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TREINAMENTO COMO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DE COLABORADORES 

NA EMPRESA 

 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva ressaltar a importância do treinamento nas 

empresas, pois treinar não é só uma forma de transferir conhecimento, é, além 

disso, uma capacitação profissional onde o indivíduo poderá no futuro utilizar o 

aprendizado em projetos da Empresa em que atua e na vida pessoal também. 

As empresas que investem dessa forma em seus colaboradores mantêm também 

expectativas acerca do crescimento destes profissionais, esperam um possível 

retorno e contam com estes no decorrer dos dias em suas funções, ora, é muito 

mais fácil uma pessoa qualificada alcançar uma posição de destaque em uma 

empresa, do que uma pessoa que não possui qualificação nenhuma, mesmo os que 

já têm uma formação superior precisam estar se atualizando constantemente. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As empresas cada vez mais se preocupam em receber seu capital intelectual a 

propiciar ao mesmo tempo seu processo de ADAPTABILIDADE a sua cultura e 

metodologia de treinamento e desenvolvimento. 

O chamado processo de integração utilizado pela maioria das empresas,  

preocupa-se, via de regra, com a transmissão de informações sobre o negócio da 

empresa, direitos e deveres do funcionários, conhecimento sobre as políticas do RH 

adotadas, entre muitas outras informações pertinentes a instituição. No entanto, ele 

vai além disso: podemos dizer que em processo vivencial, onde o funcionário ou 

colaborador deve estar comprometido com a instituição para poder, de fato, sentir-se 

integrado na empresa. 
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3. OBJETIVOS 

 

Conhecer os instrumentos de análise de desempenho aplicados às 

organizações.   

Analisar as futuras tendências aplicadas ao processo de análise de desempenho. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada irá basear-se em pesquisa de campo em algumas 

empresas.  

Serão feitas entrevistas com os funcionários e os colaboradores no seu primeiro 

dia na empresa e quando os mesmos tiveram encerrado o período de experiência 

(90 dias), pois acreditamos que esse tempo seja suficiente para compor a primeira 

fase da adaptação e que será crucial para a sua permanência na empresa no seu 

primeiro ano a frente do cargo que lhe foi atribuído. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das aulas de recursos humanos e como 

parte integrante da revisão bibliográfica da disciplina. 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Verificamos que precisamos trabalhar os aspectos da subjetividade intrínsecos 

neste processo, para tanto nos propomos a elaborar instrumentos mais científicos, 

que possam mensurar as respostas e possibilitar um tratamento mais fidedigno aos 

resultados obtidos. 
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