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RESUMO 
 

 
O surgimento da Administração de Recursos Humanos (ARH) ocorreu a partir do 

desenvolvimento da Teoria Geral da Administração (TGA). Através da ARH passou-se a 
reconhecer a presença do fator humano dentro das organizações, não como simples recurso 
do processo produtivo, mas como um indivíduo com suas especificidades e características 
psicológicas divergentes. A nova abordagem proporcionada pela Gestão de Pessoas tem 
adquirido cada vez mais importância no contexto atual das organizações e reconhece os 
funcionários com recursos substanciais para o desenvolvimento da organização. Na Gestão 
de Pessoas objetiva-se à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance 
dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais. Portanto, é função das organizações 
criar o espaço, estimular o desenvolvimento e assegurar o suporte para alavancar as 
expectativas e necessidades, fazendo uso de ferramentas como a educação corporativa, a 
avaliação de desempenho, a remuneração por competência e habilidades. O presente estudo 
objetiva compreender a importância desempenhada pelo treinamento e pelo desenvolvimento 
dos recursos humanos nas empresas, demonstrando o relevante papel destes procedimentos 
na capacitação dos RH’s  como forma de sobrevivência das empresas. A metodologia 
utilizada baseia-se em preceitos científicos, harmonizando-os com a observação da realidade 
e a experiência resgatada, resultando numa pesquisa bibliográfica, também foi efetuado um 
levantamento de dados, através de questionário aplicado a funcionários de empresas do setor 
primário, secundário e terceiro da região de Aracaju/SE, com o intuito maior de mostrar o 
papel do treinamento e desenvolvimento na capacitação de recursos humanos como forma de 
sobrevivência das empresas. Sendo assim, foi possível observar que entre as pessoas 
entrevistas é dada ênfase ao treinamento, como forma de desenvolvimento pessoal e 
empresarial. Na fundamentação teórica, onde se apresenta o histórico dos recursos humanos, 
nota-se a importância dessa ferramenta administrativa no crescimento das organizações e na 
maneira como essas tratam seus colaboradores. O treinamento e desenvolvimento de 
processos e funcionários são ferramentas de extrema importância, já que são auxiliadores na 
implantação e no melhor conhecimento em relação ao funcionamento dentro da organização.   
 
Palavras-chave: Recursos humanos, desenvolvimento de Recursos Humanos, treinamento. 
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ABSTRACT 
 

The appearance of the Administration of Human Resources (ARH) happened from the 
development of the General Theory of the Administration (GTA). Through the ARH started 
to recognize the presence of the human aspect inside of the organizations, not as simple 
resource of the productive process, but as an individual with their specificities and divergent 
psychological characteristics. The new approach proportionate for the Administration of 
People has been acquiring importance more and more in the current context of the 
organizations and it recognizes the employees with substantial resources for the development 
of the organization. In the Administration of People it is aimed to the cooperation of the 
people that act so much in the organizations for the reach of the objectives organizational as 
individual. Therefore, it is function of the organizations to create their space, to stimulate the 
development and to assure the support to leverage the expectations and needs, making use of 
tools as the corporate education, the acting evaluation, the remuneration for competence and 
abilities. The present study aims to understand the importance carried out by the training and 
for the development of the human resources in the companies, demonstrating the relevant 
paper of these procedures in the training of RH with form of survival of the companies. The 
used methodology based on scientific precepts, harmonizing them with the observation of the 
reality and the rescued experience, resulting in a bibliographical research, also a rising of 
data was made, through applied questionnaire to employees of companies of the primary 
sector, secondary and third party of the area of Aracaju/SE, with the larger intention of 
showing the paper of the training and development in the training of human resources as 
form of survival of the companies. For that reason, it was possible to observe that among 
interviewed people, the emphasis is given to the training enters, as form of personal and 
business development. In the theoretical recital, where comes the report of the human 
resources, it is noticed the importance of that administrative tool in the growth of the 
organizations and in the way as those treat their collaborators. The training and development 
of processes and employees are tools of extreme importance, since they are auxiliaries in the 
implantation and in the best knowledge in relation to the operation inside the organization.  
 
Key words: human resources, development of RH, training.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem por finalidade ressaltar a disposição da gestão empresarial em 

projetar o potencial humano como diferencial competitivo. Reconhecer a potencialidade 

criativa dos indivíduos, substituindo velhos paradigmas da administração, torna-se 

imprescindível para a manutenção da organização no mercado. 

A qualificação profissional representa uma dificuldade enfrentada por muitas 

organizações, que possuem funcionários não treinados, ou com treinamento defasado no 

desempenho de suas funções. Situações como estas podem originar conseqüências 

desagradáveis no cerne destas organizações. 

Há também de se considerar que o mercado atual está voltado para a satisfação das 

necessidades do cliente, visando à obtenção de sua fidelidade. Destarte é essencial que os 

recursos humanos estejam qualificados de tal forma que ofereçam o melhor para seus clientes. 

Assim sendo, a qualificação profissional, o treinamento e a gestão adequada dos recursos 

humanos são procedimentos de vital importância para a sobrevivência da organização. 

A relevância do tema está alicerçada no fato de que o treinamento e o desenvolvimento 

dos Recursos Humanos agregarão valor às empresas, seus produtos e/ou serviços. 

 

1.1 Justificativa 

 

Na atualidade, o desenvolvimento é fator irreversível e irrefutável, que lança no 

ambiente empresarial uma dose cada vez maior de desafios. Buscando transformar esses em 

oportunidades, as organizações vêem-se impelidas por um processo de mudança, não somente 

no tocante ao seu produto final, como também na busca de novas diretrizes em suas políticas 

financeira e mercadológica. O mudar, no sentido de atualizar-se, transforma-se, cada vez 

mais, numa necessidade indiscutível para todas as empresas que almejam o sucesso e a 

perpetuação através dos tempos. 

 Por isso é que se deve acreditar que as empresas precisam responder com 

flexibilidade de estrutura, aceitando estratégias que se mostrem adequadas para a situação. 

Em face disso, a administração de Recursos Humanos tem como objetivos suprir e manter a 

organização com pessoas em quantidade e qualidade necessárias, bem como mantê-las 

dispostas a realizar os objetivos a que a organização se propõe. 
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 Assim, esta pesquisa se justifica na medida em que os recursos humanos, na 

atualidade, têm um papel preponderante na manutenção da competitividade das empresas. 

Além disso, é preciso compreender o papel do treinamento e do desenvolvimento neste 

processo auxiliando na identificação dos diferenciais de formação dos profissionais e, por fim, 

da própria empresa.  

 

1.2 Objetivos 

 

A partir da exposição apresentada, e considerando a importância do estudo, tem-se 

como objetivo geral compreender a importância desempenhada pelo treinamento e pelo 

desenvolvimento dos recursos humanos, demonstrando o relevante papel destes 

procedimentos na capacitação dos RH’s  (Recursos Humanos) como forma de sobrevivência 

das empresas. 

Por sua vez, como objetivos específicos, além de conceituar e definir a importância do 

treinamento na formação de recursos humanos nas empresas; apresenta-se ainda o conceito e 

diferencia-se desenvolvimento, assim como se faz uma análise do seu papel na formação de 

recursos humanos; compreendendo as maneiras pelas quais o treinamento e o 

desenvolvimento atuam na formação de RH’s; definiu-se a importância do treinamento e do 

desenvolvimento na formação de recursos humanos pelas empresas.  

 

1.3 Organização do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta a 

Introdução. 

No capítulo 2, tem-se a fundamentação teórica, onde se tem os conceitos relacionados 

aos recursos humanos e o seu histórico, apresenta-se ainda a evolução da gestão de recursos 

humanos (RH’s) e os conceitos de treinamento e desenvolvimento, sobre o treinamento são 

apresentadas as etapas do seu processo, além do levantamento de necessidades de treinamento 

e os meios de levantamento de necessidade de treinamento, apresenta-se ainda o programa e o 

planejamento do treinamento. Conceitua-se ainda o desenvolvimento, e se apresenta a nova 

gestão de pessoas, além de designações sobre a motivação e comprometimento, educação 

corporativa, avaliação de desempenho, remuneração por habilidades e por competências e 

finalmente a importância da liderança. 
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No Capítulo 3, se apresenta a metodologia, a caracterização da pesquisa, a população e 

amostra que fizeram parte do estudo, além da técnica de coleta e de análise dos dados. 

No Capítulo 4, apresenta-se a análise dos dados, com o perfil dos entrevistados e a 

análise sobre treinamento e desenvolvimento, com base nos dados levantados. 

Por fim apresenta-se as considerações finais, onde se demonstra a  importância de 

estimular programas de desenvolvimentos, na medida em que este desenvolve habilidades, 

traz conhecimentos e muda atitudes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Os gerenciamentos dos Recursos Humanos podem ser compreendidos como um 

conjunto de princípios, estratégias, processos, métodos e práticas de persuasão e treinamento 

empregados pelas empresas para o desenvolvimento de conhecimentos, motivações, 

interesses, habilidades e aptidões de seus funcionários, capacitando-os técnica e 

funcionalmente.  

Dentro desse contexto, os funcionários podem ser tratados como recursos produtivos 

das organizações, ou seja, os chamados recursos humanos. Como recursos, eles precisam ser 

administrados, o que envolve planejamento, organização, direção e controle de suas 

atividades, já que são considerados sujeitos passivos da ação organizacional. Daí a 

necessidade de administrar os recursos humanos para obter deles o máximo rendimento 

possível. Neste sentido, as pessoas constituem parte do patrimônio físico na contabilidade da 

organização. 

Para isso, faz-se necessário que sejam utilizadas técnicas e conhecimentos sobre 

desenvolvimento e treinamento para que se consiga alcançar os objetivos esperados dos 

funcionários pela organização. Apresenta-se nesse tópico, a importância dos recursos 

humanos, além da conceituação e técnicas de desenvolvimento e treinamento. 

 

2.1 Os recursos humanos e sua importância 

 

Naisbitt (1994) afirma que será cada vez mais difícil para as grandes empresas competir 

com empresas de menor porte, com mais agilidade e com mais inovações – e, em geral, essas 

grandes organizações terão seu desempenho mais sofrível do que as empresas menores. 

Em meio aos recursos de uma organização, os Recursos Humanos são essenciais. E uma 

das grandes dificuldades da Administração dos Recursos Humanos é colocar a pessoa certa no 

lugar certo, o que dará início a um ambiente com capacidade de propiciar ao indivíduo a 

capacidade de contribuir com sua criatividade, talento e motivação, com vistas ao alcance dos 

objetivos organizacionais (PONTES, 1996). 

Quando na organização o planejamento de pessoal funciona bem, assim como os 

programas de treinamento e desenvolvimento, o processo de recrutamento e seleção é em 
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muito simplificado, uma vez que o candidato à vaga é alguém que já trabalha na empresa em 

um cargo de nível menor. 

De acordo com Pontes (1996) esperar para encontrar pessoas capacitadas para preencher 

as vagas da empresa pode levar a demoras desnecessárias e escolhas precipitadas. Isso não 

acontecerá se houver planejamento de pessoal. Por meio do planejamento do setor de recursos 

humanos, a administração se prepara para ter as pessoas certas, nos lugares certos, nas 

ocasiões certas, a fim de serem cumpridos tanto os objetivos organizacionais como os 

individuais. 

Deve-se sempre ter em mente que são os indivíduos que fazem com que as coisas 

aconteçam, que os negócios sejam conduzidos e oferecem seus serviços de maneira singular. 

Para que isso seja possível, é indispensável realizar o treinamento e o desenvolvimento dos 

colaboradores. E lembrar, que as organizações empresariais mais prósperas investem 

significativamente em treinamento com a intenção de obter um retorno seguro (PONTES, 

1996). 

Para estas organizações, segundo Chiavenatto (1999a), treinamento não é uma simples 

despesa, mas um precioso investimento, seja na organização como nas pessoas que nela 

trabalham. 

Chiavenatto (1999a) destaca que há uma diferença entre treinamento e desenvolvimento 

de pessoas. Embora os seus métodos sejam similares para efetuar a aprendizagem, a sua 

perspectiva de tempo é diferente. 

O treinamento tem como principal característica a orientação para o presente, enfocando 

o cargo atual em busca da melhora de suas habilidades e capacidades que se relacionam com 

o desempenho imediato do cargo. 

Por sua vez, o desenvolvimento de pessoas está focado para os cargos que serão 

ocupados no futuro da organização e as habilidades e capacidades que serão solicitadas. 

Entretanto, treinamento e desenvolvimento, constituem processos de aprendizagem 

(CHIAVENATO, 1999a). 

O conceito de treinamento oferece significados distintos. Outrora, houve especialistas 

em Recursos Humanos que afirmavam ser o treinamento um elemento para adaptar cada 

indivíduo ao seu cargo e ampliar a força de trabalho da empresa a partir dos cargos ocupados. 
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De acordo com Gil (1994), passou-se a expandir a conceituação, avaliando o 

treinamento como um meio para dar impulso ao desempenho no cargo. Por diversas vezes, o 

treinamento tem sido compreendido como o procedimento pelo qual o indivíduo é preparado 

para desempenhar de maneira excelente as tarefas privativas do cargo que deverá ocupar. 

O treinamento é acatado como uma forma de ampliar competências nos indivíduos para 

que eles se tornem mais bem-sucedidos, criativos e inovadores, com o intuito de contribuir 

para alcançar os objetivos organizacionais. 

Para Gil (1994), o treinamento, no decorrer do desenvolvimento das organizações, 

continuamente foi considerado como uma ferramenta utilizada pelas empresas. O destaque, 

em princípio, volta-se para o acréscimo da produtividade e os empregados necessitavam 

desempenhar suas funções da maneira diligente; posteriormente observou-se que essa maneira 

de capacitação não proporcionava os resultados necessários, porque o indivíduo se sentia 

como mais um instrumento do processo, e não conseguia sentir-se valorizado enquanto sujeito 

do processo. 

De acordo com Pontes (1996), a empresa tinha o papel de qualificá-lo para o bom 

desempenho de suas funções, levando em consideração que ele teria que se identificar com o 

trabalho e com a organização. Entretanto, as políticas eram desenvolvidas levando em 

consideração as necessidades da empresa ou de um grupo, e não de cada indivíduo. 

O treinamento é uma das atividades responsáveis pela transferência de conhecimentos 

com o objetivo de prover carências, instigar e ampliar habilidades e potencialidades visando a 

um desenvolvimento tanto sob o ponto de vista profissional / cultural do colaborador quanto 

da organização, no que se refere à aquisição e conservação de uma mão-de-obra mais 

qualificada e preparada para assimilar e superar desafios (PONTES, 1996). 

De acordo com Chiavenato (1999a), um acontecimento que ficou marcado 

significativamente foi à carência de profissionais capacitados e capazes para ocuparem postos 

nas mais diversas áreas, produto de um período em que as organizações precisavam de um 

grande contingente de recursos humanos, incitado por um crescimento significativo da 

economia.  

Uma das principais finalidades do treinamento é preparar o novo recrutado para 

desempenhar as tarefas para as quais foi recrutado, visto que algumas vezes o indivíduo não 

tem formação adequada ao se candidatar a um emprego. 
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Chiavenato (1999a) acrescenta que para melhorar as qualificações e o conhecimento, o 

treinamento não se limita aos novatos. O desempenho dos atuais funcionários pode, 

freqüentemente, ser melhorado através de treinamento adicional. Em vista da constante 

mudança em produtos, tecnologia, políticas e procedimentos no mundo dos negócios – 

mesmo em uma pequena empresa , o treinamento é necessário para atualizar o conhecimento 

e as qualificações. Apenas dessa maneira os funcionários se tornam capazes de atender às 

demandas de mudança deles exigidas. 

De acordo com Chiavenato (1999a), o treinamento não pode se deixar confundir com 

uma ingênua questão de realizar cursos e adequar informações. Ele vai muito mais longe. 

Constitui o atingimento do nível de performance ambicionado pela organização considerando 

o desenvolvimento continuado dos indivíduos que nela trabalham. Para que isso seja possível, 

é imprescindível ter uma cultura interna adequada ao aprendizado e compromissada com as 

variações. 

 

2.2 A evolução da gestão de recursos humanos (RH’s) 

 

A evolução da informação e a velocidade como essa é disseminada ininterruptamente 

nos vários meios de comunicação onde ela trafega, é o maior desafio para o profissional dos 

dias de hoje. Esse profissional precisa constantemente se perguntar de que forma agir e reagir 

rapidamente a este mercado globalizado e informatizado.  

Desde os primeiros tempos da industrialização a gestão de empresas manifesta 

preocupação crescente com sua eficácia organizacional; assim sendo, o treinamento passou a 

ser instrumental básico para a capacitação dos profissionais. Com a evolução cada vez mais 

acelerada, o aumento da competitividade e da tecnologia, as empresas passaram a buscar 

procedimentos necessários para sustentar a rapidez das mudanças, assim, os programas de 

formação e atualização de funcionários tornaram-se metas essenciais do sucesso nos negócios 

(MALVEZZI, 1999). 

Fica assim caracterizado que são os profissionais das organizações os responsáveis 

diretos pelo encaminhamento do processo operacional, cabendo-lhes o encargo de, pelo seu 

eficiente desempenho, promoverem a empresa e o patamar de sua empregabilidade. 

Em Chiavenato (1999a), entende-se que são as pessoas o principal patrimônio das 

organizações, sejam elas seu principal executivo ou os mais simples operários de sua base. 

Todos são de inestimável valor para o sucesso das operações. As organizações precisam de 
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pessoas ágeis e dispostas a assumirem riscos. Para alcançar este objetivo não se pode abrir 

mão do treinamento e desenvolvimento das pessoas. Atualmente as organizações bem 

sucedidas investem pesadamente para garantir o retorno. 

É importante, conforme Orlickas (1999), preocupar-se com o desenvolvimento dessas 

pessoas, estratégia fundamental para atingir os objetivos da organização e procurar obter uma 

gestão transparente, coerente e proativa. As empresas bem sucedidas conseguem entender que 

o desenvolvimento de seus profissionais é a melhor arma que possuem para enfrentar 

constantes desafios propostos pelos concorrentes, mais acentuados, atualmente, pela 

globalização da economia. Depreende-se daí que é de fundamental importância, tanto para o 

sucesso da empresa quanto para o crescimento dos funcionários, investir em treinamento.  

Dessa maneira, acrescenta Orlickas (1999) fica evidente que num primeiro momento 

torna-se imprescindível modificar determinadas posturas. Estas correspondem a uma 

adaptação urgente de pessoas e empresas, com o objetivo principal de permanecer no 

mercado. Esta reação é primordial e deve ser agilizada pela observação e também pelo estudo 

do que o mercado está precisando e o que os empresários necessitam em retorno. 

 É manifesto que para isto é imprescindível bom senso e conhecimento. Esta coerência é 

possível se houver um estudo que esteja sintonizado com as mudanças e com o material 

humano capacitado ou em fase de capacitação. 

A capacitação faz com que profissionais busquem adquirir conhecimentos e 

informações adicionais que complementem o perfil solicitado pelo mercado de trabalho. 

Diante deste quadro, questionam-se as formas de transmissão do conhecimento, uma vez que 

a competitividade modula as mudanças nas exigências do mercado (ORLICKAS, 1999). 

E é dentro deste contexto que a área de Recursos Humanos, vista por muito tempo como 

geradora de custos, passa a ser o meio para se atingir os resultados. 

Na opinião de Chiavenato (1999a), os Recursos Humanos eram conhecidos inicialmente 

como Relações Industriais (RI) e por várias décadas deu formas ao modo tradicional, 

autoritário e coercivo pelos quais as organizações se relacionavam com seus funcionários.  

Posteriormente, ao receber a designação de Recursos Humanos (RH) teve significativa 

notoriedade ao apresentar uma nova postura, tornando-se mais dinâmica, em relação aos 

funcionários, que se tornaram o mais importante recurso organizacional.  
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De acordo com Chiavenato (1999a), existe uma nova maneira de administrar. 

Administra-se juntamente com as pessoas, que é o novo papel de consultoria interna que está 

se consolidando na maior parte das organizações bem-sucedidas. Administrar com pessoas - 

consideradas parceiras do negócio e não mais recursos organizacionais - passou a ser o maior 

desafio interno das empresas em plena Era da Informação. 

Sobre a administração de recursos humanos, o contexto da Gestão de Pessoas é formado 

por pessoas e organizações. As pessoas passam parte de suas vidas trabalhando dentro de 

organizações e, estas dependem daquelas para poderem funcionar e alcançar sucesso.  

Para Chiavenato (1999a) é de responsabilidade do profissional de Recursos Humanos 

estabelecer e organizar ações de maneira dinâmica, conquistando parcerias internas e 

conseqüentemente apoio às atividades de recursos humanos.  

De acordo com Barreto (1996) a evolução da área de recursos humanos no Brasil 

reflete, o paradigma das relações de trabalho vigentes na administração: o funcionário deve 

ser motivado para atender aos objetivos preestabelecidos pela organização; ambos tem 

interesses opostos que devem ser administrados através da gestão do trabalho pelo 

Supervisor/Gerente e pela ação da gerência de recursos humanos. Há que se treiná-lo, a 

princípio; mas, mais do que isso, é preciso que ocorra um desenvolvimento de ambos. 

Ainda alicerçado em Chiavenato (1999a), que afirma que os indivíduos encontram-se 

descontentes com as condições em que estão submetidas no ambiente de trabalho e, por outro 

lado, organizações numa febre incontrolável pela busca de produtividade, qualidade, 

competitividade e lucratividade. Para sanar este descontentamento as empresas investem 

significativas somas implementando novas tecnologias, novos processos, novos programas e 

novos projetos, entre os quais se inclui técnicas de Desenvolvimento e Administração de seus 

Recursos Humanos. 

Gil (1999), afirma que desde a concepção do negócio ou na condução de um processo 

de mudança da cultura de uma empresa, se faz necessário alinhar e integrar tecnicamente 

todas as ações, programas e projetos de RH às necessidades, objetivos e planos da 

organização de maneira estratégica e realista e que permita agregar valores para ambas as 

partes e não somente com o enfoque no custo da mão-de-obra. 

Para Pontes (1990), em toda e qualquer organização é preciso entender, em linguagem 

simples, que o empresário quer e precisa obter lucros para sustentar seus investimentos, e para 

isso, o mesmo deverá sempre buscar as melhores alternativas.  
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Cabe ao profissional de Recursos Humanos desenvolver e elaborar suas atividades de 

maneira eficaz, demonstrando de forma transparente, segura e determinada, o que alcançará 

com seu trabalho, derrubando obstáculos, conquistando parcerias internas e conseqüentemente 

apoio às atividades de recursos humanos. 

Destarte, os agentes de mudança devem adquirir maiores competências e habilidades 

para perceber que não lhes faltam oportunidades para mudar este cenário através de melhores 

e inovadoras estratégias para atingir grandes resultados e, por conseqüência, vantagem 

competitiva. 

 

2.3 Treinamento e desenvolvimento 

 

Com o intuito de assegurar a vantagem competitiva em uma atmosfera global, e, agregar 

valor aos negócios, os dirigentes de uma instituição, devem se concentrar nas competências 

organizacionais particulares. Pode-se observar em várias oportunidades que a falta de 

interesse de gerentes, treinamento exíguo, sistema de remuneração inconsistente, precipitação 

com a motivação, são alguns fatores que demonstram os sintomas de pouco destaque dado a 

políticas voltadas à cultura organizacional, de perfilhação de novos formatos de 

gerenciamento e de aprendizagem. 

Sobre isto Drucker, (2001) assevera que o reconhecimento do homem como diferencial 

competitivo nas empresas faz com que as organizações necessitem cada vez mais do 

estabelecimento de estratégias, isso se faz necessário para o suprimento, aplicação, 

desenvolvimento e manutenção do seu capital humano. E para que o capital humano tenha a 

capacidade de se desenvolver as organizações não devem somente dar-lhes informações; é 

imprescindível, principalmente, dar-lhes formação básica. 

Chiavenato (1999a, p.290) assegura que 

Desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informação para que elas 
aprendam novos conhecimentos, habilidades e destrezas e se tornem mais 
eficientes naquilo que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para 
que elas aprendam novas atitudes, soluções, idéias, conceitos e que 
modifiquem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes 
naquilo que fazem.  Formar é muito mais do que simplesmente informar, 
pois representa um enriquecimento da personalidade humana. 

 

Neste processo de desenvolvimento de pessoas envolvem-se: o treinamento, o 

desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento organizacional. 
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Pode-se entender, portanto, que o treinamento e desenvolvimento de pessoal (T&D) 

versam sobre a aprendizagem individual e deve garantir aos indivíduos a possibilidade de se 

tornarem melhores a partir de suas potencialidades, sejam elas inatas ou adquiridas 

(CHIAVENATO, 1999a). 

Por sua vez, o desenvolvimento organizacional é mais amplo e refere-se à forma como 

as organizações aprendem e se desenvolvem considerando as mudanças e as inovações.  

Os procedimentos têm capacidade de receber abordagens tradicional ou moderna, 

obedecendo cada uma o molde mais adequado para suas necessidades, uma vez que as 

organizações passam por rápidas mudanças da abordagem tradicional para a abordagem 

moderna (CHIAVENATO, 1999a). 

Considerando ser o capital humano o patrimônio principal das organizações, estas, para 

se tornarem bem sucedidas, investem em treinamento, pois este investimento não trata de 

simples despesa; ao contrário, é a segurança de obterem retorno garantido. Portanto, tanto os 

investimentos nas organizações assim como aqueles feitos nas pessoas que trabalham nas 

organizações, trazem benefícios diretos. 

Mesmo com a existência de diferenças significativas entre treinamento, 

desenvolvimento e outros processos voltados à capacitação, todos estabelecem procedimentos 

com vistas à aprendizagem, que constitui transformação no comportamento dos indivíduos, 

agregando novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses métodos são utilizados pelas 

empresas sob o formato de programas e, normalmente, dispostos em uma seqüência de etapas, 

designados em diagnóstico, prescrição, execução e avaliação (CHIAVENATO, 1999a). 

Sobre isso, Gil (2001) argumenta que o treinamento, conforme a concepção tradicional 

é o meio para adequar cada pessoa a seu cargo, visando ao alcance dos objetivos da 

organização. Atualmente, o que se necessita é de métodos competentes, a ponto de 

desenvolver aptidões nos indivíduos, com o intuito de torná-los mais produtivos e inovadores 

para colaborar com a organização.  

Por isso é que, na atualidade, conforme salienta Gil (2001), ao mencionar os métodos 

relacionados à capacitação, a intenção é a de discorrer prioritariamente em desenvolvimento 

de pessoas e ao mesmo tempo em educação no trabalho. 

Desta forma, a percepção de treinamento está progredindo para o desenvolvimento de 

pessoal. Na medida em que o treinamento associa o conceito de formação de atitudes práticas 

de trabalho, o desenvolvimento de pessoal engloba o crescimento do colaborador tanto como 
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pessoa quanto como profissional. Possui metas ambiciosas e emprega recursos metodológicos 

avançados (AQUINO, 1980). 

Convém destacar que para Gil (2001) o treinamento refere-se ao conjunto de 

experiências de aprendizagem situadas na posição presente da organização. Pode-se 

considerar, portanto, que se trata de um procedimento educacional de curto-prazo envolvendo 

todas as ações que visam a desenvolver a capacidade dos indivíduos para desempenhar 

melhor as atividades de responsabilidade do cargo que ocupam na organização. 

Para Gil (2001), o treinamento tem se desenvolvido de acordo com os diferentes 

enfoques ao longo do tempo. No início do século XX, justamente no período de preeminência 

da Escola Clássica de Administração, aceitou nomeadamente o formato de adestramento de 

recursos humanos.  

Sua finalidade era a de preparar o indivíduo para obter o mais elevado nível de 

produtividade possível. Na medida em que o homem era visto como alguém que trabalhava 

essencialmente em troca de dinheiro, sem qualquer identificação com a organização, o 

treinamento unicamente poderia objetivar os aspectos físicos do trabalho (GIL, 1994).  

Na concepção de Aquino (1980, p. 185) “O treinamento visa reciclar e proporcionar 

conhecimentos, habilidades e atitudes ao empregado, para melhor exercer suas funções e 

conduzir-se dentro da organização”.  

Para esse autor, o que predomina no setor de treinamento, ao menos nas maiores 

organizações, é o modelo sistêmico. O treinamento é compreendido como uma forma para 

atenuar as deficiências das pessoas em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

contribuindo para que estes desempenhem as tarefas necessárias para alcançar os objetivos da 

organização, onde se começa a perceber o treinamento como um dos preceitos da 

Administração de Recursos Humanos. 

Neste sentido, o ponto de vista sistêmico oferece a vantagem de congregar os mais 

variados aportes científicos ao processo de treinamento. Tanto é verdade, que os esquemas de 

treinamento cada vez mais começam a analisar, entre outros propósitos, as aspirações do 

treinando, suas motivações e dificuldades de aprendizagem, por exemplo. E a predisposição 

notada em muitas organizações é a de apontar os procedimentos de captação de pessoal, e até 

o setor que as desenvolve, sob a denominação de desenvolvimento de recursos humanos.  

No entanto, conforme entendimento de Aquino (1980), o desenvolvimento remete-se ao 

conjunto de experiências de aprendizagem não necessariamente relacionadas aos cargos que 
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os indivíduos ocupam na atualidade, mas que oferecem oportunidades para o crescimento e 

desenvolvimento profissional.  

Distinto do treinamento, que é apontado para o presente, o desenvolvimento de pessoas 

focaliza os cargos que serão ocupados no futuro dentro da organização e os conhecimentos, 

habilidades e atitudes que serão necessários aos seus ocupantes. Destarte, as ações 

direcionadas ao desenvolvimento incluem um compromisso maior com a capacitação das 

pessoas (GIL, 2001). 

Aquino (1980) afirma que a função denominada “desenvolvimento” é instituída pelo 

treinamento, pelo planejamento de carreira e pela promoção, instrumentos responsáveis pelo 

combate da obsolescência do empregado e da empresa. Funciona também como fator de 

motivação, dada a possibilidade de acesso funcional e hierárquica que proporciona. 

O desenvolvimento transforma-se, portanto, em um mister para as empresas 

interessadas em uma mão-de-obra profícua e fecunda, além de aparecer como resposta 

positiva ao anseio de crescimento e desenvolvimento dos funcionários, compelidos por uma 

sociedade competitiva.  

De igual forma, o desenvolvimento não se reduz ao planejamento de carreira. Para 

Aquino (1980), por exemplo, a função desenvolvimento tem eficácia significativa na história 

da organização. Sua execução demanda transformação de mentalidade nos funcionários, 

sobretudo nos níveis de direção. O temor de perder o espaço, o poder e as benesses dos cargos 

de direção tem inibido sua implantação, a despeito de ser uma das mais solicitadas pelos 

funcionários e uma das principais causas de desligamento. 

Conseqüentemente, desenvolver pessoas não representa unicamente proporcionar-lhes 

conhecimentos e habilidades para o adequado desempenho de suas tarefas. Denota dar-lhes a 

formação básica para que transformem antigos hábitos, desenvolvam novas atitudes e 

capacitem-se para aperfeiçoar seus conhecimentos, visando a tornarem-se melhores em seus 

afazeres (AQUINO, 1980).  

Neste sentido, Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 453) afirmam: 

Uma finalidade óbvia do treinamento é preparar o novo recrutado para 
desempenhar as tarefas para as quais foi empregado. Há algumas posições na 
indústria que não exigem treinamento. É raro o indivíduo que tem formação 
adequada ao se candidatar a um emprego. Se o empregador não conseguir 
fornecer treinamento, o novo empregado deve prosseguir por tentativa e 
erro, freqüentemente perdendo tempo, materiais e dinheiro.  
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Portanto, treinamento e desenvolvimento apresentam como escopo tornar acessíveis 

recursos para que os profissionais das empresas tenham oportunidade de realizar seu trabalho 

de maneira ágil e eficiente. Afinal, o treinamento e desenvolvimento de processos e 

funcionários compõem, atualmente, instrumentos de importância significativa para as 

empresas, na medida em que auxiliam na implantação de novas políticas e no melhor 

conhecimento em relação ao funcionamento da instituição.  

 

2.3.1 Treinamento  

 

Os processos de desenvolvimento de pessoas estão intimamente relacionados com a 

educação. De acordo com Chiavenato (1999b), educar – do latim educare – significa extrair, 

trazer, arrancar. Representa, em outros termos, a necessidade de trazer de dentro do ser 

humano para fora dele as suas potencialidades interiores. 

Para esse autor, o treinamento nas empresas desenvolve-se com a intenção de diminuir 

as deficiências dos empregados em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes, para que 

os indivíduos realizem as tarefas necessárias para atingir os objetivos da organização. 

Pode-se considerar a definição mais abrangente de treinamento, como o procedimento 

ordenado de alterar o desempenho dos empregados com vistas ao alcance dos objetivos 

organizacionais. O treinamento relaciona-se com as habilidades e capacidades estabelecidas 

pelo cargo. Sua orientação é auxiliar os empregados na busca de suas principais habilidades e 

capacidades para se tornarem bem sucedidos (CHIAVENATO, 1999b). 

O treinamento difere do desenvolvimento de pessoas, mesmo sendo semelhantes os 

métodos utilizados, as perspectivas de tempo para atingir a aprendizagem são distintas, na 

medida em que o treinamento é dirigido para o presente, enfocando o cargo atual, buscando o 

desenvolvimento das habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do 

cargo. Por sua vez, o desenvolvimento de pessoas enfoca os cargos que serão ocupados 

futuramente na empresa e as novas capacidades e habilidades necessárias. Ambos, entretanto, 

compõem processos de aprendizagem (GIL, 1994). 

A maior parte dos métodos de treinamento tem por objetivo participar aos funcionários 

informações sobre a organização, as diretrizes, regras, missão e visão organizacional, além de 

seus produtos, serviços, clientes e concorrentes. Alguns programas visam ao incremento de 

hábitos novos e para tratar com os clientes, que sejam internos ou externos, com o próprio 

trabalho e com a instituição.  
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Conforme Gil (1994) outros programas têm a preocupação de desenvolver conceitos e 

aumentar o nível de abstração das pessoas com o intuito que elas tenham a possibilidade de 

pensar e agir em termos mais amplos. No entanto, uma parte significativa dos programas de 

treinamento busca modificar as atitudes reativas e conservadoras dos indivíduos para atitudes 

proativas e inovadoras com a finalidade de aperfeiçoar o espírito de equipe e criatividade dos 

empregados. 

Para Gil (1994), para efetivar o processo de treinamento é necessário que seja 

continuado, consistindo o diagnóstico, como o primeiro passo do processo que incide em 

conhecer as necessidades de treinamento que deverão ser atendidas, independente de serem 

necessidades passadas, presentes ou futuras; em um segundo momento é realizado o esboço 

de que deva ser a preparação dos programas de treinamento com vistas a atenderem as 

necessidades diagnosticadas; por sua vez, na terceira fase é realizada a implementação que 

vem a ser o aproveitamento do programa e a última fase consiste em avaliar, isto é, a 

constatação dos resultados do treinamento. 

Enfatiza-se, portanto, conforme o autor supracitado, que um bem sucedido programa de 

treinamento pode oferecer às empresas os seguintes resultados significativos como: 

melhoramento da eficiência, ampliação da eficácia nos resultados, inovação nos produtos e 

serviços oferecidos ao mercado, melhor qualidade de vida no trabalho, maior competitividade 

organizacional, melhoria da imagem da organização entre outras. 

Segundo Barreto (1995, p. 9), “treinamento é uma proposta de desenvolvimento 

profissional e pessoal, tendo em vista o desenvolvimento das pessoas e das organizações”.  

Stoner e Freemann (1995) comentam que treinamento é um programa para aumentar o 

desempenho no trabalho. O programa de treinamento é essencial para a empresa porque o 

funcionário adquire novas habilidades e com isso melhora sua eficiência  

Chiavenato (1999, p.295), por sua vez, conceitua: “Treinamento é o processo 

educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática e organizado, através do qual as 

pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos”. 

Carvalho e Nascimento (1999, p. 154) definem treinamento como um “somatório de 

atividades que vão desde a aquisição de habilidade motriz até o desenvolvimento de um 

conhecimento técnico complexo de novas atitudes administrativas e à evolução de 

comportamento em função de problemas sociais complexos”. 
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De acordo com a conceituação dos autores apresentados, fica evidente que treinamento 

é um meio de desenvolver competências e habilidades, tornando as pessoas mais eficientes, 

configurando-se como um instrumento administrativo de importância vital para o aumento da 

produtividade do trabalho, ao mesmo tempo um fator de auto-satisfação do treinando e 

constituindo-se num agente motivador contribuindo para os objetivos organizacionais, sendo 

esse entendimento de treinamento utilizado nesse estudo. 

É o treinamento que leva ao aprimoramento do desempenho individual através da 

experiência vivenciada que induz as pessoas a incorporarem hábitos considerados eficazes à 

consecução de objetivos, o que lhes permite aprimorar sua visão de trabalho estimulando-as a 

envolver-se de forma a assimilar os interesses da empresa e por eles lutarem com ousadia 

(VARGAS, 1996). 

Para Chiavenato (1999a), é através do treinamento que as pessoas assimilam 

informações, aprendem habilidades, desenvolvem atitudes e comportamentos diferentes e 

também desenvolvem conceitos abstratos. A figura 2.1 mostra os quatro tipos de mudanças de 

comportamento através do treinamento. 

 

 
Figura 2.1: Os quatro tipos de mudança de comportamento através do treinamento. 
Fonte: Chiavenato (1999a, p. 295)  
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Pode-se observar pela figura 2.1, que os programas de treinamento contribuem de 

maneira eficaz agregando valor às pessoas e à organização. É interessante observar que para 

um bom desenvolvimento o processo de treinamento passa por diversas etapas e, quando 

devidamente implantado, proporciona inúmeras vantagens. 

 

2.3.1.1 Etapas do processo de treinamento 

 

Na visão de Chiavenato (1999a, p. 297-299), “o treinamento é um processo cíclico e 

contínuo composto por quatro etapas: Diagnóstico, Desenho, Implementação e Avaliação”. O 

autor conceitua diagnóstico como um levantamento das necessidades de treinamento a serem 

cumpridas, tanto no passado, como no presente ou futuro, o qual é indispensável para a 

realização deste exercício, conforme ilustrado na figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2: As quatro etapas do processo de treinamento. 
Fonte: Chiavenato (1999a, p. 298) 
 

Observando a figura 2.2, nota-se que as necessidades de treinamento a serem satisfeitas 

impõem um diagnóstico em três áreas decisivas: Análise da empresa, que indica os segmentos 

organizacionais onde se faz necessário o treinamento. Análise das tarefas, a qual sugere como 

deve ser executado o trabalho pelo funcionário e, por último, análise do comportamento, 

caracterizada pelas habilidades, conhecimentos e atividades necessárias para o funcionário 

exercer suas funções. 

Corroboram com essa idéia Carvalho e Nascimento (1999, p. 157) que também 

conceituam diagnóstico como o levantamento de necessidades de treinamento em três áreas 

decisivas: análise da empresa, análise das tarefas e análise do comportamento. 
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Para Gil (1994, p. 64), o diagnóstico é o processo que tem o desígnio de identificar as 

carências de indivíduos para executar as tarefas indispensáveis à obtenção dos objetivos 

organizacionais e proceder o levantamento das potencialidades individuais e grupais que 

poderão ser desenvolvidas. 

Na concepção desses autores, o diagnóstico é a forma de identificar, pela análise da 

situação vigente, as carências existentes nos indivíduos para bem desenvolverem as tarefas 

que lhes estão afetas e as potencialidades de que são possuidores, tanto individual como 

grupalmente, para trabalhá-las visando melhor performance. Ao definir os objetivos, deve-se 

considerar as características dos treinados e as necessidades da organização. 

Após o diagnóstico, segundo Chiavenato (1999a, p. 297), parte-se para o desenho, que 

compreende a elaboração do programa de treinamento; procede-se a implementação, isto é a 

execução do programa e, finalmente, realiza-se a avaliação, a qual oferece o resultado das 

operações. 

Segundo Gil (1994, p.63), os programas de treinamento e desenvolvimento, que visam 

apenas capacitar os trabalhadores para o desenvolvimento das tarefas, em função da mudança 

das relações humanas, passaram a incluir também objetivos voltados para o relacionamento 

interpessoal e sua integração à organização. Estes conceitos revelam que houve uma evolução 

nos programas de treinamento, o que patenteia que hoje o ser humano possui um papel 

bastante interessante e de real valor. Percebe-se que cada vez mais o indivíduo contribui para 

uma boa organização e representa o seu principal ativo, mas também é necessário que se 

esteja atento às suas necessidades. 
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2.3.1.2 Levantamento de necessidades de treinamento 

 

Conforme Chiavenato (1999a, p.300), “o levantamento de necessidades de treinamento 

pode ser feito em três níveis de análise”, conforme mostrado na figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Os passos no levantamento de necessidades de treinamento. 
Fonte: Chiavenato (1999a, p. 300) 
 

A figura 2.3, demonstra que a análise organizacional deverá verificar as estratégias 

capazes de atingir os objetivos pretendidos e determinar o planejamento do treinamento de 

acordo com os planos da empresa, força de trabalho, dados de eficiência organizacional, clima 

organizacional custos envolvidos e os benefícios esperados. A análise dos recursos humanos 

implica em um exame minucioso dos objetivos fixados, verificando competências que possam 

contribuir para se alcançar os objetivos organizacionais (CHIAVENATO, 1999a). 

Pela análise dos cargos, determina-se os tipos de habilidades, conhecimentos, atitudes e 

comportamentos requeridos para um desempenho eficaz. A intenção também é verificar se há 

necessidade de mudanças nos cargos procedendo-se adaptação de acordo com a habilidade 

exigida pelo cargo que o funcionário ocupa ou que irá ocupar. Na análise de treinamento são 

definidos os objetivos e metas utilizados para melhor avaliação do programa de treinamento 

(CHIAVENATO, 1999a). 

 

 

 

                                                                                    
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              

 Análise organizacional 

Diagnóstico organizacional. 
Determinação da missão e visão e dos 
objetivos estratégicos da organização. 

Análise dos recursos humanos 
Determinação de quais os comportamentos, 
atitudes e competências necessários 
ao alcance dos objetivos organizacionais. 

Análise dos cargos Exame dos requisitos exigidos pelos 
cargos, especificações e mudanças 
nos cargos. 

Análise do treinamento Objetivos a serem utilizados na 
avaliação do programa de treinamento. 
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2.3.1.3 Meios de levantamento de necessidade de treinamento 

 

A pesquisa das necessidades de treinamento deve ser contínua e permanente; tendo 

ainda que ser o primeiro passo no processo de treinamento, mesmo que precedida de maneira 

informal e assistemática, o importante é que forneça dados que permitam definir de maneira 

clara no planejamento, os objetivos da ação. 

O levantamento de necessidades de treinamento é uma forma de diagnóstico e, como 

tal, deve basear-se em informações relevantes. Existem muitas formas, sendo difícil definir 

qual a melhor e a mais adequada. Serão citadas as formas utilizadas com mais freqüência 

(BASTOS, 1994): 

 Entrevistas com pessoal que executa a operação, objetivo: melhor percepção 

dos problemas de trabalho. Podem ser estruturadas ou não, formais ou 

casuais, individuais ou em grupos. 

 Entrevistas com supervisores ou gerentes, objetivo: encontrar uma solução 

para os problemas, através do treinamento. 

 Entrevista de saída, momento que o funcionário está deixando a 

organização, boa oportunidade para saber o que motivou sua saída. 

 Questionários, objetivo: recorrer a uma grande variedade de formas e 

perguntas abertas ou fechadas, que permitam abranger amostras muito 

significativas ou até toda a população. 

 Listagem, é a variante de questionário, podendo apresentar uma série de 

comportamentos ou reconhecimentos, solicitando aos pesquisados que 

apontem sim ou não ou avaliem em escala de necessidades. 

 Avaliação de desempenho, pode dar uma indicação muito boa não apenas a 

respeito das pessoas que necessitam de complementação de treinamento, 

mas também a respeito dos setores da empresa ou tarefas que exigem maior 

atenção. 

 Observação, se for direta, focaliza habilidades e comportamentos em vez de 

atitudes e conhecimentos. É uma técnica difícil que requer muita habilidade 

do observador evitando distorções grosseiras. 
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 Pesquisa de atitude ou clima, pode oferecer indicação de necessidades de 

treinamento ligadas a níveis gerais de satisfação ou insatisfação. 

 Discussão em grupo: reuniões com elementos de uma área de trabalho, 

procurando esclarecer os problemas específicos, analisar as possíveis causas 

e identificar eventuais ações de treinamento. 

 Reuniões interdepartamentais, visam examinar problemas mais amplos e 

mesmo hierarquizar necessidades de treinamento. 

 Exames de conhecimento, testes sobre conhecimento de trabalho 

habilidades, conhecimentos técnicos, são muito úteis inclusive para permitir 

a eliminação de redundâncias no ensino de habilidades e conhecimentos já 

adquiridos.  

 Cursos gerenciais: aproveitando da situação de cursos gerencial 

comportamentais ou não, visando obter indicações sobre necessidades de 

treinamento.  

 Solicitação de supervisores ou gerentes, não pode ser deixada de lado. No 

momento em que as necessidades de treinamento atingem um nível muito 

alto, os próprios gerentes e supervisores colocam-nas em evidência 

(BASTOS, 1994). 

Chiavenato (1998) relaciona os principais meios utilizados para o levantamento de 

necessidades de treinamento: Avaliação do desempenho; observação; questionários; 

solicitação de supervisores e gerentes; entrevistas com superiores e gerentes; reuniões 

interdepartamentais; exame de empregados; modificação do trabalho; entrevista de saída; 

análise de cargos; relatórios periódicos. 

Ainda conforme Chiavenato (1998), além dos meios citados existem outros indicadores 

de necessidades de treinamento, os quais são úteis para apontar eventos que provocarão 

futuras necessidades de treinamento (indicadores a priori) ou problemas decorrentes das 

necessidades de treinamento já existentes (indicadores a posteriori). 

 Indicadores a priori: Expansão da empresa e admissão de novos 

empregados; redução do número de empregados; mudança de métodos e 

processos de trabalho; substituições ou movimentação de pessoal; faltas, 

licenças e férias do pessoal; expansão dos serviços; mudanças nos 
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programas de trabalho ou de produção; modernização do maquinário e 

equipamento; produção e comercialização de novos produtos ou serviços. 

 Indicadores a posteriori: Problemas de produção, como: Qualidade 

imprópria da produção; baixa produtividade; danos freqüentes em 

equipamentos e instalações; ruídos na comunicação; tempo de 

aprendizagem e integração ao cargo muito prolongado; excesso de despesas 

na manutenção de máquinas e equipamentos; muitos erros e desperdícios; 

grande número de acidentes; pouca flexibilidade dos funcionários; pouco 

aproveitamento do espaço disponível etc. 

 Problemas de pessoal, como: Relações deficientes entre os funcionários; 

grande número de queixas; desinteresse pelo trabalho; falta de cooperação; 

muitas faltas e substituições; dificuldades na obtenção de bons funcionários; 

propensão a atribuir falhas aos outros; falhas na execução de ordens etc 

(CHIAVENATO, 1998). 

Para Bastos (1994), as formas mais utilizadas para o levantamento de necessidades de 

treinamento são: entrevista, questionários, avaliação do desempenho, observação, pesquisa de 

atitude (ou de clima), discussão em grupo, reuniões interdepartamentais e exames de 

conhecimento. Procedido o levantamento, os dados devem ser analisados para verificar se o 

problema é passível de solução via treinamento, e ao defini-lo, deve-se considerar as 

características dos treinandos e as necessidades da organização para partir para a programação 

de treinamento. 

 

2.3.1.4 Programação de treinamento 

 

Realizado o diagnóstico de treinamento, ou seja, efetuado o levantamento e a 

determinação das necessidades de treinamento, parte-se para a sua programação. E para que 

os objetivos possam ser plenamente atingidos, será necessário buscar respostas às seguintes 

questões, conforme ilustrado na figura 2.4. 
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Figura 2.4: Elementos da programação do treinamento. 
Fonte: Carvalho e Nascimento (1999, p. 175) 
 

Conforme a figura 2.4, nota-se que a programação de treinamento é sistematizada e 

fundamentada devido a alguns aspectos que precisam ser avaliados e analisados durante o 

levantamento: 

 Qual a necessidade? 

 Onde foi assinalada em primeiro lugar? 

 Se ocorre em outra área ou setor? 

 Qual a causa? 

 Será parte de uma necessidade maior? 

 Resolvê-la em separado ou combinado com as demais? 

 Sua necessidade é permanente ou temporária? 

 Quantas pessoas e quantos serviços serão atingidos? 

 Qual o tempo disponível para o treinamento? 

 Qual o custo do treinamento? 

 Quem executará o treinamento? 
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É necessário buscar as respostas às seguintes questões: 

 O que será transmitido no processo de treinamento e qual o conteúdo? 

 Quem receberá o treinamento, quais os funcionários e de que área? 

 Quando ocorrerá o treinamento, quais os dias e os horários? 

 Onde será o treinamento, qual local mais adequado? 

 Como se processará o treinamento e qual a metodologia usada? 

Após determinar a programação de treinamento é necessário um planejamento para 

obter resultados dos programas, possibilitando um melhor aproveitamento dos treinandos. 

Nesta etapa é que são determinados os procedimentos a serem adotados. 

 

2.3.1.5 Planejamento do treinamento 

 

Carvalho e Nascimento (1999, p.173) conceituam “planejar como a finalidade de evitar 

a improvisação administrativa, a qual leva ao acaso e à incerteza. Assim, o planejamento é 

uma projeção de intenções com base em fatos passados e presentes”. 

Barreto (1995) descreve o planejamento como uma ação que leva a uma proposta de 

organização e seleção, e planejar é decidir e escolher, com bom senso, maneiras e meios 

adequados que facilitem a aquisição de conhecimentos buscando o desenvolvimento 

profissional.  

Para Chiavenato (1998), o planejamento do treinamento é decorrente do diagnóstico das 

necessidades de treinamento, envolvendo os seguintes itens: 

 Abordagem da necessidade específica. 

 Clara definição dos objetivos do treinamento. 

 Dividir o trabalho a ser desenvolvido em módulos, pacotes ou ciclos. 

 Determinar o conteúdo do treinamento. 

 Escolha dos métodos de treinamento e a tecnologia disponível. 

 Definir os recursos necessários para sua implementação como: o treinador 

ou instrutor, recursos audiovisuais, máquinas, equipamentos ou ferramentas 

necessárias, materiais, manuais etc. 
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 Definir as pessoas a serem treinadas, considerando: número de pessoas, 

disponibilidade de tempo, grau de habilidade, conhecimentos e tipos de 

atitudes, características pessoais de comportamento. 

 Local para efetuar o treinamento, podendo ser: no local de trabalho, fora do 

local de trabalho, na empresa ou fora da empresa. 

 Épocas e períodos do treinamento. 

 Custo benefício do programa. 

 Controle e avaliação dos resultados. 

Como verificado, o que caracteriza o dinamismo do processo de capacitação do 

planejamento do treinamento é a sua versatilidade de poder atuar sob diferentes maneiras 

visando a consecução de metas previamente estabelecidas. A prática do planejamento leva, 

necessariamente, à escolha de alternativas quando se descobre um curso de ação diverso. 

Planejamento evita a improvisação administrativa, o acaso e a incerteza. Assim o 

planejamento é uma projeção de intenções baseada em fatos passados e presentes, apontando 

as diretrizes, programas e procedimentos para atingir as metas propostas (CARVALHO E 

NASCIMENTO, 1999). 

Determinada a natureza das habilidades, conhecimentos ou comportamentos, o próximo 

passo é a escolha de técnicas a serem utilizadas no programa de treinamento visando otimizar 

a aprendizagem alcançando o maior volume possível com o menor dispêndio de esforço, 

tempo e dinheiro. 

 

2.3.2 Desenvolvimento 

 

Em meio ao grande volume de inovações e transformações, as organizações não podem 

estar focadas exclusivamente ao treinamento dos indivíduos, elas necessitam desenvolvê-los, 

educá-los além de direcioná-los na busca do desenvolvimento pessoal, visando a uma carreira 

futura e não apenas a função presente (REBOUÇAS, 1998). 

Ao que se refere ao desenvolvimento de carreira, várias organizações atribuem a 

responsabilidade pela administração da carreira aos seus próprios empregados oferecendo 

condições para que os mesmos façam escolhas adequadas e sejam bem-sucedidos. 
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Para Rebouças (1998), um número considerável de organizações investe em programas 

de treinees, que na maioria das vezes são dirigidas para estudantes recém-formados ou no 

último ou penúltimo ano de formação universitária, onde os participantes do programa 

participam de um estágio planejado, onde recebem treinamento estruturado e continuado, 

oferecido por profissionais de alto nível da empresa, sendo constantemente analisados no que 

se refere ao seu desempenho, vinculação com a organização e sua cultura, espírito de equipe e 

seu possível desenvolvimento.  

Faz necessário enfatizar que não somente as pessoas deverão enfrentar o processo de 

desenvolvimento, mas as organizações com o objetivo de se manterem ágeis e flexíveis 

necessitam passar por transformações no sentido de poderem acompanhar as inovações 

determinadas pelos novos mercados globalizados. 

Para Rebouças (1998 p.458) “o desenvolvimento organizacional é uma resposta à 

mudança, uma complexa estratégia educacional que tem por finalidade mudar crenças, 

atitudes, valores e a estrutura das empresas, de modo que elas possam melhor se adaptar aos 

novos mercados, tecnologias e desafios e o próprio ritmo vertiginoso de mudanças”.  

 

2.4 Educação corporativa 

 

Uma tendência que vem ganhando espaço de atuação no Brasil, nos últimos anos, é a 

educação corporativa, a partir do momento em que as arcaicas fórmulas de organização do 

trabalho, alicerçadas em uma administração autocrática, fiscalizadora e restritiva estão sendo 

substituídas por um novo formato de negócios centrado na criatividade, no poder de inovar 

processos e produtos e de dominar tecnologias emergentes (MUNDIM e RICARDO, 2004). 

Considerando a abordagem da educação corporativa, requere-se das pessoas uma atitude 

orientada para o autodesenvolvimento e a aprendizagem continuada. Por meio da educação 

continuada, as organizações criam uma vantagem competitiva sustentável, uma ferramenta 

eficaz de alinhamento e desenvolvimento dos talentos humanos com as estratégias 

organizacionais. Destarte, em pouco tempo, o treinamento tradicional é substituído por 

possuir características que não conseguem atender as necessidades competitivas das 

organizações nos dias atuais (EBOLI, 1999 apud MUNDIM e RICARDO, 2004). 

Em outras palavras, conforme Mundin e Ricardo (2004), o conceito de educação 

corporativa vem suprir, de forma gradativa, o antigo treinamento e desenvolvimento (T&D), 

relacionando-se com outros conceitos como, por exemplo: gestão do conhecimento e gestão 
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de pessoas por habilidades e competências. A educação corporativa vem expressamente 

agregar ao meio empresarial as considerações básicas de educação que visam ao 

desenvolvimento integral do indivíduo. 

Desse modo, a educação começa a ter um papel essencial no conjunto organizacional. 

Quer pelo incremento estratégico, que é decorrente do desenvolvimento dos profissionais que 

já fazem parte dos quadros empresariais, quer pela associação de resultados, decorrência da 

apropriação pelo seu capital humano, de um maior número de competências. 

A definição de competências é nesta ocasião entendido a partir do conceito de Fleury e 

Fleury (2000 apud GDIKIAN e SILVA, 2002), que apresentam a competência como um saber 

agir de maneira responsável, que sugere integrar, transferir recursos, conhecimentos, 

habilidades, que adicionem valor econômico para a organização empresarial e valor social ao 

indivíduo. 

A educação corporativa também se relaciona com o capital intelectual. Nesse sentido, 

um dos grandes desafios das organizações é representado pela criação de capital intelectual e 

a perpetuação/proliferação deste fundamento no meio empresarial, visto que grande parte dos 

ganhos de produtividade de uma empresa depende do investimento em capital humano 

(GDIKIAN e SILVA, 2002). 

O capital intelectual é definido por Brooking (1996 apud ANTUNES, 2000, p. 78) 

como: “[...] uma combinação de ativos intangíveis, frutos das mudanças nas áreas da 

tecnologia da informação, mídia e comunicação, que trazem benefícios intangíveis para as 

empresas e que capacitam seu funcionamento”. 

Em suma, observa-se que é fundamental que os responsáveis pela definição e 

implementação de políticas de educação corporativa na empresa sejam capazes de partir para 

a execução de ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento integral da pessoa, dando 

margem à formação de indivíduos qualificados para a produção e compartilhamento de 

conhecimento. 

 

2.5 A nova gestão de pessoas 

 

A nova forma de abordar a Gestão de Pessoas está associada aos direcionamentos 

contemporâneos que a administração geral vem adotando. Segundo opinião de Las Casas 

(1999), as novas metodologias da administração, discutidas, surgem como alternativas em um 
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mundo de negócios cada vez mais complexo, sem fronteiras e sofrendo influências radicais 

nas mudanças causadas pela economia da informação. Estas transformações têm como 

consequência uma variação paradigmática no modo de pensar e desempenhar atividades nas 

empresas, modificando constantemente o estilo de sobrevivência e competição do mercado.  

Para Las Casas (1999) os empregados podem ser conhecidos como recursos produtivos 

das empresas, isto é, seus recursos humanos. Na medida em que são considerados recursos, 

têm necessidade de ser administrados, o que subentende treinamento, planejamento, 

organização, direção e controle de suas atividades, uma vez que são tidos como sujeitos 

passivos da ação organizacional. Neste ponto que se inicia o imperativo de administrar os 

recursos humanos com o objetivo de obter deles o melhor rendimento possível. Destarte, os 

indivíduos compõem parte significativa do patrimônio físico na contabilidade da organização. 

Mas, conforme esse autor, as pessoas também podem ser consideradas como parceiros 

das instituições, e como tais, são provedoras de conhecimentos, habilidades, capacidades e, 

principalmente, a mais importante contribuição para as empresas, ou seja; a inteligência, que 

oportuniza deliberações racionais e transmite o norte aos objetivos globais. 

Deste modo, todos os funcionários, a partir dos administradores superiores até aos não-

especializados, passando pelo trabalhador intelectual ao operário braçal, tornam-se 

conscientes do quão intensamente dependem do que acontece nas organizações. 

Não se pode negar que os aspectos emocionais e coletivos, as características morais e 

culturais, as pretensões, e as diferentes necessidades e impulsos dos indivíduos se sobressaem 

às tarefas de uma empresa. Dessa forma, em um ambiente empresarial, o ser humano é uma 

criatura de muitas dimensões. 

Contemporaneamente, de acordo com Silva (2003), o campo de recursos humanos tem a 

função precípua de maximizar com competência a Gestão de Pessoas, permitindo, desta 

forma, o alcance de resultados, ao mesmo tempo para a organização e para seus 

colaboradores, além de acrescentar valores à organização e superar expectativas de seus 

clientes. 

Na Gestão de Pessoas, os empregados das organizações empresariais, são percebidos 

como participantes de grupos que se conservam em constante interação social. Cada 

colaborador possui uma personalidade distinta que age sobre a conduta e as atitudes dos 

demais com quem mantém contato e é de igual forma, influenciado pelos demais. Cada 

indivíduo busca se ajustar a outras pessoas e a distintos grupos, para desta forma poder ser 
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compreendido, ser bem aceito e participar, no sentido de atender aos seus interesses e 

aspirações mais imediatos (PEDROSO, 2004). 

É no contexto da organização que surgem as oportunidades de estabelecer relações 

humanas, em virtude do grande número de grupos e das interações daí resultantes. Pedroso 

(2004), afirma que é justamente a concepção do caráter dessas relações humanas que faz com 

que o administrador obtenha melhores resultados de seus colaboradores, pois uma 

compreensão das relações humanas auxilia a desenvolver uma atmosfera na qual cada sujeito 

é estimulado a se expressar de forma livre e sadia. 

Destarte, a administração eficaz e adequada do ser humano representa, hoje em dia, a 

condição estratégica que aproxima do sucesso as organizações, sobretudo se gerida de forma 

integrada com os fatores técnicos e econômicos da organização. Muitas empresas investem 

em programas que proporcionam a melhora do clima organizacional, transformando as 

condições de trabalho em oportunidades de estabelecimento de relações com ganhos para a 

empresa e para o funcionário (SILVA, 2003). 

Por sua vez, Lacombe e Heilborn (2003) explicam que a responsabilidade mais 

significativa dos administradores é selecionar, formar e unir um grupo de indivíduos para 

colaborarem com a empresa formando, desta forma, uma verdadeira equipe, com escopos 

definidos: cada indivíduo deve ser conhecedor de seu papel e contribuir com seus pares para a 

produção de resultados significativos. 

Em outras palavras, na Gestão de Pessoas é papel das organizações empresariais: criar 

espaço, instigar o desenvolvimento, garantir o suporte e as condições imprescindíveis para a 

produção de promoção recíproca de expectativas e necessidades. Compete às pessoas, em 

contrapartida, gerenciar seu desenvolvimento, estimular sua competitividade profissional e 

administrar sua carreira. 

Dutra (2002) afirma que na medida em que os indivíduos se conscientizam de sua 

responsabilidade, começam a cobrar de si mesmas a gestão de sua carreira, e da organização 

cobram as condições objetivas de desenvolvimento profissional. 

Alicerçado nessa caracterização da Gestão de Pessoas, Chiavenato (1999b) apresenta os 

seguintes fundamentos dessa abordagem: 

 As pessoas são vistas enquanto seres humanos, com personalidade própria, 

dotadas de diferenças normais entre si e possuem uma história particular, 

além de conhecimentos, habilidades, destrezas e capacidades. 
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 As pessoas são inteligentes para ativar os recursos organizacionais, isto é, 

são elementos com capacidade de impulsionar a organização e dotá-la de 

talento e aprendizagens imprescindíveis à sua constante renovação e 

competitividade. 

 As pessoas são parceiras da organização e tem a capacidade de conduzi-la 

rumo a excelência e ao sucesso. Elas realizam investimentos na 

organização, como parceiras, na expectativa de colher um retorno a partir 

dos investimentos, tais como: salários, incentivos financeiros, crescimento 

profissional. 

Chiavenato (1999a) ainda observa que um dos aspectos fundamentais da Gestão de 

Pessoas é seu ajuste com a estratégia organizacional, o que pode ser realizado a partir do 

planejamento estratégico de RH. Por conseguinte, as estratégias organizacionais devem 

obedecer a um planejamento estratégico de RH, integrado e desenvolvido. O planejamento 

estratégico de RH abrange a forma como o papel de RH tem a capacidade de contribuir para a 

obtenção dos objetivos da empresa e, da mesma forma, beneficiar e estimular o alcance dos 

objetivos individuais dos colaboradores. 

 

2.6 A importância da liderança 

 

A liderança é um processo em que uma pessoa influi em um indivíduo ou grupo 

procurando o estabelecimento e o alcance de metas. Para que a organização tenha condições 

de garantir seu futuro, é preciso despertar o apoio dos funcionários, que, por sua vez, 

transformam as estratégias em ações concretas. A motivação dos integrantes de uma 

organização depende de uma liderança “inspiradora”. 

Goffee e Jones (2001) destacam que os verdadeiros líderes devem reunir 

fundamentalmente quatro características: 

1. mostrar os pontos fracos, porém de maneira seletiva; 

2. confiar na intuição para detectar o momento ideal para suas ações; 

3. ser empático com os funcionários; 

4. exibir as diferenças. 
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Essa visão está concentrada em líderes que têm um talento especial para influenciar as 

pessoas, e não focaliza fundamentalmente resultados financeiros. Líderes eficazes têm 

necessidades de desenvolver as quatro qualidades. 

No entender de Chiavenato (1999c) liderança não é sinônimo de administração. O 

administrador é responsável pelos recursos organizacionais e por funções como planejar, 

organizar, dirigir e controlar a ação organizacional com o intento de alcançar objetivos. 

Segundo entendimento do autor, o administrador deveria ser ainda um líder, para lidar 

adequadamente com as pessoas que trabalham com ele. Por sua vez, o líder pode agir em 

grupos formais e informais e nem sempre é um administrador.  

A liderança, conforme Chiavenato (1999a, p. 168) pode ser definida como “a influência 

interpessoal desempenhada numa situação e administrada por meio do processo da 

comunicação humana à consecução de um ou diversos objetivos específicos”. Isso é, significa 

a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas, isto é, de influenciar atividades 

individuais e grupais em direção a consecução de metas organizacionais. 

Para Moscovici (1998) é importante ainda fazer, uma distinção entre líder e estilo de 

liderança. Um líder é a pessoa no grupo à qual foi atribuída, formal ou informalmente, uma 

posição de responsabilidade para dirigir e coordenar as atividades relacionadas à tarefa. Sua 

maior preocupação prende-se à consecução de algum objetivo específico do grupo. O modo 

pelo qual uma pessoa numa posição de líder influencia as demais pessoas no grupo é 

denominado estilo de liderança. 

 

2.7 Motivação e comprometimento 

 

Dentre os maiores desafios do administrador, sem dúvidas, estão o de motivar as 

pessoas, além de torná-las mais confiantes e envolvidas com os objetivos indicados, bem 

como estimulá-las suficientemente para que se tornem bem-sucedidas por meio do seu 

trabalho na organização (CHIAVENATO, 1999c). 

Os indivíduos sentem-se motivados, por fatores complexos. Pode-se entender que 

diferentes sujeitos procuram diferentes objetivos na medida em que desempenham um mesmo 

trabalho.  

De acordo com a opinião de Bergamini (1997, p. 23) “[...] as pessoas, dentro das 

organizações, passaram a ser vistas como depositárias de talentos potenciais, cabendo à 
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administração encontrar estratégias capazes de desbloquear a saída de tais recursos, para que, 

objetivamente, se transformem em ações eficazes e produtivas”. 

Por sua vez Teixeira (2003, p. 73) define a motivação da seguinte forma: 
Motivar significa proporcionar um motivo a uma pessoa (ou a um grupo) 
para que ela se comporte da forma considerada ideal para o exercício de uma 
tarefa ou função. Esse “motivo”, entretanto, não deve ser regra única e geral, 
pois as pessoas são diferentes entre si, apresentando necessidades e 
limitações de toda ordem. 

Deste modo, mesmo que se encontre em um mesmo trabalho, os indivíduos são 

diferentes e perseguem objetivos também diferentes. Os indivíduos, por definição, são 

diferentes e, desta forma, suas necessidades, seus valores pessoais, seus sistemas cognitivos, 

seus objetivos de vida e suas capacidades não são iguais. 

Nesta linha Paladini (1990) argumenta que a motivação pode ser alcançada formalmente 

ou ambientalmente, nesta última criando um ambiente de trabalho com condições, onde cada 

um possui a oportunidade de desempenhar bem as suas funções, de ter os seus sucessos 

reconhecidos e de aprender com os próprios erros, ou seja, um ambiente que incite o 

comprometimento do indivíduo. 

De acordo com Meireles e Paixão (2003), a obtenção de objetivos e a competitividade 

de uma organização passam, de maneira inevitável, pelo grau de motivação e envolvimento 

percebido pelos membros da organização empresarial.  

Este comprometimento não se consegue tendo como base um discurso idealista e bem 

preparado acerca dos objetivos sociais ou sobre a importância da empresa, nem se dá com o 

suborno das pessoas com salários, benefícios ou facilidades, mas pelo atendimento concreto 

de suas expectativas e necessidades no tempo, conforme defende Dutra (2002). 

Conseqüentemente, caso o indivíduo não perceba vantagens concretas para si própria na 

relação com a organização no presente e no futuro, ele dificilmente irá comprometer-se.  

 

2.8 Avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho é um processo que permite estimar ou julgar o valor, a 

excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a sua contribuição para a organização. 

Segundo Chiavenato (1999a, p. 189), “[...] a avaliação do desempenho é um processo 

dinâmico que envolve o avaliado e seu gerente e representa uma técnica de direção 

indispensável na atividade administrativa de hoje”. 
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Além disso, é uma ferramenta eficiente para localizar problemas de supervisão e 

gerência, de integração das pessoas à organização, de adequação da pessoa ao cargo, de 

localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento e, consequentemente, 

estabelecer os meios e programas para eliminar ou neutralizar tais problemas. 

Ainda sob esse enfoque, Gil (1994) sustenta que a avaliação de desempenho é uma 

maneira para ampliar os recursos humanos da organização. Com a utilização dessa 

ferramenta, é possível: 

 definir o grau de contribuição de cada empregado para a organização; 

 identificar os empregados que possuem qualificação superior à requerida 

pelo cargo; 

 identificar em que medida os programas de treinamento têm contribuído 

para a melhoria do desempenho dos empregados; 

 promover o autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos empregados; 

 obter subsídios para redefinir o perfil requerido dos ocupantes dos cargos; 

obter subsídios para remuneração e promoção; e 

 obter subsídios para elaboração de planos de ação para desempenhos 

insatisfatórios. 

Pontes (1996, p. 22) define ainda avaliação do desempenho, como sendo: 

Avaliação ou administração de desempenho é um método que visa, 
continuamente, estabelecer um contrato com os funcionários referente aos 
resultados desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos, 
corrigindo rumos, quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos. 
[...] O processo de avaliação consiste na definição dos resultados esperados, 
tendo como palco o planejamento estratégico ou as estratégias da 
organização, o acompanhamento diário do progresso, a solução contínua dos 
problemas que ocorrem e a revisão final dos resultados conquistados, para 
elaboração das propostas futuras.  

Esse autor, também destaca que é primordial que a avaliação não seja como um 

julgamento ou um “ajuste de contas”, pois é avaliado o desempenho do colaborador e não a 

pessoa. Essa metodologia consiste em um instrumento de melhorias do desempenho, onde a 

finalidade principal é permitir o alcance dos objetivos organizacionais além do 

desenvolvimento dos colaboradores ao longo de todo o ciclo.  

Porter (1996) sustenta que a metodologia de avaliação de desempenho é composta por 

cinco etapas são as seguintes: 1) planejamento estratégico; 2) definição dos objetivos das 
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unidades; 3) combinação dos resultados esperados da equipe de trabalho (contrato de 

objetivos, indicadores e padrões de desempenho); 4) acompanhamento dos resultados; e 5) 

avaliação final. Verifica-se, dessa maneira, que o programa de avaliação de desempenho 

encontra-se subordinado ao planejamento estratégico e além de estar diretamente relacionado 

a outros importantes programas de gestão de pessoas, qualidade e gestão econômico-

financeira. 

 

2.9 Remuneração por habilidades e por competências 

 

No que se refere à remuneração como fator de custo, deve ser transformada em uma 

visão que considera a remuneração como fator de aperfeiçoamento da organização, como 

estimulador de processos de melhoria e aumento de competitividade (ANDERSEN, 1999). 

Essa transformação pode ser efetuada através da remuneração por habilidades e por 

competências. 

Em uma era de mercados globais e concorrência competitiva, onde a informação e o 

conhecimento se tornaram em fatores decisivos de sucesso, o desenvolvimento dos 

colaboradores tornou-se um aspecto fundamental para o sucesso das organizações. Desse 

modo, as organizações tratam de efetuar um reposicionamento dos recursos humanos, já que 

os sistemas tradicionais não consideram a visão de futuro e a orientação estratégica da 

organização, o que dificulta a convergência de esforços para objetivos comuns. 

Dessa forma, a remuneração por habilidades é uma das inovações gerenciais de maior 

crescimento. Esse aumento decorre das pressões internas e externas sofridas pelas 

organizações, o que as leva a reconsiderar seus modelos de gestão e suas filosofias de 

remuneração. Um sistema de remuneração por habilidades demanda abordagem distinta, 

porque funcionários que trabalham em equipes autogerenciadas desempenham diferentes 

funções (COOPERS e LYBAND, 1997). 

A célula passa a ser a disposição ou o bloco de habilidades, dentro dessa perspectiva de 

remuneração. O bloco de habilidades contém um conjunto de habilidades que são agrupadas 

por semelhanças ou por se conectarem a um mesmo processo de trabalho. A remuneração 

pode ser calculada por habilidade individual, isso se dá quando o nível de complexidade dessa 

habilidade for alto, ou ainda, por bloco de habilidades, sendo que esse reúne um conjunto de 

habilidades consideradas mais simples.  
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Andersen (1999) acrescenta que os objetivos da remuneração por habilidades são os 

seguintes: remunerar os funcionários conforme suas características pessoais desempenhadas 

no trabalho; alinhar as capacidades dos funcionários com o direcionamento estratégico e as 

necessidades da organização; beneficiar o aprendizado organizacional; e suplantar a gestão 

tradicional, enfocada na hierarquia rígida com funções bem definidas. 

A remuneração por competências, ainda de acordo com Andersen (1999), constitui-se 

numa alternativa adequada para trazer as vantagens da remuneração por habilidades para o 

contexto das atividades não operacionais. É uma modalidade de remuneração variável, que 

exige, inicialmente, o estudo e a identificação das competências pelos colaboradores. Uma 

prática usual entre organizações que adotam a remuneração por competências é analisar o 

comportamento de seus colaboradores que tem desempenho tido como extraordinário, 

identificando o que os diferencia dos demais. 

De forma diversa do que ocorre com as habilidades que são espontaneamente 

observáveis e certificáveis, no caso das competências, tem-se que muitas delas são abstratas e 

difíceis de serem observadas. Isso provoca dificuldades tanto para definir a competência como 

para avaliá-la e definir a forma de remuneração. Andersen (1999) ainda destaca que, pode-se 

adotar a remuneração por competências juntamente com a remuneração por habilidades, 

porém, é preciso conceber as competências e habilidades em uma escala de complexidade 

crescente. 
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3 METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada neste trabalho tem por objetivo assegurar o embasamento 

científico necessário para a validação do estudo. Sendo assim, o estudo se divide em duas 

etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Através de pesquisa bibliográfica, que 

consiste na busca de dados a partir do acervo bibliográfico existente, isto é, com base em 

informações registradas em bibliografias renomadas, procurou-se dar fundamento teórico para 

a realização da pesquisa de campo. A pesquisa de campo engloba a busca de informações nos 

locais aonde elas se encontram, isto é, nas micro-empresas instaladas na Região 

Metropolitana de Aracaju. 

Na opinião de Lakatos e Marconi (1992) o interesse da pesquisa de campo está voltado 

para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, visando à 

compreensão de vários aspectos da sociedade.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa caracterizou-se como descritiva na primeira parte, quando foi 

realizado levantamento da bibliografia e, na segunda parte, quando foi realizado o 

levantamento dos dados, como exploratória. 

Conforme Vergara (1998), a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno. Pode ainda estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação. 

A pesquisa bibliográfica opera a partir do material já elaborado, tendo função decisiva 

para construir condições básicas de intervenção. Sendo assim, os conceitos contidos na 

bibliografia servem de amparo para o arcabouço teórico, necessário para a sustentação dos 

novos argumentos, o que torna o método de pesquisa bibliográfica indispensável para a 

construção do conhecimento científico. 

A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, mas também pode 

esgotar-se em si mesma (VERGARA, 1998). 
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Para Lakatos e Marconi (1992) a descrição do que é e para que serve a pesquisa 

bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um problema pode ser 

obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo 

(documentação direta) exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão que se 

propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada 

também como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

Na segunda etapa, a pesquisa foi caracterizada como exploratória. Para Hair et al. 

(2005), uma pesquisa exploratória é útil quando se dispõe de poucas informações, sendo 

orientado para as descobertas. Já Cauchick Miguel (2007) que esse tipo de abordagem permite 

identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento de determinado campo do 

conhecimento, levantando perspectivas e sugestões para futuros trabalhos. Nessa etapa 

realizou-se um levantamento de campo em microempresas do setor primário, secundário e 

terciário da região metropolitana de Aracaju, no intuito de conhecer e compreender a 

importância desempenhada pelo treinamento e pelo desenvolvimento dos RH’s nas empresas 

e levantar algumas hipóteses para serem testadas em estudos futuros. 

Esta pesquisa é ainda qualitativa, haja vista que foram feitas entrevistas visando 

compreender a importância desempenhada pelo treinamento e pelo desenvolvimento dos 

recursos humanos nas microempresas da região metropolitana de Aracaju, demonstrando o 

relevante papel destes procedimentos na capacitação dos RH’s  com forma de sobrevivência 

dessas microempresas. A pesquisa qualitativa é aquela cujos dados só fazem sentido através 

de um tratamento lógico secundário, feito pelo pesquisador (SANTOS, 1999). 

Como procedimento de análise, utilizar-se-á o método descritivo. Descritiva porque 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los.  

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma das características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática (GIL, 1994). 
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3.2 População e amostra 

 

A população ou universo de pesquisa compreende o conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características, ou seja, a população é representada pelo conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum 

(GIL, 1994). Nesse caso, as microempresas do setor primário, secundário e terciário da região 

metropolitana de Aracaju. 

Quando a amostra da pesquisa foi utilizada a amostra não-probabilística por 

conveniência, que de acordo com Mattar (1997, p. 266), a amostragem não-probabilística é 

“aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao 

menos em parte, do julgamento do pesquisador”. Dentre os tipos de amostra não-

probabilística optou-se pela amostra por conveniência (ou acidental), na qual, de acordo com 

Mattar (1997, p. 270), “o elemento pesquisado foi auto-selecionado, ou selecionado por estar 

disponível no local e no momento em que a pesquisa estava sendo realizada”, no primeiro 

semestre de 2009, foram entrevistados 60 pessoas que tem algum poder de decisão em 

microempresas do setor primário, secundário e terciário da região metropolitana de Aracaju. 

 

3.3 Coleta e análise de dados 

 

O instrumento de coleta de dados adotado é o questionário com perguntas diretas 

(Apêndice 1), o qual constitui uma das mais importantes técnicas disponíveis para a obtenção 

de dados. O questionário pode ser definido como uma técnica de investigação composta por 

um número de questões apresentadas por escrito às pessoas (GIL, 1994). 

Roesch (1999) esclarece que o questionário não é apenas um formulário ou um conjunto 

de questões redigidas sem muita reflexão. Esse instrumento, exige esforço intelectual anterior 

e planejamento adequado para que as questões abranjam os aspectos levantados nos objetivos 

da pesquisa.O questionário empregado para realizar a pesquisa foi elaborado com base em 

Fontes (1979), fazendo algumas adaptações para se adaptar a situação em análise. 

Depois de obtidos os dados da realidade empírica, buscou-se estabelecer uma 

organização para que os mesmos fossem interpretados e as conclusões obtidas. 

Os dados foram analisados qualitativamente e quantitativamente, onde a validade é 

atingida por meio da conveniência das explicações de pesquisa com os significados que os 

membros constroem sobre suas realidades (ROESCH, 1999). 



Capítulo 3 Metodologia 
 

 39 

A tabulação, conforme Rauen (1999), consiste na distribuição da informação de forma 

gráfica em dois eixos: o vertical, o das linhas, e o horizontal o das colunas. Cada linha e cada 

coluna formam células nas quais se apresentam as freqüências obtidas. Para o presente estudo, 

os dados foram tratados estatisticamente e serão distribuídos em gráficos Excel. As questões 

serão descritas e interpretadas de modo qualitativo, conforme as temáticas específicas 

abordadas em cada uma delas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam 

os métodos ou técnicas empregadas. A presente pesquisa apresenta como amostra 60 

colaboradores, que atuam em microempresas instaladas na Região Metropolitana de Aracaju, 

Capital de Sergipe, sendo: 19 do setor primário, 20 do setor secundário e 21 do setor terciário. 

O tratamento dos dados não se apoiará em testes estatísticos, mas numa análise 

qualitativa das respostas dos colaboradores, sendo que na primeira parte da pesquisa, as 

perguntas são para se diagnosticar as características e o perfil dos entrevistados, com 

perguntas sobre o sexo, idade, função, tempo de trabalho e escolaridade. 

Na segunda parte do questionário, foram realizadas perguntas que relacionam-se sobre 

treinamento e desenvolvimento propriamente dito, como pode ser observado a seguir: 

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

 

Entre os entrevistados, os 19 do setor primário eram do sexo masculino, no secundário, 

8 eram do sexo masculino e 12 do sexo feminino e no setor terciário, 13 eram do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino, de acordo com a figura 4.5. 
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Figura 4.5: Sexo 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Quanto a idade dos entrevistados, observou-se, de acordo com a figura 4.6, prevalência 

de pessoas com mais de 35 anos, sendo que no setor primário,  9 tem mais de 35 anos, no 

setor secundário são 10 pessoas e no setor terciário, são 15 colaboradores com mais de 35 

anos. 
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Idade
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Figura 4.6: Idade 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Quanto a função desempenhada pelos colaboradores entrevistados, observou-se a 

prevalência de pessoas com cargo de liderança ou chefia dentro das empresas, sendo que entre 

os três setores, 21 pessoas são gerentes e 10 pessoas são diretores das empresas onde atuam, 

conforme pode ser observado na tabela 1. 
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Tabela 1: Função desempenhada 
  Primário % Secundário % Terciário % 

Administrador 2 11 3 15 1 5 

Assist. de gerência     1 5 

Chefe de seção 1 5   1 5 

Cmdte da Cia da PM     1 5 

Contador 2 11     

Coord. Pedagógico     1 5 

Coordenador   3 15 1 5 

Diretor 5 26 3 15 2 9 

Empreendedor     1 5 

Encarregado 1 5     

Gerente 4 21 6 30 11 51 

Gestor 2 11     

Líder de atendimento   1 5   

Não respondeu 1 5 2 10   

Professor     1 5 

Seg. no trabalho   1 5   

Sócio 1 5     

Supervisor   1 5   

Total 19 100 20 100 21 100 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Entre os entrevistados também observou-se que atuam nas empresas a bastante tempo, 

de acordo com o  representado pela figura 4.7, sendo que  no setor primário, seis  trabalham 

na empresa de 1 a 5 anos,  cinco de  6 a 10 anos e seis há mais de 10 anos. No setor 

secundário, seis trabalham na empresa de 1 a 5 anos, três entre 6 a 10 anos e sete há mais de 

10 anos. No setor terciário, cinco trabalham na empresa entre 1 a 5 anos, apenas um entre 6 a 

10 anos e treze trabalham na empresa há mais de 10 anos. 
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Figura 4.7: Tempo de trabalho na empresa 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Quanto a escolaridade dos entrevistados, de acordo com a figura 4.8, todos tem algum 

nível de estudo considerável, sendo que  11 pessoas do setor primário, 13 do setor secundário 

e 15 do setor terciário tem nível superior completo, e, apenas 1 pessoa do nível terciário tem 

ensino médio incompleto. 
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Figura 4.8: Escolaridade 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
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4.2 Treinamento e desenvolvimento 

 

Na segunda etapa da pesquisa, as perguntas referem-se ao treinamento e 

desenvolvimento. 

Quando questionados se: “Conhece bem a sua função e a contribuição para os objetivos 

da empresa”, todos os respondentes foram unânimes e afirmaram que são conhecedores de 

suas funções. 

De acordo com Chiavenato (2004), com o advento da Teoria das Relações Humanas 

observa-se uma nova linguagem que passou a dominar o repertório administrativo: fala-se 

agora em motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo etc. 

Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, 

departamentalização, princípios gerais de Administração etc. passam a ser contestados ou 

deixados de lado. 

Quando perguntados se: “Distribui funções, baseando-se, naturalmente, em linhas de 

responsabilidade”, praticamente todos foram unânimes e responderam que sim, as funções são 

distribuídas com base em linhas de responsabilidade de acordo com a figura 4.9. 

De acordo com Prado (2003, p. 35), 
O administrador se caracteriza pela influência na consecução dos objetivos 
da sua empresa. Essa ação se desenvolve em função dos ambientes interno e 
externo ao empreendimento, os quais influenciam o comportamento das 
pessoas, o rumo dos negócios ou a perspectiva das atividades empresariais. 
 

Sobre os estilos de liderança e a qualidade que esses devem ter, Chiavenato (2004) 

esclarece que na prática, o líder utiliza três processos de liderança, de acordo com a situação, 

com as pessoas e com a tarefa a ser executada. O líder tanto manda cumprir ordens, como 

consulta os subordinados antes de tomar uma decisão, como sugere a maneira de realizar 

certas tarefas: ele utiliza a liderança autocrática, democrática e liberal. O desafio da liderança 

é saber quando aplicar qual estilo, com quem e em que circunstâncias e atividades. 

Esse autor diz ainda que o líder deve se ajustar a um grupo de pessoas sob condições 

variadas. A localização de um líder depende da posição estratégica que ele ocupa dentro da 

cadeia de comunicações e não apenas de suas características de personalidade. 
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Figura 4.9: Funções x Responsabilidade 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Na figura 4.10 são apresentadas as respostas dadas quando questionados sobre: “Dá 

instruções, baseado em normas da empresa”, novamente observa-se a unanimidade das 

respostas, e os entrevistados demonstraram que seguem as normas adotadas pela empresa, 

concretizando a quarta hipótese (H4) desse estudo. 

A importância desse fator pode ser observado em Chiavenato (2004) que esclarece que 

as organizações não trabalham na base da improvisação. Quase tudo é planejado 

antecipadamente e esse planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser 

aquela que serve de base para as demais funções. É a função administrativa que determina 

antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-

los. Trata-se, pois, de um modelo teórico para a ação futura. Começa com a determinação dos 

objetivos e detalha os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. Planejar 

é definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los. O 

planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que 

seqüência. 
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Figura 4.10: Instruções x normas 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

O coordenador deve equilibrar a contribuição dos membros de seu grupo, de modo que 

todos possam contribuir de igual maneira com suas idéias e pontos de vista e impedir que um 

ou outro tenha exclusividade ou predomine sobre os demais. 

Na figura 4.11 são apresentados os dados dos respondentes sobre: “Coordena o trabalho 

de sua seção”, observa-se uma homogeneidade nas respostas, pois apenas um entrevistado do 

setor terciário, disse não coordenar o trabalho de sua seção, provavelmente pelo cargo que 

ocupa na empresa. 

A coordenação, de acordo com Prado (2003) está presente ao desempenho de todas as 

funções administrativas. Ela não faz parte das características de cada função, mas representa o 

exercício das funções. A coordenação pode ser definida como a harmonização dos vários 

esforços necessários para atingir os esforços almejados. A necessidade de sincronia entre as 

funções é importante, para que cada elemento compreenda melhor a forma de se atingir os 

objetivos propostos. 
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Figura 4.11: Coordena o trabalho de sua seção 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

O planejamento significa a tarefa de traçar as linhas gerais do que deve ser feito e dos 

métodos de fazê-lo, a fim de atingir os objetivos da empresa. Sobre a questão: “Mantém e 

planeja a capacidade de trabalho de sua seção”, apenas dois entrevistados do setor secundário 

e três do setor terciário negaram manter e planejar a capacidade de sua seção, de acordo com a 

figura 4.12. Para Chiavenato (2003), a organização requer um cuidadoso planejamento, no 

qual as decisões devem ser científicas e não apenas intuitivas. O administrador deve aceitar a 

incerteza e planejar de maneira a minimizar seus efeitos. 
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Figura 4.12: Planejamento de trabalho da seção 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Ainda sobre planejamento, os entrevistados foram questionados se: “Planeja a adequada 

utilização do pessoal, espaço e tempo”, onde um entrevistado do setor primário e dois do setor 

terciário responderam com negativas essa pergunta, conforme comprovado na figura 4.13. 

Chiavenato (2003, p. 88) acrescenta sobre esse ponto que o administrador deve 

obedecer às normas ou às regras de comportamento, isto é, aos princípios gerais que permitem 

desempenhar as funções de “planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar”. Daí os 

princípios gerais de Administração tomados como normas capazes de resolver os problemas 

organizacionais. 
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Figura 4.13: Planejamento da utilização do pessoal 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Foi perguntado ainda se os entrevistados: “Analisa as operações e tarefas do seu grupo”, 

onde um entrevistado do setor primário, um do setor secundário e dois do setor terciário 

disseram que não fazem tais análises, tal como demonstra a figura 4.14. 

De acordo com Gil (1994) o modelo clássico de desenho de cargos, adotado pelos 

pioneiros da ciência administrativa, enfatizava as habilidades específicas para o 

desenvolvimento das tarefas. Com o advento do movimento de Relações Humanas, passou a 

ser conferida maior ênfase ao contexto organizacional e social do trabalho, onde a 

importância da interação entre as pessoas é considerada como forma de crescimento 

individual, por isso sua importância na administração. 

Para Chiavenato (2004) para a execução de tarefas administrativas rotineiras, a 

abordagem clássica disseca o trabalho organizacional em categorias compreensíveis e úteis. 

Os princípios proporcionam guias gerais que permitem ao administrador manipular os deveres 

do cotidiano do seu trabalho com mais segurança e confiança. Contudo, em uma era de 

mudança e instabilidade, a abordagem clássica mostra-se rígida, inflexível e conservadora, 

pois ela foi concebida em uma época de estabilidade e permanência. 
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Figura 4.14: Análise das operações do grupo 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Quando os entrevistados foram perguntados se: “Avalia os métodos que se usam na 

execução dos trabalhos”, um entrevistado do setor primário, dois do setor secundário e dois 

entrevistados do setor terciário responderam que não, de acordo com a figura 4.15. 

É importante para uma organização manter um sistema de avaliação de desempenho 

tecnicamente elaborado. De acordo com Gil (1994) essa é uma forma de evitar que a 

avaliação seja feita de maneira superficial e unilateral. A avaliação quando alcança maior 

nível de profundidade, ajuda a identificar causas de desempenho deficiente e possibilita 

estabelecer perspectivas com a participação do avaliado. A avaliação quando segue princípios 

científicos também possibilita estabelecer perspectivas com a participação dos avaliados. 
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Figura 4.15: Avaliação dos métodos 
Fonte: Dados levantados pelo autor 

 
Na figura 4.16, apresenta-se as respostas dadas quando foram argumentados se: 

“Seleciona pessoal adequado para o trabalho”, novamente a maioria dos entrevistados 

respondeu que sim e, apenas um do setor primário, dois do setor secundário e dois 

entrevistados do setor terciário responderam que não. 

Para Chiavenato (1999a) o processo seletivo baseia-se em dados e informações sobre o 

cargo a ser preenchido. As exigências dependem desses dados e informações para que a 

seleção tenha maior objetividade e precisão para preencher o cargo. Se de um lado existe o 

cargo a ser preenchido, de outro, tem-se os candidatos profundamente diferentes entre si, 

disputando a mesma posição. Nestes termos a seleção passa a ser configurada basicamente 

como um processo de comparação e de decisão. 

O padrão ou critério de comparação e escolha deve ser extraído a partir de informações 

sobre o cargo a ser preenchido (como variável independente) e sobre os candidatos que se 

apresentam (como variável dependente). Desse modo, o ponto de partida para o 

processamento da seleção de pessoal é a obtenção de informações significativas sobre o cargo 

a ser preenchido. 
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Figura 4.16: Sobre a seleção 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Foi perguntado ainda aos entrevistados se: “Ensino o novo colaborador a executar suas 

tarefas”, onde todos os entrevistados do setor primário responderam que sim, no setor 

secundário um respondeu não e os outros 19 sim, já no setor terciário, dois responderam que 

não e 19 responderam que sim, de acordo com o demonstrado na figura 4.17. 

Para Chiavenato (2004), não resta dúvida de que o sucesso nos negócios depende de 

políticas de reconhecimento e remuneração, treinamento e desenvolvimento, segurança 

financeira, ambiente de trabalho, saúde, bem-estar e qualidade de vida dos funcionários. As 

empresas mais bem-sucedidas estão provando isso com todas as letras e números. 

O treinamento nas empresas, salienta Gil (1994), tem sido desenvolvido de acordo com 

enfoques diferentes ao longo do tempo. Nos tempos atuais, o treinamento é visto como um 

meio para suprir as carências dos indivíduos em termos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, para que estes desempenhem as tarefas necessárias para alcançar os objetivos da 

organização. 

De igual maneira, na atualidade busca-se a democratização do desenvolvimento dos 

recursos humanos. Isto requer a descentralização das atividades de desenvolvimento de 

recursos humanos e de instâncias de poder. O que implica admitir que o desenvolvimento dos 

recursos humanos seja encarado mais como uma função gerencial do que atribuição de um 

centro de treinamento (GIL, 1994). 
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Esse autor ainda acrescenta que os gerentes precisam estar aptos a analisar as mudanças 

verificadas depois da ocorrência de ações voltadas ao desenvolvimento de recursos humanos. 

De seu feedback preciso e objetivo dependerá a eficácia do sistema. 
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Figura 4.17: Novo colaborador x execução das tarefas 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Os entrevistados, de acordo com a demonstração da figura 4.18, foram perguntados se: 

“Determina as necessidades de treinamento dos colaboradores”, onde dois entrevistados do 

setor primário, três do setor secundário e três do setor terciário responderam que não, os 

outros responderam que sim. 

A especialização do colaborador, por meio da fragmentação das tarefas, torna supérflua 

sua qualificação: facilita-se com isso a seleção, o treinamento e a supervisão do pessoal. A 

partir daí, a divisão do trabalho contribui para facilitar a execução da tarefa e permitir a 

constante troca de indivíduos, além de incorporar forças de trabalho de nível mais baixo, 

ampliando o mercado de trabalho. Até certo ponto, esse esquema será o responsável pelo 

alcance de altos lucros a curto prazo, com baixo nível salarial e à custa de tensões sociais e 

sindicais. 
Mas o desencanto se fez presente com a grande depressão. Aldous Huxley 
(1894-1964) publicou em 1932 seu livro Admirável Mundo Novo, no qual 
retrata a sociedade do futuro em que a tecnologia é o senhor e o homem seu 
escravo. Charles Chaplin (1889-1975) manifestou essa idéia em 1936, em 
seu filme Tempos Modernos, no qual pintava Carlitos como o homem 
robotizado como a desafortunada vítima de uma tecnologia desumana. O 
repúdio à tecnologia não é a melhor resposta, mas sim o esforço de fazê-Ia 
trabalhar como nosso instrumento e como nossa serva: novos instrumentos 
requerem carpinteiros mais competentes e não carpinteiros mais servis 
(CHIAVENATO, 2004, p. 70). 
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Na maioria das vezes, o treinamento é visto como o processo pelo qual a pessoa é 

preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do cargo que deve 

ocupar. O treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam de 

maneira efetiva para os resultados do negócio, sendo ainda, uma maneira eficaz de agregar 

valor às pessoas, à organização e aos clientes, enriquece o patrimônio humano da organização 

(CHIAVENATO, 1999a). 

Assim, fundamenta-se a hipótese 3 (H3) onde se tem a solução do problema referente à 

qualificação profissional, baseado em um programa de desenvolvimento dos recursos 

humanos, pode apresentar benefícios consideráveis para a empresa, na medida em que a 

qualificação profissional transforma-se em um diferencial. 
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Figura 4.18: Necessidades de treinamento dos colaboradores 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Outro ponto importante que foi perguntado aos entrevistados, foi se: “Avalia os 

resultados do treinamento”, onde se observa que dois entrevistados do setor primário disseram 

que não avaliam os resultados, cinco do setor secundário e três do setor terciário, não fazem 

esse tipo de análise, os outros responderam que sim, conforme apresentação da figura 4.19, 

ficando evidente a hipótese 1 (H1) desse estudo que “o treinamento e desenvolvimento são 

fundamentais para o progresso dessas empresas”. 

Na avaliação do programa de treinamento, verifica-se sua eficácia, isto é, para ver se o 

treinamento foi capaz de atender às necessidades da organização, das pessoas e dos clientes. 

Chiavenato (1999a) ressalta que, como os programas de treinamento representam alto 
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investimento, requer um retorno razoável desse investimento. Basicamente, deve-se avaliar se 

o programa de treinamento atende as necessidades para as quais foi desenhado. 

Avaliação dos resultados
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Figura 4.19: Avaliação dos resultados 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Na pesquisa, também foi perguntado se: “Providencia que seu grupo receba estímulo 

pelo trabalho bem executado”, onde se obteve cinco respostas negativas do setor secundário e 

três do setor terciário, todas as outras foram positivas, de acordo com o mostrado no figura 

4.20. 

Chiavenato (2004, p. 119) ressalta que: 
A partir da Teoria das Relações Humanas, todo o acervo de teorias 
psicológicas a respeito da motivação humana passou a ser aplicado dentro 
das organizações. O comportamento humano é motivado. A motivação é a 
tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento 
visando à satisfação de uma ou mais necessidades. Daí o conceito de ciclo 
motivacional: o organismo humano permanece em estado de equilíbrio 
psicológico (...), até que um estímulo o rompa e crie uma necessidade. Essa 
necessidade provoca um estado de tensão em substituição ao estado de 
equilíbrio anterior. A tensão conduz a um comportamento ou ação para 
alcançar a satisfação da necessidade. Quando a necessidade é satisfeita, o 
organismo retorna ao seu estado de equilíbrio inicial até que outro estímulo 
sobrevenha. Toda satisfação representa uma liberação de tensão ou descarga 
tensional. 
 

Gil (1994) esclarece que o comportamento humano é motivado pelo desejo de atingir 

algum objetivo. Porém, nem sempre este objetivo é conhecido pelo indivíduo. De outro lado, 
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a medida que os gerentes são capazes de motivar, influenciar ou dirigir o comportamento das 

pessoas estão exercendo sua verdadeira liderança. 

Chiavenato (1999b) acrescenta que um dos maiores desafios do administrador é motivar 

as pessoas, fazê-las decididas, confiantes e comprometidas a alcançar os objetivos propostos, 

estimulando-as o suficiente para que sejam bem-sucedidas por meio do seu trabalho. O 

conhecimento da motivação é indispensável para que o administrador possa contar com a 

colaboração irrestrita das pessoas. 

Uma das formas de motivar os colaboradores de uma empresa é incentivá-los através de 

estímulos externos que induzam as pessoas a tentar fazer ou esforçar-se para conseguir 

sempre algo mais, sendo na maioria das vezes denominado por recompensa. 
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Figura 4.20: Estímulo pelo trabalho bem executado 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Foi perguntado se: “A empresa procura melhorar conhecimentos técnicos e 

habilidades”, onde quatro entrevistados do setor secundário e três do setor terciário 

responderam que não, os outros entrevistados responderam que sim, conforme figura 4.21. 

A melhoria de conhecimentos técnicos e habilidades pode ser conseguido por meio de 

treinamento, uma vez que, de acordo com Chiavenato (1999a)  o treinamento é uma forma de 

educação e deve utilizar os princípios da teoria da aprendizagem  tanto no desenho como na 

implementação de programas formais e informais.   

De maneira geral, a aplicação prática aumenta o desempenho do treinamento. O 

pragmatismo é indispensável. Devendo-se dar tempo para que o aprendiz assimile o que foi 
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aprendido, para aceitar, internalizar e obter confiança no que foi aprendido. Isto requer prática 

e repetição do material e aplicação prática no trabalho, que talvez seja necessário que passe 

por mudanças pelo aprendizado de novas técnicas e habilidades. 

Melhora de conhecimentos técnicos e habilidades
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Figura 4.21: Melhora de conhecimentos técnicos e habilidades 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

Foi efetuada ainda uma pergunta aberta aos entrevistados: “Propostas e sugestões para 

melhoria, troca de informações na organização”, onde as propostas e sugestões para cada 

nível estão apresentadas no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 Análise dos dados 
 

 58 

Quadro 1: Propostas e sugestões para melhoria, troca de informações na organização 
Primário: Divulgação através da intranet para todos os funcionários da empresa das normas 

aprovadas. 
Organizar os processos. 
Investir no programa de treinamento. 
Reuniões semanais entre setores. 
Maior critério na seleção. 
Maior autonomia para os gestores. 
Maior oportunidade para cursos de relacionamento. 
Investir mais nos empregados. 
Colocar os funcionários para conhecer o funcionamento de diversos setores. 
Melhorar os processos de TI. 
Participar de palestras e eventos relacionados ao trabalho em que atua. 
Maior interação entre setores/unidades institucionais. 
Que as empresas sejam mais voltadas para as áreas administrativas e financeiras e não 
fiquem focadas somente na área de vendas, dando mais estímulo aos seus gestores. 

Secundário: Por dificuldade de treinamento técnico em Aracaju, deveremos incrementar cursos no 
estado de São Paulo com três funcionários. Aceleraremos o processo. 
Fundamentar as ações em forma de processos. 
Fazer um diagnóstico. Realizar reuniões quinzenal ou mensal. Forma continuada (de 
capacitação). Avaliação sistemática. 
Desenvolvimento de ações de melhoria: estudo abrangente da empresa, identificação e 
análise das prioridades competitivas, identificação e estudo dos processos prioritários, 
sugestão da melhoria estratégica e conhecimento dos processos de negócio da empresa. 
Cuidados maiores na hora de contratar. 
Maior velocidade na comunicação. 
Maior autonomia para os gestores. 
Sempre que possível, a empresa investe em cursos de relações humanas e capacitação 
pessoal, tratando não só o profissional, mas também o pessoal. 
Elaborar um calendário de reuniões. 
Oferecer constantemente cursos de motivação. 
A melhoria imediata da comunicação, o planejamento em algumas áreas de trabalho, 
formação continuada. 

A empresa precisa investir no pessoal – treinamento. 
Terciário: Cursos de aperfeiçoamento para capacitar e executar tarefas. 

Palestras na empresa para motivar as equipes de trabalho. 
Divisão dos grupos de trabalho para executar e desempenhar as tarefas. 
Implantação de gerenciamento de resultados. 
A implantação de instrumento de gerenciamento de competência e resultados – GCR. 
Incentivar o uso dos cursos da universidade corporativa. 
Criação de novas metodologias de serviços para melhor adequação ao mercado de 
trabalho. 
Implementar a comunicação entre setores. 
Maior rapidez e transparência das comunicações internas. 
Aplicação da ferramenta GCR, assim como a implantação de um órgão de comunicação 
transparente. 
Mural informativo, encontros, informações para a troca e alavancagem de equipe com o 
intuito de motivação de grupos. 
Informatizar todos os setores. 
Que as funções dos colaboradores sejam muito bem definidas. Cada um na sua área. 
Através de um sistema on line de pesquisa semestral, caixa de sugestões para avalia cão 
do serviço oferecido pelos profissionais da organização, estrutura física. 
Melhoria no treinamento continuado para todo o pessoal. 
Estratégias para o uso da estatística a fim de subsidiar as tarefas operacionais. 
Estímulo de forma financeira. 

Fonte: Dados levantados pelo autor 
 

De uma maneira geral, os entrevistados solicitaram maior transparência nas informações 

internas que transitam pelas empresas, além da necessidade de treinamento, até como forma 
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de motivar mais os colaboradores. Tal fato comprova a hipótese 2 (H2) onde se apresentou 

que “as empresas que tem maior transparência nas informações internas conseguem atingir 

seus objetivos de maneira eficiente, servindo até como forma de motivar mais os 

colaboradores”. 

Quando os funcionários forem influenciados pelas pessoas com quem trabalham, eles 

serão influenciados pelo trabalho que essas pessoas realizam, gerando assim, uma influência 

positiva. Conseqüentemente, é preciso valorizar a importância que o prazer pelo trabalho 

desperta nas pessoas e ser capaz de avaliar os funcionários e suas funções para ver até que 

ponto eles se adequam a elas. Quando esses se encontram mal entrosados - e, em função 

disso, se sentem insatisfeitos e sem motivação – é preciso rever a carga de trabalho a fim de 

resolver esses problemas. 

Dentro da equipe de trabalho, todos querem se sentir realizados, todos querem mostrar 

que estão dando o melhor de si e que, na medida do possível, fazem avanços. A fim de obter 

isso, é preciso incentivar o aprimoramento de cada um, ajudando cada qual a definir seus 

próprios padrões e metas pessoais atuais e futuras. As equipes precisam também de 

treinamento para que possam ter as habilidades e conhecimentos necessários para a execução 

de tarefas atuais e futuras de modo apropriado. Sendo necessário ainda, manter contato 

freqüente com os funcionários, para verificar seu desenvolvimento e se eles estão preparados 

para uma transferência e uma promoção a cargos de maior projeção ou que exijam mais deles 

(MAITLAND, 2000). 

Maitland (2000) ainda acrescenta que todos os funcionários ajustam-se ao volume de 

trabalho a eles designados. Entretanto, é provável que alguns não se sintam adequados às 

funções, podendo a partir disso tornar-se insatisfeitos e desmotivados. É possível, por meio de 

algumas alternativas, contornar essa situação: rodízio de serviços; ampliação de serviços; 

aprimoramento de serviços; combinação de técnicas. 

Através do rodízio de serviços, se oferece treinamento aos componentes de uma equipe, 

a fim de habilitá-los a realizar várias tarefas, alterando-os de uma a outra com freqüência, de 

acordo com a necessidade ou a intervalos estabelecidos. 

Com a ampliação de serviços, esses são expandidos, de modo a incluírem tarefas e 

deveres de um estágio imediatamente superior/inferior ao cargo de um funcionário em um 

processo de produção ou distribuição. 

Para que um serviço se torne mais “aprimorado”, basta oferecer à equipe tarefas mais 

complexas e difíceis, acrescentando-lhes responsabilidades - isso dá aos funcionários um 
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potencial para que eles procurem todos os desafios, modos e responsabilidades com os quais 

possam lidar. 

Sobre a combinação de técnicas, é comum mesclarem-se todas essas várias técnicas de 

aprimoramento de serviços. O que quer que seja feito, o objetivo deve ser o de permitir às 

pessoas utilizarem tantas habilidades quantas queiram, oferecendo-lhes tarefas nem tão 

simples que sejam consideradas aquém de seus talentos, nem tão difíceis que tenham de 

batalhar até desanimarem. Os serviços reformulados também devem apresentar variações, 

permitindo à equipe acreditar estar contribuindo de maneira valiosa para a empresa. Devem 

dar aos funcionários certa autoridade, possibilidade de assumir o controle e tomar decisões, 

não importando as limitações dessas. Também deve se dar a cada um a oportunidade de 

trabalhar com outras pessoas; independentemente do serviço, quase todos desejam alguma 

forma de contato regular com seus colegas. 

É uma decisão inteligente examinar as três abordagens para decidir qual delas (ou qual 

combinação delas) é mais condizente com determinadas situações. O rodízio e a ampliação 

podem oferecer alguma variedade, mas não quer dizer que a pessoa vá sentir-se contribuindo 

de forma mais significativa para a empresa.  

Silva (2003) destaca que as pessoas compõem o capital intelectual da empresa; as mais 

prósperas perceberam esta realidade e oferecem a seus funcionários o tratamento de parceiros 

do negócio e não mais como meros funcionários contratados. 

A sofisticação pode dar a um funcionário a oportunidade de assumir o controle e tomar 

decisões - se é o que se deseja - mas pode levar a uma situação incômoda em relação aos seus 

colegas. 

 

4.3 Hipóteses 

 

A resposta as questões levantadas é basilar para o perfeito entendimento do assunto 

proposto, por isso, apresenta-se as hipóteses levantadas durante esse estudo. 

H1: O treinamento e desenvolvimento são fundamentais para o progresso dessas 

empresas. 

H2: As empresas que tem maior transparência nas informações internas conseguem 

atingir seus objetivos de maneira eficiente, servindo até como forma de motivar mais os 

colaboradores. 
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H3: A solução do problema referente à qualificação profissional, baseado em um 

programa de desenvolvimento dos recursos humanos, pode apresentar benefícios 

consideráveis para a empresa, na medida em que a qualificação profissional transforma-se em 

um diferencial. 

H4: As empresas acreditam que as instruções são dadas com base nas normas da própria 

empresa. 

 

4.4 Considerações finais do capítulo 

 

Nas entrevistas efetuadas com pessoas com cargo de liderança ou chefia dentro das 

empresas, observou-se que apenas no setor primário o nível de escolaridade é baixo, que no 

secundário e terciário, o nível é mais elevado, além disso, nos cargos de liderança, observou-

se a prevalência masculina e de pessoas acima de 35 anos. 

Os entrevistados indicaram que tem ciência de suas funções e que a responsabilidade é 

condizente com a função exercida. A coordenação e o planejamento da seção e da utilização 

dos funcionários, também foi um fator positivo apresentado pelos entrevistados. Além disso, 

os respondentes dizem analisar e avaliar o pessoal, de forma, que esse fator pode mantê-los 

motivados. 

Há ainda a preocupação com a seleção e o ensino da função ao novo colaborador. Esses 

salientaram que também se preocupam com o treinamento dos colaboradores, esse é fator 

primordial para o sucesso do empreendimento, independente do setor. Principalmente, quando 

se identifica as fraquezas, através da análise e se cria soluções para essas fraquezas, 

estimulando aqueles funcionários e setores que se saíram melhor, com incentivos a melhoria 

de conhecimentos técnicos. 

Porém, na pergunta aberta, a grande parte dos entrevistados, ressaltou a necessidade de 

transparência nas informações e a importância do investimento em treinamento para os 

colaboradores. Também se destacou a necessidade de definição das funções de maneira mais 

objetiva. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Observou-se, com base na pesquisa realizada, uma substancial evolução da 

Administração de Recursos Humanos que reconhece o funcionário como o mais importante 

recurso que a organização possui. Por conseguinte, obter a motivação e comprometimento 

desse recurso, dotado de conhecimentos e de inteligência, é fundamental para que se assegure 

o crescimento e o sucesso da organização.  

Nesse sentido, a Gestão de Pessoas propõe o desenvolvimento integral dos 

colaboradores, por meio de uma política onde se busque alcançar os objetivos individuais em 

consonância com os objetivos da organização. Sob essa perspectiva, a organização é 

concebida como um sistema aberto e influenciável e os indivíduos são entendidos enquanto 

participantes de grupos sociais que se mantém em uma constante interação social. A gestão 

eficaz do ser humano representa a condição estratégica e diferencial de sucesso nas empresas, 

principalmente se conduzida de forma integrada aos fatores técnicos e econômicos da 

organização. 

Fica evidente assim, que a organização é vista como uma distribuidora de recursos 

humanos e físicos, com o fim de levar a termo trocas com o ambiente, de tal forma que seja 

assegurada a sobrevivência do conjunto. Ela tem por base a necessidade de controlar e 

integrar as atividades de pessoas e grupos, a fim de obter a execução de tarefas. As normas 

formais e os procedimentos de qualquer organização, necessários para um nível mínimo de 

integração das tarefas especializadas e separadas, exigem autoridade, ou seja, o poder 

legitimado investido nos cargos, para assegurar que tais normas e procedimentos sejam 

observados. 

Contudo, para ter sucesso nas operações essas normas formais e procedimentos não são 

suficientes, por si só, pois para isso teriam que ser enciclopédias e restritivas. Por isso, 

desenvolvem-se valores e atitudes, ou então papéis e procedimentos informais, os quais 

permitem à organização operar com flexibilidade. Porém, nem todos os aspectos informais da 

organização complementam as normas formais e os procedimentos, podendo os grupos 

informais criados no trabalho, agir de forma contrária às exigidas para executar as tarefas. 

Estes procedimentos permitem observar a evidência do equilíbrio externo-interno simultâneo 

e dinâmico das organizações. 
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Embora o profissional de Recursos Humanos possa recorrer a Darwin e proclamar que 

se adota uma concepção evolucionária e não estática ou mecânica do homem, isso ainda não é 

bastante. Não se deve ignorar a importância do fato de que, para o homem, ao contrário de 

qualquer outro animal, a vida é uma tarefa. Diferentemente de quaisquer outros seres, o modo 

concreto de existência do ser humano, a forma de vida não é dada simultaneamente com a 

forma material; tem-se de criá-los por si mesmos, em sua forma pormenorizada, de momento 

a momento. 

É isso, mais do que qualquer outra coisa, que torna inadequada a forma orgânica de 

ordem para um entendimento das ações das pessoas; as pessoas têm que deliberar sobre o que 

vão tentar fazer em seguida a fim de se manterem, e toda a parafernália da racionalidade entra 

em jogo em tais deliberações. É por isso que é necessário introduzir uma nova e distinta 

ordem de categorias, mais rica, mas abrangendo as formas orgânicas, para a descrição de tal 

ação: a forma do pessoal. 

Em suma, as pessoas constituem o mais importante ativo das organizações. O contexto 

da Gestão de Pessoas é representado pela íntima interdependência das organizações e das 

pessoas. Tanto as organizações como as pessoas variam intensamente. 

 O relacionamento entre ambos, antes considerado conflituoso, hoje é baseado na 

solução do tipo ganha-ganha. Cada uma das partes tem os seus objetivos: objetivos 

organizacionais e objetivos individuais. A Gestão de Pessoas depende da mentalidade 

predominante na organização. Atualmente, as organizações ampliaram seu conceito de 

parceria incluindo nele os funcionários, passando a tratá-los como parceiros.  

Cada parceiro está disposto a investir seus recursos na organização na medida em que 

obtiver retornos adequados. Assim, as pessoas deixaram de ser consideradas recursos 

humanos para serem tratadas como parceiros. 

 Os objetivos da Gestão de Pessoas passaram a ser estratégicos e os seus processos são: 

agregar (recrutamento e seleção), aplicar (desenho de cargos e avaliação de desempenho), 

recompensar (remuneração e benefícios), manter (com condições ambientais e psicológicas 

satisfatórias), desenvolver (com treinamento) e monitorar (com banco de dados e sistemas 

gerenciais) pessoas. Contudo, a Administração de Recursos Humanos é uma responsabilidade 

de linha e uma função de staff, o que requer compartilhamento entre os especialistas de 

Recursos Humanos e os gerentes de linha. 
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Como limitação do trabalho tem-se que os resultados encontrados nessa pesquisa não 

podem ser generalizados, uma vez que se utilizou uma amostra não probabilística por 

conveniência. 

 

- Sugestões para trabalhos futuros 

 

Quanto às sugestões para trabalhos futuros, com base na pesquisa levantada, orienta-se: 

 Realizar um estudo com amostras probabilísticas para testar as hipóteses 

levantadas neste estudo; 

 Realizar um estudo de programas de treinamento e seleção para apresentar 

proposta de melhoria para as empresas estudadas; 

 Realizar estudos de casos em empresas que implementaram esse programa 

de melhoria e analisá-las antes e depois da implementação do programa; 

 Apresentar propostas de análise dos cargos e funções das empresas, com 

vistas a identificar fraquezas e apresentar soluções; 

 Apresentar modelos de treinamento, que as empresas possam realizar em 

conjunto, para aumentar a motivação dos colaboradores das empresas. 
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ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 
 

O objetivo deste trabalho é estudar a importância do treinamento e desenvolvimento dos 
funcionários par ao sucesso das organizações. Para tanto, gostaríamos que você dedicasse alguns 
minutos para responder às questões abaixo. Cabe registrar que os questionários não serão 
identificados, pois o que interessa são os resultados gerais do estudo. 

Desde já agradecemos sua colaboração. 
 
Perfil dos Entrevistados 
 
1. Sexo 
(   ) Masculino       (   ) Feminino 
 
Idade 
(   )Menos de 20 anos                         
(   )De 21 a 25 anos                            
(   )De 26 a 30 anos 
(   )De 31 a 35 anos                             
(   )Mais de 35 anos 
 
2. Função:________________   
 
3. Setor da empresa  
(   ) Primário 
(   ) Secundário 
(   ) Terciário 

 
4. Tempo de Trabalho na Empresa 
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) De 1 a 5 anos 
(   ) De 6 a 10 anos 
(   ) Mais de 10 anos 
 
5. Escolaridade 
(   )1 grau incompleto 
(   )1 grau  completo 
(   )2 grau incompleto 
(   )2 grau completo 
(   )3 grau incompleto 
(   )3 grau completo 

 
 
6. Conhece bem a sua função e a contribuição para os objetivos da empresa: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
7. Distribui funções, baseando-se, naturalmente, em linhas de responsabilidade: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
8. Dá instruções, baseado em normas da empresa: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
9. Coordena o trabalho de sua seção: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
10. Mantém e planeja a capacidade de trabalho de sua seção: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
11. Planeja a adequada utilização do pessoal, espaço e tempo: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
12. Analisa as operações e tarefas do seu grupo: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
13. Avalia os métodos que se usam na execução dos trabalhos: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
14. Seleciona pessoal adequado para o trabalho: 
(   ) Sim       (   ) Não 
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15. Ensino o novo colaborador a executar suas tarefas: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
16. Determina as necessidades de treinamento dos colaboradores: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
17. Avalia os resultados do treinamento: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
18. Providencia que seu grupo receba estímulo pelo trabalho bem executado: 
(   ) Sim       (   ) Não 
 
19. A empresa procura melhorar conhecimentos técnicos e habilidades: 
(   ) Sim       (   ) Não 
  
20. Propostas e sugestões para melhoria, troca de informações na organização.  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Roteiro baseado em: FONTES, Lauro Barreto. Manual do treinamento na empresa moderna. São 
Paulo: Atlas, 1979. 

 
 
 
 


