
Realização: Apoio:

TÍTULO: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

CATEGORIA: CONCLUÍDO

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS

SUBÁREA: Administração

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO SEBASTIÃO - FASS

AUTOR(ES): VICTÓRIA DOS SANTOS SOUZA, ÁLVARO MIRANDA SILVA

ORIENTADOR(ES): KEISSIENE TCHARLA BRAGANTIN PEREIRA



 
 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

Álvaro Miranda Silva 

Graduando em Administração pela Faculdade De São Sebastião / 

E-mail: alvaroms100@gmail.com 

 

Victoria Dos Santos Souza 

Graduando em Administração pela Faculdade De São Sebastião / 

E-mail: vicsantos.ilha01@gmail.com 

 

Keissieine Tcharla Bragantin Pereira 

Mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Universidade Taubaté /  

E-mail: tcharlabragantin@bol.com.br 

Resumo 

A gestão de pessoas nas organizações vem recebendo cada vez mais atenção, especialmente 

a área de treinamento e desenvolvimento que surge como um valioso recurso estratégico nos 

resultados das organizações, nesse contexto esse processo torna-se imprescindível para 

mantê-las competitivas no mercado. Face o exposto, o presente artigo buscou, através de 

pesquisa bibliográfica, conhecer e analisar os principais conceitos acerca de treinamento e 

desenvolvimento organizacional. 
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Abstract 

The people management in o companies is receiving more and more attention, especially 

the area of training and development that emerges as a valuable strategic resource in the 

results of organizations. In this context, this process becomes essential to keep them 

competitive in the market. Given the above, this article sought, through bibliographic 

research, to know and analyze the main concepts about training and organizational 

development. 
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Introdução 

No início do sec. XX com o método da Administração Cientifica com onde via os 

colaboradores da organização apenas um instrumento nas fabricas, a escola das relações 

humanos veio agregando o fator humano nas empresas, passando a ver o capital pessoal 

como diferencial no mercado competitivo. 

As empresas são organismo vivo formado por pessoas que desde a diretoria a linha 

de produção tomam decisão para devolver a empresa no mercado, mas qual a importância 

do Treinamento e Desenvolvimento nesse processo de crescimento? 

Gestão De Pessoas 

Gestão de Pessoas é um conceito empregado às estratégias que objetivam atrair e 

reter os talentos no mercado, para desempenhar funções na empresa, potencializar suas 

habilidades e administrar o capital humano da organização. Cada organização é única 

com características, missões, objetivos e políticas diferentes. 

Segundo GIL (2014 p,23) a tendência das organizações é reconhecer o seu 

colaborador como um parceiro, já que todo processo de produção conta com sua 

participação. 

“A gestão de pessoas é uma área muito sensível à mentalidade e à cultura 

corporativa que predomina nas organizações. Ela é extremamente 

contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, como a 

arquitetura organizacional, a tecnologia utilizada, os processos internos, o 

estilo de gestão e uma infinidade de outras variáveis”. (CHIAVENATO, 2014, 

pg.8). 

 Sendo assim a empresa é um sistema vivo formado por pessoas, que fazem todos 

os processos para produzir lucro, ter destaque social e econômico no mercado. 

Geralmente sua atuação é confundida com a que era do antigo setor de Recursos 

Humanos, porém enquanto o RH disponibiliza as ferramentas e mecanismo necessários 

para atuação dos colaboradores no cargo da empresa. A Gestão Pessoas utiliza esses 

recursos em ação de valorizar e motivar os profissionais da organização.  

Se baseia em alguns princípios fundamentais para seu funcionamento, vendo as 

pessoas como seres que tem personalidades, historias, sentimentos e habilidades únicas, 

não as colocando como meros recursos da organização, mas uma parte fundamental 

para o sucesso da empresa. 

No início do sec. XX em plena era Industrial, paras as organizações o colaborador 

era visto como um mero recurso que não tinha sentimentos, inteligência e motivação. A 



 
visão da empresa sempre era produzir o mais rápido e eficiente sem se importar com os 

objetivos pessoais, saúde e motivação de seus trabalhadores. 

Hoje na era da informação onde as tendências e o mercado mudam em instantes, 

as organizações vêm seus colaboradores como algo de extrema importância. A visão das 

organizações mudou, enquanto na Era Industrial o capital financeiro era o de maior 

importância, hoje na Era da Informação o capital intelectual é o diferencial. 

Diferentemente do que era aceito no decorrer da Era Industrial quando o 

sucesso das organizações era baseado em recursos físicos e financeiros, na 

Era do Conhecimento a base da excelência organizacional passou a ser o 

elemento humano. (CHIAVENATO, 2010, pg.1) 

Nesse seguimento a Gestão de Pessoas se tornou um dos pilares da organização, 

associando o interesse do capital humano com evolução da organização no mercado. 

Subsistemas da Gestão de Pessoas 

CHIAVENATO (p.18, 2014) Os subsistemas são processo para administrar de 

forma eficaz o capital humano da organização, nesse contexto dividiu-se esse 

procedimento em seis etapas que são a de Provisão, Aplicação, Recompensar, 

Desenvolvimento, Manter e Monitoramento. Esse processo vem desde recrutar no 

mercado até a integração completa do profissional na empresa. 

Figura 1- Subsistemas da Gestão de Pessoas  

Fonte: CHIAVENATO, 2014. p.19 



 
 

Iniciando com o de provisão, tem a função de buscar e recrutar o capital humano 

no mercado para a organização, ele objetiva atrair as pessoas para empresa, e selecionar 

o perfil mais adequado para necessidade da empresa no momento.  

Logo após vem o da aplicação, tem como objetivo a integração das pessoas na 

empresa, descrevendo o seu cargo e avaliando o seu desempenho naquela função.  

O de recompensar cuidara da carreira dos talentos, esse tem como objetivo 

incentivar e satisfazer as necessidades das pessoas, esse cuidara das recompensas sociais, 

profissionais, dos serviços sociais, higiene e a segurança do trabalho. 

O desenvolvimento prepara e desenvolve as carreiras na organização, esse tem o 

objetivo de capacitar e desenvolver as habilidades e competências dos talentos da empresa 

através de treinamentos. 

O processo de manter, este relacionado com bem-estar das pessoas, buscando um 

ambiente de trabalho satisfatório para a realização das atividades, esse cuidara da cultura 

da organização e das relações sindicais.  

E por fim o de monitoramento que tem por finalidade acompanhamento e 

controlar as funções dos colaboradores, verificara se foram atingidas as metas do 

empregado, ele tem banco de dados e sistemas de informação. 

Treinamento  

O Treinamento é um processo dentro do subsistema de Desenvolvimento na 

Gestão de Pessoas. É um processo educacional onde as pessoas aprendem habilidades e 

competências para atuar no ambiente de trabalho, é um procedimento onde elas serão 

preparadas para suprir as necessidades da organização. 

Treinamento tem sido entendido como o processo pelo qual a pessoa é 

preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do 

cargo que deverá ocupar. Modernamente o treinamento é considerado um meio 

de desenvolver competência nas pessoas para que elas se tornem mais 

produtivas, criativas e inovadoras afim de contribuir melhor para os objetivos 

organizacionais. (CHIAVENATO, 2004, p.338). 

Para BACCARO (p.15 2009) o treinamento representa as atividades que a 

empresa realiza com o objetivo de ensinar o funcionário no desemprenho de suas 

atividades, buscando mudar o seu comportamento e melhorar seus resultados. 

Seu objetivo é preparar o colaborador para a função a ser exercida, a fim de 

promover a diminuição dos erros para realização das tarefas, e melhorar as suas 

habilidades e competências pessoais. 



 
Processo de Treinamento 

O processo de treinamento é composto por alguns princípios básicos, começando 

por analisar onde necessita treinar na organização, planejar a melhor forma de 

treinamento, executar e avaliar os resultados do procedimento.  

A primeira etapa é analisar, nesse procedimento é necessário avaliar onde 

necessidade do treinamento, ter uma visão clara do cargo que precisa ser treinado. 

Após a conhecer a necessidade vem o planejamento, esse se baseia em escolher o 

treinamento que mais se adeque ao cargo e saber quem treinar para essa função. 

Depois de planejar é necessário colocar em pratica, executar o treinamento 

escolhido, treinando a pessoa escolhida para a determinada função. 

E finalizando vem a avaliação, que se consiste em ver os resultados do 

treinamento, saber se atingiu a meta esperada e necessidade da organização. 

Figura 2- Clico Processo de Treinamento 

 
Fonte: CHIAVENATO, 2010. p.50. 

O treinamento segue um processo para ser implementado de forma eficiente a 

organização, começando desde levantar as necessidades, no planejamento para o 

executar, colocando em pratica na empresa e avaliando os retornos desse para a 

organização. 



 
Tipos de Treinamentos 

Para CHIAVENATO (2010, p50) o treinamento como um processo de 

aprendizagem organizacional, esse procedimento envolve quatro maneiras de se treinar, 

desde agregar conhecimento, transmitir informações, habilidades, mudança de atitudes e 

desenvolver um conceito organizacional. 

 Transmissão de Informações: Esse tipo de treinamento geralmente é realizado 

por funcionários novos da empresa, que passaram em um programa de integração 

na instituição, esse treinamento os apresentaram ao seu trabalho na organização. 

 Desenvolvimento de Habilidades: Esse está voltado ao trabalho, buscara o 

conhecimento necessário e treinara as habilidades necessárias para desempenhar 

as funções do cargo. 

 Mudança de Atitude: Esse treinamento está voltado para a mudar o 

comportamento da empresa, geralmente mudar as atitudes negativas para 

positivas, nesse treinamento o foco é motivar as pessoas da organização, 

renovando as forças para realizar as atividades da organização. 

 Desenvolvimento de Conceitos: Esse treinamento está voltado a área mais 

intelectual da organização, está voltado a melhorar a qualidade e a produtividade 

de ideias, esse associara aos conceitos de refletir, criticar, analisar e mudar 

paradigmas.  

Figura 3- Tipos de Treinamento 

 

Fonte: CHIAVENATO, 2010. p.63 



 
Todo treinamento busca agregar o conhecimento para as pessoas que irão fazer, 

os tipos são únicos podendo ser utilizados juntos ou separados, passando informações, 

habilidades, motivando e agregando conceitos. 

Desenvolvimento 

O treinamento está ligado com a necessidade da organização no momento, uma 

habilidade ou necessidade a ser suprida.  O desenvolvimento visualiza o futuro das 

pessoas na organização, analisando a carreira do profissional, pensando nas habilidades 

que o profissional necessitará no futuro cargo.  

Para MARRAS (2002) O treinamento prepara o homem para o desenvolvimento de 

tarefas do cotidiano, enquanto um programa de desenvolvimento oferece uma visão 

organizacional, os preparando para voos mais altos na organização. 

CHIAVENATO (2010) complementa esse conceito e acrescenta que o 

desenvolvimento está relacionado com a educação orientando para o futuro, e está 

buscando o crescimento pessoal do empregado e a sua futura carreira e não apenas o cargo 

atual. 

FIDELIS (2008) as organizações utilizam diversas formas para orientar as 

carreiras de seus talentos, porém deve dar oportunidades para o crescimento sustentável 

do seus funcionários. Segundo ele os métodos mais utilizados para o desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

 Participação em Palestras e Seminários: Nesse método tem como objetivo 

atualizar o profissional nas áreas fundamentais para o funcionamento da 

organização. 

 Rodízios de Cargos: Nesse método busca que o funcionário tenha uma visão mais 

ampla da organização, pois passara um período exercendo atividade em outro 

setor. 

 Acompanhamento: O funcionário exerce o papel de suplente do outro 

companheiro da organização, absorvendo e auxiliando no exercícios das 

atividades. 

 Educação Continua: São oferecidos cursos para que o trabalhador possa se 

aperfeiçoar e desenvolver suas atividades com qualidade.  



 
 Educação Corporativa: Nesse método a organização busca desenvolver seus 

talentos para o mercado de trabalho, buscando desenvolver o lado corporativo de 

seus funcionários. 

 Plano de Sucessão: Esse método busca assegurar a permanência dos talentos na 

organização os desenvolvendo para futuras oportunidades. 

O desenvolvimento de pessoas está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento de carreiras. Carreira é uma sucessão ou sequência de cargos 

ocupados ao longo de sua vida profissional. A carreira pressupõe 

desenvolvimento profissional gradativo e cargos crescentemente mais 

elevados e complexos. O desenvolvimento de carreira é um processo 

formalizado e sequencial que focaliza o planejamento da carreira futura dos 

funcionários que têm potencial para ocupar cargos mais elevados 

(CHIAVENATO, 2004, P.374) 

Esses métodos busca passar formação básica para as pessoas, dando-lhes ideias, 

conceitos e novas atitudes para modificar seu comportamento organizacional. 

Buscando aperfeiçoar as capacidades dos talentos da organização, assim 

desenvolvendo o capital humano da organização. 

Desta forma podemos ver que o desenvolvimento e a formação capacitar o 

profissional agregando o conhecimento a sua carreira na organização, agregando a 

valorização dos seus colaboradores, motivando e buscando mudar a sua forma de agir na 

organização. 

Método 

Quanto à abordagem utilizada para escrita desse artigo foi utilizado o método de 

pesquisa qualitativo e bibliográfico. Onde consistem as pesquisas de estudo de caso para 

complementar os pensamentos dos autores sobre o tema.  

Segundo Silveira; Córdova (2010, p.32) podemos destacar com características da 

pesquisa qualitativa, compreender, explicar e respeito ao caráter interativo entre os 

objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos 

e busca de resultados os mais realistas possíveis. 

Os procedimentos técnicos utilizado nas pesquisas foi a de fonte de bibliográfico, 

onde consistem em abranger o conhecimento sobre o tema. Para Lakartos e Marconi p185 

(2009) a pesquisa bibliográfica não se consistem apenas em repetir um tema já aportado, 

mas sim proporcionar uma nova visão e abordagem sobre o tema. 



 
Considerações finais 

Apesar de se parecerem muito o treinamento e o desenvolvimento têm finalidades 

diferentes, buscando sempre desenvolver e capacitar o capital humano da organização. 

O treinamento é um processo de aprendizagem organizacional, onde os 

colaboradores adquirem conhecimentos, habilidades, informações, atitudes e elaboram 

conceitos da organização. 

Enquanto o desenvolvimento busca preparar as pessoas para futuras funções na 

empresa, os capacitando com as habilidades e conceitos necessários para o cargo, visando 

desenvolver a sua carreira. 

As pequenas empresas não vêm o esse processo como um investimento no seu 

capital humano, pois buscam adquirir os profissionais já prontos para as funções evitando 

os gastos. Porém perdem por não valorizar os seus colaboradores, e trazendo um novo 

ânimo para seu ambiente de trabalho. 

Concluindo desta maneira que um bom treinamento e desenvolvimento faz os 

colaboradores adquirirem novos hábitos, terem um conhecimento maior sobre o seu 

trabalho, executarem com maiores qualidades as suas tarefas e os prepara para ter um 

crescimento profissional na sua carreira. 
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