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Resumo 

Objetivo: O presente estudo é de cunho exploratório, e intenciona as características e 
formas de atuação do treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro das 
organizações, desde a sua contratação até a repercussão dos resultados dentro da 
empresa. Materiais e Métodos: a pesquisa obedece ao modelo quantiqualitaivo. Está 
sendo feito um levantamento bibliográfico baseado em referenciais teóricos pertinentes 
ao tema investigado. Os resultados colhidos em campo serão discutidos com base neste 
referencial. O levantamento de dados está sendo feito com a utilização de questionários 
estruturados e compostos de questões fechadas, abertas e mistas. Resultados 
Preliminares: 50% da amostra afirmam não ter setor de capacitação e desenvolvimento 
de pessoas no ambiente de trabalho; 75% da amostra atestam que o treinamento mais 
frequentemente contratado refere-se à aquisição de uma melhor comunicação entre os 
colaboradores; 50 % da amostra descrevem que a melhora no clima organizacional e a 
facilitação no atingimento das metas, são os impactos mais comumente notados na 
organização após a condução dos treinamentos; 100% da amostra descrevem que os 
colaboradores não tem participação na escolha dos treinamentos. Palavras chaves: 
características dos treinamentos, organizações, gestão de pessoas.   

Importância da Pesquisa: É possível que a identificação de algumas incongruências ou 
desalinhamentos entre teoria e prática possa estimular futuros diálogos entre os 
responsáveis dos setores de capacitação, colaboradores e os consultores, visando um 
melhor aproveitamento dos futuros treinamentos, com consequentes ganhos para todos 
os envolvidos neste complexo sistema. A presente pesquisa está a serviço de possíveis 
melhorias nos setores de capacitação e desenvolvimento de pessoas das empresas 
públicas e/ou privadas. 

Introdução  
Há algum tempo as empresas vem investindo bilhões de dólares por ano em cursos 
formais e programas de treinamento para desenvolver as habilidades de seus 
colaboradores, desenvolvendo seu capital humano, objetivando e patrocinando a 
aprendizagem continua (CAMPOS et al., 2004; ROBBINS, 2014, p.399). O 
desenvolvimento de novas habilidades, assim como a amplicação daquelas já existentes, 
são ações que, supostamente, colaboram para que a organização supere as pressões 
socioculturais, tecnológicas, econômicas e políticas impostas pelo mercado (CAMPOS 
et al., 2004). Esses treinamentos visam produzir mudanças relativamente permanentes 
nos colaboradores, envolvendo modificações de habilidades, conhecimentos, atitudes ou 
comportamento. Desta forma, ocasionando transformações em seus saberes, forma de 
execução do trabalho, atitudes e posturas nas relações interpessoais na organização 
(ROBBINS, 2014, p.399). Ainda sobre a importância do treinamento Stephen P. 
Robbins pontua algumas considerações importantes:  
 

Em geral aviões não causam acidentes; pessoas sim. A maioria das colisões, quedas e 
outros percalços – quase três quartos deles – resultam de erros do piloto ou do 
controlador de trafego aéreo ou da manutenção inadequada. Essas estatísticas ilustram a 
importância do treinamento no setor dos transportes aéreos. Esses erros humanos e de 
manutenção poderiam ser evitados ou diminuídos significativamente com funcionários 
mais bem treinados (ROBBINS, 2014, p.398).  
 

A pontuação de Robbins é bastante clara quanto à importância do treinamento no 
transporte aéreo. Todavia, esta preocupação e cuidado quanto a profissionais bem 



treinados é válida para todos os setores do mundo corporativo e do trabalho, uma vez 
que muitos problemas corporativos são oriundos de comportamentos humanos 
inadequados para determinados contextos ou circunstâncias. Quantos mal entendidos 
entre departamentos, fornecedores e clientes podem ser advindos das limitações de 
nossa linguagem e da falta de treinamentos comunicacionais mais efetivos, por 
exemplo? Essas são algumas das questões que almejamos responder com este trabalho. 

 

Objetivos 
Investigar as características dos sistemas de treinamento e desenvolvimento de pessoas 
nas empresas da Região Metropolitana da Baixada Santista; Investigar qual ou quais são 
as formações acadêmicas dos agentes responsáveis pela escolha dos treinamentos; 
Investigar se existem referenciais teóricos (linhas de pensamento; sistemas filosóficos; 
autores específicos etc) que amparam as escolhas dos treinamentos; Investigar a forma 
de condução dos treinamentos empresariais; Investigar se existe mensuração da 
aprendizagem após o treinamento e as repercussões deste potencial aprendizado humano 
dos colaboradores no crescimento das organizações estudadas (lucratividade e 
atingimento das metas semestrais ou anuais). 

 

Matérias e Métodos 
A abordagem da pesquisa obedecerá ao modelo quantiqualitaivo; Será feito um 
levantamento bibliográfico baseado em referenciais teóricos pertinentes ao tema 
investigado. Utilizaremos questionários estruturados e compostos de questões fechadas, 
abertas e mistas, que obedeçam aos critérios sugeridos na literatura que versa sobre 
metodologia da pesquisa em ciências humanas (LAVILLE e DIONNE, 1999); 

Desenvolvimento  
Costuma-se creditar a vantagem competitiva da organização, ao menos em algum grau, 
à conexão dos programas de treinamento corporativo com a estratégia organizacional. 
Porter (1989, p.22) assevera a vantagem competitiva de uma empresa tem sua origem 
nas inúmeras atividades desenvolvidas por ela, e é afetada pelo treinamento dos 
empregados. Hill e Jones (1998, p.3) afirmam que os resultados dos programas de 
treinamento desenvolvidos pela empresa influenciam a produtividade dos empregados, 
sendo um fator determinante para a redução de custos e a obtenção de maiores níveis de 
eficiência empresarial. Segundo Robbins (2014, p.399), são os gestores, na maioria das 
vezes, os principais responsáveis por deliberar quando os colaboradores necessitam 
passar por treinamentos. Muitas perguntas podem ser úteis na determinação das 
necessidades que os treinamentos supostamente poderão suprir, uma vez que podem 
alertar os gestores de que esta ação seja, de fato, necessária. Contudo, não se pode 
negar, principalmente em um mundo capitalista focado no lucro, que os motivos mais 
óbvios que podem indicar necessidades de treinamento são aqueles relacionados à 
produtividade, isto é, eles podem sugerir que o desempenho no trabalho está caindo 
(ROBBINS, 2014, p.399). Essas indicações podem estar relacionadas a vários fatores, 
como: às diminuições reais nos números de produção; queda na qualidade dos produtos 
oferecidos pela empresa; aumento das taxas de acidentes ou rejeições do ambiente 
externo, - tais como clientes e fornecedores.  Qualquer um desses fatores pode indicar 
que as habilidades dos colaboradores necessitam de revisadas. Os gestores também 
precisam reconhecer que o treinamento pode ser exigido por causa de um elemento 
futuro. As alterações que estão sendo impostas aos colaboradores como resultado da 
concepção do trabalho ou um avanço tecnológico também requerem treinamento 
(Robbins, 2014, p.399). Quanto e quais referenciais teóricos utilizados pelos 



profissionais que lidam com capacitação de pessoas no atual mundo corporativo? É 
possível irmos ainda mais longe em nossas elucubrações, ao nos questionarmos quantos 
dos atuais profissionais que planejam os treinamentos corporativos são capazes de 
problematizar suas ideias, crenças e pontos de vista à luz do perene pensamento 
filosófico. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco (ARISTÓTELES, 2007) afirmava que 
cada indivíduo nasce com uma finalidade específica e, se bem alocado em seu “lugar 
natural”, indubitavelmente seria feliz e realizaria com maestria suas atribuições. Será 
possível encontrar profissionais de treinamento e desenvolvimento que ainda se 
preocupem com tais questões, ou seja, que se certifiquem de que seu colaborador 
executa aquilo que melhor lhe convém? Será possível encontrar alguém, no mundo 
corporativo, que se preocupe em patrocinar um ambiente de trabalho que garanta a 
felicidade de seus colaboradores e, desta maneira, patrocine, de forma secundária, o 
atingimento das metas da corporação em questão? Essas são algumas das questões que 
almejamos responder com este trabalho. 

 

Resultados Preliminares 
Até o presente momento foram investigadas quatro organizações: uma instituição de 
ensino superior, uma empresa pública, uma empresa varejista e uma empresa de 
pequeno porte. 50% da amostra afirmam não ter setor de capacitação e desenvolvimento 
de pessoas no ambiente de trabalho; 75% da amostra atestam que o treinamento mais 
frequentemente contratado refere-se à aquisição de uma melhor comunicação entre os 
colaboradores; 50 % da amostra descrevem que a melhora no clima organizacional e a 
facilitação no atingimento das metas, são os impactos mais comumente notados na 
organização após a condução dos treinamentos; 75% da amostra afirmam que as 
contratações das consultorias que prestam o treinamento não obedecem a nenhum 
referencial teórico específico; 100% da amostra descrevem que os colaboradores não 
tem participação na escolha dos treinamentos. 
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