
 

 

 

  TRAINING METRICS
Quantifique o retorno do investimento 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro de 2017 - Hotel**** 

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa 

Importantes descontos inscrevendo-se até 13 de Janeiro 

Disponível em formato à Medida
Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Como medir o impacto e a rentabilidade da formação

24 Horas de Formação Intensiva com um enfoque ágil, 
útil e prático para analisar em detalhe:

o Níveis e Instrumentos de avaliação 

o Níveis de avaliação: eficiência, eficácia e custos 

o Os Indicadores: desenho dos KPI´s 

o Cálculo do ROI 

o Factores-chave/garantias da qualidade do processo formativo 

o Elaboração de relatórios avaliativos

Se não pode MEDIR, não pode GERIR 

 Desconto 
Inscrevendo-se 
até dia 13 de 

Janeiro
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Estimado/a Profissional, 

O que não se pode medir não se pode gerir e 

Um dos principais desafios dos profissionais de Recursos Humanos é poder 
demonstrar que a prática de formação contribui determinantemente para alcançar os 
resultados organizacionais.  

Ter claros os objectivos pedagógicos e os indicadores para os medir é o meio de 
poder demonstrar que realmente a formação é um investimento e não um gasto. 

TRAINING METRICS 2017 
Luanda, de 25 a 27 de Janeiro 

Um seminário concentrado de boas práticas, experiências e sentido comum 
conduzido por um Especialista na matéria que lhe fornecerá as pautas para 
aprender a medir o impacto e a rentabilidade da Formação 

 
Garantimos-lhe que …Conseguirá que lhe pareça fácil! 

Com a confiança que não vai querer faltar a este evento, despedimo-nos 
atentamente, 

A Direcção 

    P.S. - Não falte! Reserve já a data na sua agenda! 

Especialmente desenvolvido para: 
o Administradores com Pelouro de RH e Formação

o Director/Responsável de R.H. 

o Responsável de Avaliação do Desempenho 

o Responsável de Análise e Avaliação de Postos de Trabalho 

o Responsável de Compensação e Benefícios 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro 
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AVALIAÇÃO da FORMAÇÃO & DESENVOLVIMENTO   

o “O que não se pode medir, não pode ser gerido” 

o Porquê avaliar a F&D 

o Tendências & Mitos da avaliação 

o A avaliação “orientada para os resultados” 

O MODELO  DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

o Dimensões em análise 

o Objectivos de formação e avaliação 

o Definição e formulação dos objectivos da formação 

o Natureza dos objectivos 

o Objectivos (função) vs. avaliação da formação 

o Abordagens de avaliação 

o Curto, médio e longo prazo 

o Níveis de avaliação 

o Avaliação da satisfação 

o Avaliação pedagógica 

o Avaliação da transferência de “saberes” para o posto de trabalho (PT) 

o Avaliação dos impactos da formação 

o Instrumentos de avaliação 

o Características dos instrumentos avaliativos eficazes 

o Tipologias (e exemplos) 

▪ Questionários 

▪ Inquéritos 

▪ Observação 

▪ Entrevistas 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro 
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o Custos da formação 

o Relevo da análise investimento vs. pay-back da formação 

o Estimativa custos/benefícios 

o Classificação dos custos 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

o Níveis de avaliação 

o Eficiência 

o Eficácia 

o Custos 

o Indicadores 

o Indicadores legais 

o Indicadores de actividade 

o Indicadores de resultados 

o A “auditabilidade” do sistema 

o Cálculo do ROI “Return on Investment” da formação 

o Valorização dos resultados 

o Limites 

o Case Study 

o Avaliação do impacto formativo no PT e na performance 

A QUALIDADE da FORMAÇÃO 
o Controlo das condições de êxito da formação 

o Factores-chave/garantias da qualidade do processo formativo 

o Certificação - um desafio e uma mais-valia 

o As Normas ISO 

o Níveis de certificação 

o A qualidade total aplicada ao plano de formação 

PROGRAMA 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro 
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COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

o O processo comunicacional 

o Elaboração de relatórios avaliativos 

o Público(s)-alvo 

o Objectivos, v.g. 

o “Top Management commitment and support”  
 

Horário 
o Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

o O Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

o Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

o Coffee breaks servidos às 10h30 e às 15h30 

As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

PROGRAMA 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro 
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Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com o Training Metrics 

 

Luanda, 30 e 31 de Janeiro 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 25,26 e 27 de Janeiro de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 13 de Janeiro  

339.900 AKZ  
Depois de 13 de Janeiro 

359.900 AKZ  
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