
Transformando Aprendizagem em Resultados

SIMPESC
Joinville (SC)



Impactar os resultados da indústria por meio das ações de 
educação e desenvolvimento de pessoas.

o que nos move?



por que o Embarque é Imediato?

RESULTADOS
Nova linha de chegada:

MELHORA NA PERFORMANCE

TRANSFERÊNCIA DO 
APRENDIZADO

Aplicação no trabalho

Antiga linha de chegada 

Final do curso

TREINAMENTO

QUEBRA DE PARADIGMA

*Pesquisa da 6Ds de avaliação do impacto sobre aprendizado, de um programa de desenvolvimento 

premiado pela ASTD para 600 líderes



1. Resolução de problemas complexos

2. Pensamento crítico

3. Criatividade

4. Gestão de Pessoas

5. Coordenar-se com os outros

6. Inteligência emocional

7. Capacidade de julgamento e tomada de decisão

8. Orientação para servir

9. Negociação

10. Flexibilidade cognitiva

por que o Embarque é Imediato?



Embarque Imediato

É um modelo de atuação em  educação corporativa que valoriza escuta do 

cliente e a construção colaborativa, identifica os gaps de performance 

que impactarão nos resultados do negócio, desenvolve experiências que 

visam a transferência de aprendizagem para a prática e evidencia os 

resultados.



como atuamos?

Abordagem Consultiva
/ Personalização

Estratégias de 
Aprendizagem

Transferência de 
Aprendizagem

Evidência de 
Resultados



Abordagem Consultiva
/ Personalização

Identificar gaps de performance 

relacionados aos objetivos do negócio, para 

então definir o objetivo de aprendizagem:

“qual conhecimento ou habilidade precisa 

ser desenvolvido para a melhor 

performance?”

“quais indicadores de resultado a empresa 

pretende impactar?”



Estratégias de Aprendizagem

Desenhar soluções de aprendizagem 

e utilizar recursos que assegurem a 

transferência do conhecimento para 

a prática, para obter efetiva 

mudança de comportamento e 

impacto nos indicadores de 

resultado

VIAGENS



Transferência de 
Aprendizagem

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
COLETIVAS E COLABORATIVAS COM USO 

DE FERRAMENTAS

PARA APROFUNDAR CONCEITOS, 
APOIAR A PERFORMANCE E TROCAR 

EXPERIÊNCIAS

ENVOLVER PARTES INTERESSADAS:
PARTICIPANTE

GESTOR IMEDIATO
GESTÃO DE PESSOAS

Oferecer estratégias para o  

suporte à performance, a fim de 

que o conhecimento e 

competências apreendidas sejam 

colocadas em prática no trabalho e 

impactem na melhoria da 

performance

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM 
MEMBROS DA EQUIPE



Evidência de 
Resultados

Evidenciar os elementos chave 

para  a transferência de 

aprendizagem, avaliar a 

performance, a aplicação do 

conhecimento e os resultados 

obtidos



quem envolvemos?

PARTICIPANTES: participar 
das  experiências de 

aprendizagem  presenciais, 
a distância e no local de 

trabalho, transferir o 
aprendizado para a prática, 
comunicar ao líder e à  área 
de gestão de pessoas o seu  
aprendizado e os resultados 
obtidos, realizar feedback à 

equipe  do SESI;

SESI: operacionalizar as 
experiências de aprendizagem, 

oferecer  suporte à performance 
dos  participantes, líderes 

imediatos e gestão de pessoas, 
reportar o  status e resultados do 

programa para a gestão de 
pessoas e patrocinadores.

PATROCINADORES: 
reforçar a importância do 

projeto,  apoiar e criar 
condições para que o 

aprendizado seja 
transferido para a prática

GESTÃO DE PESSOAS: dar apoio e
suporte na aplicação das atividades
não presenciais da trilha e
acompanhar a transferência do
aprendizado dos participantes,
realizar feedback à equipe do SESI;

LÍDER IMEDIATO: reforçar a 
importância do projeto, 
apoiar e acompanhar a 

transferência do 
aprendizado dos 

participantes e os alcance 
dos resultados, realizar 

feedback aos participantes, 
patrocinador e equipe do 

SESI;



diferenciais do modelo de atuação desenvolvido pelo SESI SC

• Abordagem que utiliza a dinâmica da cocriação, ampliando a visão e a compreensão sobre a

importância estratégica do desenvolvimento das pessoas na organização;

• Desenho personalizado das experiências de aprendizagem com foco nos gaps de performance,

considerando a aplicação prática do conhecimento;

• Metodologia que concilia as 6 Ds (6 Disciplinas que transformam educação para em resultados para o negócio),

assegurando o envolvimento dos participantes, seus líderes imediatos, patrocinadores e gestão de

pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem na empresa;

• Suporte e apoio à performance dos participantes (interações e mentoria), a fim de que o

conhecimento seja colocado em prática;

• Avaliação dos resultados realizada em conjunto com os participantes do processo na empresa,

assegurando um novo momento de aprendizado – o desenvolvimento sai da esfera individual e se

torna corporativo.



Proposição para o SINDICATO

Recurso da FIESC para a realização da etapa de personalização (diagnóstico)

com uma amostra de 10 empresas (assegurando a representatividade), a fim de

propiciar a visão sobre os gaps de performance das empresas associadas;

1. Estudo e entrevistas com as 10  empresas participantes (alta liderança) 

2. Modelo de Negócio e Proposta de Valor SINDICATO

3. Apresentação Quadro Dores e Ganhos das empresas

3.1. Construção e Validação com diretoria SINDICATO da proposição de atuação

5. Apresentação do desenho da experiência de aprendizagem para validação

Cronograma estimado para a realização da etapa de personalização: 60 dias úteis



o que compreende a etapa de Personalização?

1. Adesão das empresas para a realização do Diagnóstico (10 empresas)

2. Realização das entrevistas com os presidentes das empresas

3. Análise das entrevistas

4. Elaboração da análise de convergência dos gaps de desenvolvimento com foco no segmento,

gerando um quadro de informações (análise de convergência)

5. Apresentação da análise para a diretoria do SINDICATO e realização de uma atividade para

priorização dos temas necessários ao desenvolvimento

6. Desenho da trilha de aprendizagem (desdobramento dos temas validados com a Diretoria)

7. Apresentação da proposição da trilha de aprendizagem
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