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1 RESUMO 

          Este trabalho tem a intenção de questionar se o investimento em treinamento 

e desenvolvimento de pessoas acarretará no melhor resultado para a organização. 

Ao longo de uma pesquisa bibliográfica e quantitativa, apresentaremos através de 

hipóteses, como o treinamento profissional ajudara no desenvolvimento de 

competências melhorando suas produtividades e consequentemente melhorando os 

resultados para a empresa. 

 

Palavras-chave: Treinamento; Desenvolvimento; Produtividade; Competências. 

 

2 INTRODUÇÃO  

A idéia deste artigo é mostrar que o treinamento é extremamente essencial 

não só para o crescimento profissional de seus colaboradores como também para o 

crescimento da organização. Sabe-se que o treinamento profissional ajudará no 

atingimento das metas da empresa. Com isso, os colaboradores conseguirão 

compreender de maneira clara e objetiva a metodologia da empresa e assim 

contribuir para atingir os resultados, sejam eles: funcionários, clientes, fornecedores 

e empresa em geral. Destaca-se assim que ao investir no capital humano a empresa 

estará investindo a curto, médio e longo prazo, tendo em vista que os resultados 

acontecerão ao final de cada treinamento, mas perpetuarão e acontecerão ao longo 

de todos os trabalhos desenvolvidos pelos seus funcionários.  

Ao longo deste artigo, pretende-se responder as seguintes questões: Qual a 

importância do treinamento no ambiente de trabalho? Como o treinamento poderá 

ajudar no crescimento profissional dos colaboradores? Este investimento com o 

treinamento trará retorno financeiro para a empresa? 

Como hipóteses, acreditamos que: O treinamento é importante para capacitar 

o colaborador e crescer profissionalmente onde a relação custo benefício com o 

treinamento, trará retorno financeiro, pois o colaborador será mais capacitado para 

executar as suas tarefas. 

  

3 OBJETIVO 

O objetivo geral deste artigo é apresentar as vantagens da educação 

corporativa no ambiente de trabalho. Já os objetivos específicos são verificar as 

vantagens do treinamento dentro da universidade corporativa da organização. 



Trazendo, com isso, motivação aos funcionários, retendo talentos, capacitando e 

desenvolvendo profissionais e gerando retorno financeiro a organização. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste artigo é bibliográfica. De acordo com Gil (2002, 

p.54) “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla”. 

Além de ser apresentada uma pesquisa quantitativa, com alunos do curso de 

Administração de uma Instituição de Ensino Superior em Guarulhos medindo se as 

empresas em que eles atuam praticam a Educação Corporativa. 

 Segundo Neves “os estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa permite 

a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de 

uma amostra que o represente estatisticamente”. (DENZIN; LINCOLN, 2005; 

NEVES, 1996; HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006): 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Segundo Reginatto (2004), o treinamento ajuda as pessoas a serem mais 

eficientes, evitando erros, melhorando atitudes e alcançando maior produtividade, 

pois, por meio dele, podia-se aprender fazendo, reavaliando e mudando 

comportamentos. 

Entende-se que o treinamento tem como objetivo melhorar o desempenho e 

desenvolvimento profissional do colaborador na organização, além de melhorar o 

aperfeiçoamento das suas habilidades e dos seus conhecimentos específicos para 

suas atribuições. Observa-se que o treinamento pode trazer um grande retorno para 

o profissional e para a empresa, pois um profissional mais qualificado terá maior 

motivação na execução das suas tarefas e conseqüentemente maior produtividade 

onde contribuirá notavelmente para os resultados da organização. 

Segundo Boog (1999), entende-se que treinamento tem como finalidade 

melhorar o desenvolvimento profissional do colaborador na organização, no 

desempenho das suas funções além de visar o aperfeiçoamento das habilidades e 

dos conhecimentos. Percebe-se que o treinamento pode trazer um grande retorno 

para o profissional e para a empresa, pois um profissional bem mais qualificado terá 

uma motivação maior na execução das tarefas, e tendo como conseqüência maior 



produtividade do empregado onde contribuirá efetivamente para os resultados da 

organização. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste item pretende-se questionar através de uma pesquisa bibliográfica e 

quantitativa se o treinamento é importante para o crescimento do profissional e da 

organização, pois ao ser treinado, o profissional conseguirá compreender de 

maneira clara e objetiva a metodologia da empresa e assim contribuir para o 

atingimento de resultados satisfatórios, sejam eles: clientes, acionistas, empresa, 

demais colaboradores, fornecedores e a empresa em geral. Destaca-se assim que 

ao investir no capital humano a empresa estará investindo a curto, médio e longo 

prazo, tendo em vista que os resultados acontecerão ao final de cada treinamento, 

mas perpetuarão ao longo dos trabalhos desenvolvidos pelos seus funcionários. O 

treinamento poderá proporcionar retornos satisfatórios para a empresa, visto que 

treinar pessoas é desenvolver talento e promover a criatividade. 
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