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Resumo. O desenvolvimento e gestão do conhecimento é de importância fundamental para o 

bom funcionamento e continuidade das atividades em uma empresa. Aplicando metodologias 

específicas da empresa em conjunto com requisitos específico de normas de gestão da qualidade 

é possível formar profissionais altamente qualificados e especializados. Em um laboratório 

metalúrgico de uma montadora existe claramente uma dificuldade de encontrar no mercado 

profissionais com conhecimento teórico e prático suficientes para o desempenho das funções. 

Por conta disso, torna-se fundamental ter não apenas gestão do conhecimento como também um 

sistema de treinamento eficiente. Após dois anos de foco nessa sistemática foi possível obter um 

resultado relevante: o nivelamento, com relação ao desempenho das atividades de rotina, de um 

aprendiz com profissionais da área de metalurgia com título de mestre. 

 

1.  Introdução 

Em um ambiente industrial no setor automotivo com elevada demanda, por vezes é difícil o foco em 

treinamento, cursos e até mesmo troca de conhecimento internamente nas áreas durante as atividades do 

dia a dia.  Normas internacionais estabelecem que a empresa deve fornecer capacitação ao colaborador 

para  o bom funcionamento das suas atribuições [1]. Fornecer capacitação não apenas montar uma 

apresentação com diversos lâminas, explica-las por horas, ter uma lista de presença assinada e considerar 

o resultado atingido e satisfatório. Esse tipo de abordagem é comum visto a necessidade de atender 

pontos específicos de auditoria em empresas que se submetem a tais procedimentos. Por outro lado, não 



 

 

 
 

 

 

há tempo em um sistema organizacional cada dia mais enxuto e com estrutura reduzida. Além disso é 

preciso conhecer as pessoas e identificar em cada um o método de aprendizagem mais adequado; é 

preciso saber identificar quais são as lacunas do aprendizado; é preciso ainda motivar as pessoas para 

que elas estejam dispostas a aprender. O sucesso, só será possível com a combinação de todos esses 

fatores. 

Apesar de haver ferramentas e metodologias definidas nos departamentos de Recursos Humanos há 

uma lacuna entre teoria e prática. Os treinamentos por vezes são ministrados por profissionais que 

também possuem em algum grau um certo grau de carência; os participantes do treinamento não estão 

sempre dispostos a aprender, pois nem sempre possuem interesse no tema; os líderes e gestores nem 

sempre possuem um bom grau de relacionamento com os subordinados a fim de saber de interesses e 

anseios; as pessoas não são treinadas em fundamentos de oratória, elaboração de apresentações, didática. 

Enfim, os problemas são muitos e podem ser resolvidos simplesmente nos pontos citados acima: 

abordagem, lacuna, interesse, motivação. Baseado nesses pontos, o estudo de caso que será apresentado 

neste trabalho foi desenvolvido na prática durante os dois últimos anos e apresentou resultados 

significativos.  

A metodologia 70-20-10 [2] estabelece que 70% do aprendizado é proveniente da prática relacionada 

ao conteúdo, 20% através de contato com outros profissionais e 10% apenas é alcançado através de vias 

mais formais como livros, aulas e materiais técnicos específicos. Essa metodologia dialoga com o 

conceito de construtivismo idealizado por Seymor Papert – pesquisador do MIT (Massachusetts Institute 

of Technology) – que defende a idéia de que a construção do conhecimento é mais eficiente quando há 

resultados físicos, palpáveis, concretos. Na mesma linha de raciocínio, mas um pouco mais abrangente, 

a teoria do “nível de integração dos saberes” [3] elaborada por Miller e Lalley estabelece quatro níveis 

de interação. SABE, composto por teoria, aulas, provas escritas e discussão de salas de aula. SABE 

COMO FAZER, que consiste em descobrir sozinho como solucionar problemas didáticos, prática de 

exercícios e livros de questões. DEMONSTRA COMO FARIA, já na esfera da prática, há a simulação 

de resolução de exercícios e problemas. FAZ, último nível da interação dos saberes ocorre quando há a 

observação de direta da resolução de problemas em situações reais.  

 

 

 
Figura 1 – Pirâmide de Miller e os níveis de interação de saberes 

 



 

 

 
 

 

 

 

Por fim, há uma outra abordagem também na forma de pirâmide idealizada por William Glasser. A 

aprendizagem na Pirâmide de William Glasser. A pirâmide é resultado prático da aplicação da Teoria 

da Escolha [4] do mesmo cientista. A abordagem inovadora é mais ampla e estabelece fatores 

relacionados a interdependência e responsabilidades entre professores e alunos. Segundo o modelo 

haverá diferentes resultados conforme a escolha do método utilizado partindo de menores eficiências de 

aprendizagem no polo passivo (ler, ouvir, observar) e maiores eficiências no por ativo (ensinar, fazer, 

discutir) conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

 

 
Figura 2 – Pirâmide de Glasser 

 

 

2.  Contextualização da área e valores da empresa 

O laboratório metalúrgico dessa montadora de caminhões em questão tem como escopo atender 

solicitações de análises de materiais em peças de toda a planta: análises durante o desenvolvimento de 

novos produtos; consultoria em materiais relacionados a especificações em desenho e aplicações; análise 

de falhas de componentes de rodagem de homologação; análises de primeiro fornecimento baseadas nas 

metodologias VDA2/PPAP [2] [3]; análises de risco para situações emergenciais de troca abruptas de 

fornecedores; análises de todas as peças de série relacionadas a falha de montagem e quebras; análises 

provenientes de campo e reclamações de cliente final. Para isso, o laboratório é estruturado em um 

universo que dispõe de aproximadamente 200 equipamentos capazes de abranger 500 tipos de testes 

divididos em: mecânicos, físico-químicos, superfície, corrosão, fluídos, polímeros, microscopia e 

imagens, envelhecimento acelerado. A fonte e gráficos não serão mostrados no artigo por motivos de 

confidencialidade, mas conforme KPIs da área a média de peças analisadas (considerando que uma peça 

são realizados diversos testes) é de 250 unidades por mês, contando com apenas 4 colaboradores. Isso 

indica que a questão do tempo disponível citada anteriormente, é de fato um desafio a ser enfrentado. 

Todo o trabalho foi realizado com base nos valores da empresa e a partir de uma releitura desses 

conceitos voltada a aplicação de maneira eficaz no contexto da capacitação.  



 

 

 
 

 

 

Determinação. Definido como “Nós vamos além. Desafios nos motivam a buscar soluções. 

Pensamos grande, sempre buscando a pole position. Aprendemos com nossos erros. Never give up” [2]. 

Entende-se que o conhecimento deve ser multiplicado de maneira atenciosa e deve-se evitar a 

mecanização dos procedimentos de maneira que a pessoa que receba o conhecimento saiba os porquês, 

conheça a base científica e não apenas uma sequência de botões a apertar. 

Espírito de equipe. “Definido como Somamos forças para ser o número um. Valorizamos nosso time, 

unidos somos imbatíveis. Transformamos nossas diferenças em oportunidades. Desafiamos uns aos 

outros para nos tornarmos melhores.”. Entende-se além disso que a união de pessoas dispostas a estudar 

de maneira aprofundada um tema com o simples objetivo de transmitir o conhecimento tornou-se 

também ponto chave. Ressalta-se novamente a importância de que um bom clima organizacional, o 

conhecimento da pessoa com quem o trabalho é realizado resulta em fluidez no decorrer das atividades 

e auxilia não só no aprendizado por parte do aluno, mas também na eficiência do conteúdo transmitido. 

Por fim, à medida que outras pessoas crescem profissionalmente devido a esses treinamentos mais elas 

serão gratas aos instrutores: o time se fortalece por si só. Ganham-se mais que aliados, ganham-se aliados 

competentes tecnicamente. 

Integridade e Respeito. Os valores serão tratados juntos por estarem, mesmo sendo diferentes, 

intimamente relacionados. Integridade: “Fazemos as coisas certas de forma ética e 

transparente.  Cumprimos o que prometemos. Somos responsáveis pelas nossas ações. Seguimos as 

normas legais e de conduta. Respeito: Contribuímos para a construção de uma sociedade 

melhor.  Respeitamos os indivíduos e a natureza, atuando com ética. Escutamos, entendemos e agimos 

adequadamente. Tratamos os outros como queremos ser tratados. Os resultados alcançados foram 

possíveis com características relacionadas fortes relacionadas ao caráter dos envolvidos. Entende-se 

nesse ponto que a integridade é interna e o respeito é externo. A integridade é a consciência de quem 

está disposto a ensinar, pois é estritamente necessário a abstenção de males como ego, ciúme, 

desconfiança, medo entre outros para que todo o conteúdo seja ensinado de maneira integral e sem 

distorções. O instrutor deve se comportar de tal maneira que não haja a sensação de que poderia “perder 

o lugar” uma vez que outra pessoa poderia atingir o mesmo nível de conhecimento. O componente 

humano é indiscutivelmente preponderante e deve entendido com muita sensibilidade para que haja uma 

capacitação da mais alta eficiência. Esse comportamento é exteriorizado via demonstração de respeito 

às outras pessoas. É automático que, uma vez havendo seriedade e integridade nos treinamentos, o 

respeito se torna transparente e desencadeia exponencialmente união, respeito, senso de propriedade 

fortalecendo também o espírito de equipe. Engloba também, o conceito de integridade, o viés do 

autoconhecimento do instrutor para que conheça as próprias limitações e consiga encontrar o nível exato 

do próprio conhecimento em relação ao mercado. 

Foco no cliente. ”Nós nos importamos com as necessidades dos nossos clientes. Contribuímos para 

o sucesso e a rentabilidade do cliente. Fornecemos soluções inovadoras e sustentáveis para o 

transporte. Satisfazer o cliente sob medida está em nosso DNA.”. Deve-se ter pragmatismo, pois o 

sistema visa lucros. A capacitação resulta que no final da cadeia de produção haverá melhora no produto 

final após capacitação técnica. Conhecimento, formação, desenvolvimento tecnológico, produção 

científica, investimentos em tecnologia são características marcantes em um passado recente de países 

que hoje são as grandes potências exportadores de produtos tecnológicos: EUA, China, Japão e França 

por exemplo, ainda que hajam desafios sociais a serem vencidos. 

3.  Metodologia 

A metodologia abordada foi a de treinamentos individuais e contínuos durante todo o período de dois 

anos já citado. Iniciou-se pela operação dos equipamentos relacionados a metalurgia um a um de maneira 

diária e intensiva. Alcançou-se então a maturidade mecânica de operação dos equipamentos. Na 

proporção que mais técnicas foram sendo contempladas buscou-se obter a correlação intuitiva entre os 

resultados tão comuns na metalurgia. Correlação esta englobando principalmente resultados do mesmo 



 

 

 
 

 

 

teste em condições/escalas diferentes e entre diferentes testes. Segue abaixo de maneira sucinta o escopo 

de treinamento prático abordado: 

 

1) Propriedades mecânicas. 

a) Dureza. Treinamento operacional em Durômetro Instron Wolpert 750 nas seguintes escalas: 

HR-A, HR-BW, HR-C, HV-5, HV-10, HV-30, HBW-2.5/62.5, HBW-2.5/187.5, HBW-

5/750.  

b) Microdureza. Treinamento operacional em Microdurômetro Shimadzu HMV2 nas 

seguintes escalas: HV-0.3, HV-0.5, HV-1. 

c) Resistência mecânica em tração. Treinamento operacional em Máquina de Ensaios 

Universais KRATOS KP20000 nas seguintes propriedades: tensão na ruptura, limite de 

resistência a tração, tensão de escoamento, alongamento na ruptura, alongamento no 

escoamento. 

2) Microestruturas 

a) Treinamento operacional em microscópios óticos Olympus SZ61TR para análise de 

microestruturas dos seguintes materiais: aços baixo carbono, aços médio carbono, aços alto 

carbono, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, ligas de alumínio, ligas de 

magnésio, ligas de cobre. 

b) Treinamento operacional para identificação de microestruturas específicas de tratamentos 

térmicos (têmpera, recozimento, revenimento, recristalização) e avaliações de processos de 

conformação mecânica (forjamento, laminação, estamparia). 

3) Soldagem 

a) Treinamento operacional em estereoscópio Olympus BX61TRF para avaliação das 

seguintes características de solda: altura de cordão, zona termicamente afetada, projeção, 

caldeamento e geometrias específicas de solda envolvendo chapas, tubos, cilindros, porcas 

e parafusos. 

4) Fratografia 

a) Treinamento operacional para identificação dos principais mecânismos e características de 

falha: fratura dúctil, fratura frágil, fraturas mistas, compressão, torção, fadiga, corrosão, 

flexão, simetria desbalanceamento de esforços. 

5) Caracterização química 

a) Treinamento operacional em Espectrometro de Emissão Ótica Spectromaxx II para análise 

de composição química elementar de ligas ferrosas e não ferrosas.  

 

Realizou-se após a etapa prática o direcionamento para os fundamentos teóricos de metalurgia. A 

visualização, abstração e entendimento dos conceitos de ciência dos materiais tornam-se mais claros 

uma vez que já são conhecidas as técnicas experimentais. Desse modo, foi proposto seguir em nível 

aprofundado a discussão teórica. Foram abordados no escopo os seguintes tópicos:  

 

1) Diagrama Ferro-carbono 

a) Avaliação do diagrama e principais pontos de interesse na identificação das principais fases e 

microconstituintes. Abordagem de nomenclaturas corretas utilizadas no meio como ferro α, 

ferrita, ferro γ, austenita, cementita, perlita, ledeburita. 

b) Avaliação das principais reações e pontos de interesse: transformação eutética, transformação 

eutetóide, pontos de solubilidades máximos (0,022%C, 0,76%C 2,14%C, 4,3%C) e 

temperaturas relacionadas (727°C, 1147°C). 

2) Propriedades mecânicas. 

a) Conceituação e definição de dureza. Entendimento dos principais tipos e geometrias de 

identadores e suas relações com os principais métodos para cálculo das escalas de dureza HR, 



 

 

 
 

 

 

HV, HBW e HMV. Entendimento analítico de aplicação das diferentes escalas de dureza citadas 

e escalas específicas como Rockwell superficial. 

b) Conceituação de propriedades mecânicas e entendimento gráfico das mesmas. Tensão na 

ruptura, limite de resistência a tração, tensão de escoamento, alongamento na ruptura, 

alongamento no escoamento, ductilidade, resiliência, deformação plástica vs deformação 

elástica, tenacidade. 

3) Microestruturas 

a) Conceituação e correlação com o diagrama ferro carbono das pricipais microestruturas em açõs 

e ligas metálicas: perlita, cementita, ferrita, martensita, bainita, austenita retida, estruturas 

dendríticas, ferros fundidos nodulares e cinzentos. 

b) Correlação teórica entre tratamentos térmicos, propriedades, composição e microestruturas 

esperadas. 

4) Fratografia 

a) Principais modos de falha e principais formas macro de fratura: fratura dúctil, fratura frágil, 

fraturas mistas, fraturas intergranular, fraturas intragranular, clivagem, dimples, compressão, 

torção, fadiga, corrosão, flexão, simetria e desbalanceamento de esforços. 

 

Uma vez que a primeira etapa foi muito focada na parte prática ,buscou-se estabelecer a correlação 

e aprofundamento teórico do funcionamento dos testes já aprendidos outrora. Vale ressaltar, por fim, 

que durante a capacitação em questão no estudo de caso apresentado o perfil interpessoal foi 

determinante visto que há relação próxima e amigável entre o instrutor e o aluno, além de um destaque 

fundamental de vontade, motivação e determinação por parte de ambos. 

4.  Resultados – Estudo de caso 

No estudo de caso em questão torna-se necessário descrever os agentes participantes com clareza: 

1) O AVALIADO. Ingressante no laboratório em questão em maio de 2017 através do programa 

Menor Aprendiz em parceria com iniciativa privada e SENAI adquirindo possui formação 

técnica intitulada “Técnico em mecânica”. Não havia qualquer instrução/formação específica na 

área de metalurgia, sendo então possível considerar o colaborador como nível zero de 

conhecimento específico na área. Após esse período houve a contratação terceirizada do mesmo 

como inspetor de produção em abril de 2018, função que desempenha até os dias atuais. 

 

2) OS INSTRUTORES. Durante o período houve a participação de três instrutores. Uma técnica 

em metalurgia com experiência de dez anos em laboratório metalúrgico de análise; dois 

engenheiros de materiais formados pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) com 

experiência em laboratórios de análises e metalurgia pelo mesmo período de 10 anos. Conforme 

formação técnica e experiência na área, fica garantido que os instrutores possuem plenos 

conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para oferecerem o treinamento. 

3) OS PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO. Para que fosse possível medir o conhecimento e 

eficácia do treinamento realizado foi preparado uma prova técnica para um processo seletivo de 

vaga no mesmo laboratório. Como pré requisitos da vaga, e todos os candidatos os possuíam, 

foram exigidos formação em metalurgia, mestrado na área e experiência nos testes e conceitos 

teóricos mencionados no escopo do treinamento deste artigo (seção 3. Metodologia). 

 

 

Notou-se de maneira muito evidente que o funcionário alcançou níveis de conhecimento em 

metalurgia avançados e inclusive acima da média quando comparados com outros profissionais já 

atuantes no mercado e com graduação e mestrado na área de metalurgia.  

Como comprovação do método, foi realizada uma avaliação que consistiu em uma prova teórica com 

12 questões subdivididas em sub itens totalizando 27 subitens contemplando identificação de 



 

 

 
 

 

 

microestruturas, diferenças de processos de conformação, diferenças de tratamento térmico, tipos e 

mecanismos de fratura. Avaliou-se também oralmente o conceito do diagrama Fe-Fe3C em que foi 

solicitado ao participante para explicar o funcionamento do diagrama e principais características. 

 

 
Figura 1 – Resultado de desempenho da avaliação. A esquerda gráfico com nota de todos os 

participantes do evento; a direita detalhe do gráfico com as cinco maiores notas. O ponto vermelho 

trata-se da pessoa formada internamente. 

 

 

Nota-se que o resultado comprova que o método é eficaz visto que a formação interna foi suficiente 

para o atingimento de uma pontuação bastante elevada. Vale ressaltar que todos os demais participantes 

possuíam minimamente graduação e mestrado concluído na área de metalurgia (Engenharia de Materiais 

ou Engenharia Metalúrgica). 

 

5.  Conclusão 

Os resultados mostraram a eficiência do método proposto para gestão de conhecimento e capacitação 

técnica quando alguns pontos são observados e cumpridos: não realizar treinamentos e palestras apenas 

para atender auditoria; prepara e selecionar material cuidadosamente para utilizar na instrução; 

personalização do treinamento para adequar o melhor método ao aluno bem como a melhor velocidade 

de aprendizagem; realizar as atividades buscando cumprimento de valores (trabalho em equipe, foco no 

cliente, determinação, integridade e respeito). Não só é possível formar um profissional internamente 

em empresas, como é de fundamental importância para atingir melhor eficiência utilizando também tais 

procedimentos na motivação e retenção de talentos. 
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