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RESUMO  

O presente artigo apresenta os conhecimentos teóricos acerca da importância da aplicação do 

treinamento nas empresas e tem por objetivo analisar a quão e importante para o 

desenvolvimento dos profissionais dentro das organizações, tendo como objetivos específicos: 

Demonstrar os principais conceitos sobre treinamento; Destacar os benefícios da realização do 

treinamento nas organizações, Descrever as principais serventias de sua aplicação; Levantar 

informações sobre as principais etapas do processo de treinamento. A fim de compreender o 

problema de pesquisa e os objetivos, foi aplicada a seguinte estratégia de pesquisa, quanto aos 

procedimentos metodológico utilizado no artigo trata-se de entrevista estruturada realizada na 

empresa Acima - Associação Comercial Industrial de Maripá. Entende-se por meio da 

pesquisa que o processo de treinamento e desenvolvimento é indispensável para a evolução 

profissional de um indivíduo diante da empresa, e sua capacitação para realização de suas 

funçoes. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na sociedade moderna a competitividade acirrada e o aumento do consumo de bens e 

serviços têm levado as empresas a buscar soluções para atenderem a demanda do mercado, e 

dessa forma vem a tona a necessidade de qualificação e a agilidade no processo de fabricação, 

partindo disso as empresas identificarão a necessidade de realizar o aperfeiçoamento da sua 

mão de obra através do treinamento de seus profissionais 

Treinamento nada mais é do que uma preparação dentro de uma instituição, que tem 

por finalidade capacitar os funcionários a melhorarem suas competências e qualidades, tendo 

como objetivo final aumentar a motivação pessoal fazendo com que o seu rendimento cresça 

conforme sua motivação. 

Com os treinamentos corretos as tarefas diárias ficam mais fáceis de ser realizada, 

levando a empresa a ter mais resultados com isso aumentando seus lucros. 

As empresas de hoje em dia zelam muito pelos treinamentos, pois são eles que dirão se a 

pessoa esta apta ou não para aquela determinada função naquele exato momento. Sempre 

evoluindo nessa questão, pois assim como as outras ferramentas o treinamento não pode parar 

de evoluir, pois é uma peça essencial para o desenvolvimento e crescimento da empresa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

1.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Conforme Chiavenato (2010, p. 9) Gestão de Pessoas é a área que constrói talentos por 

meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano das organizações. 

Ainda segundo Chiavenato, (2010, p. 50) a Gestão de Pessoas está deixando de ser a 

área voltada para trás, para o passado e para a tradição e algumas vezes para o presente, para 

se constituir em uma área aprumada para frente, para o futuro e para o destino da empresa. 

Não mais a área que privilegia a tradição, para ser a área que focaliza o seu destino. Não mais 

a área que “vem de” e que anda de costas, para ser a área que “vai para” e que corre em 

direção ao futuro que está chegando. Esta será a gestão de pessoas de hoje e de amanhã, mas, 

para que isso ocorra, velhos modelos mentais precisam ser vencidos.  

Segundo Gil (2009, p.17), Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa á 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 



 

 
 

 
 

organizacionais quanto individuais. Constitui, a rigor, uma evolução das áreas designadas no 

passado como administração de pessoal, relações industriais e administração de recursos 

humanos. Essa expressão aparece no final do séc. XX e guarda similaridade com outras que 

também vem popularizando-se, tais como Gestão de talentos, Gestão de parceiros e Gestão do 

capital humano.   

O mundo tem sofrido mudanças em grandes proporções nas áreas econômicas, 

tecnológicas e humanas. Diante dessas transformações, nota-se que o profissional de recursos 

humanos vem enfrentando os novos desafios que surgem com a nova concepção de gerência e 

administração. 

A Gestão de pessoas, não é apenas uma nova designação para um problema antigo, 

significa uma nova atitude, uma nova perspectiva, dado à singularidade deste novo tempo em 

que o mundo está passando, as organizações está mudando, as pessoas estão se transformando 

e, novas formas de relação entre estas entidades estão surgindo. Ainda que, permaneçam os 

objetivos de assegurar um equilíbrio dinâmico entre os interesses individuais e institucionais, 

o grande desafio é de outra natureza. 

 

1.2 TREINAMENTO 

 

Para Chiavenato (2000, p. 496) treinamento é o processo educacional de curto prazo 

aplicado de maneira sistemática e organizado, através do qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, atitudes e habilidade em funções de objetivos definidos. 

Conforme complementa Marras (2009, p. 145) treinamento é um processo de 

assimilação cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, 

habilidades ou atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no 

trabalho. 

O treinamento é uma maneira que as empresas possuem de moldar seus colaboradores 

para que estes desempenhem suas funções de acordo com aquilo que é esperado como 

desempenho. Dessa forma o treinamento passa a ser uma alternativa a inserir nas ações dos 

funcionários, um pouco do “jeito/atitude” que a empresa quer demonstrar aos clientes.  

  Segundo Boog (1999, p.17) o treinamento é uma instituição fundamental na gestão 

empresarial. Esse papel generalizadamente reconhecido deve-se à correlação entre 

competência e otimização de resultados, já observada nos primórdios do “sistema de fábrica”, 



 

 
 

 
 

e que coloca a competência profissional como elemento-chave da eficácia empresarial. Para 

atender a essa nova demanda, o treinamento começou a ser sistematizado.  

Entende-se que o treinamento auxilia as empresas a qualificarem seus funcionários 

para que executem suas funções com eficácia, o treinamento é o processo de ajudar o 

empregado a adquirir eficiência no seu trabalho presente ou futuro, através de apropriados 

hábitos de pensamento e ação, habilidades, conhecimentos e atitudes. 

O treinamento não deve ser confundido apenas como um curso para transmitir 

informações, o treinamento deve ser realizado almejando um nível elevado de desempenho 

proporcionando para as organizações a otimização e o desempenho do seu quadro de 

funcionário. Para este é desejável criar uma cultura interna favorável ao aprendizado e 

comprometida com as mudanças de atitudes nas organizações. 

 As empresas devem fornecer treinamento para seus funcionários, pois assim esses 

funcionários conseguem atingir os objetivos que as empresas esperam e conseguem também 

desenvolver atitudes e habilidades em suas tarefas que são fundamentais. 

Para manter-se competitiva no mercado atual as empresas precisam cultivar seus principais 

ativos, as pessoas, desenvolvendo suas competências e treinando-as para terem uma maior 

eficácia na execução de suas atividades, orientando-se para os resultados do negócio. 

Conforme Chiavenato (2002, p.498), os principais objetivos dos treinamentos são: 

preparar o pessoal para a execução do cargo, proporcionar oportunidades para o continuo 

desenvolvimento de pessoal, mudar as atitudes das pessoas, etc. 

O treinamento pode trazer muitas soluções para problemas que posam surgir 

futuramente e não apenas benefícios de curto prazo. Para as empresas o treinamento é 

considerado como um investimento em seus funcionários no qual resulta em rendimentos para 

a organização, para os funcionários e sua equipe de trabalho. 

 

1.3 PROGRAMAÇÕES DE TREINAMENTO 

Para Chiavenato (2002, p.508) a programação de treinamento é sistematizada e 

fundamentada sobre os seguintes aspectos que devem ser analisados durante o levantamento. 

Que são: 

1. Qual a necessidade? 

2. Onde foi assinalada em primeiro lugar? 

3. Ocorre em outra área ou setor? 

http://materiais.rhportal.com.br/ebook-treinamento


 

 
 

 
 

4. Qual a sua causa? 

5. É parte de uma necessidade maior? 

6. Como resolvê-la: em separado ou combinada com outras? 

7. É preciso alguma providência inicial, antes de resolvê-la? 

8. A necessidade é imediata? Qual a sua prioridade em relação ás demais? 

9. A necessidade é permanente ou temporária? 

10. Quantas pessoas e quantos serviços serão atingidos? 

11. Qual o tempo disponível para o treinamento? 

12. Qual o custo provável do treinamento? 

13. Quem irá executar o treinamento? 

 As empresas antes de aplicar o treinamento devem ficar atentas às metas e estratégias 

da empresa, e orientar o treinamento de acordo com elas, para que assim tenha mais eficiência 

em seu desenvolvimento dentro da empresa. 

 Chiavenato (2002, p. 508) ainda complementa que o levantamento de necessidades 

de treinamento deve fornecer as seguintes informações para que se possa traçar a 

programação de treinamento: 

 O QUE deve ser treinado? 

 QUEM deve aprender? 

 QUANDO deve ser ensinado? 

 ONDE deve ser ensinado? 

 COMO se deve ensinar? 

 QUEM deve ensinar? 

 Para que ocorra o treinamento em uma empresa, é necessário que ela veja qual a 

dificuldade que seu colaborador está tendo, para que assim o treinamento não seja um custo 

desnecessário, e traga eficácia á pessoa que será treinada. 

 

1.4 PLANEJAMENTOS DE TREINAMENTO 

 Segundo Chiavenato (2002, p.509) a programação de treinamento requer um 

planejamento que envolva os seguintes itens: 

1. Abordagem de uma necessidade específica de cada vez; 

2. Definição clara de objetivo de treinamento; 

3. Divisão do trabalho a ser desenvolvida em módulos, pacotes ou ciclos; 



 

 
 

 
 

4. Determinação do conteúdo do treinamento; 

5. Escolha dos métodos de treinamento e a tecnologia disponível; 

6. Definição dos recursos necessários para implementação do treinamento, como 

treinador ou instrutor, recursos audiovisuais, máquinas, equipamentos ou ferramentas 

necessários, materiais, manuais, etc.; 

7. Definição da população-alvo, ou seja, a clientela a ser treinada, considerando-se: 

 Número de pessoas; 

 Disponibilidade de tempo; 

 Grau de habilidade, conhecimentos e tipo de atitudes; 

 Características pessoais de comportamento. 

8. Local onde será efetuado o treinamento, considerando-se as alternativas: no cargo, fora 

do cargo, mas na empresa e fora da empresa. 

9. Época ou periodicidade do treinamento, considerando-se horários oportunos e ocasião 

propícia; 

10. Cálculos da relação custo-benefício do programa; 

11. Controle e avaliação dos resultados, considerando-se a verificação de pontos críticos 

demandam ajustamentos ou modificações no programa para melhorar a sua eficácia. 

  De acordo com o autor, seus principais objetivos, consistem na criação, manutenção e 

desenvolvimento de um contingente de recursos humanos com habilidade e motivação para 

realizar os objetivos da organização, também consiste na criação, manutenção e 

desenvolvimento de condições organizacionais de aplicação, aprimoramento e satisfação 

plena dos recursos humanos e alcance dos objetivos individuais e objetivo de alcançar a 

eficiência e a eficácia com os recursos humanos disponíveis. 

1.5 BENEFÍCIOS DE TREINAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

Segundo Chiavenato (1999, p. 295) os programas de treinamentos representam um 

investimento em custos – os custos incluem materiais, tempo do instrutor, perdas de produção 

enquanto os indivíduos estão sendo treinados e por isso estão afastados dos seus cargos – 

requer-se um retorno razoável desse investimento. Basicamente, deve-se avaliar se o 

programa de treinamento atende às necessidades para as quais foi desenhado.  Entende-se que 

para diagnosticar se houve benefícios para a organização é necessário verificar se os 

resultados obtidos foram os que aspiravam e se lhes proporcionaram retorno.  



 

 
 

 
 

Alguns resultados que devem proporcionar benefícios para as organizações são: mais 

rendimento da produtividade, diminuição do tempo, mais eficácia, uma melhor adequação às 

mudanças e tecnologias, redução de custo por causa da diminuição de erros e acidentes, 

clientes satisfeitos com o atendimento e a qualidade do produto ou do serviço. 

 

1.6 AVALIAÇÕES DOS RESULTADOS DO TREINAMENTO 

 A etapa final é a avaliação dos resultados obtidos, para verificar sua eficácia, se 

atendeu as necessidades desejadas (Chiavenato, 2010, p. 382). Chiavenato (2010, p. 382) 

sugere quatro níveis de resultados na avaliação do treinamento: reação- que mede a satisfação 

dos participantes quanto á experiência do treinamento; aprendizado- consiste na avaliação do 

treinamento quanto ao nível de aprendizagem e a quantidade adquirida de novas habilidades e 

conhecimentos e se houve mudanças comportamentais; desempenho avalia o impacto no 

trabalho através das novas habilidades de aprendizagem e adoção de novas atitudes; 

resultado- trata-se de avaliar o impacto do treinamento nos resultados do negócio da 

organização; e retorno do investimento- significa o valor que o treinamento agregou à 

organização em termos de retorno sobre o investimento feito. 

Segundo Milkovich e Boudreau (2000, p. 364) a avaliação é uma parte vital do 

processo de treinamento, exatamente como é essencial para qualquer atividade de Recursos 

Humanos. É na avaliação dos resultados que se vê se o treinamento foi ou não eficaz, para 

determinadas situações de seus colaboradores na empresa. É a partir dai que a empresa 

começa a conseguir cumprir suas metas com eficiência e sempre se preocupando com seus 

funcionários. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica. “É desenvolvida a partir do 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  Quanto aos 

procedimentos práticos, a pesquisa é descritiva. Para Gil (2002, 42) pesquisa descritiva: “Tem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, sua utilização se dá através 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática”.  



 

 
 

 
 

Foram elaboradas perguntas as quais foram agrupadas em um roteiro de entrevista, 

aplicado com Kelen Rocha da Acima- Associação Comercial Industrial da cidade de Maripá.  

A entrevista foi previamente agendada e durou em torno de 00h25 minutos. Para Gil (2010, 

129) a entrevista pode ser “estruturada, semi estruturada ou informal” dessa forma optou-se 

por fazer a entrevista estruturada. A seguir o quadro 1 exibe as perguntas que foram feitas 

seguidas das respostas.  

 

Quadro 1 - Perguntas e Respostas 

1. Quais os tipos de treinamento mais procurados pelo comércio, serviço e indústria de Maripá? 

Resposta: Os Treinamentos mais procurados são Técnicas de Vendas, Auxiliar de Administração, 

Balconista, Soldador, Operador de maquinas pesadas entre outros. Porém quem busca mais nossos cursos 

são as pessoas físicas que estão em busca de aperfeiçoamento profissional, as empresas ainda enxergam os 

treinamentos como um custo para pouco retorno. 

 

2. Em média quanto você acredita que as empresas de Maripá gastam /  investem por ano em treinamento de 

seus funcionários? 

Resposta: Em media as empresas de Maripá gastam cerca de 1% a 2% do tempo de trabalho de seus 

profissionais com treinamentos. 

 

3. Em sua opinião como o treinamento pode refletir no aumento das vendas, na qualidade dos serviços ou na 

eficiência da produção? 

Resposta: Com o treinamento as pessoas adquirem novos conhecimentos, novas habilidades, o que faz com 

que mude suas atitudes em relação as suas funções diárias, tornasse mais confiante e motivado, gerando 

assim, mais eficiência e qualidade na produção. 

4. Como vocês realizam o controle da qualidade dos treinamentos que são oferecidos? 

Resposta: Ainda em sala é feito prova no final dos cursos, Alem do mais entramos em contato com a 

empresa para verificar se o colaborador que realizou o treinamento obteve melhora nas suas atividades da 

forma desejada.  

5. De qual maneira a empresa Acima verifica junto aos associados á necessidade de novos tipos de 

treinamento?  

Resposta: Procuramos estar sempre em contato com os clientes através de reuniões e conversas informais, 

além de estar sempre de olho no mercado de trabalho e as novas tendências, para saber as necessidades e 

posteriormente ministrar os cursos. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2016) 

Depois da entrevista, a qual foi gravada, foi transcrita na íntegra. Cada resposta foi 

analisada e comparada com a literatura da seção 2. 

 

 



 

 
 

 
 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

Primeiramente, buscou-se verificar com a entrevistada os tipos de treinamento mais 

procurados pelo comércio, serviço e indústria de Maripá, ou seja, verificou-se que os cursos 

mais procurados são no setor de comercio e de serviço, também foi percebido que quem mais 

procura os treinamentos são as pessoas físicas. 

Na seqüência foi indagado quanto em media que as empresas de Maripá gastam 

/ investem por ano em treinamento de seus funcionários. 

Já dizia Chiavenato (1999, p.295) que os programas de treinamentos representam um 

investimento em custos – os custos incluem materiais, tempo do instrutor, perdas de produção 

enquanto os indivíduos estão sendo treinados e por isso estão afastados dos seus cargos – 

requer-se um retorno razoável desse investimento. 

Assim podemos verificar que as empresas da cidade de Maripá não vêm o treinamento 

como um investimento e sim um custo.  

Foi perguntado para entrevistada como o treinamento pode refletir no aumento 

das vendas, na qualidade dos serviços ou na eficiência da produção, e como realizam o 

controle da qualidade dos treinamentos que são oferecidos, e percebe-se que aponta os 

principais pontos que relata Chiavenato (2010, p. 367), ou seja, o treinamento é o processo 

sistemático que envolve uma mudança de habilidades, conhecimento, atitudes ou 

comportamento dos empregados, estimulando-os a serem mais produtivos na direção do 

alcance dos objetivos organizacionais.  

Logo foi perguntada qual a forma que a empresa utiliza para verificar a necessidade de 

novos treinamentos, a entrevistada diz que é de forma informal através de conversas e a partir 

de reuniões na qual procura verificar as necessidades dos associados alem de estarem atentas 

às novidades do mercado de trabalho. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos dias atuais a organização tem vivenciado constantemente conflitos na satisfação e 

realização dos seus profissionais. As mudanças ocorrem constantemente no mundo atual e as 

informações mudam o tempo todo nesse mercado ainda mais competitivo. È necessário 

prepará-las, pois devemos se estruturar de forma a aplicar e conseqüentemente atingir os 

resultados esperados. 



 

 
 

 
 

A maioria das vezes o diferencial para conseguir um lugar em destaque no mercado 

nada mais é do que as pessoas que compõe a organização. Por isso que sempre tem que estar 

com o que a de melhor no mercado em relação a treinamentos, pois ira treinar pessoas pra 

levar à empresa a diante com capacitação e estruturação adequada para satisfazer e atender os 

clientes de maneira a encantá-los 
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