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Resumo: Desenvolver pessoas é uma ferramenta importante para gerenciar
competências dentro de uma empresa. Isso é essencial para um laboratório de calibração
e ensaios acreditado quando os documentos regulatórios exigem conhecimentos
específicos. Existe uma diferença significativa entre a teoria do treinamento e a prática
cotidiana de um laboratório, bem como a dificuldade de encontrar profissionais
qualificados. A fim de superar isso, um laboratório com mais de 25 anos acreditado pela
Cgcre implantou um projeto de treinamento interno. Após dois anos da implementação,
observa-se que há um melhor desempenho dos funcionários e redução no número de
não conformidade nos processos internos dos laboratórios.
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Abstract: Developing people is an important tool for managing competencies within a
company. This is essential for an accredited calibration and testing laboratory when
regulatory documents require specific expertise. There is a significant difference
between the theory of training and the daily practice of a laboratory, as well as the
difficulty of finding qualified professionals. To overcome this, a laboratory with more
than 25 years accredited by Cgcre has implemented an internal training project. After
two years, it is observed that there is a better performance of the employees and a
reduction in the number of non-compliance in the internal processes of the laboratories.
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1. INTRODUÇÃO
As organizações devem determinar e prover as
pessoas necessárias para a eficaz implementação
de um sistema de gestão da qualidade de maneira
a operar seus processos [1]. Ao tratarmos de
serviços de ensaio e calibração, a garantia da
competência para exercer as atividades

metrológicas,
a
capacitação,
formação,
experiências e habilidades pessoais para realizar
tarefas específicas torna-se indispensável para um
sistema de gestão [2].
Entende-se que as empresas também precisam
investir em seus colaboradores e auxiliá-los em
seu plano de desenvolvimento a fim de estabelecer
metas e ajudá-los a atingir os resultados propostos.
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Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas
criar possibilidades para a sua própria produção
[3]. No ambiente empresarial, ensinar é
disponibilizar práticas educacionais de fácil uso e
acesso, ampliar e qualificar a rede de
relacionamentos entre os públicos interno e
externo. Colocando em prática ações gerenciais
que motivem as pessoas a gerar, assimilar,
comunicar e aplicar os conhecimentos adquiridos,
isso é educação corporativa [4].
As empresas têm sentido dificuldades para
encontrar mão de obra qualificada no mercado, em
diversos segmentos. Isso causa uma redução nas
exigências
para
a
contratação
e,
consequentemente, aumento de investimento com
treinamentos. Uma das principais razões para isso
é a escassez de profissionais especializados. Como
estratégia para amenizar o problema sugere-se:
treinamento dentro da organização e retenção da
qualificação já existente [5].

Com base nestas dificuldades encontradas, foi
que o LABELO-PUCRS decidiu apoiar o
desenvolvimento dos seus colaboradores e
consequentemente de seu desempenho nas
atividades. A Coordenação da Qualidade
juntamente com a direção do Laboratório, decidiu
executar um projeto para implementar um
programa de integração e capacitação de seus
profissionais internamente, informando sobre
diversos assuntos na área da metrologia.
2. PROCESSO DE CAPACITAÇÃO

Essa dificuldade é muito evidente na área de
metrologia. Acarretando em custos para capacitar
equipes e torná-las eficazes, além do longo tempo
necessário para este processo. Nesta área também
há uma significativa dificuldade para os gestores
constituir uma equipe com satisfatório nível de
conhecimento da norma ISO/IEC 17025, dos
métodos e técnicas de trabalho.
Apesar do mercado ofertar capacitações em
âmbito geral, há uma significativa lacuna entre a
teoria destes treinamentos e a prática no cotidiano
de um laboratório. Como solução, as empresas
estão investindo na capacitação interna.
Treinamento interno é uma ferramenta
indispensável para que ocorram ganhos de
conhecimento e habilidades e que permitam
reduzir custos e tempo no processo de capacitação
de equipes. A vantagem é que o conteúdo pode ser
desenvolvido
para
atender
necessidades
específica. Além do custo ser baixo porque se
consegue aplicar a um grande número de pessoas
em um mesmo local, que pode ser nas instalações
da empresa. [6]
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treinamentos básicos, tais como: NBR ISO/IEC
17025:2005, incerteza de medição, auditoria
interna e metrologia básica.
3. RESULTADOS

Além do programa de integração, a
Coordenação da Qualidade do LABELO promove
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Tabela 1.
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