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RESUMO 

 

 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas permite a exaltação dos conheci-

mentos e habilidades de cada pessoa individualmente, a abertura de um grande leque 

de possibilidades ao se identificar habilidades correspondentes às áreas de trabalho 

necessárias. A especialização e qualidade do serviço aumentam consideravelmente, e 

o valor agregado de toda a organização é elevado, com isto consequentemente seu 

poder de competitividade aumenta garantindo assim, a conquista de mais espaço no 

mercado e a fidelização de clientes. A boa execução de um projeto e sua concretização 

de acordo com o cronograma definido demanda uma alta especialização de todos os 

envolvidos, e isto é possível através de um programa de treinamento e desenvolvimen-

to dos funcionários, porém, é necessário que este programa seja executado por profis-

sionais da área de Gestão de Pessoas, familiarizados com este processo e cientes das 

metas a serem alcançadas. Este estudo foi realizado para possibilitar o conhecimento 

de treinamento e desenvolvimento de pessoas não só para gestores da área de Gestão 

de Projetos, mas qualquer área que envolva pessoas, fornecendo uma ferramenta que 

agrega valor á toda organização capacitando profissionais para o melhor desempenho 

de suas funções.   

 

 
Palavras-chaves: Projetos, Gestão de Pessoas, treinamento, desenvolvimento, organi-

zação. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 
ABSTRACT 

 

 
 Training and development allows people exalting the knowledge and skills of 

each person, opening a wide range of possibilities to identify the skills corresponding to 

the areas of work needed. The expertise and quality of service are greatly increased, 

and the value of the entire organization is high, thus consequently increases his power 

thus ensuring competitiveness, gaining more market share and customer loyalty. 

Successful implementation of a project and its implementation in accordance with the 

schedule set demands a high expertise of all involved, and this is possible through a 

program of training and employee development, however, you need this program to be 

run by professionals the area of People Management, familiar with this process and 

aware of the goals to be achieved. This study was done for the knowledge of training 

and development of people-not only for managers in the area of project management, 

but any area that involves people, providing a tool that adds value to every organization 

training professionals to better performance their duties.   

 

 

Keywords: Projects, People Management, Training, development, organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No ambiente de Projetos para a obtenção de resultados satisfatórios e manter-se 

competitivo no mercado, é imprescindível uma equipe englobada e que possua todos 

os conhecimentos necessários para sua execução correta. Para tanto, é necessário que 

as pessoas que integrem um projeto estejam preparadas e possuam os conhecimentos 

técnicos necessários, bem como um relacionamento interpessoal saudável e produtivo. 

Para que uma organização possa ter colaboradores capacitados a desenvolver os 

processos com capacidade máxima, é necessário todo um caminho a ser percorrido, 

desde o recrutamento de pessoas que se enquadrem no perfil da vaga a ser preenchi-

da; a seleção através de testes específicos e gerais para a distinção da melhor pessoa 

apta à vaga; passando pela remuneração que seja compatível com a praticada no mer-

cado; plano de benefícios atrativos e adequados às necessidades do indivíduo; avalia-

ção de desempenho e feedback das ações esperadas da pessoa, como também uma 

série de atitudes motivacionais para obtenção do interesse e retenção do funcionário e 

de seu comprometimento.  

Um Projeto quando bem executado possibilita o alcance pleno das metas estipula-

das, dando um diferencial à organização, agregando valor ao nome da empresa e pos-

sibilitando o desenvolvimento de seus colaboradores. Mas para que tudo seja realizado 

conforme o planejamento e alcance os objetivos traçados, é essencial uma equipe que 

esteja familiarizada e preparada para um empreendimento agregado à qualidade 

(KERZNER, 2001). 

É necessária uma administração adequada dos recursos organizacionais, pois so-

mente as pessoas são capazes de autodireção e desenvolvimento, sendo assim, pos-

suem uma enorme aptidão para o crescimento (CHAVENATO, 2006). É nesta visão que 

são descritos os diferentes subsistemas envolvidos na Gestão de Pessoas, bem como 

sua importância e facilidades que proporcionam, dentre elas, o treinamento e desenvol-

vimento de pessoas dentro da organização para garantir o máximo de aproveitamento e 
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aperfeiçoamento das habilidades individuais em alinhamento com as necessidades 

da organização. 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas é uma ferramenta de grande valia pa-

ra treinar, ambientalizar, conscientizar e desenvolver talentos e habilidades dos colabo-

radores. Sempre com foco nos objetivos a serem alcançados enquadrando e moldando 

o perfil do funcionário de acordo com a função a ser exercida (Garcia, 2010). 

Treinar e desenvolver são atividades diferenciadas, mas que se complementam no 

decorrer do processo. Enquanto treinar é ensinar a maneira, o tempo e o local que uma 

atividade é executada informando as normas da organização e transmitindo a cultura 

para que a pessoa se adapte ao novo ambiente, desenvolver é a identificação de uma 

habilidade latente que através de um programa será aperfeiçoada e moldada conforme 

os interesses da organização (CHAVENATO, 2006). 

A metodologia aplicada neste estudo é teórica. Esta é tida como sendo bem com-

plexa, pois procura evidenciar e identificar fatores determinantes para os fenômenos 

estudados; procura principalmente através da explicação da razão e os porquês de se 

aprofundar no conhecimento da realidade. 

A tipologia é através de pesquisa bibliográfica (natureza teórica), acaba sendo parte 

imprescindível para se dar continuidade ao trabalho, procura explicar um determinado 

problema embasado em documentos publicados, para a obtenção de conhecimento do 

determinado tema sobre sua produção científica já existente. 

 Sendo assim, foram realizados análises e entendimento de livros, artigos, publica-

ções e pesquisas de especialistas renomados das áreas de Gestão de Pessoas e Ges-

tão de Projetos, com isto evidenciando todo o conhecimento disposto a respeito de trei-

namento e desenvolvimento de pessoas para um melhor aproveitamento dos recursos 

humanos da organização, e consequentemente elevando o valor agregado à sua em-

presa no alcance máximo de eficiência e eficácia na conquista de metas. 

A preocupação com uma boa execução de um projeto é latente, e a aplicação dos 

recursos, comprometimento com o cronograma e pleno alcance das metas propostas é 

algo que não pode ser deixado de lado (DINSMORE; CAVALIERI, 2003). A conquista 

de clientes com um projeto de qualidade também é imprescindível, fazendo com que 
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uma equipe em desalinho comprometa a obtenção de resultados satisfatórios e em 

tempo viável (PRADO, 2000). 

Para tanto, é necessário um enquadramento de pessoas preparadas e ambientali-

zadas com a área de projetos, elevando o nível de serviço e cumprindo as etapas e ob-

jetivos pré-definidos (PMI, 2008). Através da aplicação de um programa bem elaborado 

de treinamento e desenvolvimento é possível a conquista de melhores resultados, ali-

nhando a equipe e tornando cada membro capaz e perfeitamente alocado nas ativida-

des que mais se encaixam suas habilidades e conhecimentos técnicos. E com isto, evi-

denciar e trabalhar as diferenças de pessoa para pessoa enquadrando cada uma con-

forme sua especialidade (LEAL, 2003). 

É com este objetivo que descreveremos as melhores técnicas utilizadas no treina-

mento e desenvolvimento de pessoas, diferentes métodos aplicados conforme o nível 

de aprendizado, tempo disponível e situações, mostrando as etapas e conceitos a se-

rem seguidos e avaliações para a obtenção de um programa eficaz e sem desperdícios. 

Demonstrando os benefícios para a organização e em especial a diferença que faz 

quando se aplicado ou não um programa de treinamento e desenvolvimento em uma 

organização. 

O primeiro capítulo se inicia com uma abordagem da conceitualização propria-

mente dita da Gestão de Pessoas, seu surgimento e crescimento até os dias atuais. 

Mostra o desenrolar dos processos onde as pessoas começaram a ser vistas de forma 

diferenciada e não somente como um recurso mecânico, mas sim como um ser inteli-

gente e capaz. Mostrando quais são as principais metas da área de Gestão de Pesso-

as, sendo compostas por uma infinidade de atitudes tais como gerência, capacitação, 

avaliação, remuneração, captação, motivação e climatização do capital humano dentro 

da organização. 

Focando em uma das áreas da gestão de pessoas que seria a de treinamento e 

desenvolvimento, esta progredindo significativamente trazendo mudanças organizacio-

nais, e através de um gestor adequado, os funcionários e sua equipe é conduzida em 

um processo de formação e aperfeiçoamento profissional. Esta área se tornou um dife-

rencial para as empresas alavancarem seus negócios, pois acabam atingindo níveis 
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mais elevados no mercado no qual atuam aumentando igualmente sua produtividade, 

propiciando também especialização para seus funcionários em um ótimo clima organi-

zacional. 

É descrita a importância e formas de aplicação do processo de treinamento e de-

senvolvimento, através de modelos descritos na literatura, pois esse processo possibili-

ta que o indivíduo adquira mais eficiência em suas funções, na aquisição e aperfeiçoa-

mento de habilidades, favorecendo o saber teórico e prático. 

O segundo capítulo aborda os aspectos da área de gerenciamento de projetos, 

suas definições, limitações, importâncias e contextualização. Levando ao leitor se apro-

fundar em uma proposta de mostrar a aplicação da gestão de pessoas inserida do am-

biente de projetos, o quanto estas áreas estão interligadas, e seu funcionamento mútuo 

propicia um sucesso garantido para a empresa e para os funcionários que nesta traba-

lham. 

É abordado os pontos positivos de aplicar estas atividades de treinamento e de-

senvolvimento em uma equipe de projetos, mostrando como a avaliação do impacto de 

um treinamento que muitas vezes ocorre por conta do interesse que as empresas que 

investem capital nesta área possuem em avaliar o retorno financeiro, se este vem ocor-

rendo. 

O terceiro capítulo segue abordando aspectos do clima organizacional levando 

em consideração a psicologia organizacional e a qualidade de vida no trabalho. Pois é 

importante uma empresa possuir um clima saudável para os seus funcionários, estes 

satisfeitos seus níveis de produtividade e eficiência aumentam, enfim, dão um retorno 

maior para a empresa. 

A diversidade de personalidades e comportamentos dentro de uma organização 

é algo que deve observado e acompanhado de perto, um funcionário não pode ser visto 

apenas como um executor de tarefas, e nisto é mostrado a importância de um planeja-

mento para introduzir uma psicologia organizacional nesta empresa, melhorando assim 

a qualidade de vida no trabalho. 
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2. GESTÂO DE PESSOAS 

 

 

2.1 Conceituação 

 

 

Após a explosão da Revolução Industrial, no início do século XX, ficaram latentes 

as diferenças entre os objetivos organizacionais e individuais das pessoas que então 

eram considerados irreconciliáveis, onde as fronteiras da comunicação entre ambas e-

ram fechadas e os funcionários vistos apenas como mão-de-obra ou até mesmo como 

matéria prima na execução de suas tarefas, surgindo assim um órgão chamado de rela-

ções Industriais com função de mediar e conciliar os interesses de todos os envolvidos 

(CHIAVENATO, 2006). 

No decorrer do tempo, o conceito de relações industriais foi ampliado e não so-

mente resolvendo desavenças, mas também administrando pessoas dentro das organi-

zações de acordo com a legislação vigente (CHIAVENATO, 2006). 

Em meados de 1960, surgiu uma nova aplicação, onde a legislação se tornava 

cada dia mais obsoleta enquanto os desafios e objetivos das organizações cresciam em 

larga escala, neste momento as pessoas começaram a ser vistas de forma diferencia-

da, não somente como um recurso mecânico, mas sim como um ser inteligente e ca-

paz. A partir de 1970 surgiu o conceito de administração de recursos humanos, porém, 

ainda haviam pessoas como agentes passivos, onde suas atividades deveriam ser con-

troladas e planejadas de acordo com as necessidades da organização (GARCIA; A-

RAUJO, 2010) 

Conforme foram surgindo os grandes avanços tecnológicos, em especial o de-

senvolvimento e crescimento da globalização, as empresas não mais viam seus colabo-

radores como agente passivo e sim começaram a tratá-los como agentes ativos, alta-

mente capazes, criativos e dotados de inteligência e habilidades diferenciadas que se 

bem trabalhadas, contribuem significativamente para o crescimento da organização 

(CHIAVENATO, 2006; GARCIA; ARAUJO, 2010). 
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Atualmente a administração de recursos humanos tem se tornado a gestão de 

pessoas, esta mais humanizada, pois percebe o capital humano como uma poderosa 

força que impulsiona a competitividade organizacional, consideradas como parceiros e 

não meros recursos como anteriormente, ocorrendo uma transição do RH tradicional 

para um RH mais estratégico (GIL, 2001; ROCHA PINTO et al., 2003; CHIAVENATO, 

2006).  

Mas modelos de gestões autoritárias e centralizadoras ainda são verificadas no 

cenário atual, onde os funcionários são como partes das máquinas, por conta de um 

resultado financeiro positivo adquirido, em comparação, Philadelpho e Macedo (2007) 

verificaram em sua pesquisa que algumas instituições utilizam uma ferramenta que se-

ria para verificar o desempenho dos funcionários a fim de melhorar a sua capacidade e 

aprendizagem no trabalho (avaliação de desempenho), porém, essa ferramenta acaba 

levando a um outro foco, que é mensurar a forma que o trabalho é realizado e sua pro-

dutividade, aumentando a pressão no funcionário, sendo então um método de controle 

do desempenho e comportamento das pessoas, implicada em um poder exercido pelos 

gestores em prol dos objetivos organizacionais de forma mascarada (GIL, 2001; RO-

CHA PINTO et al., 2003; CHIAVENATO, 2006; PHILADELPHO; MACEDO, 2007). 

Sendo assim ainda são necessárias evidências sólidas mostradas por parte dos 

novos gestores, de que outros modelos voltados para as relações humanas podem ofe-

recer resultados financeiros superiores e a longo prazo (GIL, 2001; ROCHA PINTO et 

al., 2003; CHIAVENATO, 2006). 

Este novo conceito ressalta alguns aspectos fundamentais: cada indivíduo é dife-

rente e possui uma personalidade e habilidades diferentes dos demais, as diferenças 

individuais devem ser ressaltadas, pois é a união de diversas diferenças que possibili-

tam o crescimento de uma organização; as pessoas são recursos ativos e possuem alto 

potencial de aprendizagem indispensável para a renovação e competitividade perante 

as mudanças constantes do ambiente empresarial; todo indivíduo atuante em uma or-

ganização deve ser visto como um parceiro da mesma, pois eles se dedicam, se esfor-

çam e investem na organização, na expectativa de receberem um retorno deste inves-
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timento (incentivos, crescimento profissional ou alcance de metas pessoais possibili-

tadas por recursos financeiros) (GIL, 2001; CHIAVENATO, 2006). 

A Gestão de Pessoas ou ARH - Administração de Recursos Humanos é uma á-

rea que envolve diversas ciências, dentre as quais a filosofia, psicologia, sociologia e 

administração para que ocorra um perfeito entendimento dos processos de criação e 

difusão de conhecimento (CANONGIA et al., 2004). 

A terminologia Recursos Humanos, se refere às pessoas dentro de uma organi-

zação, são elas que executam as tarefas inerentes às atividades da empresa e deman-

dam de uma gama de outros recursos tais como: tecnológicos, materiais, temporais, en-

tre outros para a execução de suas tarefas (CHIAVENATO, 2006). 

A meta principal da área de Gestão de Pessoas é composta por uma infinidade 

de atitudes tais como: gerir, capacitar, avaliar, remunerar, captar, motivar e climatizar o 

capital humano dentro da organização. Para que tais metas sejam alcançadas existem 

subsistemas dentro da Gestão de Pessoas que departamentalizam as tarefas e as su-

báreas a serem trabalhadas como os departamentos de administração de pessoal, trei-

namento e desenvolvimento de pessoas, cargos e salários, avaliação de desempenho, 

recrutamento e seleção, onde todas pertencem ao setor de gestão de pessoas, porém, 

cada um desempenha um papel segmentado para um perfeito andamento da empresa 

(CHIAVENATO, 2006). 

Há uma grande diferença entre gerenciar pessoas e gerenciar com pessoas, a 

primeira busca direcionar, treinar e capacitar as pessoas para atingirem um objetivo da 

empresa, ao contrário de gerenciar com pessoas, onde as mesmas é quem guiam e di-

recionam o andamento dos trabalhos, de maneira ativa e crítica para alcançarem objeti-

vos organizacionais e pessoais (CHIAVENATO, 1994; PESTANA, et al., 2003). 

Por esta preocupação, as empresas buscam um gerenciamento de pessoas para 

que seus objetivos sejam alcançados, com uma equipe totalmente motivada, eficaz e 

integrada lideradas por um gestor altamente capacitado em perceber as aptidões de 

cada uma e desenvolvê-las, além de trabalhar as deficiências de cada membro de sua 

equipe, separadamente e ao sanar as deficiências que atingirem o grupo, consequen-
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temente aumenta a produtividade e eficácia do conjunto (FISHER; ALBUQUERQUE, 

2001; PESTANA et al., 2003). 

Em um estudo de caso Lobo e colaboradores (2009) detalharam que o desem-

penho de cada funcionário vai depender principalmente de sua motivação naquela de-

terminada empresa, sem pressões ou insatisfações trabalham em busca constante de 

seu aperfeiçoamento e desempenho profissional, consequentemente aumentando a 

produtividade e melhorando o clima organizacional. Em sua pesquisa de satisfação e 

melhorias, os funcionários da empresa em questão sugeriram em escala decrescente 

que houvesse um melhor aproveitamento nas reuniões, esclarecendo maiores dúvidas 

quanto aos procedimentos organizacionais, seguido de uma necessidade por parte da 

organização em reconhecer os esforços de cada funcionário, valorizando-os cada vez 

mais quando metas são atingidas ou superações na organização; além da necessidade 

de treinamentos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dentro da em-

presa, investindo em seus funcionários.  

A área de gestão de pessoas sofre uma constante pressão, pois por um lado 

precisa incentivar a individualização para que cada funcionário se dedique ao extremo, 

e ao mesmo tempo necessita buscar meios para que a equipe esteja em um trabalho 

cooperativo (MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008) 

Um bom clima organizacional necessita de um bom planejamento para que os 

conflitos internos sejam administrados, não causando problemas maiores na empresa, 

levando a perda de produtividade ou atrasos no tempo estipulado para o desenvolvi-

mento dos projetos predestinados (MARTININGO FILHO; SIQUEIRA, 2008) 

A gestão de pessoas não pode se resumir como sendo então apenas um conjun-

to de práticas e políticas, ou mesmo ser de plena responsabilidade de um determinado 

departamento, no caso, o RH (Recursos Humanos), pois o descontentamento e a frus-

tração diante da situação do trabalho, clima organizacional, conflitos internos podem ser 

gerados por conta de falta de controle sobre sua própria função, através da falta de ob-

jetivos claros e formas de saber encarar os conflitos e ambiguidades, para tanto é im-

prescindível todo um trabalho de treinamento e desenvolvimento em todos os funcioná-



 19 
rios e manutenção de um clima organizacional satisfatório e acolhedor (MARTININ-

GO FILHO; SIQUEIRA, 2008) 

 

 

2.2 Treinamento e Desenvolvimento (T&D) 

 

 

A palavra treinar vem do latim Trahere que significa trazer ou levar a fazer algo 

(LARA et al.,2009). De acordo com o Ferreira (2010), treinar significa: v. t. d. 1. tornar 

apto para determinada tarefa ou atividade; adestrar. 2. exercitar, praticar. Int. 3. exerci-

tar-se para jogos desportivos ou para outros fins. & treinamento; Já desenvolver signifi-

ca: v.d.t. 1. Fazer crescer, medrar, prosperar. 2. Exercer, aplicar. 3. Gerar, produzir. 4. 

Expor com minúcia. P. 5. Crescer. 6. Aumentar, progredir. 7. Progredir intelectualmente.  

A área de T&D (Treinamento e Desenvolvimento) faz parte de uma das áreas da 

Administração de Recursos Humanos/ Gestão de Pessoas que está atualmente progre-

dindo significativamente, tem por função de seus gestores o desenvolvimento de ativi-

dades para integrar os funcionários dentro do grupo de trabalho, para uma determinada 

função e/ou cargo estipulado, valorizar o potencial do funcionário, melhorar e desenvol-

ver suas habilidades, trabalhando as suas dificuldades e carências profissionais, pro-

movendo atividades que modificam suas atitudes, competências e capacitações (CAM-

POS et al., 2004). Chiavenato (1994) lembra que o aperfeiçoamento e treinamento de 

pessoal é um dos maiores desafios para os gestores de pessoas/ RH. 

O T&D trás mudanças organizacionais, pois altera a estrutura interna, os princí-

pios básicos, objetivos e metas da empresa, além de mudanças nas funções básicas, 

tais como o perfil do profissional e papel da área no processo, consequentemente atua 

em mudanças no desenvolvimento de novas formas de atuação, pois todas as contribu-

ições realizadas em uma organização pela área de gestão de pessoas sofrem influência 

(mesmo que de forma restrita e técnica) de treinamento e desenvolvimento (BOOG, 

2001; CAMPOS et al., 2004). 
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Dentro da literatura do tema existem várias definições para treinamento, al-

guns autores consideram um meio para desenvolver suas funções, outros acreditam ser 

um meio adequado para o desempenho do cargo, porém, englobam uma nivelação in-

telectual através de um tipo de educação. No entanto, existem autores que acreditam 

ser uma área genérica, chamada de desenvolvimento onde é dividido em educação e 

treinamento (FLIPPO, 1970; CHIAVENATO, 2006). 

A educação é toda e qualquer influência que o indivíduo pode receber do meio 

ao qual vive durante toda a sua existência para se adequar à sociedade da qual vive, 

porém, ela é totalmente mutável, pois o indivíduo assimila, processa, enriquece ou mo-

difica toda a educação dentro de seus próprios padrões pessoais; já o treinamento é um 

processo educacional que ocorre a curto prazo sendo aplicado de forma organizada e 

planejada de acordo com o conhecimento a ser transmitido para determinada função, 

ocorre uma transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho (FLIPPO, 

1970; CHIAVENATO, 2006). 

O desenvolvimento pode ser resumidamente visto na literatura como sendo um 

pouco mais abrangente que o treinamento, pois inclui ações organizacionais que esti-

mulam o livre crescimento pessoal dos indivíduos, não visando necessariamente a me-

lhoria de seus desempenhos atuais ou futuros, pode ser baseado principalmente na au-

togestão da aprendizagem, e treinamento seria uma aquisição de forma mais sistemáti-

ca por meio da tecnologia institucional (BASTOS, 1991; BORGES-ANDRADE; ABBAD, 

1996). 

O treinamento e desenvolvimento devem ser conduzidos como um processo de 

formação e aperfeiçoamento profissional, sendo contínuo e preparando o indivíduo em 

sua totalidade, um evento totalmente integrado e que possua estratégias de organiza-

ção (DAVIS; NEWSTROM, 1992; FERREIRA, 1993). 

Empresas utilizam métodos e modelos para alavancar o treinamento e desenvol-

vimento de pessoal, como universidades corporativas, mesmo algumas sendo virtuais 

possibilitam aulas sobre os diversos assuntos ou focos que a empresa pretende dar ao 

funcionário para melhorar seu desempenho e produtividade, reciclando-os de maneira 

prática e rápida. Algumas empresas podem ser citadas como a Motorola, McDonald’s 
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com a Universidade do Hambúrguer possuindo auditórios, laboratórios salas de con-

ferência, biblioteca, videoteca, cozinhas para testes; o Grupo Accor com a Academina 

Accor que desenvolve e capacita funcionários em todos os níveis, a Coca-Cola, Algar e 

Brahma que desenvolveu um MBA próprio (Master in Brahma Administration), o Bank-

Boston desenvolveu o Boston School ministrando aulas sobre mercado financeiro, con-

tabilidade e desenvolvimento de competências, mas estas empresas estão acima da 

média de muitas outras (CHIAVENATO, 2006). 

Ainda assim, aulas à distância e cursos pela intranet são ferramentas utilizadas 

por tantas outras empresas para treinamento e desenvolvimento de pessoal, como a 

Embratel e a Xérox do Brasil (CHIAVENATO, 2006). 
 

 

2.3 Importância do processo de T&D 

 

 

O treinamento é uma ferramenta utilizada pelas empresas de grande importância 

para alcançarem níveis mais elevados no mercado do qual atuam e para aumentarem 

sua produtividade, além de propiciarem uma especialização para seus funcionários, por 

geração de auto-satisfação para os mesmos logicamente quando bem aplicado, as em-

presas estão percebendo que a qualificação de seus funcionários está se tornando um 

grande diferencial competitivo, ao invés de somente investimentos em tecnologia 

(CARVALHO; NASCIMENTO, 1997; BOOG, 2001; CAMPOS, et al., 2004). 

Este processo auxilia o indivíduo a adquirir mais eficiência em suas funções, na a-

quisição de habilidade motriz, desenvolvimento de conhecimentos técnicos complexos, 

por meio de atividades elaboradas, o treinamento propicia a desenvoltura de novos há-

bitos como de pensamento, ação, habilidades, conhecimentos e atitudes, modificações 

de comportamentos em função de problemas sociais amplos (CARVALHO; NASCI-

MENTO, 1997; MAGALHÃES; BORGES-ANDRADE, 2001). 

Por ser um instrumento de conhecimento, o treinamento possibilita uma gama de 

possibilidades novas, pois favorece o saber (teórico e prático) de cada indivíduo incluí-
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do neste processo, porém é importante lembrar que o treinamento somente irá remo-

ver lacunas existentes nas competências do indivíduo, não estando relacionadas a bai-

xos níveis de motivação dos funcionários ou mesmo condições inadequadas da empre-

sa, do trabalho (GARAY, 1997; MENESES; ZERBINI, 2009). 

Além da importância que o treinamento e desenvolvimento trazem para o individuo, 

como o aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades e atitudes, trás mudanças na 

consciência destes funcionários de qual é o seu real papel dentro da organização e o 

quanto ele é importante mesmo que possua aparentemente uma função ou cargo mais 

baixo, adquire postura profissional mais consciente e responsável, ainda assim os be-

nefícios são mais abrangentes, pois melhora o desempenho do gerente e de sua equi-

pe para com a organização, desencadeando uma série de motivações, satisfações e 

aproveitamento dos recursos humanos à disposição deste colaborador (CAMPOS et al., 

2004). 

Consequentemente verifica-se neste cenário que a produtividade da empresa, a 

sua agilidade no atendimento e a qualidade nos serviços prestados aumentam significa-

tivamente (CAMPOS et al., 2004). 

Um ponto crucial que deve ser analisado antes seriam as características humanas, 

como o desconforto e inseguranças que podem ser geradas devido ao processo de 

treinamento que determinado indivíduo passe, sendo necessária a preocupação do 

gestor com o indivíduo, se este está realmente interessado em aprender, se reciclar, 

mudar (BRICCHI, 1998).  

O funcionário necessita ter potencial e estar motivado a aprender e renovar, neces-

sita ter seus medos e anseios detectados e amenizados, seus princípios e valores enfa-

tizados neste processo pelos seus superiores, tudo deve estar bem definido. Desta for-

ma o treinamento em si acaba se transformando em um meio de suprir carências dos 

indivíduos nos quesitos de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para este 

desempenhar suas novas funções e tarefas alcançando os próprios objetivos e conse-

quentemente os da empresa (GIL, 1994; CAMPOS et al., 2004). 

Para a organização, este processo beneficia de forma a adequar melhor os treina-

mentos futuros com melhorias nos planos estratégicos; apoio ao rastreamento de fun-
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cionários que já passaram por este processo além dos que ainda não foram treina-

dos; verificação de barreiras, dificuldades que as equipes possam estar passando, difi-

cultando seu progresso; estabelecimento de critérios dos quais sirvam de melhores re-

conhecimentos e recompensas para participantes e por fim gerando oportunidades para 

estar em melhoria contínua (RABELO; BRESCIANI FILHO; OLIVEIRA, 1995). 

 

 

2.4 Aplicação do T&D 

 

 

O T&D pode ser visto como um sistema integrado por três elementos: avaliação de 

necessidades; planejamento de treinamento e sua execução e avaliação do treinamen-

to (BORGES-ANDRADE, 2002). 

Para se fazer um bom treinamento, algumas etapas são delineadas por alguns au-

tores: 

 - Verificar as condições que antecedem o treinamento, como as características in-

dividuais, a motivação para participar de um treinamento, o ambiente externo do qual a 

organização está imersa e os objetivos que se deseja alcançar; 

- Métodos de treinamento, estratégias bem estipuladas, tais como um aprendizado 

específico, tecnologias disponíveis para serem aplicadas em ensino e treinamento à 

distância, treinos, atividades, jogos interativos para simulação, equipes de treinamento;  

-Condições para avaliação de um pós-treinamento na empresa, como métodos efi-

cazes de avaliação e transferência de treinamento, manutenção e generalização do 

comportamento para verificar se surtiram efeitos (CAMPOS et al., 2004). 

Porém, na prática lacunas são observadas nestas etapas, o levantamento de ne-

cessidades de treinamento normalmente não levam em consideração o contexto do tra-

balho ao qual terá efeitos de ações instrutivas, o foco é dado apenas nas atividades, 

tarefas que serão realizadas pelo indivíduo; o planejamento das ações instrucionais são 

realizados muitas vezes apenas com programas de treinamentos que atendam as ne-

cessidades individuais e não processos de aprendizagem de uma equipe, e quanto a 
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avaliação do treinamento na parte prática e teórica, muitas das iniciativas apenas sis-

tematizam as percepções do indivíduo sobre o treinamento para os processos de a-

prendizagem e transferência para o trabalho, função que será exercida (MENESES; 

ZERBINI, 2009). 

As estratégias efetivas adotadas podem ser baseadas em alguns princípios bási-

cos, como a apresentação de informações e conceitos que sejam relevantes para que 

ocorra um aprendizado; apresentação de conhecimentos e habilidades que devem ser 

aprendidos e desenvolvidos; criação de oportunidades para que os indivíduos possam 

praticar estas habilidades e prover feedback para o indivíduo que esteja sendo treinan-

do durante e após este processo todo (NOVELLI, 1998; CAMPOS et al., 2004). 

Outro ponto importante seria o quanto ao papel que o gestor possui, sua postura, 

forma pela qual se expressa e passa os conhecimentos e seu dinamismo, podem influ-

enciar na absorção de todas estas informações por parte do treinando, e para finalizar 

este processo todas as vertentes são importantes para que os resultados sejam obtidos 

com êxito, não dependendo somente do suporte do gestor, e das características do 

treinando, mas também o contexto organizacional, além do clima da equipe que são de 

grande importância (ROCHA, 1998; SALAS; CANNON-BOWERS, 2001). 

 

 
 

2.5  Modelos de avaliação de treinamento organizaci onal 

 

 

A avaliação dos resultados obtidos com um programa de treinamento é a etapa 

final do processo. Porém, um problema frequentemente encontrado nesta avaliação é 

a analise de sua eficiência, é importante que sejam considerados dois aspectos fun-

damentais para tal avaliação: 

  A Análise de até onde o treinamento conseguiu produzir as mudanças propostas 

inicialmente e a Comparação dos resultados do treinamento e sua relação com as me-

tas organizacionais (CHIAVENATO, 2006). 
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Por outro lado, é importante verificar a eficácia das ferramentas e abordagens 

utilizadas comparadas com outras técnicas, verificando se sua efetividade realmente é 

mais eficaz do que outras possíveis abordagens. A melhoria do processo nunca deve 

ser descartada, o aperfeiçoamento de técnicas deve ser uma atitude constante que 

merece uma atenção maior, sempre na busca de melhorar o processo e alcançar re-

sultados cada vez mais rápidos e efetivos (CHIAVENATO, 2006; FREITAS; BORGES-

ANDRADE, 2004). 

Donald Kirkpatrick (1976) defende a idéia de que a avaliação de um treinamento 

deve ser realizada no nível organizacional, considerando quatro aspectos fundamen-

tais: reações; aprendizagem; comportamento no cargo e resultados. Reações das mu-

danças comportamentais das pessoas que foram treinadas, tanto em relação ao ambi-

ente, instrutor e conteúdo transmitido. A aprendizagem é relativa à diferença de desem-

penho dos envolvidos em grupos de treinamentos antes e depois de passar pelo pro-

cesso. O comportamento no cargo são as melhorias apresentadas no desempenho da 

função oriundas do treinamento. Por último, os resultados é a identificação das mudan-

ças a nível organizacional advindas do treinamento (FREITAS; BORGES-ANDRADE, 

2004). 

Devido à nova percepção das empresas com relação à importância de possuírem 

pessoal altamente qualificado, flexíveis, dinâmicos, motivados, com vasto conhecimento 

e aptidões exaltadas devido a eficazes treinamentos oferecidos por estas organizações, 

para aumento da sua produtividade e melhorias internas, não sendo visto mais como 

um capital desperdiçado e sim investimentos com retornos a prazos curtos, a avaliação 

de desempenho, treinamentos é imprescindível para alcançar a todos estes objetivos 

(BORGES-ANDRADE, 2002). 

Como já citado anteriormente que o T&D é como um sistema com três elementos 

principais, dos quais o último seria o de avaliação de treinamento, o autor ainda descre-

ve que este processo inclui impreterivelmente coletas de dados que serão usados para 

um juízo de valor a respeito de um determinado treinamento, ou então um conjunto de 

treinamentos (BORGES-ANDRADE, 2002) 
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Uma proposta fornecida por Hamblin (1978) trás cinco níveis para se realizar 

uma avaliação de treinamento eficaz: 

Primeiro Nível - Reação: se realiza um levantamento das atitudes e opiniões dos 

indivíduos a respeito do treinamento que estão participando, bem como se estão satis-

feitos ou não; 

Segundo Nível – Aprendizagem: analisa as diferenças sobre o conhecimento dos 

indivíduos antes e depois do treinamento aplicado e se os objetivos institucionais foram 

atingidos; 

Terceiro Nível – Comportamento no Cargo: o que está em jogo neste nível é o co-

nhecimento que o indivíduo obtinha antes de passar pelo treinamento daquele que ele 

obteve após o treinamento, se este conhecimento auxiliou em seu desempenho para 

suas novas funções; 

Quarto Nível – Organização: o principal critério para este nível é a avaliação do 

funcionamento da organização ou então mudanças das quais a mesma obteve em de-

corrência ao treinamento; 

Quinto Nível – Valor Final: seu objetivo é a produção ou então serviço prestado pe-

la organização, implicando em comparação dos custos com os benefícios de um trei-

namento. 

Desta forma o papel de se possuir uma avaliação de treinamento seria o de coletar 

dados obtidos em cada um dos níveis para compará-los posteriormente com dados que 

serão esperados. 

Existem outros modelos para se realizar avaliações, como o Modelo de Avaliação 

Integrado e Somativo (MAIS), que possui por base teórica privilegiar os aspectos orga-

nizacionais e administrativos que tragam reações nos treinandos. Em sua avaliação, 

múltiplas variáveis devem ser analisadas e consideradas, e igualmente classificadas em 

cinco principais componentes (HAMBLIN, 1978): 

- Insumos: fatores físicos, sociais e comportamentais; 

        - Procedimentos: medidas para se obter os resultados esperados organizacionais; 

- Processos: resultado dos procedimentos associado ao desempenho dos indiví-

duos; 
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- Resultados: compreende as percepções adquiriras pelos indivíduos, o que foi 

assimilado de conhecimentos e habilidades; 

- Ambientes: são as necessidades, o apoio, a disseminação do treinamento e os 

resultados a longo prazo.  
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3.         GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

Um projeto é um empreendimento não repetitivo, possuindo uma sequência de 

eventos que deve ser lógica e clara, com começo, meio e fim para que o objetivo final 

seja alcançado de forma satisfatória. Para tanto, deve ser conduzido por pessoas capa-

zes, estas dentro de certos parâmetros definidos como tempo, custo, recursos envolvi-

dos e qualidade. O projeto pode ser temporário, único e progressivo, o qual para ser 

executado necessita ser gerenciado, envolvendo planejamento e controle de pessoal 

(VARGAS, 2006, PMI, 2008).  

Os projetos podem atingir todos os níveis de uma organização ou não, envolven-

do poucas ou milhares de pessoas, durando dias, meses ou até mesmo anos, podendo 

extrapolar as fronteiras da empresa atingindo fornecedores, clientes, parceiros e mes-

mo o governo, fazendo parte de uma estratégia de negócios da própria companhia, tu-

do para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (PMI, 2008, VARGAS, 2006). 

Todo projeto necessita de um gerenciamento 

  

O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que 

permitem que a empresa se desenvolva em um conjunto de habilidades, inclu-

indo conhecimento e capacidades individuais, destinados ao controle de even-

tos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo 

e qualidade predeterminados (VARGAS, 2006, p. 7). 

 

A gestão de projetos é realizada através da aplicação e da integração de proces-

sos como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramen-

to, sendo que um gerente de projetos se torna o responsável pela realização dos objeti-

vos do projeto em si, devendo identificar as necessidades, estabelecendo os objetivos 

de forma clara e prática, balancear as demandas conflitantes da qualidade, escopo, 

tempo e custo e adaptar as especificações, dos planos e da abordagem a diferentes 

preocupações e expectativas das diversas partes interessadas (PMI, 2008). 
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O gerente se torna responsável pelo sucesso nos projetos da organização, ne-

cessitando de apoio da alta administração e competência reconhecida, muitas vezes 

não necessita de conhecimentos técnicos e sim de um entendimento geral. Porém, o 

gerente de projetos deve sempre estar atento ao ciclo de vida do projeto, suas fases, 

aos stakeholders, às influências organizacionais e sócio-econômicas (DINSMORE; CA-

VALIERI, 2003, PMI, 2008). 

Um projeto pode ser dividido em fases, formando um ciclo para oferecer melhor 

controle gerencial, a transição de uma fase para a outra é revisada por garantir que es-

tejam completas e de acordo com o esperado, mas sobreposições de fases são comuns 

de acontecerem (PMI, 2008). 

A equipe de gerenciamento de projetos deve se aprofundar nos conhecimentos 

referentes ao projeto em questão, ser pró-ativa na busca de resultados por meio de ori-

entações voltadas as tarefas e atividades, saber adequar as necessidades pessoais de 

seus membros, pois somente assim estarão aptos a gerenciar com um nível maior de 

detalhes e aspectos nos contextos ambientais cultural, social, internacional, político e 

físico devem ser considerados pela equipe (RABECHINI JR.; PESSOA, 2005, PMI, 

2008). 

Esse processo em um todo deve ser realizado de maneira profissional e com 

pessoal capacitado, necessitando de uma cultura com planejamento e implantação em 

qualquer organização, para que os princípios sejam colocados em prática de acordo 

com as necessidades (PMI, 2008). 

O desenvolvimento de competências específicas nesta área se torna um diferen-

cial para o sucesso da empresa, pois é através da competência que as atitudes, as ha-

bilidades e os conhecimentos necessários são aflorados para que resultados diferenci-

ados sejam conseguidos, sendo que as competências podem ser individuais, de equipe 

ou da empresa (RABECHINI JR.; PESSOA, 2005). 

Alcançados os objetivos para uma boa prática de gerenciamento de projetos, os 

benefícios surgem de forma expressiva, como uma redução de custos e prazos de de-

senvolvimento de novos produtos; aumento de vendas, os clientes e sua satisfação, a-

lém de um aumento nas chances de sucessos nos projetos (PRADO, 2000). 
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3.1  Aplicações da Gestão de Pessoas na área de Pro jetos 

 

 

Em um mundo que está sendo movido por projetos, o que pode ser confirmado 

pelo alto índice de empresas que estão cada vez mais se especializando e buscando 

um gerenciamento de projetos, gerar competências na formação de uma equipe de tra-

balho se torna uma preocupação fundamental, tal como a administração de diversas 

funções com diferentes perspectivas (KERZNER, 2001, FRAME, 2002). 

Há uma constante necessidade de inovação, de geração de produtos e serviços 

com maior valor agregado e uma enorme preocupação com a satisfação do cliente, se 

tornando extremamente necessária uma mudança de conceitos e premissas na forma 

de gerir pessoas, que muitas vezes encontram obstáculos, sendo um processo de lon-

go prazo, alterando mudanças na cultura da organização (JOSKO; CORTÊS, 2005).  

Escolher bem uma estrutura organizacional adequada se torna imprescindível 

para o sucesso dos projetos por ela geridos, esta estrutura pode se apresentar de for-

ma funcional, projetada, e as matriciais fraca, equilibrada e forte, com sua escolha im-

plicando na autoridade e hierarquia do comando dos projetos (VERZUH, 2000). 

O gerenciamento de Recursos Humanos em projetos é crucial para o sucesso na 

realização dos projetos (bem como outras áreas), sendo necessário certos processos 

para proporcionar a melhor forma de utilização de pessoas, suas habilidades envolvidas 

no projeto, porém uma área um pouco complexa e subjetiva, necessita de um profissio-

nal observador e capaz de perceber e sentir as dificuldades e habilidades de sua equi-

pe, individualmente, com muita vivência dia-a-dia. É composta por planejamento orga-

nizacional, montagem de equipe e desenvolvimento de equipe (PMI, 2008). 

O gestor deve treinar uma equipe capaz de entender e usar as cinco áreas de 

especialização estipuladas pelo PMI (2008) para um gerenciamento adequado de um 

projeto, que seriam: conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos; conhe-

cimento das normas e regulamentos da área de aplicação do projeto; entendimento do 

ambiente do projeto seja ele cultural, social, internacional, político e físico; conhecimen-

to e habilidades de gerenciamento geral (aqui inclui a formação de pessoal, um treina-
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mento e desenvolvimento das habilidades dos funcionários escolhidos aptos ao car-

go) e habilidades interpessoais que incluem uma comunicação eficaz, influência obre a 

organização, liderança, motivação, negociação, gerenciamento de conflitos e resolução 

de problemas. 

Atualmente são buscados gerentes capazes de conciliar as exigências por resul-

tados com a gestão eficaz de pessoas, para que as mesmas possuam autonomia ne-

cessária para que realizem seu trabalho com responsabilidades compatíveis a esta au-

tonomia. Trabalhar o lado emocional do funcionário, no desenvolvimento de suas ativi-

dades, pois a maioria das pessoas possuem dificuldades de aprendizado por conta das 

emoções que as impedem, como medo, insegurança, preguiça, timidez, orgulho, des-

confiança, desânimo e mesmo confusão, pois a informação é necessária, porém insufi-

ciente para alcançar alguma efetividade sozinha (RUSSO; RUIZ; CUNHA, 2005). 

Muitos treinamentos de desenvolvimento de habilidades oferecidos pelos gesto-

res de projetos acabam não surtindo efeito algum por não se aprofundarem no estudo 

dos grupos abordados, utilizando apenas testes e teorias, desta forma as competências 

emocionais ao invés de somente as técnicas nas equipes deveriam ser mais valoriza-

das neste âmbito, em uma busca de autoconhecimento (RUSSO; RUIZ; CUNHA, 2005). 

 

 

 

3.2  Benefícios do treinamento em Projetos 

 

 

Uma empresa apenas consegue sucesso caso saiba investir e aplicar de forma 

inteligente todo o capital que possui, para tanto, é imprescindível uma equipe bem trei-

nada, pois somente as pessoas são possuidoras de inteligência e desta forma os fun-

cionários de uma empresa são os elementos primordiais para alavancar bons resulta-

dos, portanto todo investimento feito nas pessoas, quando bem feitos, garantem um 

grande retorno financeiro à empresa, para tanto o principal desafio da gestão de pesso-
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as é justamente o desenvolvimento e treinamento gradativo dos funcionários (CHIA-

VENATTO, 1996). 

O RH (recursos humanos) de uma empresa necessita se adequar as necessida-

des daquela empresa em questão e suas políticas, para desenvolver um bom treina-

mento nos funcionários, pois normalmente a política de uma empresa é mais estável já 

a do RH é mais mutável, variando de acordo com o mercado, a influência do Estado, 

estabilidades políticas, econômicas e sociais de um país, ou seja, é necessário um pla-

no estratégico para desenvolver um bom treinamento e desenvolvimento de pessoal 

(CARVALHO; NASCIMENTO, 1997). 

Atualmente as empresas estão buscando cada vez mais gestores capacitados 

em treinamentos de pessoal, pela demanda do mercado financeiro, onde estão ocor-

rendo fortes pressões sócio-culturais, tecnológicas, econômicas e políticas, levando a 

adaptações para equipes bem preparadas e treinadas, isto foca o capital humano 

(CAMPOS et al., 2004). 

O treinamento é um instrumento de conhecimento, favorece o saber de forma te-

órica e prática da equipe, diferentemente de qualificação, que é principalmente definida 

pelo tempo de experiência de cada indivíduo. O treinamento traz eficiência no trabalho 

tanto presente quanto o futuro, pois proporciona ao indivíduo adquirir hábitos apropria-

dos de pensamento, ação, habilidades, atitudes e conhecimentos, assim leva a um au-

mento de produtividade além da auto-satisfação, comprovado como um agente motiva-

dor (GARAY, 1997; CARVALHO; NASCIMENTO, 1997; MAGALHÃES; BORGES-

ANDRADE, 2001). 

Nos planos de treinamentos, é importante nunca ignorar a dimensão pessoal, 

onde o indivíduo esteja sempre consciente de que deve ser capaz de atuar como um 

agente de mudanças em um cenário produtivo, e não virar um protótipo de robô, inca-

paz de ter algum tipo de autonomia, desenvolver criatividade, de pensar e propor novos 

projetos, processos, transpor barreiras, inovando através de propostas fundamentadas. 

Isto se torna um grande dilema dentro de uma organização, onde há a necessidade de 

treinar uma equipe, especializando os indivíduos em uma determinada função, levando 
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a um processo de instrumentalização do homem, evitando o aprisionamento dos 

mesmos a regras e padrões predeterminados (MACIAN, 1987). 

É extremamente amplo e complexo o universo do treinamento, tendo inúmeras 

variáveis, cada qual com uma atenção fornecida que implica no êxito ou não da corpo-

ração, sendo então uma tarefa difícil, onde deva haver muitos profissionais envolvidos, 

sendo todos responsáveis pelos resultados obtidos (positivos ou negativos), já que para 

que ocorra um treinamento são necessários treinandos, treinadores, empresa, os obje-

tivos, tempo e recursos disponíveis, entre muitas outras vertentes (CAMPOS et al., 

2004). 

Um programa de treinamento de pessoas é relatado como um fator importante 

para o sucesso de um programa de melhoria da qualidade, afetando diretamente sua 

implementação e desempenho, além de que o treinamento traz reduções de custos e 

aumentando a produtividade levando à empresa a adquirir muitos retornos importantes, 

treinar e melhorar um funcionário é mais vantajoso do que simplesmente substituí-lo, 

como algumas empresas pensam (RABELO; BRESCIANI FILHO; OLIVEIRA, 1995; 

HEISE, 2010). 

O treinamento pode ser utilizado como uma ferramenta para otimizar os ganhos 

e lucros de uma empresa, em um mercado inovador, para tanto, o processo envolve e-

tapas para formar, especializar e reciclar as pessoas, motivando os colaboradores, leva 

ao aumento da produtividade, e capacidade de organização, estando assim ligadas as 

exigências do mercado, se tornando fontes inesgotáveis de inovação, criatividade e mo-

tivação. As empresas somente tendem a ganhar com esta ferramenta valiosa, pois con-

seguirá melhorar o padrão profissional dos treinandos, levando a uma maior estabilida-

de de mão-de-obra, as aptidões dos funcionários serão aproveitadas de melhor manei-

ra, além de aumentar sua autoconfiança que levará ao aprimoramento dos seus produ-

tos ou serviços oferecidos, com diminuição dos erros e acidentes anteriormente cometi-

dos gerando uma economia dos custos (SANTOS; NEVES, 2008). 

Em citações de CHIAVENATO (2006), uma expressão utilizada em larga escala no 

mundo coorporativo é a learning organization, onde a empresa está em constante a-

prendizado, mas poucas empresas conseguem tirar do papel esta engenhosa idéia. A 
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Visteon Sistemas Automotivos no Brasil conseguiu desenvolver um curso de aprendi-

zado contínuo para seus funcionários, onde o método consistiu basicamente em enviar 

funcionários de diversos níveis hierárquicos para um hotel no interior de São Paulo, o 

local lembrava mais uma sala do jardim de infância do que propriamente uma sala para 

cursos teóricos, resumidamente, o local possuía mesas redondas, brinquedos variados, 

jogos infantis, geléias, acessórios de plástico coloridos. A intenção era proporcionar 

uma forma de aprendizado de maneira lúdica, pois quanto mais divertido for o proces-

so, mais rápido as pessoas aprendem, e esta prática foi realmente bem sucedida, pois 

ainda nos dias atuais se utilizam desta técnica e a Visteon está entre as cinco unidades 

no mundo que apresentam os índices mais altos de qualidade em seus produtos e pro-

dutividade. 

O treinamento é importante pois, é um porto seguro para as empresas, já que es-

te se infiltra em todas as atividades da mesma, levando a benefícios sensivelmente no-

tados, porém necessários para a diminuição de custos e sucesso econômico, já que 

ensina de maneira contínua ao funcionário maneiras de diminuir os esforços aplicados 

a determinada função, mas obtendo de si, seu trabalho e conjunto dos trabalhos uma 

produção elevada. Mas é verificado que o treinamento apenas ganha impulso nos mo-

mentos de escassez de mão-de-obra especializada, adequada ao cargo em questão 

(LARA et al.,2009). 

Definitivamente o treinamento e desenvolvimento se tornaram um aliado estraté-

gico para tornar a empresa altamente competitiva, gerando muitos ganhos, aumentando 

a produtividade e consequentemente o lucro a longo prazo neste novo cenário econô-

mico (BOOG, 2001). 
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3.3   Impactos do treinamento em Projetos 

 

 

A avaliação do impacto de um treinamento ocorre por conta do interesse que as 

empresas que investem capital nesta área possuem em avaliar o retorno financeiro, se 

este ocorre. Muitas empresas investem em treinamento de trabalho aderindo a paco-

tes, levadas pelo modismo de aumentarem a produtividade juntamente com a motiva-

ção dos funcionários, porém, nestes casos a efetividade do investimento é controversa 

(LACERDA; ABBAD, 2003). 

Alguns estudos relatam como Borges-Andrade e Abbad (1996) que a adesão à es-

tes pacotes importados levam a grandes riscos, pois o sistema brasileiro é diferente do 

internacional, necessitando de modelos que facilitem na realidade o desenvolvimento 

social e econômico brasileiro (LACERDA; ABBAD, 2003). 

É importante um desenvolvimento de estudos focados em treinamentos do traba-

lho que se adéqüem a realidade brasileira, e a avaliação do sistema de treinamento é 

também muito importante, pois é fundamentada em uma coleta de informações descri-

tivas e valorativas, levando a decisões cada vez mais eficazes no critério de seleção, 

adoção, valorização e modificação de várias atividades instrucionais (LACERDA; AB-

BAD, 2003). 

Para avaliação, no geral são módulos que abordam três níveis: A Reação, que 

compreende a satisfação dos participantes; A Aprendizagem que está de acordo com 

o grau de assimilação e retenção dos conteúdos ensinados e abordados e por fim o 

Impacto do treinamento no trabalho que seria um nível onde está englobado o concei-

to de transferência de treinamento (LACERDA; ABBAD, 2003). 
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Figura 0 1: Modelo conceitual de um impacto do treinamento no trabalho juntamente de elementos 

relacionados. 

Fonte : PILATI; ABBAD, 2005. 

 

Como mostrado na figura 01, a aquisição é um resultado central e imediato do 

treinamento do indivíduo, sendo um processo de obtenção de conhecimentos, habili-

dades e atitudes desenvolvidas na ação instrucional, pode ser considerada como uma 

das etapas da aprendizagem, bem como a memorização do que foi adquirido (HO-

WARD, 1999). 

A retenção é posterior a aquisição, passando por um armazenamento de informa-

ções, assimilação e transferência dessas informações para uma memória em longo 

prazo, é um dos indicadores de armazenamento de conhecimentos, habilidades e ati-

tudes (PILATI; ABBAD, 2005). 

A generalização é definida por alguns autores como sendo um grau com que os 

comportamentos obtidos por meio dos treinamentos são exibidos no egresso ao traba-

lho, no entanto aplicados em condições e situações diferentes das trabalhadas anteri-
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ormente, esse conceito não é central nas pesquisas de avaliação do treinamento 

(PILATI; ABBAD, 2005). 

O Próximo conceito na figura 01 é a transferência de aprendizagem seno o resul-

tado imediato das etapas anteriores, sendo a aplicação de tudo que foi aprendido e 

assimilado no seu trabalho, sendo um dos processos centrais para a avaliação do trei-

namento em nível de comportamento no cargo, porém, não leva a efeitos visíveis so-

bre o desempenho, atitudes e motivação do participante (PILATI; ABBAD, 2005). 

Por último, o impacto do treinamento no trabalho possui indicadores de mudanças 

no desempenho, motivação e atitude do treinado em relação ao trabalho (PILATI; AB-

BAD, 2005). 

Segundo o PMI (2008), é de fundamental importância a melhoria dos conhecimen-

tos e habilidades das pessoas que integram uma equipe de projetos, pois a melhoria 

para o projeto no geral é melhor visualizado no aumento do nível e aprimoramento do 

desempenho coletivo do projeto. Sobretudo, na interação que ocorre entre a equipe, 

pois uma pessoa altamente treinada tende a ser mais observadora em suas atividades 

e nos demais colegas de trabalho, dando suporte e identificando erros com sugestões 

de melhorias. 

É de responsabilidade do gerente de projetos a criação de um ambiente que facili-

te o trabalho em equipe, como também saber motivar, oferecer desafios, recompensar 

bons desempenhos, dar feedback e servir de suporte constante à toda a equipe. O 

trabalho em uma equipe altamente capacitada e profissionais alocados em atividades 

que correspondam às suas habilidades e conhecimentos técnicos permite um clima de 

confiança de todo o grupo, permitindo uma maior liberdade de desempenho e coope-

ratividade mútua (PMI, 2008). 
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4. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

Clima organizacional é um indicativo do grau de satisfação dos membros de uma 

organização, levando em conta diversos aspectos da cultura da empresa, como: políti-

cas de RH; missão da empresa; modelos de gestão; comunicação interna e externa; 

valorização profissional e identificação com as atividades (CODA, 1993). Já Payne e 

Mansfield (1073), definem clima organizacional como o elo de compatibilidade de ex-

pectativas e valores do funcionário e da organização. 

Segundo Chiavenato (2003), clima organizacional é algo subjetivo e flexível, onde 

a qualidade do ambiente interno é percebida pelo colaborador e influencia em seu com-

portamento, relacionadas diretamente ao grau de motivação dos integrantes desta 

mesma organização. 

Um clima organizacional no seu mais alto grau é extremamente favorável para a 

empresa, funcionários e clientes, pois um ambiente saudável e harmonioso fornece se-

gurança e bem-estar às pessoas alocadas neste local, motivando-as a trabalharem 

comprometidamente e com isto elevar seus níveis de eficiência e produtividade. A Figu-

ra 02 evidencia os fatores que surgem de acordo com o grau do clima organizacional. 

Nesta mesma figura podemos identificar que quanto menor o grau do clima organiza-

cional maior será a baixa produtividade, menor a qualidade e comprometimento dos 

funcionários, com isto, baixando consideravelmente suas condições de permanência no 

mercado (BISPO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 
 

 
 

Figura 02: Demonstração de aspectos em conformidade com o grau de clima organizacional. 

Fonte:  BISPO, 2005. 

 

Toda empresa depende de pessoas para a execução de suas atividades, se a 

pessoa responsável pelo financeiro da empresa, por exemplo, não se identifica com as 

tarefas que executa e em especial não se sente bem no ambiente de trabalho dificil-

mente trabalhará de maneira correta e produtiva. O ser humano demanda de motivação 

constante e estímulos para uma melhoria contínua, para tanto, é necessário que a em-

presa favoreça o ambiente e trabalhe para que a interação das diversas variáveis man-

tenham um clima agradável e estimulador para que se alcance um nível cada vez me-

lhor de trabalho entre seus membros (PEREIRA, 2003). 
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Existem diversos modelos de pesquisa de clima organizacional, cada empresa 

deve adotar o que mais se adequa a sua realidade. Ferramentas aplicadas como Psico-

logia Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho favorecem consideravelmente o 

grau de satisfação do clima organizacional, levando os funcionários a se dedicarem ca-

da vez mais às suas atividades para a manutenção de uma empresa e ambiente que se 

preocupa com o bem-estar da organização e de seus funcionários (PEREIRA, 2003). 

Peguemos como exemplo de pesquisa de clima organizacional a empresa BRAS-

KEM S.A., resultado da fusão em 2002 de seis empresas petroquímicas brasileiras. 

Com mais de 3000 funcionários, logo após a fusão tinha um grande número de políticas 

de recursos humanos advindas da cultura de cada empresa, e adaptação de pessoas 

acostumadas com climas organizacionais diferenciados gerou grande confusão. Na 

pesquisa o fator mais favorável foi identificado na camaradagem e relacionamento com 

colegas de trabalho, e o mais desfavorável fator foi o de imparcialidade dos líderes, pois 

cada um favorecia os funcionários que vieram da antiga empresa, demonstrando difi-

culdade na aceitação de novos funcionários que não trabalhavam com eles antes da 

fusão. Para a melhoria do clima organizacional da nova empresa, foi realizada uma 

pesquisa intensa para identificar as expectativas e anseios dos funcionários, e com ba-

se nos resultados montado um único manual de políticas internas e cultura organizacio-

nal amenizando as desavenças e vencendo as dificuldades de adaptação (PEREIRA, 

2003). 

 

 

4.1 Psicologia Organizacional 

 

 

Originada entre o final do século XIX e o início do século XX, a psicologia organi-

zacional surgiu como uma ferramenta que busca a solução de problemas no cotidiano 

de uma organização através da aplicação de princípios de psicologia. Taylor, Frank e 

Lilian Gilbreth foram os principais estudiosos a levarem o conceito da psicologia para o 

campo organizacional dando ênfase na importância das características pessoais do in-
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divíduo na execução de suas tarefas. Em seguida Maslow propôs uma escala das 

necessidades humanas e os benefícios que traziam à produtividade a satisfação de tais 

necessidades. Já McGregor ressaltava a importância de se adequar o perfil do indiví-

duo à função a ser exercida de maneira generalizada, se atentando desde a seleção, 

ao salário, incentivos, treinamento e condições de trabalho (NAGUEL; DENCK, 2007). 

A diversidade de personalidades e comportamentos dentro de uma organização é 

algo que deve observado e acompanhado de perto, pois sabe-se que cada pessoa per-

cebe e reage defronte situações do cotidiano de maneira individual e única. A psicologia 

organizacional contribui com ferramentas e técnicas agregando valor ao trabalho, auxi-

liando o desenvolvimento da criatividade e possibilitando uma convivência mais harmô-

nica nas diferentes situações que ocorrem no ambiente organizacional (LEAL, 2003).  

A demanda do mercado exige cada dia mais flexibilidade e adaptação das empre-

sas, onde o funcionário não pode ser visto apenas como executor de tarefas específi-

cas e rotineiras, mas sim como um ser capaz, em constante crescimento e desenvolvi-

mento, podendo ser um forte aliado na conquista de mercado da organização a qual faz 

parte (BOOG, 2001).  

A identificação de talentos e a busca do aperfeiçoamento dos mesmos devem ser 

contínuas para o estabelecimento de uma base concreta que sustente o progresso da 

organização, exigindo um sistema eficiente que possibilite a realização desta meta 

(BOOG, 2001; NAGUEL; DENK, 2007). 

Para que se aplique a psicologia organizacional de forma eficaz, uma administra-

ção de conflitos se faz necessária, exigindo que a gestão de pessoas atue de maneira 

planejada e controladora, na busca constante de conduzir mudanças organizacionais e 

saber interpretar o cenário da empresa. Tal controle demanda conhecimentos específi-

cos, tais como: técnicas referentes às atividades; legislação vigente; habilidades de 

comunicação interpessoal; técnicas motivacionais e conhecimentos do comportamento 

humano e suas mais variadas reações perante um conflito (NAGUEL; DENCK, 2007). 

Ressaltando que o foco da psicologia organizacional é tratar conflitos e mudanças 

organizacionais sob a visão crítica da psicologia, aplicando teorias e técnicas para al-

cançar objetivos que beneficiem a organização como um todo, tais como: elevar a ca-
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pacidade, conhecimento e poder de tomada de decisão do indivíduo; instaurar uma 

consciência coletiva; melhorar a comunicação interna e externa; sustentar a cultura or-

ganizacional; possibilitar uma maior delegação de tarefas; incitar a criatividade e elevar 

constantemente o clima organizacional (NAGUEL; DENK, 2007). 

 

 

4.2  Qualidade de Vida no Trabalho 

 

 

A QVT - Qualidade de Vida no Trabalho surgiu na década de 1970 como uma pre-

ocupação em elevar a produtividade dos funcionários, integrando as necessidades e 

expectativas pessoais no ambiente de trabalho, consequentemente aumentando sua 

motivação. Através de práticas gerenciais na busca da redução de conflitos, tudo em-

basado primeiramente em trabalhos de Maslow, Herzberg dentre outros (MORETTI, 

2007). 

Uma prática muito influente do conceito de qualidade de vida no trabalho foi o con-

trole de qualidade total, pois alguns conceitos evidenciam a importância da participação 

do funcionário dando oportunidades de crescimento e desenvolvimento dos mesmos na 

busca da qualidade total da organização (RODRIGUES, 2009). 

Conforme Davis e Newstron (1991), o ponto de partida para uma melhoria signifi-

cativa no ambiente de trabalho é a identificação e compreensão das necessidades do 

funcionário, e baseado nestes dados traçar ações de mudança e adequação unindo tais 

expectativas com o cotidiano do trabalho, preparando paralelamente todo o clima orga-

nizacional para as mudanças necessárias a esta integração de valores e objetivos. 

É importante ressaltar que programas de QVT são um verdadeiro desafio ao setor 

de recursos humanos, na busca constante de possibilitar oportunidades igualitárias en-

tre funcionários, aproximando ao máximo as qualidades e habilidades de cada indivíduo 

com seu cargo, até mesmo reformulando cargos para um melhor encaixe e adaptação 

(MORETTI, 2007).  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

No decorrer deste estudo foi possível concluir que em um ambiente de projetos é 

imprescindível que exista uma boa equipe com todos os conhecimentos necessários, 

estando preparadas adequadamente além de possuírem um bom relacionamento inter-

pessoal para um bom andamento e conclusão dos mesmos. Há todo um caminho a ser 

percorrido, como o desde o recrutamento de pessoas para o enquadramento ideal ao 

cargo, a seleção através de testes específicos e gerais, compatibilização da remunera-

ção à praticada no mercado, plano de benefícios atrativos e adequados, avaliação de 

desempenho e feedback das ações esperadas da pessoa, além de uma série de atitu-

des motivacionais dos gestores de pessoas.  

O treinamento e desenvolvimento de pessoas é uma ferramenta de grande valia 

para treinar, ambientalizar, conscientizar e desenvolver talentos e habilidades dos cola-

boradores, apesar de serem atividades diferenciadas, estas acabam se complementan-

do no decorrer do processo. Sempre com foco nos objetivos a serem alcançados en-

quadrando e moldando o perfil do funcionário de acordo com a função a ser exercida, 

no entanto deve existir uma grande preocupação com a execução do projeto na empre-

sa, com aplicação dos recursos, comprometimento com o cronograma estipulado e al-

cance das metas para entrega dentro do prazo.  

O treinamento e desenvolvimento é um sistema integrado em três elementos que 

seriam a avaliação de necessidades, planejamento de treinamento e sua execução e a 

avaliação deste treinamento com modelos oferecidos para o mesmo, mas muitas lacu-

nas são verificadas no decorrer destes processos. 

O gestor deve treinar uma equipe capaz de entender e usar as cinco áreas de 

especialização estipuladas pelo PMI para um gerenciamento adequado de um projeto, 

como o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos; conhecimento das 

normas e regulamentos da área de aplicação do projeto; entendimento do ambiente do 

projeto seja ele cultural, social, internacional, político e físico; conhecimento e habilida-

des de gerenciamento geral e habilidades interpessoais que incluem uma comunicação 
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eficaz, influência obre a organização, liderança, motivação, negociação, gerencia-

mento de conflitos e resolução de problemas. 

Muitos treinamentos de desenvolvimento de habilidades oferecidos pelos gesto-

res de projetos acabam não surtindo efeito algum, pois utilizam apenas testes e teorias, 

deixando o lado emocional de lado. Um programa de treinamento de pessoas é um fa-

tor importante para o sucesso de um programa de melhoria da qualidade, afeta a im-

plementação e desempenho, além de trazer reduções de custos e aumentando a pro-

dutividade.  

Com isto, foi possível concluir que o treinamento e desenvolvimento de pessoal 

realizado pela Gestão de Pessoas, possibilita um maior aproveitamento das habilidades 

e capacidades de cada funcionário em um cargo de acordo com o seu perfil, isto facilita 

o desenrolar de um projeto, permitindo que o mesmo permaneça dentro do cronograma 

estipulado e seja entregue com qualidade ao cliente, além de criar dentro desta empre-

sa um bom clima organizacional, com profissionais satisfeitos e engajados na causa da 

empresa. 

Uma organização capaz de treinar e desenvolver seus funcionários possui a ca-

pacidade de criar um clima organizacional em alto grau, garantindo a retenção de pro-

fissionais especializados e comprometidos com a empresa, e neste clima a qualidade 

de vida no trabalho também se eleva levando a uma demanda de profissionais interes-

sado no ingresso desta organização maior do que procura. 

A continuidade deste estudo e o aperfeiçoamento de técnicas utilizadas em trei-

namento e desenvolvimento de pessoas possibilitarão uma especialização e enqua-

dramento de alto grau de seus funcionários, formando uma equipe integrada e altamen-

te produtiva. E quando estas habilidades e entrosamento são direcionados aos objeti-

vos da organização o grau de competitividade desta se tornará cada vez maior. 
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