem a majoração do valor?
5.2 Caso haja gastos com diárias e
passagens,
são
justificáveis
considerando os benefícios esperados
para o trabalho?

JULGAMENTO


Investimento na capacitação justificado
(atendimento de todos os itens ou
atendimento do item 5.1 quando não
houver gastos com diárias e passagens)
Investimento na capacitação não
justificado (não atendimento de pelo
menos um dos itens)

6. CONTRATAÇÃO
Os itens listados devem ser utilizados para avaliar o enquadramento da contratação às
disposições da Lei 8.666/1993. O item 6.3 contém subitens, que tratam de requisitos
previstos na legislação para caracterizar a notória especialização. Assim, pelo menos um
dos subitens deve ser indicado, caso o item 6.3 seja respondido positivamente.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação (panfleto, email, site, etc.); certidões ou outros documentos comprobatórios da instituição promotora
e/ou do instrutor/professor; registros de avaliação de satisfação; pesquisa de mercado;
relatório de execução orçamentária; relatório de capacitações realizadas.
Itens
6.1 Considerando as justificativas do
solicitante e da autoridade competente,
a capacitação mostra-se a mais

Atendimento
Sim
Não

Observações
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adequada para suprir a lacuna de
competência?
6.2
A
capacitação
possui
características que a tornam singular
ou particular?
6.3 A instituição promotora e/ou o
instrutor/professor
demonstra(m)
comprovadamente
notória
especialização para ministrar a
capacitação?
6.3.1 Por desempenho
anterior?
6.3.2 Por estudos?
6.3.3 Por experiências?
Caso a
resposta
do item
6.3 for
“Sim”

6.3.4 Por publicações?
6.3.5 Por equipe técnica?
6.3.6 Por organização?
6.3.7 Por aparelhamento?

6.3.8 Por outros requisitos
relacionados com suas
atividades?
6.4 Se a resposta for não para um dos
itens de 6.1 a 6.3, a capacitação
apresenta o menor valor, conforme
pesquisa de preços?
6.5 Se a resposta for não para um dos
itens de 6.1 a 6.3, o investimento com
a temática da capacitação observa o
limite anual de R$ 16.000,00?


JULGAMENTO






JULGAMENTO FINAL

Inexigibilidade de licitação (atendimento
dos itens 6.1 a 6.3 e de pelo menos um
dos subitens 6.3.1 a 6.3.8)
Dispensa de licitação (não atendimento
de pelo menos um dos itens 6.1 a 6.3,
menor valor e investimento com a
temática abaixo de R$ 16.000,00 no ano)
Licitação (não atendimento de pelo
menos um dos itens 6.1 a 6.3 e
investimento com a temática acima de R$
16.000,00 no ano)
Capacitação deferida para contratação
(atendimento de todas as categorias)
Capacitação indeferida para contratação,
devido a:

Admissibilidade da solicitação

Necessidade da capacitação

Design instrucional

Adequação ao público-alvo

Investimento na capacitação

Contratação
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4.7 CONSIDERAÇÕES
Esta dissertação objetivou construir e validar um instrumento avaliativo para
contratação de capacitação externa na ANS, de modo a assegurar o alcance dos
resultados esperados, a qualidade da capacitação e o enquadramento legal da
contratação.
Para isso, buscou-se primeiramente saber quais os critérios necessários para
se construir um instrumento com a finalidade de avaliar se ações de capacitação
externas, pleiteadas por profissionais da ANS, devem ser contratadas. A análise dos
dados coletados em entrevistas, com grupo focal e individuais, com a participação de
profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento e da Gerência de
Contratos e Licitações, resultou na identificação de seis categorias de avaliação Admissibilidade da solicitação, Necessidade da capacitação, Design instrucional,
Adequação ao público-alvo, Custos da capacitação e Contratação – e na confirmação
dos indicadores e itens propostos para essas categorias.
Sobre

as

categorias,

compete

destacar

que

três

delas

possuem

correspondência com componentes de avaliação de TD&E, previstos na literatura
acadêmica (BORGES-ANDRADE, 1982; 2006; ABBAD, 1999; SCRIVEN, 2011); uma,
definida a priori, é oriunda do enquadramento legal prescrito pela Lei de Licitações e
Contratos (BRASIL, 1993); e as outras duas são próprias da dinâmica de
funcionamento do setor público, uma referente à observância de requisitos dispostos
em documentos normativos e a outra, de racionalização de gastos.
Além disso, embora tenham sido identificadas para a avaliação prognóstica da
contratação de capacitação externa, a análise dos dados das categorias Necessidade
da capacitação e Design instrucional reforçou a interdependência dessa avaliação
com outras duas avaliações do sistema de TD&E, a de necessidades, que envolve a
identificação das lacunas existentes entre desempenhos esperados e reais dos
trabalhadores, e a de treinamento, que abrange a mensuração da capacitação em
diferentes níveis, como, por exemplo, reação ou satisfação, aprendizagem,
comportamento no cargo, mudança na organização e valor final. Portanto, para que o
sistema de TD&E apresente os resultados esperados é necessário, primeiramente,
avaliar adequadamente as necessidades; com base nesse diagnóstico, planejar as
ações de capacitação internas ou externas, avaliando-se igualmente essas ações
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para fins de contratação; e após a realização das capacitações, avaliar seus efeitos,
em especial quando a superação das lacunas identificadas.
Após a identificação dos componentes principais do instrumento, construiu-se
a Lista de Verificação para Contratação de Capacitação Externa. Essa lista de
verificação passou por validação de conteúdo e técnica, cujos resultados respondem
as duas questões avaliativas propostas para o estudo. Os resultados da validação de
conteúdo, que respondem a primeira questão, demonstraram que a lista de verificação
está adequada às necessidades dos profissionais da Coordenadoria de Carreira e
Desenvolvimento. Os resultados da validação técnica, por sua vez, que respondem a
segunda questão, apresentaram o atendimento dos critérios utilizados para aferição
da qualidade técnica da lista de verificação. Desse modo, as duas etapas
evidenciaram que a Lista de Verificação para Contratação Externa contempla
categorias, itens, padrões, instruções e julgamentos relevantes a sua finalidade e
possui características que lhe conferem qualidade técnica.

4.8 RECOMENDAÇÕES
Devido às limitações temporais para construção e validação da Lista de
Verificação para Contratação de Capacitação Externa, não foi escopo deste estudo a
realização do pré-teste do instrumento. Desse modo, recomenda-se que essa etapa
seja feita pelos profissionais da Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento, visto
que poderá ocasionar novos subsídios ao aprimoramento do instrumento. Antes
desse pré-teste, contudo, é desejável que o uso da lista de verificação seja precedido
de treinamento dos avaliadores, em que pese ela ter sido concebida para ser auto
administrada.
Recomenda-se também a promoção de avaliações periódicas da Lista de
Verificação para Contratação de Capacitação Externa, de modo a mantê-la atualizada
e aderente a sua finalidade. Como observa Fontes (2010), a lista de verificação não
deve ser um instrumento imutável, pois o que hoje parece determinante para a
qualidade de um trabalho, pode deixar de ser no futuro, sendo, assim, conveniente a
alteração da lista de verificação.
Nessa avaliação da Lista de Verificação para Contratação de Capacitação
Externa, destaca-se, em especial, a categoria Contratação, que ainda carece de
aprimoramentos para aumentar a objetividade e precisão dos seus itens, pois a
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análise das entrevistas, grupo focal e individuais, não revelou aspectos específicos de
avaliação dos requisitos legais de enquadramento da contratação, como, por
exemplo, da reputação da instituição promotora da capacitação, critério comumente
utilizado em contratações por inexigibilidade. Isso se deve igualmente ao escopo
avaliativo da presente lista de verificação, predominantemente substantivo ou
meritório, marcado pela avaliação de critérios, em sua maioria, complexos ou
subjetivos, que requerem detalhamento e esforço progressivo de refinamento.
Como a Lista de Verificação para Contratação de Capacitação Externa foi
concebida e validada para atender às necessidades dos profissionais da
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento da ANS, recomenda-se que sua
adoção por outras organizações públicas federais seja antecedida de avaliação sobre
a pertinência das categorias e itens do instrumento, considerando as especificidades
do contexto em que será empregada.
Considerando que a contratação de capacitação pode envolver também cursos
internos, recomenda-se avaliar a necessidade de inclusão ou exclusão de categorias
e itens, antes da aplicação do instrumento com essa finalidade.
Por fim, tendo em conta o potencial de contribuição do instrumento no suporte
à implementação da PNDP e na operacionalização de controles internos e no
gerenciamento de riscos relacionados à contratação de capacitação, conforme
preconizado pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016
(BRASIL, 2016), recomenda-se a sua ampliação, por meio do estudo das
necessidades de outras organizações públicas, em termos de categorias, indicadores
e itens, de modo a futuramente construir e validar instrumento que atenda a todos os
órgãos e entidades do Governo Federal.
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista do Grupo Focal
Primeiro Bloco
1) Quais são as atividades do trabalho de analisar solicitações de capacitação e de
instruir processos de contratação?
2) Que critérios são utilizados para apreciar uma solicitação de capacitação a ser
contratada?
3) Para que a solicitação de capacitação a ser contratada seja deferida, que
elementos são indispensáveis e por quê?
4) Quando uma solicitação de capacitação a ser contratada é indeferida, quais são
os principais motivos?
5) Após o deferimento da solicitação de capacitação, como saber se a contratação
deve ser por inexigibilidade, dispensa ou licitação? Indique os critérios utilizados
para fazer o enquadramento da contratação.
6) Quando não é possível fazer o enquadramento da contratação, quais são os
principais motivos?
Segundo Bloco
Antes de realizar as perguntas do segundo bloco, apresenta-se os modelos e
componentes de avaliação propostos na literatura de TD&E, com destaque para o
Modelo de Avaliação Integrado e Somativo.
1) Tendo como referência os componentes de avaliação apresentados, quais deles
são utilizados para apreciar uma capacitação a ser contratada?
2) Algum componente não é atualmente utilizado para apreciar uma capacitação a
ser contratada e por quê?
3) Algum componente não utilizado poderia contribuir com esse processo de
apreciação, se fosse adotado?
4) O que pode ser medido em cada componente de avaliação identificado?
5) Considerando o que pode ser medido em cada componente de avaliação, algum
aspecto é aplicável apenas a treinamento, a desenvolvimento ou a educação?
Fechamento
1) Algum comentário sobre pontos relevantes para a contratação de capacitação,
não contemplados nas perguntas anteriores?
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista Individual - Contratações
1) Quais são as atividades do trabalho de analisar e instruir processos de
contratação de capacitação?
2) Que critérios são utilizados para saber se a contratação deve ser por
inexigibilidade, dispensa ou licitação?
3) Quando não é possível fazer o enquadramento da contratação, quais são os
principais motivos?
4) Algum comentário sobre pontos relevantes para a contratação de capacitação,
não contemplados nas perguntas anteriores?
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Nome do participante: __________________________________________________
Documento de Identidade (número/órgão expedidor): _________________________

Declaro, para os devidos fins, ter sido informado(a) verbalmente e por escrito,
de forma suficiente a respeito do estudo CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO, conduzido
por Augusto Meira Homrich, aluno do curso de Mestrado Profissional em Avaliação,
da Faculdade Cesgranrio, orientado pela Profa. Dra Lígia Silva Leite. Estou ciente de
que os dados coletados serão utilizados para apresentação de Dissertação,
observando os princípios éticos e os procedimentos de sigilo e discrição. Fui
esclarecido(a) sobre os propósitos do estudo, os procedimentos que serão utilizados
e a garantia do anonimato e de esclarecimentos constantes, além de ter o meu direito
assegurado de interromper a minha participação no momento que achar necessário.

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de _____.

_____________________________________________.
Assinatura do(a) participante
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APÊNDICE D –

Roteiro de Entrevista do Grupo Focal - Segunda Sessão

Antes de realizar as perguntas, apresenta-se parte dos resultados da primeira sessão
de grupo focal, referente à identificação das categorias e aos indicadores e itens
construídos com base nessas categorias.
1) As categorias de avaliação apresentadas representam o que foi discutido na
primeira sessão de grupo focal? Alguma precisa ser incluída ou excluída e por
quê? Alguma precisa ter a redação ajustada?
2) Considerando cada categoria separadamente:
a) Os indicadores estão relacionados com a categoria? Algum indicador ou item
precisa ser deslocado para outra categoria?
b) Os indicadores e itens são relevantes à avaliação da categoria? Algum
indicador ou item precisa ser incluído ou excluído?
c) Os itens apresentam com clareza o que deve ser observado? Algum precisa
ter a redação ajustada?
d) Os itens são passíveis de mensuração? Caso negativo, por quê?
3) Algum comentário adicional sobre as categorias, indicadores e itens?
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APÊNDICE E – Versão Preliminar da Lista de Verificação para Contratação de
Capacitação Externa
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA
Identificação da Capacitação
Identificação do Avaliador
1. Número do processo: ___________________

1. Servidor responsável: ________

2. Capacitação: __________________________

2. Data da análise: _______

3. Interessado: __________________________
INSTRUÇÕES GERAIS
Esta Lista de Verificação é destinada a avaliar se uma capacitação externa deve ser
deferida e contratada, tendo como referência um conjunto de categorias indispensáveis a
essa avaliação: admissibilidade da solicitação; necessidade da capacitação; design
instrucional; adequação ao público-alvo; custos da capacitação; e contratação. Portanto, a
Lista de Verificação é composta por essas seis categorias, cada uma delas contendo itens
que devem ser avaliados com uma escala de atendimento compreendendo as opções de
resposta sim e não e, ainda, campo para registro de observações referentes a cada item,
quando necessário. A categoria design instrucional possui ainda a opção de resposta não
aplicável/não disponível. Por fim, cada categoria conta também com instruções
específicas para sua avaliação e julgamento de mérito.
1. ADMISSIBILIDADE DA SOLICITAÇÃO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar condições de admissibilidade
para que uma solicitação de capacitação externa possa ser recepcionada e avaliada. Os
itens 1.1, 1.4 e 1.5 contêm subitens, cuja avaliação deve ocorrer apenas se o item
correspondente for respondido negativamente. O atendimento do(s) subitem(ens) torna o
item correspondente atendido.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; Plano Anual de Capacitação; Lei
Orçamentária Anual; e relatório de execução orçamentária.
Itens
1.1 A solicitação de capacitação observa o prazo
definido em normativo para envio à
Coordenadoria de Carreira e Desenvolvimento?
1.1.1 Se não, apresenta justificativa da
autoridade competente para envio da solicitação
fora do prazo definido em normativo?
1.1.2 Caso tenha justificativa da autoridade
competente, ou seja providenciada, há tempo
hábil para efetuar a contratação?
1.2 A solicitação de capacitação está
devidamente preenchida e assinada pelo
solicitante?
1.3 A solicitação de capacitação está
devidamente justificada e autorizada pela
autoridade competente?
1.4 A solicitação de capacitação respeita o limite
de capacitações externas por ano, conforme
definido em normativo?

Atendimento
Sim
Não

Observações
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA
1.4.1 Se não, apresenta justificativa da
autoridade competente para extrapolação do
limite de capacitações externas por ano?
1.5 A temática da capacitação está prevista no
Plano Anual de Capacitação?
1.5.1 Se não, o solicitante ou a autoridade
competente justifica a imprescindibilidade da
competência a ser desenvolvida?
1.6 Há previsão de recursos orçamentários para
realizar a capacitação?
Solicitação
admissível

(atendimento de todos os itens)
JULGAMENTO
Solicitação não admissível (não

atendimento de pelo menos um
dos itens)
2. NECESSIDADE DA CAPACITAÇÃO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar se a necessidade e o motivo de
escolha da capacitação estão evidenciados. O item 2.5 deve ser respondido apenas se
houver capacitações similares para atender à necessidade.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação de ações de
capacitação (catálogos, panfletos, e-mails, sites, etc.).
Itens

Atendimento
Sim
Não

Observações

2.1 O solicitante descreve claramente uma
lacuna de competência a ser superada ou o
desenvolvimento
de
uma
competência
emergente?
2.2 O solicitante descreve claramente a utilidade
ou os benefícios esperados para o trabalho com
a capacitação?
2.3 A autoridade competente apresenta a
utilidade ou os benefícios esperados com a
capacitação do solicitante?
2.4 Participar de capacitação é a melhor
alternativa para suprir a lacuna de desempenho
ou a necessidade de competência emergente?
2.5 Caso exista oferta de capacitações similares
para atender à necessidade, o solicitante
justifica a escolha da instituição promotora e/ou
do instrutor/professor?


JULGAMENTO


Necessidade e motivo da
capacitação
evidenciados
(atendimento de todos os itens)
Necessidade ou/e motivo da
capacitação não evidenciado(s)
(não atendimento de pelo
menos um dos itens ou não
atendimento de pelo menos um
dos itens 2.1 a 2.4 e do item 2.5)
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3. DESIGN INSTRUCIONAL
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar o design instrucional da
capacitação. A escala de atendimento da categoria conta também com a opção de resposta
não aplicável (NA)/não disponível (ND), que deve ser utilizada quando um item não é
aplicável ao tipo de capacitação ou a informação para respondê-lo não está disponível nos
meios de verificação. Se a avaliação restar prejudicada pela falta de informações
disponíveis, o avaliador deve requerer os subsídios diretamente da instituição promotora
da capacitação.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação de ações de
capacitação (catálogos, panfletos, e-mails, sites, etc.); e registros de avaliação de
satisfação.
Itens
3.1 O grau de aprofundamento ou complexidade
da capacitação é compatível com a necessidade
apontada pelo solicitante?
3.2 Os objetivos de ensino da capacitação estão
claramente definidos?
3.3 Os objetivos de ensino da capacitação são
compatíveis com a necessidade apontada pelo
solicitante?
3.4 O conteúdo programático é adequado aos
objetivos de ensino da capacitação?
3.5 A ordenação do conteúdo programático é
adequada aos objetivos de ensino da
capacitação?
3.6 A carga horária é compatível com os
objetivos de ensino da capacitação?
3.7 A carga horária é compatível com o grau de
aprofundamento
ou
complexidade
da
capacitação?
3.8 A carga horária diária é adequada ao pleno
aproveitamento da capacitação?
3.9 A capacitação prevê atividades práticas?
3.10 Há equilíbrio entre atividades teóricas e
práticas?
3.11 Há previsão de avaliação(ões) de
aprendizagem?
3.12 O instrutor/professor possui formação
acadêmica compatível com o conteúdo
programático da capacitação?
3.13 O instrutor/professor possui experiência
profissional compatível com o conteúdo
programático da capacitação?
3.14
O
instrutor/professor
atuou
em
capacitações para o setor público?
3.15 Caso a capacitação tenha sido contratada
anteriormente, a avaliação de satisfação foi
favorável?

Atendimento
Observações
Sim
Não NA/ND
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JULGAMENTO


Design instrucional satisfatório
(atendimento da maioria dos
itens aplicáveis e disponíveis)
Design instrucional
insatisfatório (não atendimento
da maioria dos itens aplicáveis
e disponíveis).

4. ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO-ALVO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar se o solicitante se adequa ao
público-alvo da capacitação. Os itens 4.1 e 4.5 devem ser respondidos apenas se forem
cabíveis.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação de ações de
capacitação (catálogos, panfletos, e-mails, sites, etc.); e registros cadastrais de formação
acadêmica, capacitação e experiência profissional.
Itens

Atendimento
Sim
Não

Observações

4.1 Caso previsto, o solicitante atende aos prérequisitos da capacitação?
4.2 O grau de aprofundamento ou complexidade
da capacitação é compatível com o repertório de
competências do solicitante?
4.3 A formação acadêmica ou experiência prévia
do solicitante é favorável à assimilação da
competência a ser aprendida?
4.4 É provável que o solicitante disponha de
instrumentos,
materiais,
suprimentos,
equipamentos e demais recursos necessários
ao uso da competência a ser aprendida?
4.5 Caso portador de necessidades especiais, a
programação da capacitação é compatível com
a condição do solicitante?

JULGAMENTO


Adequação ao público-alvo
(atendimento de todos os itens
respondidos)
Não adequação ao público-alvo
(não atendimento de pelo
menos
um
dos
itens
respondidos)

5. CUSTOS DA CAPACITAÇÃO
Os itens listados a seguir devem ser utilizados para avaliar os custos da capacitação: valor
de inscrição e concessão de diárias e passagens. O item 5.1 contém subitem, cuja
avaliação deve ocorrer apenas se o item for respondido negativamente. O atendimento do
subitem torna o item atendido. O item 5.2, por sua vez, deve ser respondido apenas se
houver gastos com diárias e passagens.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação (panfleto, email, site, etc.); pesquisa de mercado.
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Itens

Atendimento
Sim
Não

Observações

5.1 O valor da capacitação é compatível com o
de ações similares em temática ou tipo de
evento?
5.1.1 Se não, a capacitação possui aspectos
singulares ou diferenciais que justifiquem a
majoração do valor?
5.2 Caso haja gastos com diárias e passagens,
são justificáveis considerando a utilidade ou os
benefícios esperados para o trabalho?


JULGAMENTO


Custos
da
capacitação
justificados (atendimento de
todos os itens ou atendimento
do item 5.1 quando não houver
gastos
com
diárias
e
passagens)
Custos da capacitação não
justificados (não atendimento
de pelo menos um dos itens)

6. CONTRATAÇÃO
Os itens listados devem ser utilizados para avaliar o enquadramento da contratação às
disposições da Lei 8.666/1993. O item 6.3 contém subitens, que tratam de requisitos
previstos na legislação para caracterizar a notória especialização. Assim, pelo menos um
dos subitens deve ser indicado, caso o item 6.3 seja respondido positivamente.
Meios de verificação: formulário de solicitação de capacitação; documentos
complementares de instrução da solicitação; materiais/fontes de divulgação (panfleto, email, site, etc.); certidões ou outros documentos comprobatórios da instituição promotora
e/ou do instrutor/professor; registros de avaliação de satisfação; pesquisa de mercado;
relatório de execução orçamentária; relatório de capacitações realizadas.
Itens
6.1 Considerando as justificativas do solicitante
e da autoridade competente, a capacitação
mostra-se a mais adequada para suprir a
lacuna de desempenho ou a necessidade de
desenvolver uma competência emergente?
6.2 A capacitação possui características que a
tornam singular ou particular?
6.3 A instituição promotora e/ou o
instrutor/professor demonstra(m)
comprovadamente notória especialização para
ministrar a capacitação?
6.3.1 Se sim, por desempenho anterior?
6.3.2 Se sim, por estudos?
6.3.3 Se sim, por experiências?
6.3.4 Se sim, por publicações?
6.3.5 Se sim, por equipe técnica?
6.3.6 Se sim, por organização?
6.3.7 Se sim, por aparelhamento?

Atendimento
Sim
Não

Observações
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6.3.8 Se sim, por outros requisitos relacionados
com suas atividades?
6.4 Se não para um dos itens 6.1 a 6.3, a
capacitação apresenta o menor valor, conforme
pesquisa de preços?
6.5 Se não para um dos itens 6.1 a 6.3, o
investimento com a temática da capacitação
observa o limite anual de R$ 16.000,00?


JULGAMENTO








JULGAMENTO FINAL

Inexigibilidade
de
licitação
(atendimento dos itens 6.1 a 6.3
e de pelo menos um dos
subitens 6.3.1 a 6.3.8)
Dispensa de licitação (não
atendimento de pelo menos um
dos itens 6.1 a 6.3, menor valor
e investimento com a temática
abaixo de R$ 16.000,00 no ano)
Licitação (não atendimento de
pelo menos um dos itens 6.1 a
6.3 e investimento com a
temática
acima
de
R$
16.000,00 no ano)
Capacitação deferida para
contratação (atendimento de
todas as categorias)
Capacitação indeferida para
contratação, devido a:
Admissibilidade da

solicitação
Necessidade da

capacitação

Design instrucional
Adequação ao público
alvo

Custos da capacitação

Contratação
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APÊNDICE F - Instrumento de Validação de Conteúdo
Primeiramente, analise o instrumento Lista de Verificação para Contratação de
Capacitação Externa, em anexo. Em sequência, responda as questões abaixo:
1) As categorias e itens do instrumento são adequados à avaliação? Se a resposta
for não, justifique.
2) As instruções gerais e específicas descrevem claramente como deve ser feita a
avaliação? Se a resposta for não, justifique.
3) A escala de atendimento é adequada à avaliação? Se a resposta for não,
justifique.
4) As opções de julgamento de cada categoria e o julgamento final são adequados
à avaliação? Se a resposta for não, justifique.
5) Você alteraria a redação de algum item do instrumento? Se sim identifique-o pela
numeração e escreva a nova redação.
6) Você incluiria algum item no instrumento? Se sim, sinalize a categoria e descreva
a redação do item.
7) Você excluiria algum item do instrumento? Se sim, sinalize o item a ser retirado e
a justificativa.
8) O instrumento atende às necessidades dos profissionais da Coordenadoria de
Carreira e Desenvolvimento quanto à avaliação de capacitações externas? Se
sim, em que aspectos.
Se entender necessário, cite outras sugestões e críticas ao instrumento:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE G – Formulário de Validação Técnica

Instruções
1) Analise o instrumento “Lista de Verificação para Contratação de Capacitação
Externa”.
2) Em sequência, assinale sim ou não para cada item deste formulário. Para os itens
respondidos com não, apresente a justificativa.
Item
1) As categorias e itens do instrumento
apresentam, com clareza, o que deve
ser observado.
2) Cada item descreve um único aspecto
a ser avaliado pelo instrumento.
3) Os itens NÃO possuem aspectos
sobrepostos.
4) Em cada categoria todos os itens são
relevantes.
5) A organização dos itens nas categorias
é adequada.
6) O instrumento inclui todos os itens
necessários.
7) A disposição gráfica das categorias e
itens no instrumento é harmoniosa.

Sim

Não

Justificativa para o não

Por fim, você alteraria algum item do instrumento? Se sim, identifique-o pela
numeração e inclua a nova redação no quadro a seguir. Se for necessário, continue o
quadro no verso da folha.
Nº item

Nova redação do item

