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1. RESUMO 

O presente trabalho evidencia a importância do uso da PNL – Programação 

NeuroLinguística na gestão de pessoas como ferramenta e estratégia usada pela 

organização a fim de obter colaboradores capacitados, proativos e resultados 

significativos para a mesma, a fim de agregar valor e obter maior vantagem 

competitiva.  

  A análise será feita por meio de uma entrevista a ser realizada com gestores 

e colaboradores de empresas que aplicaram o TDP – Treinamento e 

Desenvolvimento Pessoal em sua organização, será analisado as mudanças 

ocorridas e os resultados obtidos, bem como o segmento de gestão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  Apresentaremos neste contexto a gestão de pessoas, que tem como principal 

função o desenvolvimento de agregar, aplicar, recompensar, desenvolver e manter 

pessoas dentro das organizações, ajudando a mesma a alcançar seus objetivos, 

realizar sua missão, proporcionar vantagem competitiva, colaboradores bem 

treinados e motivados, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho. e 

manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável (VILAS; 

ANDRADE, 2009).  

  A missão e a visão é a base para que a definição dos objetivos 

organizacionais e as estratégias sejam estabelecidas e trabalhadas. Cada 

organização deve traçar seus objetivos, através de um planejamento estratégico. 

Como toda organização, mesmo após toda a estratégia aplicada para que o 

planejamento caminhe de forma contínua e correta, existem fatores que interferem 

de forma negativa, como por exemplo, absenteísmo, rotatividade de pessoal e 

dificuldade de gestão; havendo a necessidade de mudança e atenção para com o 

mesmo (ARAÚJO; GARCIA, 2009).  

  Para que esses fatores sejam considerados apenas um empecilho, a PNL – 

Programação NeuroLinguística baseia-se na programação, tornando o negativo para 

positivo através do controle psíquico, é usada como ferramenta de gestão, e, é um 

treinamento e desenvolvimento de pessoal muito importante para o desempenho da 

organização. (SILVA, 2005).  

  Treinar, não é apenas ensinar, mas sim, transmitir motivação, conhecimento, 

informação, habilidades e atitudes, preparando-os para que atinjam as metas 



estabelecidas de forma que ambos executem suas tarefas com eficiência e eficácia 

a um curto prazo (BOOG, 2001; BANOV, 2008).  

  Sendo assim, desenvolver, requer mais habilidade, onde ela é a longo prazo, 

a mesma nos proporciona a mudança e interação, tanto do indivíduo que será 

dotado de capacidade crítica, competências, valores e comunicação eficiente 

(feedback), quanto do ambiente organizacional que terá como foco a carreira e o 

mercado (MCKENNA; LADEW,  2002). 

 

3. OBJETIVOS 

  O objetivo é fazer com que as organizações entendam a importância do 

investimento em treinamentos dos colaboradores, tornado os mesmos proativos, 

facilitando a gestão. Tendo como possibilidade a obtenção de vantagens 

competitivas e um ambiente de trabalho mais eficaz. 

 

4. METODOLOGIA 

  Para o desenvolvimento deste trabalho científico será realizada inicialmente 

uma pesquisa bibliográfica abordando os principais temas do trabalho, tais como, 

gestão estratégica de pessoas e a importância da PNL – Programação 

NeuroLinguística para a organização.   

  O próximo passo será o desenvolvimento de um estudo de caso, através de 

uma entrevista em empresas que aplicaram a PNL - Programação NeuroLinguística 

como treinamento dentro da organização, a coleta de dados será realizada com os 

gestores e colaboradores das mesmas.  

  A entrevista será de caráter qualitativo, na qual os dados levantados serão 

analisados, interpretados e por fim tomados como base para fundamentação do 

trabalho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica sobre a importância 

do uso da PNL - Programação NeuroLinguística, como ferramenta organizacional na 

gestão de pessoas.  

  Em fase de desenvolvimento, os seguintes passos do trabalho a serem 

desenvolvidos será: realização de um estudo de caso em algumas empresas que 

aplicaram a PNL - Programação NeuroLinguística como treinamento e segmento de 



gestão, elaboração da entrevista para coleta de dados, teste piloto das questões a 

serem feitas na entrevista, análise e interpretação dos dados levantados e 

resultados alcançados; e por fim elaboração da proposta final do trabalho. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  Verificação de que as empresas em estudo realizou e aplicou a PNL - 

Programação NeuroLinguística não apenas como treinamento, mas, sim, como 

modelo de gestão e compreendeu a importância da mesma, e, de como investir na 

capacitação de seus colaboradores tornando-os proativos, obtendo resultados 

significativos não apenas para a empresa. 
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