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DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PELO 

TREINAMENTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

José Severo de Castro Miranda 

 

RESUMO 

Nos dias de hoje a busca por conhecimento e novas ações no trabalho vêm sendo cada dia 

mais relevantes, fato esse que estimula o investimento das empresas em capacitação, já que o 

treinamento é um fator decisivo para manutenção das empresas no mercado. Neste contexto, o 

treinamento é uma ferramenta capaz de transformar desempenhos e gerar novos conhecimentos 

dos colaboradores, os adaptando as bruscas mudanças do mercado. Este estudo tem como 

propósito analisar o resultado em relação à necessidade de treinamento e desenvolvimento de 

pessoas. A busca pelos artigos realizou-se entre fevereiro e junho de 2018 através dos sites da 

Scielo e no Google Scholar. Foram encontrados 22 artigos relacionados ao assunto, dos quais 17 

foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Restando, portanto, apenas 5 artigos 

que foram incluídos neste estudo. Um breve resumo de cada um dos 5 estudos foi inserido em uma 

tabela. A realização de treinamentos dentro das empresas só traz vantagens. Com um programa de 

treinamento bem-sucedido a empresa contará com profissionais mais produtivos e eficientes que 

proporcionaram melhores resultados e vantagens competitivas nesse mercado cada vez mais 

globalizado. 
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INTRODUÇÃO 



 

O principal patrimônio das empresas são as pessoas. O capital humano das 

empresas passou ser um grande diferencial competitivo e um ponto crucial para o 

sucesso das empresas. Em um mundo em constantes transformações, contar com 

profissionais qualificados e bem preparados é dar um passo à frente da 

concorrência. (CHIAVENATO, 2004). 

Para que isso aconteça às empresas devem estar atenta às necessidades dos 

colaboradores para poderem dessa forma atrair um clima de trabalho focado na 

produtividade. A gestão de pessoas é uma forma de chegar a este objetivo. Ela 

deve fazer parte da estratégia das empresas. Dessa forma as organizações geram 

o desenvolvimento do colaborador e tem como resposta uma maior produtividade 

e satisfação de seus clientes. 

Dificilmente profissional novato tem habilidade de exercer por completo 

todos os deveres de seu cargo, já que nem sempre têm o conhecimento, habilidade 

e atitude para tal. Devido este fato, faz-se necessário aprenderem a respeito da 

organização, rotinas, missão, visão, objetivos, políticas, procedimentos da 

empresa e as competências que se fazem necessárias para o cargo. 

 

Recursos Humanos 

 

A Administração de Recursos Humanos é uma especialidade que surgiu a 

partir do crescimento das tarefas organizacionais, e que lida com o recrutamento, 

seleção, treinamento e desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. 

Tem seu início no século XX, com o forte impacto da Revolução Industrial, e 

tendo como propósito amenizar os conflitos entre o interesse da organização e os 

interesses individuais de cada pessoa. 

  O século XX trouxe grandes mudanças e transformações que 

influenciaram poderosamente as organizações, a sua administração e o seu 

comportamento. É um século que pode ainda ser definido como o século das 

burocracias ou o século das fábricas, apesar das mudanças que se acelerou nas 

últimas décadas. (CHIAVENATO, 1999, p. 27). 

A partir da década de 50 a Administração de Pessoas não era vista apenas 

para intermediar conflitos, mas, sobretudo, administrar as pessoas de acordo com 

a legislação trabalhista vigente. 



 

Na década de 70, surgiu a ideia de que Recursos Humanos era considerado 

o recurso fundamental para o sucesso organizacional, porém esse entendimento 

ainda sofria certas distorções, pois o capital humano era tratado apenas como 

recurso produtivo e agente passivo da organização. 

Por muito tempo capital humano foi visto apenas como um recurso 

necessário para produção, mas com passar dos anos as organizações mudaram a 

sua forma de ver, e os recursos humanos passaram a ser visto como principal 

patrimônio das empresas. 

No fim da década de 90 com a globalização da economia, e com o grande 

dinamismo do ambiente das organizações começaram a tratar o capital humano 

como agentes ativos e proativos possuidores de habilidades e competências, 

inteligência e criatividade. Com isso as pessoas passaram participar da empresa 

como parceiros e não como recursos (CHIAVENATO, 2004). 

 

Treinamento 

 

Treinamento é um processo de repasse de conhecimentos relativos ao 

trabalho, de habilidade em frente à tarefa executada e atitudes frente a aspectos da 

organização.  

As empresas precisam de pessoas competentes e motivadas para produzir. 

As organizações não podem escolher se treinam ou não seus colaboradores, 

porque as pessoas são admitidas com qualificações genéricas e toda empresa tem 

suas peculiaridades. Os recursos humanos é parte mais importante de uma 

empresa, sendo assim ter uma boa capacitação e motivação se torna indispensável 

para que as tarefas sejam executa de forma eficaz (LACOMBE, 2005). 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas apresenta como objetivo 

principal a aprendizagem e, devido a isso, tem relação direta com a prática 

instrutiva e dirigi o indivíduo para o trabalho, adequando a mudanças que levam 

ao crescimento pessoal dos colaboradores e para o desenvolvimento da 

organização. O treinamento traz como resultado a melhoria do desempenho do 

colaborador, pois promovem conhecimento e novos comportamentos. Além disso, 

auxiliam na eliminação de diversas deficiências verificadas na atuação do 

funcionário (ROCHA, 1999). 



 

Observa-se que o treinamento contribui de forma decisiva no desempenho 

dos funcionários, e que a mudança de postura junto com novos conhecimentos faz 

com que o colaborador se sinta mais seguro e desenvolva seu trabalho com 

satisfação e maior eficiência. 

Treinar é sinônimo de um processo que proporciona condições que 

facilitem o aprendizado e integração das pessoas nas organizações (GIL, 2001). 

Treinamento pode ser considerado uma experiência nova aprendida que 

será agregada de forma permanente no indivíduo tendo como retorno a melhora 

da capacidade de desempenhar um cargo. O treinamento envolve a mudança de 

seus comportamentos, habilidades e atitudes. Isso significa mudar aquilo que os 

empregados conhecem como eles trabalham e suas atitudes tanto de decisão como 

de relacionamento dentro da organização (CHIAVENATO, 2004). 

 

Porque as empresas treinam? 

 

 A principal razão do treinamento é proporcionar ao colaborador novas 

habilidades ou melhorar alguma que esteja deficiente (LACOMBE, 2005). Assim 

ele deve produzir mais e melhor para empresa devolvendo de certa forma o 

investimento que empresa fez em seu treinamento. 

Segundo o autor alguns fatores são importantes: 

Toda empresa tem suas peculiaridades e especificidades, que empregado 

descobre no momento que inserido em sue ambiente e por essa razão acaba sendo 

necessária a tomada de conhecimento pelo colaborador novo das técnicas e 

políticas, normas e planos específicos da empresa. 

Novas funções surgem e desaparecem, o conhecimento está em constante 

evolução, obrigando cada vez mais rápido as pessoas a se atualizarem e adotarem 

uma prática de aprendizado continuo. 

Os profissionais excelentes gostam de aprender e evoluir constantemente, 

e uma empresa que não investe em pessoal não agrada e esses bons profissionais. 

O treinamento pode ser utilizado como uma forma que contribui para atrair 

e reter bons profissionais. 

O treinamento proporciona um ambiente que desafia e motiva os 

profissionais. 



 

As exigências do mercado de trabalho avançam de forma muito rápida, 

enquanto isso muitos profissionais continuam sendo preparados por instituições 

de educação e de preparação de mão de obra com deficiências em relação às 

exigências de mercado. 

Em uma época em que tudo muda, os profissionais estão dando uma maior 

importância ao treinamento, e usam esse fator para continuar ou não dentro de 

uma empresa. 

Reitera-se que o programa de treinamento dentro das empresas precisa ter 

um foco, é necessário que sigam um planejamento que atendam aos objetivos das 

empresas. Para que dessa forma a organização ganhe em mais produtividade e 

colaborador em aprendizado. 

 

Etapas do Treinamento: 

 

Para empresa sobreviver no mercado, e atingir um bom nível de 

produtividade é necessário que ela conte com colaboradores bem preparados. O 

capital humano contribui em uma grande parcela no desenvolvimento das 

organizações. 

Plano de treinamento é composto por quatro fases sendo elas: 

Levantamento de necessidades, Desenho do programa de treinamento, Execução 

do programa e avaliação do programa. 

O programa de treinamento deve ser planejado e direcionado para os 

objetivos das empresas, sendo ele composto por quatro fases (GOBE et. al., 2000): 

Levantamento de necessidades: nessa fase ocorre o levantamento das 

carências dos colaboradores na empresa, e é feita através de diagnóstico que 

identifica os aspectos que necessitam ser melhorados por meio de treinamento. É 

realizado um confronto entre as competências de cada indivíduo e o cargo que irá 

ser atribuído. 

Definição do objetivo e conteúdo: após ter sido realizado o diagnóstico 

será definido o objetivo do treinamento, levando em conta as necessidades 

encontradas no processo. 

Determinação do método de treinamento: para escolha do método de 

treinamento deve ser levado em conta aquele que facilite o procedimento, e que 

seja adequado as características de cada pessoa e aos objetivos organizacionais.  



 

Avaliação dos resultados: essa é a última fase do programa de treinamento, 

é aonde ocorre à avaliação dos resultados atingidos, observando se o processo 

produziu as modificações desejadas e esperadas nos comportamentos dos 

colaboradores. 

 

Levantamento das necessidades 

 

Como visto anteriormente, a primeira etapa do treinamento é o 

levantamento das necessidades de treinamento que a organização apresenta. Essas 

necessidades nem sempre são de formas claras, por isso a necessidade de descobri-

las. 

O diagnóstico das necessidades deve ser realizado de forma completa, com 

objetivo de descobrir as reais necessidades que as empresas e colaboradores 

precisam.  E nessa etapa que fica definido qual será o melhor método de 

treinamento que irá ser adotado (MACIAN, 1987). 

Observa-se que essa fase é crucial para as pretensões das empresas, pois 

todo o programa de treinamento será baseado nas informações coletadas dessa 

etapa. 

O levantamento de necessidades de treinamento pode ser feito em quatros 

níveis de análise (CHIAVENATO, 2010): 

Análise organizacional: é o diagnóstico que visa verificar dentro da 

organização seus aspectos da missão, da visão e dos objetivos estratégicos que o 

treinamento deve atender; 

Análise dos recursos humanos: é o diagnóstico que a partir dos perfis das 

pessoas, determina quais atitudes, comportamentos, conhecimentos e 

competências que os colaboradores deveram ter para desempenhar seus cargos; 

Análise da estrutura de cargos: é o diagnóstico que feito em cima dos 

requesitos e especificações de cada cargo buscando saber quais são as habilidades, 

destrezas e competências que as pessoas deverão desenvolver para desempenhar 

de forma adequada os cargos; 

Análise do treinamento: é diagnóstico realizado a partir dos objetivos e 

metas que serão utilizados com critérios para avaliação da eficiência e eficácia do 

programa de treinamento. 



 

Uma maneira correta para realizar o diagnóstico de treinamento é 

considerar o que os colaboradores pensam sobre necessidades de treinamento na 

empresa. Elas revelam claramente quais competências são necessárias para 

aperfeiçoar suas atividades (CHIAVENATO, 2004). 

 

Desenho do Programa de Treinamento 

 

É a segunda etapa do processo, refere-se ao planejamento de ações de 

treinamento e deve ter um objetivo específico baseado nos dados coletados do 

diagnóstico. O programa de treinamento deve estar de acordo com estratégias das 

empresas e as reais necessidades de capacitação de cada colaborador. 

Para realização do programa de treinamento é necessário antes responder 

algumas questões (CHIAVENATO, 2010): 

Quem deve ser treinado? 

Como treinar? 

Em que treinar? 

Quem será o educador? 

Onde irá ocorrer o treinamento? 

Quando treinar? 

Para que treinar? 

O planejamento do programa de treinamento foca em como as 

necessidades encontradas será atendido e os recursos utilizados adequados. Para 

que o programa de treinamento seja realizado de forma efetiva e apresente 

resultados satisfatórios deve considerar alguns fatores (TACHIZAWA et. al., 

2001): 

Abordar uma necessidade específica de cada vez;  

Definir claramente o objetivo do treinamento;  

Dividir em módulos ou partes o trabalho a ser desenvolvido; 

 Determinar o conteúdo do treinamento;  

Definir o método de treinamento;  

Definir os recursos didáticos;  

Definir o público-alvo; 

O local e a carga horária. 

 



 

Execução do Programa de Treinamento 

 

A fase da execução, condução e implementação do programa de 

treinamento é a terceira etapa do processo. Conta com uma sofisticada gama de 

tecnologia de treinamento. Possui diversas técnicas para repassar as informações 

corretas e desenvolver as habilidades requeridas no programa (CHIAVENATO, 

2010). 

Essa é fase onde ocorrerá na prática o programa de treinamento, tudo 

aquilo que foi diagnosticado nas fases anteriores serão passadas para os 

colaboradores. 

  

Avaliação dos Resultados 

 

A etapa final é a avaliação do programa de treinamento com intuito de 

verificar sua eficácia, ou seja, ver se todos os requisitos foram atendidos 

(CHIAVENATO, 2010). 

Há várias medidas para avaliar treinamento, porém as principais são: custo 

que é o valor investido no programa de treinamento; Qualidade que são as 

expectativas quanto ao desenvolvimento do programa; Serviço se o programa foi 

eficiente e atendeu as necessidades dos participantes; Rapidez que seria como o 

programa se ajustou as adversidades e os novos desafios oferecidos; e por fim 

resultados que o programa trouxe para seus participantes. 

De acordo com a resposta das questões, se for de maneira positiva o 

treinamento foi bem-sucedido, e se for negativo o programa não atingiu seus 

objetivos e os esforços empreendidos foram sem efeito. 

Para que etapa de avaliação consiga atingir sua finalidade, todas as outras 

etapas de treinamento devem ser previamente planejadas e programadas, para que 

ao final de tudo seja possível analisar os resultados conseguidos. Sem essa 

condição fica difícil a análise de todo o trabalho realizado (MARRAS, 2000). 

 

 

Tipos de Treinamento 

 



 

O treinamento pode ser feito de várias maneiras, como no trabalho, na sala 

de aula, por telefone, computador ou por via satélite. 

Quanto ao local do treinamento ele pode ser (CHIAVENATO, 2010): 

Treinamento no cargo: é um treinamento que tem intuito de gerar informações, 

conhecimentos e experiências relacionados ao cargo; 

Treinamento de classe: é um treinamento que se utiliza de salas de aulas e um 

educador para desenvolver habilidade, conhecimentos e experiências relacionados 

ao cargo. 

Quanto a técnicas de treinamento Chiavenato (2010) elenca da seguinte 

forma: 

Leituras: técnica mais utilizada para transmissão de informações evolve uma 

situação de mão única onde educador apresenta verbalmente informação a um 

grupo; 

Instrução programada: é uma técnica de transmissão de informação sem que haja 

a presença ou intervenção de instrutor humano; 

Treinamento em classe: é o treinamento fora do local de trabalho, ou seja, em uma 

sala de aula. Os aprendizes são reunidos em um local e assistido por educador que 

transmite o conteúdo do treinamento; 

Computer-based training: é o treinamento com ajuda das tecnologias da 

informação, como CDs, e DVDs; 

E-learning: é o treinamento que utiliza-se do uso das tecnologias da internet para 

entregar uma ampla variedade de soluções que aumento desempenho e 

conhecimento das pessoas. 

Não há um melhor método de treinamento para todas as organizações ou 

tipos de pessoas, a escolha irá de acordo com situação e os objetivos em que se 

querem atingir. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os profissionais quando se inserem no mercado de trabalho na maioria das 

vezes trazem determinadas necessidades ou deficiências que necessitam ser 

desenvolvidas para desempenhar de forma eficiente seu trabalho. Essas 

necessidades podem ser identificadas por meio de observação, avaliação de 

desempenho, alcance de metas, comportamento. Dessa forma torna-se necessário 



 

que as organizações se atentem a identificação das necessidades de seus 

colaboradores e que apliquem programas de treinamento que busque adequar o 

profissional a sua situação de trabalho. 

A realização de treinamentos dentro das empresas só traz vantagens. Com 

um programa de treinamento bem-sucedido a empresa contará com profissionais 

mais produtivos e eficientes que proporcionaram melhores resultados e vantagens 

competitivas nesse mercado cada vez mais globalizado. 

O gestor de Recursos Humanos, não deve se preocupar apenas com 

execução bem-sucedida do programa de treinamento, ele deve estar atento para 

avaliação dos resultados obtidos para ver se o que foi treinado está dando resultado 

na prática e com isso tirar a conclusão se a situação posterior ao treinamento é 

melhor do que a anterior. Da mesma forma, todo treinamento deve ser planejado, 

acompanhado e verificado os resultados, para identificar sucessos e fracassos e 

providenciar processos de melhoria para os próximos treinamentos, assim, 

acreditando nesse cenário que o treinamento é julgado como importante. 
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