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A Universidade Corporativa 

  

Missão: promover ambiente de aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências dos 

colaboradores internos e externos, contribuindo para 

o alcance dos resultados do SEBRAE junto aos 

Pequenos Negócios. 

 

 



Públicos-alvo  



Sistema de Gestão de Pessoas  

 
O SGP 7.0, estabelece as políticas, diretrizes e  
procedimentos que norteiam o autodesenvolvimento e a  
ascensão profissional no SEBRAE. Integra os subsistemas  
de RH:  
 
 Espaços Ocupacionais e Funções; Provimento; Carreira; 

Gestão por Competências; Acompanhamento e Gestão do  
 Desempenho; Capacitação; Reconhecimento; Monitoramento 

da Cultura 
 
 



Conceito de Competências  

No Sebrae:  competências é combinação sinérgica de  
conhecimentos, habilidades e atitudes, observáveis no  
desempenho profissional,  que agrega valor ao negócio da  
Instituição. (*)  
 
A Gestão das Competências se estabelece por meio de um 
ciclo anual, que objetiva gerenciar o gap de competência do 
colaborador, procurando eliminá-lo ou reduzi-lo.  
 
 
 
(*) Adaptação: (CARBONE, 2005) 



Ciclo de Avaliação de 
Competências  



Gestão da Aprendizagem 
Permanente 

PADI – Plano de Acompanhamento do Desempenho  Individual.  É o instrumento 
do SGP no apoio a carreira, que contempla as Metas Individuais de Desempenho e 
as Metas de Desenvolvimento.  

O DESENVOLVIMENTO é conduzido pela Universidade Corporativa, a partir das 
lacunas identificas no processo de avaliação, visando contribuir para o alcance dos   
objetivos estratégicos e para os desafios atuais e futuros das Unidades. O 
DESEMPENHO no trabalho é verificado pela Unidade de Gestão de Pessoas.  



METAS DE 
DESENVOLVIMENTO  

Meta de 
desempenho 

Individuais, Equipe e 
Organizacionais  

Resultado da Avaliação 
de Competência 

(ciclo anterior avaliado 

 ≤ a aplica) 

Objetivo estratégico 
da unidade 

Programas, Projetos e 
Atividades PPA 

Inputs para Elaboração do PADI 



Metas de 
Equipe 

Metas 
Organizacionais 
(mobilizadoras) 

Metas de 
Desenvolvimento 

Metas de 
Desempenho 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PLACAR INDIVIDUAL DE CARREIRA 

Acordos e Implementação do PADI 



Placar Individual de Carreira  



Ações de Desenvolvimento no PIC 

Pontuação/hora 
Pontuação 

máx. 

Múltiplas 

Soluções 

Educacionais  

Fundamental  

(70 horas)  
Orientada/ 

Autoinstrucional 

0,0715 5 pontos 

Complementar  

(10 horas)  
0,1 1 ponto 

Certificações de Conhecimento  4 pontos 

Pontuação total do indicador  10 pontos 



 

Políticas, Estratégias e Bases da UC  



VIDEO PADI  



Sistemas e Tecnologias  
da UCSEBRAE  



SGUS – Sistema de Gestão 

• Sistema de gestão acadêmico  para as capacitações online 
• Integração de acesso único para todos os sistemas integrados 



Portal 

• Layout responsivo 

• Informações correlacionadas 

• Indice de relevância das 
informações para cada usuário 
de acordo com a navegação 

• Navegação simples e direta 

• Maior integração com os 
sistemas de gestão do 
conhecimento (Conexão, 
Bibliotecas, Trilhas, videos..) 



Moodle 

• Versão mais 
atualizada 

• Maior segurança 
das informações 
dos usuários 

• Avaliações e notas 
centralizadas 

• Responsivo 



 

Programas e soluções educacionais 

  



Principais programas e projetos 

1 - Programa de Integração: novos Dirigentes, Colaboradores, 
Profissionais Credenciados  e Estagiários 

2 - Programa de Trainees  - 4ª Edição  

3 - Educação  a distância – cursos online  portfólio UCSebrae (50) e 
Trilhas  de aprendizagem (17) 

4 - Cursos Presenciais - in company  

5 - ABT – Aprendizagem Baseada no Trabalho (WBL)  

6 - Certificação de Conhecimentos – 1º/2º Certames – 7 Temas  

7 - Programa de Mestrado Stricto Sensu  



8. Programa Internacional de Desenvolvimento de 
Lideranças  

9. Programa para profissionais do Atendimento 

10. Programa de pós-graduação para Formação de 
Especialistas em Gestão de  Pequenos Negócios 

11. Programa de Formação de Multiplicadores e 
Facilitadores nas soluções SEBRAE para o cliente  

12. Apoio a graduação e pós graduação 

13. Gestão do Conhecimento e Memorial  

14. Outros  



Mapa de soluções 2014  





Soluções online 

Cursos UCSebrae 

Avaliação objetiva e 
registro de conhecimento 

Programas 
temáticos 

Portfólio 

geral 

Tutoriais e Objetos de 
aprendizagem 

autoinstrucionais 

Programas de 
integração 

Jogos 
educacionais 

Videoaulas  
Tutoriais de 

sistemas 
corporativos 

Cursos 
complementares 
autoinstrucionais 

Cursos de 
mercado 

EaD Sebrae 



• As trilhas são uma 
estratégia inovadora 
de educação 
corporativa 

• Remetem a liberdade, 
autonomia, voltadas 
para o desempenho de 
papéis mais amplos.  

• Baseada na 
organização de 
soluções educacionais 
e sua vinculação a 
temas estratégicos 

• Diversidade de recursos: 15 soluções 
para cada nível, mais de 800 opções de 
aprendizagem.  

• Construídas com Especialistas Internos e 
Externos  

 



Estrutura gameficada baseada na metáfora 
de uma corrida urbana: caminhada, 

corrida e maratona 

 

 

• Etapas e desafios crescentes 

• Premiação e reconhecimento 

 



Certificação de Conhecimentos 

Para o SEBRAE: é o reconhecimento formal dos conhecimentos  
adquiridos pelos colaboradores ao longo da sua trajetória  
profissional, independente da forma.  
 
• 05  temas abordados no 1º certame  
• 5.382 universo de colaboradores considerado  
• 3.068 colaboradores inscritos 
• 2.896  colaboradores realizaram as provas 
• 1.845  colaboradores certificados 
• 64% dos colaboradores foram certificados em, pelo 

 menos, 1 tema (Sistema Sebrae) 
 

“Reconhecimento formal das qualificações ocupacionais dos trabalhadores  
independentemente da forma como tenham sido adquiridas” 
(CINTERFOR/OIT, 1979)  

 



Balanço Geral e  Resultados 2013 

 

 

20 mil participações 

16 mil concluintes 

4,3 mil indivíduos capacitados 

4 cursos por indivíduo (média) 

250 mil horas de treinamento 

59h de treinamento per capita 

90% de satisfação 

12 mil títulos no acervo da biblioteca física 

3 mil publicações no Saber 



Indicadores e Resultados 2013 
INDICADOR RELATIVO ÀS PESSOAS RESULTADO 

Percentual de aprovação de credenciados em repasse de metodologias Sebrae 85,77% 

Satisfação dos participantes em relação ao repasse de Soluções Sebrae 91,10% 

Homens-horas de capacitação metodológica de credenciados  
(homem hora treinamento - HHT) 

54.8h 

Número de  Concluintes com Aprovação nas capacitações e soluções 
educacionais  
(Sistema Sebrae: colaborador e credenciado) 

4.360 

Homens-horas de capacitação do  colaborador (HHT Sistema Sebrae) 59 h 

Satisfação dos colaboradores nas capacitações (Sistema SEBRAE)  89,72%  

Colaboradores com certificação de conhecimento (Sebrae Nacional) dos inscritos 64% 

Colaboradores com certificação de conhecimento (Sistema Sebrae) dos inscritos 53% 

Participação dos colaboradores nas ações de desenvolvimento (Sebrae Nacional) 99% 



Indicadores e Resultados 

INDICADOR ECONÔMICO FINANCEIRO VALOR 

Representatividade média do investimento em relação à folha de pagamento 
mínimo 2 máximo 6  

3,9%  

Percentual de investimento em capacitações metodológicas em relação ao 
orçamento da UCSebrae 

25,3% 

INDICADOR RELATIVO A PROCESSOS VALOR 

Ações de Gestão do Conhecimento que compõem o PADI que foram realizadas 
pelos colaboradores 

10% 

Produção de conteúdos na Plataforma Saber 29% 



Indicadores em Fase de Coleta 

INDICADOR DEFINIÇÃO E FORMA DE CÁLCULO 

Índice de eficácia dos programas educacionais Efeitos genéricos das ações educacionais da UCSebrae no 
trabalho e comportamento dos colaboradores da 
instituição, bem como nas unidades em que 
desempenham suas atividades. 



Obrigada 
Alzira Vieira – Gerente da UCSEBRAE  

 
alzira@sebrae.com.br  
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