
TNP – redes de formação 

Nome Training Network Programa 

Objetivo 
Promover a formação e o aumento das competências como elementos-
chave de sustentação da competitividade nacional da Irlanda. 

Público-alvo Micro, pequena empresa e empreendedor individual 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Indústria e Serviços 

Justificativa 

As redes de formação surgiram da necessidade de consolidar as 

empresas irlandesas por sua capacidade competitiva e, principalmente, 

por influência do seguinte contexto: 

 Enfraquecimento da economia; 

 Elevada taxa de desemprego, com forte emigração e aumento do 
número de desempregados; 

 Facilidades de crédito inadequadas para as micro e pequenas 

empresas, dificultando a manutenção dos orçamentos previstos para 
treinamento. 

Contexto geográfico Irlanda 

Ano de 

implementação 
1999 

Descrição das 

atividades e serviços 

realizados 

As redes de formação são compostas por empresas com interesse 
comum por determinada formação. Por meio da Skillnets Ltd., empresa 

estatal responsável pela capacitação do micro e pequeno empreendedor 
irlandês, o governo da Irlanda contribui com no máximo 50% do custo 

do treinamento e as empresas contribuem com o restante. 

Em geral, cada rede fornada realiza as seguintes atividades: 

 Analisa e prioriza as necessidades de treinamento e desenvolvimento 
das empresas, avaliando a importância estratégica dessas 

necessidades prioritárias para a competitividade das empresas; 

 Identifica soluções e mecanismos para atender a essas necessidades; 

 Organiza e implementa o treinamento; 

 Promove a colaboração e a atividade cooperativa, a partilha de 
conhecimentos e o intercâmbio de boas práticas; 



 Monitora e mensura os resultados, fornecendo indicadores de 

desempenho e padrões de qualidade para a atividade de formação. 

A duração das formações depende do diagnóstico, que analisa as 
especificidades e as necessidades das empresas, determinando os 

treinamentos necessários, em geral, nas seguintes áreas: comunicação, 
desenvolvimento de liderança, estratégia e planejamento, finanças, 

gerenciamento de pessoas, marketing e vendas, tecnologia da 

informação, entre outros. 

As metodologias de capacitação utilizadas são: 

 Atividades em sala de aula; 

 Atividades dentro da empresa (instrutoria/consultoria); 

 Atividades também fora da sala de aula e da empresa; 

 E-learning e ensino à distância. 

Os treinamentos podem incluir também a participação de instituições 
certificadoras, indústrias e outras instituições que possam contribuir para 

a formação dos participantes. 

A duração das capacitações é varia de acordo com o diagnóstico que 
avalia as especificidades e as necessidades das empresas. 

As formações são planejadas de modo a minimizar os riscos de evasão: 

 Acessibilidade – instalações nas empresas, ou próximas, e online; 

 Ampliação de oportunidades – cada formação dá margem à 
possibilidade de desenvolvimento de outras parcerias entre empresas 

membro; 

 Facilidade de gestão – as empresas participantes mantêm equipe de 
gestão integral para organizar as formações; e 

 Flexibilidade – horários adequados a cada empresa. 

Resultados e 

evidências 
disponíveis 

Desde 1999, as redes de formação constituídas auxiliaram quase 70.000 

empresas irlandesas, chegando a envolver mais de 400 redes que 
ampliam o alcance, a abrangência e a qualidade das formações 

implementadas, permitindo a capacitação e qualificação de mais de 

300mil trabalhadores. 

Dados do Relatório de Atividades de 2012 demonstram que 10 mil 
empresas participaram de 53 redes de formação, que operaram 5.099 
cursos em nível regional e setorial em todo o país. 

O Relatório de Atividades de 2012 também apresenta os seguintes 

resultados: 

 99% das empresas participantes recomendam fazer parte de uma 
rede; 

 98% concordam em investir e reconhecem que o investimento na 



formação agrega valor ao negócio; 

 96% classificaram como boa ou muito boa a qualidade da formação 

vivenciada; 

 93% avaliaram a formação como boa ou muito boa, considerando sua 

eficácia em satisfazer às expectativas; 

 92% avaliaram o treinamento como bom ou muito bom quanto à 

relevância ao cumprimento de seus negócios e necessidades de 

desenvolvimento pessoal) 

 A grande maioria também se mostrou satisfeita quanto: ao tempo 
necessário para a formação (90%); ao custo (90%); e à flexibilidade e 

acessibilidade (89%); 

 86% concordam que a formação abordou as lacunas de competências 
em seus negócios; 

 84% concordam que o treinamento é capaz de melhorar o 

desempenho de longo prazo de seus negócios; 

 79% afirmam que fazer parte de uma rede melhorou a sua rede de 

contatos com outras empresas e organizações; 

 68% afirmam que o TNP teve alto ou muito alto impacto na melhoria 
da produtividade da equipe; e 

 48% concordaram que o treinamento tem ajudado a reduzir os custos 

do negócio. 

Instituição Executora 

Nome Skillnets Ltd. 

País Irlanda 

Setor 
Governo – empresa estatal responsável pela capacitação do micro e 
pequeno empreendedor irlandês 

Clientes Micro e pequena empresa e empreendedor individua 

Tamanho 
A equipe é composta por 14 diretores e sete executivos. 

Em 2012 foram investidos €17,8 milhões nas redes de formação. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação O principal diferencial do Programa Redes de Formação (TNP) está na 
forma de trabalhar em rede para desenvolver as empresas 



estrategicamente e também na possibilidade de organizar capacitações 

sob medida. 

Sua abordagem colaborativa permite o atendimento de um número maior 
de empresas, aumentando a capilaridade e diminuindo os custos, o que 

favorece as micro e pequenas empresas. 

O Brasil possui entidades semelhantes, como o próprio Sebrae, que 
podem se articular e estruturar no sentido de oferecer um programa 

semelhante e tão diverso. O trabalho em rede vem cada vez mais sendo 
utilizado no Brasil e pode ser considerada uma ferramenta para 

impulsionar o ganho de competitividade dos pequenos negócios. 

Além disso, em país de extensão continental, arranjos de capacitação em 
rede podem ser balizadores para o ganho de habilidades e de 
competências nas empresas de todo o país. 

Destacam-se como aspectos positivos da prática: 

 A capacitação de efetiva relevância para o negócio; 

 A economia de escala obtida com o compartilhamento dos custos; e 

 O grande alcance no número de empresas beneficiadas pelos 

treinamentos. 

Conclusão 

Os resultados apontados demonstram a eficácia e a abrangência da 
metodologia. Conforme apontou a pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) de 2012, 82% dos negócios são desenvolvidos no Brasil 
sem auxílio de nenhuma entidade de apoio. Para reverter este índice, a 

metodologia irlandesa seria alternativa para instituições de apoio aos 
pequenos negócios. 

 


