
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMO UMA FERRAMENTA DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL DENTRO DA ORGANIZAÇÃO: ESTUDO DE CASO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JALESINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANNE LISE SIMÃO SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): EDY CARLOS SANTOS DE LIMAORIENTADOR(ES): 



 

 

 

1. RESUMO 

 

Treinamento e Desenvolvimento é a ferramenta utilizada para capacitar indivíduos a 
desempenhar melhor suas funções profissionais. O presente artigo foi realizado na 
empresa Eletrorede Condutores de São José do Rio Preto/SP e teve a finalidade de 
identificar quais áreas profissionalizantes os colaboradores julgaram relevantes para 
aperfeiçoar conhecimentos e habilidades para executar suas funções, já que foi 
observado que a empresa não possui um próprio programa de T&D. Estas 
informações foram adquiridas através de um estudo de caso em forma de pesquisa 
de campo, aplicando dois questionários, um aos funcionários e outro aos 
sócios/gerente com questões abertas e fechadas, a tabulação foi realizada utilizando 
uma planilha eletrônica Excel, correlacionando assim os dados coletados com a 
pesquisa documental.  
 

Palavras-chave: Ferramenta de capacitação. Profissionalização. Produtividade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente tornou-se uma necessidade manter-se atualizado pessoalmente e 

profissionalmente, devido a grande procura das organizações por indivíduos 

capacitados para ocupar cargos de forma produtiva.  

Para obter bons resultados em uma empresa são necessários empenho e 

qualificação profissional, considerando que quando unidas gera resultados 

satisfatórios.  De acordo com Reginatto (2004), o treinamento auxilia os indivíduos a 

serem mais eficientes, evitando erros, aperfeiçoando atitudes e alcançando maior 

produtividade, por meio dele é possível aprender fazendo, reavaliando e mudando 

comportamentos. 

Além de tudo é um meio rápido e eficiente para se aprimorar e alcançar objetivos 

profissionais, já que a precisão do conhecimento contraído é para o presente. 

Segundo o autor Marras (2001, p. 145) afirma que, o treinamento é o método de 

“assimilação cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimento, 

habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou à sua 

otimização no trabalho”. 

As empresas que buscam destaque no mercado atuante procura selecionar 

profissionais com bom currículo para ocupar vagas relevantes. No caso da empresa 

familiar como a estudada este não é um fato, a mesma não seleciona seus 

colaboradores de acordo com sua profissionalização. No entanto, é importante que a 



 

 

 

mesma compreenda a importância de manter seu pessoal atualizado para assim 

obter bons desempenhos. 

O Treinamento e Desenvolvimento (T&D) tem como finalidade geral melhorar os 

recursos humanos de uma organização, de acordo com March et al. (2013), o T&D 

também auxilia na adequação dos colaboradores às culturas organizacionais, a 

desenvolver competências, remover vícios de trabalho e auxiliar na modernização e 

no remanejamento. 

A empresa pesquisada exposta no artigo é de São José do Rio Preto/SP do 

segmento de vendas de fios e cabos elétricos, Eletrorede Condutores, e a principal 

questão levantada são quais os cursos que os colaboradores da mesma julgam 

necessário para desempenhar com mais eficiência e eficácia suas tarefas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é identificar quais as áreas profissionalizantes o programa de 

treinamento e desenvolvimento deverá englobar para melhor atender os funcionários 

da empresa Eletrorede Condutores do segmento de vendas de fios e cabos elétricos 

da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar se já é utilizado algum meio de capacitação; 

- Identificar quais cursos deve ser abordado em um programa de T&D. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O artigo foi elaborado através de um estudo de caso utilizando-se de uma pesquisa 

de campo na empresa Eletrorede Condutores, de São José do Rio Preto, estado de 

São Paulo. A empresa constitui-se de 2 sócios e 10 colaboradores, sendo: gerente, 

vendedores, motorista e assistentes administrativos. 

De acordo com Gil (2008) o estudo de caso incide em um estudo aprofundado e 

extenuante de apenas um ou poucos componentes, comportando um conhecimento 

mais amplo e detalhado sobre o mesmo. Já a pesquisa de campo se caracteriza pela 



 

 

 

coleta de dados como um diferencial além da pesquisa bibliográfica e/ou 

documental, assim esclarece Fonseca (2002). 

A coleta de dados foi realizada através de dois questionários, sendo um para os 

sócios e gerente e outro para os colaboradores, constituía-se de questões abertas e 

fechadas, sobre a existência de programas de T&D e quais os cursos que 

agregariam valor ao ambiente profissional. A tabulação foi realizada utilizando o 

Excel, para assim elaborar gráficos que melhor explanasse as respostas para se 

chegar a conclusões. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Ao avaliar os conceitos de treinamento e desenvolvimento nota-se uma diferença 

entre ambos, Chiavenato (1999, p. 295) esclarece que “o treinamento é orientado 

para o presente [...] e o desenvolvimento de pessoas para cargos a serem ocupados 

futuramente [...]”. Sendo assim, o treinamento é realizado para auxiliar o funcionário 

a realizar suas tarefas atuais com excelência e o desenvolvimento a qualificá-lo para 

ocupar um cargo superior ao executado. 

Chiavenato (2014, p.312) completa que está diferença pode ser analisada também 

no caso em que treinar deve ser um esforço contínuo desenvolvido para aperfeiçoar 

as pessoas quanto à realização de suas atividades, assim, melhorando o 

desempenho organizacional e o desenvolvimento abrange algo além do cargo atual, 

um conhecimento mais amplo à profissionalização do indivíduo. 

Não é somente investir uma porcentagem do recurso financeiro no recurso humano 

de uma empresa se a mesma não distingue as metas que almeja atingir. Os 

objetivos do treinamento devem estar correlacionados aos objetivos organizacionais, 

além de proporcionar suporte para decisões estratégicas que a organização irá 

adotar, segundo Magalhães e Borges-Andrade (2001, p. 41). 

Há diversos objetivos dentro de um processo de treinamento, como: 

 

Formação profissional: tem como meta alcançar um grau de ideal de 
capacidade laboral para determinada profissão, repassando todos os 
conhecimentos e práticas necessárias ao bom desempenho de uma 
função.  
Especialização: oferece ao treinado um campo de conhecimento ou 
prática específica dentro de uma área de trabalho para a otimização 
dos resultados.  



 

 

 

Reciclagem: tem como finalidade básica rever conceitos, 
conhecimentos ou práticas de trabalho, renovando-os ou atualizando-
os de acordo com as necessidades (MARRAS, 2005; p.148). 

 

De modo geral a finalidade é atualizar e melhorar o desenvolvimento profissional do 

colaborador para desempenhar suas atividades profissionais sem dificuldades, “além 

de visar o aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos” (SALLES; FARIA, 

2013). 

Um ambiente onde os colaboradores interagem com respeito e sintonia só tem a 

agregar no atendimento aos clientes, elevando os resultados da organização no 

mercado em que atua. As mesmas autoras acrescentam que, o treinamento 

ocasiona ao profissional qualificado maior motivação no cumprimento dos afazeres, 

acarreando significativas alterações no nível de produtividade. 

Segundo Costa Filho e Marques (2010), o treinamento surge com o desígnio de 

aprimorar e ampliar os conhecimentos e as potencialidades dos colaboradores, 

direcionando-os, à execução do trabalho operacional, técnico e prático com 

instruções específicas, contribuindo para a efetivação das tarefas. Para que a 

empresa atinja seus fins é necessário que leve em consideração as metas de seus 

colaboradores, fazendo com que os mesmos obtenham os conhecimentos 

necessários para realizarem suas atividades, sendo produtivos em um ambiente de 

trabalho agradável e satisfatório. 

 

6. RESULTADOS 

 

Na Tabela 1, é possível evidenciar a caracterização dos colaboradores como 78% 

do gênero feminino, além de apresentar que apesar da empresa ter em seu quadro 

de funcionários pessoas com idade acima de 29 anos, 56% de seus colaboradores 

tem menos de 3 anos de serviço. Apenas 22% tem mais de 7 anos. Subentende-se 

que o tempo de serviço não é um fator relativo à idade, já que mesmo os 

trabalhadores mais experientes têm pouco tempo de serviço. Acabando assim com o 

paradigma dos empregos duradouros como se conhece, sendo que este “era 

baseado na relação compromisso e fidelidade em troca de salário e estabilidade”, de 

acordo com Minarelli (1995, p. 17). 

 

 



 

 

 

Tabela 1 – Dados da Pesquisa 

 

  
  Frequência    % 

GÊNERO 

Masculino   7   78 

Feminino   2   22 

FAIXA ETÁRIA 

18 a 28 anos 
 

2 
 

22 

29 a 39 anos 
 

4 
 

44 

40 a 50 anos 
 

2 
 

22 

Acima de 50 anos   1   11 

ESTADO CIVIL         

Casado 
 

5 
 

56 

Solteiro 
 

4 
 

44 

Outros 
 

0 
 

0 

TEMPO DE SERVIÇO         

Menos de 1 ano 
 

1 
 

11 

De 1 a 3 anos 
 

4 
 

44 

De 3 a 7 anos 
 

2 
 

22 

Mais de 7 anos 
 

2 
 

22 

ESCOLARIDADE         

Fundamental Incompleto 
 

0 
 

0 

Fundamental Completo 
 

2 
 

22 

Médio Incompleto 
 

0 
 

0 

Médio Completo  3  33 

Técnico Incompleto  0  0 

Técnico Completo  2  22 

Superior Incompleto  0  0 

Superior Completo  2  22 

FAIXA SALARIAL         

Até 1 salário mínimo 
 

1 
 

11 

De 1 a 2 salários mínimos 
 

3 
 

33 

De 2 a 5 salários mínimos 
 

4 
 

44 

Acima de 5 salários mínimos   1   11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o Gráfico 1 é possível identificar claramente que o maior setor da 

empresa é o de Vendas com 55% do total, logo em seguida o setor Financeiro com 

18% e 9% o de Compras, Administrativos e Outro (no caso, motorista). Assim, pode 

ser afirmado que o setor de vendas possui muita importância e movimenta toda a 



 

 

 

empresa. Ao verificar as respostas dos questionários, verificou-se que o mesmo 

colaborador que realiza as compras, trabalha na área financeira e administrativa. 

 

Gráfico 1 – Setores 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com Bettini (2011), “a palavra motivação é derivada da latina movere, que 

significa mover”. “É um conceito utilizado com frequência para explicar as variações 

de determinados comportamentos, é uma força interior ligada à necessidade de 

cada indivíduo em busca de seus objetivos.” (LEITE, ARMELIN, OLIVEIRA, 2013). A 

motivação é a tendência à reação, sendo ela o que faz com que o indivíduo sinta 

vontade (emocionais, biológicas ou sociais) de atingir seus objetivos, dando o melhor 

de si para conquistar o que deseja. 

No Gráfico 2 foi analisado o grau de satisfação do colaborador ao realizar suas 

tarefas diárias e percebeu-se que nenhum dos entrevistados se sente pouco 

realizado e 89% se sentem realizados ou muito realizados, estes números são 

expressivos e são ótimos indicadores de como a empresa é gerenciada. 

“Comportamento é a reação e atitude é a tendência à reação.” (CARRILHO, 2003). 

O que contribui para as reações dos indivíduos na organização pode ser a própria 

estrutura, a tecnologia empregada, o poder e a autoridade que há no ambiente de 

trabalho e o conflito iminente, as perspectivas dos mais jovens, o processo de 

interação entre as pessoas de diferentes gerações, as lideranças geralmente 



 

 

 

desempenhadas pelos mais velhos, a comunicação e a motivação humana no 

trabalho. Esses fatores devem ser identificados, para se criar uma base de dados 

relacionando o que leva as pessoas a quererem cooperar umas com as outras, o 

que as harmonizam nas suas relações, o que as motiva para que a empresa possua 

uma produção melhor. 

 

Gráfico 2 – Sentimento do colaborador quanto ao trabalho que executa 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 demonstra a resposta que os sócios e gerente deram quando 

questionados sobre a existência de um programa de Treinamento e 

Desenvolvimento na empresa e a mesma contatou-se negativa.  

Neste caso, pode-se concluir que os funcionários não recebem conhecimentos 

complementares pela empresa e que os mesmos devem procurar sozinhos 

treinamentos que ampliem suas informações e auxilie no desenvolvimento de 

habilidades para desempenhar com eficácia e eficiência suas atividades. 

A empresa precisa compreender a importância da ferramenta T&D e que o recurso 

humano é o que origina o sucesso ou o fracasso da mesma, por este motivo são 

elaborados programas de treinamentos que possam maximizar o potencial dos 

colaboradores e atrair talentos do mercado. Uma das vantagens é “estimular, reter e 

atrair grandes talentos para a organização [...] aumenta a satisfação, credibilidade e 

a confiança do grupo organizacional, onde a motivação gerará um aumento na 



 

 

 

produção, melhorando a qualidade e a redução de desperdício, e aumentando a 

produção”, de acordo com Batista (2017). Aumentando o lucro da organização como 

benefício. 

 

Tabela 2 – Existência de T&D (Sócios/Gerente) 

  
 

Frequência  % 

FERRAMENTA T&D         

Sim 
 

0 
 

0 

Não 
 

3 
 

100 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 3 apresenta quais os cursos que os colaboradores determinam como 

possibilidades de aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar habilidades que 

possam fazer com que desempenhem melhor suas funções dentro da empresa. 

Os cursos que foram apontados como os mais pertinentes foram: Vendas e 

Atendimento ao cliente somando 40% e em seguida somando 36% os cursos de 

Liderança, Administração e Financeiro. 

Pode-se perceber que a preocupação maior dos colaboradores é melhorar o setor 

de vendas, que atender bem o cliente e ter informações ampliadas de como realizar 

com mais eficácia as vendas. Os sócios e gerente precisam ter conhecimento destes 

dados para que assim possam encontrar um meio de investir em um programa de 

T&D que tenha em vista estes pontos. 

 

Tabela 3 – Necessidade de formação em: 

  
 

Frequência  % 

ÁREAS         

Curso de Informática 
 

2 
 

8% 

Curso de Logística 
 

1 
 

4% 

Curso de Compras 
 

0 
 

0% 

Atendimento ao Cliente  5  20% 

Curso Financeiro  3  12% 

Conhecimento em engenharia  0  0% 

Curso na área comercial  2  8% 

Curso de Administração  3  12% 

Curso de Oratória  1  4% 

Curso de Liderança  3  12% 

Curso de Vendas  5  20% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo identificou através dos resultados da pesquisa que a empresa estudada, 

Eletrorede Condutores da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, 

não utiliza da ferramenta de Treinamento e Desenvolvimento para aprimorar o seu 

recurso humano. 

Identificou-se que 40% dos colaboradores desejam realizar cursos de Vendas e 

Atendimento ao Cliente, com o objetivo de melhorar o desempenho de suas funções 

na empresa.  

Conclui-se que na atual conjuntura econômica que o país vem passando, a empresa 

deve buscar parcerias com instituições de ensino técnico ou superior municipal, 

estadual ou federal, para oferecer aos seus colaboradores Treinamento e 

Desenvolvimento profissional, em busca de melhores resultados.  
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