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RESUMO 

 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas têm como objetivo auxiliar a formar 
organizações estrategicamente desenvolvidas, partindo do pressuposto que 
necessitam de colaboradores preparados para as adaptações do mercado. Sendo 
um fator que ocasiona a mudança organizacional e pessoal, com melhorias nos 
desempenhos de atividades e preparando pessoas para alavancar o sucesso da 
empresa. Foi utilizado no estudo o método de revisão de literatura com pesquisas 
qualitativas e descritivas, e como principais autores Milkovich e Bondreau, 
Chiavenato e Volpe. E informações coletados em livros e publicação referentes ao 
assunto, partindo de fontes seguras. Verificou-se que há uma contribuição 
significativa em implementar este processo nas organizações com uma aplicação 
elaborada de acordo com a necessidade da empresa. Sendo assim, as 
organizações necessitam estar preparadas para as evoluções constantes no 
mercado, de acordo com as necessidades de melhorias apresentadas durante o 
percurso. Pode ser classificado como um tipo de educação corporativa que contribui 
como uma vantagem competitiva.  

 

Palavras-chave: Treinamento; Desenvolvimento; Vantagem competitiva; Mudança 

organizacional; Contribuição; 
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strategic tool. 2018. 25 pages. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração de 
Empresas) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

 
The training and development of people are aimed at helping to form strategically 
developed organizations, assuming that they need employees prepared for market 
adaptations. Being a factor that causes organizational and personal change, with 
improvements in activities performance and preparing people to leverage the 
success of the company. We used the literature review method with qualitative and 
descriptive research, and as the main authors Milkovich and Bondreau, Chiavenato 
and Volpe. And information collected in books and publication relating to the subject, 
from safe sources. It was verified that there is a significant contribution in 
implementing this process in the organizations with an application elaborated 
according to the need of the company. Therefore, organizations need to be prepared 
for the constant changes in the market, according to the needs of improvements 
presented during the course. It can be classified as a type of corporate education that 
contributes as a competitive advantage. 
 

 

Key-words: Training; Development; Competitive advantage; Organizational change; 
Contribution; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas são formas de aprendizado 

(educação corporativa) que afeta positivamente a organização quando colocado de 

maneira adequada à área que necessita de aperfeiçoamento. Através de programas 

estruturados para desenvolvimento de atitudes, conhecimentos e habilidades (CHA).  

As empresas estão em constante adaptação no mercado, tornando-se um 

ciclo contínuo. Desta forma, busca-se o T&D como ferramenta estratégica onde 

possam desenvolver seus colaboradores de acordo com a cultura da organização, e 

que seu concorrente não possa obter. 

A partir deste pensamento, o objetivo foi demonstrar a relevância do T&D 

para mudança organizacional e pessoal como processo de melhoria e desempenho, 

tendo como causa o avanço das empresas em diversos cenários e preparando 

pessoas para o sucesso em procedimentos.  

A problemática desse estudo foi relacionada em: “como treinar e desenvolver 

pessoas para termos organizações mais estrategicamente desenvolvidas?” As 

empresa possuem o propósito de alcançar o desenvolvimento máximo. No entanto, 

são necessários bons treinamentos e estratégias bem direcionadas para que seja 

uma vantagem competitiva no mercado. 

O objetivo geral foi demonstrar a função do treinamento e desenvolvimento de 

pessoas como ferramenta estratégica nas organizações, e os objetivos específicos 

são relatar os conceitos e funções estratégicas, abordar a contribuição para 

evolução das organizações e compreender as vantagens estratégicas. 

Foi utilizado o método de Revisão de Literatura, como uma pesquisa 

qualitativa e descritiva. Os dados foram coletados em fontes secundárias: livros e 

publicações referentes ao assunto. Analisados e selecionados pontos cabíveis para 

a inclusão na monografia. Os principais autores foram Milkovich e Bondreau, 

Chiavenato e Volpe. 
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2. T&D: DEFINIÇÕES 

 

A palavra treinamento tem diversos significados para alguns autores. Uns 

consideram como uma forma para desenvolver a força de trabalho. Outros de uma 

maneira mais abrangente um caminho que leva ao avanço no cargo. Da mesma 

forma, a palavra desenvolvimento tem suas diversas formas de interpretação por 

especialistas. Uma delas é como o mesmo é focado no futuro e a sua união com o 

treinamento eleva esse caminho mais direcionado no que irá acontecer. Os dois 

tratam de aprendizagem individual.  

Mas em termos conceituais, o que é treinamento e desenvolvimento? Para 

Milkovich e Bondreau (2013, p. 338): 

Treinamento é um processo sistemático para promover aquisição de 
habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da 
adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 
papéis funcionais. Desenvolvimento é o processo de longo prazo para 
aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-
los futuros membros valiosos da organização. O desenvolvimento não inclui 
apenas o treinamento, mas também a carreira e outras experiências. 

Em outras palavras o treinamento é um processo educacional especializado 

que prepara indivíduos para um propósito definido, também é uma forma de 

aumentar o conhecimento, tornar mais hábil o colaborador e minimizar erros, ele 

pode ser obtido em organizações externas ou na que o mesmo atua. Não pode ser 

considerada uma despesa, mas sim um investimento que aplicado corretamente é 

altamente compensador e proporciona a evolução da organização. Já o 

desenvolvimento, amplia para crescimento profissional na carreira em uma atividade 

oposta da que o individuo exerce, ou seja, ampliar a qualificação profissional ao criar 

e transmitir conhecimento fundamental, com a finalidade de aumentar a 

competitividade nas empresas 

Desta forma, deverá existir um cronograma com inicio, meio e fim. Mas não 

se deve entender desenvolvimento como a ponta, ou seja, o fim do processo. Mas 

sim, o começo de uma longa caminhada para chegar ao objetivo. Levando em 

consideração o resultado que o processo irá gerar nas pessoas e nas organizações 

que estão inseridas no mesmo. Logo, de acordo com a figura percebe-se que o 

desenvolvimento terá etapas a ser seguidas para que chegue ao objetivo almejado: 

 

Figura 1 – Etapas do desenvolvimento das pessoas. 
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Fonte: Chiavenato (2016, p. 34). 

 

A partir do que foi exposto, e da figura abaixo, entende-se que T&D podem 

ser trabalhados de forma separados ou em conjunto, porém deve-se atentar que ao 

serem colocados em união atinge um objetivo mais amplo, já que será trabalhado 

processo de curto e longo prazo, como afirma Chiavenato (2016). 

 

Figura 2 – Alternativas entre T&D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2016, p. 41). 

 

Para Volpe (2009), treinamento está ligado a um processo de aprendizado de 
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desenvolvimento, como sendo um processo considerado dinâmico, ligado a 

melhoria, que acarretará em um avanço no crescimento. 

Segundo Chiavenato (2008), treinamento é uma forma de gerar lucros, pois 

enriquece o patrimônio da organização, por ser um processo sistemático que 

melhora os comportamentos das pessoas. Afirma ainda, que T&D é um processo de 

mudança comportamental por quatro tipos: transmissão de informações, 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e conceitos. E que pode proporcionar 

internamente: 

• Melhoria da eficiência dos serviços; 

• Aumento da eficácia nos resultados; 

• Criatividade e a inovação nos produtos e serviços oferecidos ao 

mercado; 

• Melhor quantidade de vida no trabalho; 

• Maior qualidade e produtividade; 

• Melhor atendimento ao cliente; 

• Valor agregado; 

 

E externamente agrega em: 

• Maior competitividade organizacional; 

• Assédio de outras organizações aos colaboradores da empresa 

• Melhoria da imagem da organização; 

 

Conforme, Araújo (2014), treinamento se trata de educação profissional que 

objetiva a adaptação do colaborador na sua tarefa em determinada organização, 

preparando-o para exercer seu trabalho. Acrescenta que pode ser aplicado em 

diversos níveis da empresa. 

Treinamento não é apenas um meio de oferecer informação, é chegar ao 

desempenho almejado pela empresa, com o desenvolvimento freqüente de pessoas. 

Desta forma, aconselha-se criar uma cultura que direciona o aprendizado com foco 

em mudanças. Levando em consideração que independente do foco que a 

organização tenha, o T&D será importante para levá-la ao nível de excelência, 

ambos estão direcionados ao aprendizado. 
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Para Milkovich e Boudreau (2013), o desenvolvimento visa melhorar as 

capacidades e motivações dos colaboradores para torná-los peças eficientes e 

fundamentais para a organização. Os dois processos têm o foco em gerar a 

capacitação máxima e permanente do colaborador, ao expandir e explorar o seu 

potencial, geradas por treinamentos, com a capitação de novas CHAs, fazendo com 

que os bons resultados sejam contínuos. 

Treinamento é um apanhado de métodos utilizados para passar aos 

funcionários, sejam eles novos integrantes no quadro de colaboradores da empresa 

ou não, habilidades necessárias para desempenhar funções, afirma Dessler (2014). 

Já na visão de Reginatto (2004), o treinamento auxilia as pessoas para serem mais 

eficientes em suas funções, evitando anomalias, e aumentando a produtividade, 

pois, por meio do mesmo pode-se aprender realizando a tarefa, em que será 

possível reavaliar e ajustar os comportamentos. 

Pacheco (2005) define desenvolvimento como uma projeção de crescimento 

com várias etapas, logo, quando uma pessoa finaliza um estágio, já está pronto para 

avançar e iniciar um novo. Acrescenta que será mais proveitoso quando o individuo 

está exercendo funções que possui mais proximidade e aptidão no que realiza, pois 

se sentirá mais motivado, e haverá mais exploração do potencial de aprendizagem 

do colaborador que está inserido neste processo. 

Pode-se observar que o treinamento e desenvolvimento de pessoas é um tipo 

de educação corporativa e profissional. Mas, o treinamento é um tipo de processo 

educacional para gerar mudanças dentro da empresa, como mudanças 

comportamentais diante de processos e situações. Podendo ser passado 

desenvolvimento de aptidões, transferência de informações, atividades e conceitos. 

É um procedimento com ciclos e etapas bem programados, portanto, quando 

elaborado de acordo com a necessidade da empresa torna-se uma vantagem 

competitiva. Eles completam-se, pois como foi dito acima, visam atender as 

organizações com as competências que necessitam para o colaborador. Portanto, 

treinamento direciona a preparação da pessoa e execução de tarefas, 

desenvolvimento objetiva o crescimento daquela determinada pessoa. Sendo assim, 

o próximo capitulo tratará como o T&D contribui para as empresas. 
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3. T&D: CONTRIBUIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

 

Para empresas que buscam crescimento e excelência no mercado em que 

está inserido, torna-se necessário obter pessoas preparadas e com potencial. É 

neste quesito que o T&D contribui para chegar a tal objetivo. Sendo capaz de 

promover mudanças, já que é um gerador de aprendizado e avanço. Também é um 

investimento que proporciona crescimento continuo.  

De acordo com Chiavenato (2016, p. 2): 

Traz um fabuloso retorno sobre o investimento, talvez o melhor e mais 
elevado diante dos demais investimentos em tecnologias, equipamentos e 
instalações. Trata-se de um investimento no intangível, mas que traz 
retornos tangíveis á organização, ao cliente, á sociedade e, principalmente, 
aos colaboradores envolvidos nesse maravilhoso processo. 

Partindo do pressuposto que o diferencial competitivo está em pessoas, 

tornando necessário que as empresas se direcionem para o capital humano, criando 

um ambiente apropriado para o desenvolvimento dos colaboradores. À medida que 

o capital profissional é alavancado, há um aumento na motivação e desempenho. 

Tudo isso direciona ao sucesso, sendo uma questão de colher bons frutos. 

Isso tem ressaltado a importância das pessoas como patrimônio fundamental 

das empresas. Para que estejam preparadas para as inovações constante do 

mercado, se faz necessário o desenvolvimento constante das pessoas. Tanto que as 

empresas vêm investindo em programas de T&D, como inserção de centros de 

capacitação de habilidades e competências e universidades corporativas, para que 

possuam pessoas capazes de conduzirem a mesma, prestando bons serviços. 

Portanto, vão além de treinamentos, as pessoas necessitam estar em constante 

desenvolvimento. Sendo assim, transcende treinamento de pessoal, torna-se ainda 

mais evidente que é um processo educativo, tanto que em algumas empresas, os 

profissionais de T&D são chamados de educadores, como afirma Gil (2006). 

 De acordo com Falconi, “É necessária a introdução de um novo 

conhecimento para desenvolver novas habilidades dos integrantes de um grupo.” 

(2014, p. 61). Ou seja, o investimento em T&D na organização deve ser uma tarefa 

constante e muito valiosa. 

Precisa estar claro que o treinamento possui sua contribuição organizacional 

no meio do processo, e não no fim. É um canal para chegar a tal. Levando em 

consideração, que o alvo é o avanço. Mas, se não houver desempenho, pode não 
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ser possível chegar ao resultado. O objetivo final da efetuação deverá ser: o 

aumento da contribuição das pessoas para o aumento de resultados da 

organização. Na figura abaixo se apresenta este processo: 

 

Figura 3 – Fluxo para atingir resultados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2016, p. 48). 

O sucesso do T&D não é medido pela melhora das competências individuas 

de cada colaborador, mas sim na sua contribuição no desempenho organizacional. 

Este é um meio eficaz de haver resultados. 

Segundo Chiavenato (2016), ao desenvolver pessoas elas desenvolveram a 

organização, e o seu crescimento individual contribuindo mais facilmente o 

desenvolvimento das equipes, das áreas funcionais e do crescimento acentuado da 

empresa. Noe (2015) agrega que à medida que as empresas reconhecem a 

importância do aprendizado para uma vantagem competitiva e as diferentes formas, 

realizam-se programas de treinamento e desenvolvimento com frequência. Pode-se 

visualizar melhor com a figura a seguir: 

Figura 4 – Contribuição organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2014, p. 308). 

O compartilhamento de criação e conhecimento gera o desenvolvimento do 

capital humano da organização. O treinamento foca em habilidades. E, o maior valor 

para o objetivo está ligado em fazer os colaboradores entenderem todo o processo, 

e motivá-los a fornecer um bom produto. Logo, oferecer um bom espaço físico e 
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tecnologia, para compartilhamento de conhecimento, potencializa o processo, de 

acordo com Milkovich e Boudreau (2013). 

O T&D é uma poderosa ferramenta estratégica para ajudar as empresas a 

alcançar sua vantagem competitiva no mercado de médio e longo prazo, com ele à 

empresa consegue reorganizar suas operações, logo gera um aumento de 

lucratividade. Sendo assim, Noe (2015, p.57) afirma que: 

O treinamento que ajuda os funcionários a desenvolverem as habilidades 
necessárias a realização do trabalho afeta diretamente o negócio. Dar aos 
colaboradores oportunidades de aprendizado e desenvolvimento cria um 
ambiente de trabalho positivo, que apóia a estratégia de negócio atraindo 
novos talentos e motivando e retendo funcionários atuais. 

O aumento de empresas que são classificadas como “empresa de criação de 

conhecimento” tem um crescimento significativo. É comum empresas de vários 

seguimentos e portes investirem nesta ferramenta justamente para conseguir 

crescimento com colaboradores bem preparados, utilizando o T&D como impacto. 

Segundo Ribeiro (2012), o conhecimento tornou-se matéria prima mais 

importante da vantagem competitiva. Ou seja, muitas organizações possuem uma 

gama de conhecimento, mas a forma como é disponibilizada aos seus colaborados, 

é a parte determinante em desenvolvimento, onde pode gerar bons resultados e 

contribuir positivamente. 

Um programa de treinamento pode ser o maior fator de melhora e 

crescimento, ao compreender qualquer tentativa de desempenho ao levar 

conhecimento e aumento de habilidades. Levando em consideração a necessidade 

de uma equipe hábil, produzindo com qualidade, tornando-se uma questão prioritária 

para as empresas. A equipe que propõem o T&D deve estar atenta ao propósito e 

sucesso que mensuram afetar a empresa. De acordo com Dessler (2014, p.174):  

O treinamento tem uma impressionante capacidade de influenciar o 
desempenho, apresentando pontuação mais alta do que avaliação e 
feedback, e fica logo abaixo da fixação de metas em seu efeito sobre a 
produtividade. 

Podem-se listar as principais contribuições do programa, por Chiavenato 

(2008): 

• Preparação imediata para a execução de atividades; 

• Gerar oportunidades para desenvolvimento em cargos atuais e futuros; 

• Mudanças de atitudes para diversos objetivos, sendo um fator que 

agrega clima organizacional agradável, ocasionando a motivação; 
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O Treinamento e Desenvolvimento contribuem em gerar a capacitação do 

individuo, de forma permanente, ao explorar o CHA para aprendizagem e produção, 

com a obtenção de novos CHAs e mudanças de comportamento. Ou seja, aumenta 

o desenvolvimento profissional do colaborador, gerando motivação e continuidade 

de resultados, como afirma Milkovish e Boudreua (2013). 

Uma empresa pode torna-se líder de mercado quando possui recursos humanos 

preparados e comprometidos, fazendo com que a empresa cresça. Desta forma, 

para haver vantagem competitiva é necessário que tenham diferenciais, portanto, a 

contribuição em desenvolver e treinar os colaboradores, é por isso que as empresas 

investem neste programa, ao atingir o desempenho almejado. É importante afirmar 

que independente do foco e da forma que será utilizado pela organização, os 

programas são fundamentais para crescente busca de alcance da excelência. 

Anteriormente investir em maquinários era uma vantagem competitiva grande, de 

uns anos para cá essa percepção mudou, e as organizações cada vez mais 

entendem a importância de investir em capital humano, a fim de desenvolver 

diferencial que as outras empresas não possam obter com facilidade, tornando se 

uma necessidade para esta inserida no mercado. O Treinamento e desenvolvimento 

tornaram-se uma função de apoio ao RH, sendo dinâmico. 

Segundo Milkovich e Boudreau (2013), as mais bem vistas empresas integram o 

treinamento com atividades sistêmicas de RH, incluindo recompensas e 

planejamento das funções, em um trabalho conjunto. O treinamento foi ampliado 

para além da criação de programas, a criação de sistemas que motivem 

colaboradores a aprenderem também de forma informal e compartilhando com 

outros colaboradores. “Há um maior reconhecimento de que a aprendizagem ocorre 

informalmente, além dos limites de uma disciplina de treinamento informal” (NOE, 

2015, p. 4). 

De acordo com isto, tem importância em agregar para as empresas e 

funcionários a necessidade de aprendizagem contínua e a adaptação a novos 

processos utilizando técnicas corretas para a busca de um resultado positivo mais 

rápido, aumentando a vantagem competitiva e o crescimento organizacional. O que 

era direcionado apenas para preparar atividades torna-se também com 

direcionamento para o desenvolvimento de competências comportamentais, como 

processo de melhoria e desempenho, para o sucesso em procedimentos. Desta 

forma no próximo capitulo apresentará sobre a aplicação de todo o processo. 
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4. ASPECTOS DA APLICAÇÃO ESTRATÉGICA DE T&D 

Estratégia é uma forma de chegar a um objetivo, através de um plano ou 

método. E os negócios necessitam ter estratégias para atingir metas 

preestabelecidas. Para implantar o T&D de maneira coerente, é necessário haver 

uma avaliação das necessidades da organização e quais são as prioridades. Desta 

forma, facilitará a formulação e aplicação de estratégias onde exige. Na verdade, o 

T&D pode ser definido como uma estratégia para intervenção. 

Segundo Gil (2006), declara que o diagnóstico de necessidades de 

treinamento (DNT) e planejamentos das atividades, torna-se atividades contínuas e 

descentralizadas, a cargo de dirigentes de unidades organizacionais em conjunto 

com os colaboradores. Portanto, há a possibilidade das necessidades não estarem 

de forma clara, e anteriormente da aplicação haver necessidade de um 

levantamento das mesmas.  

De acordo Milkovich e Boudreau (2013, p.341): 

 O treinamento como impacto requer uma identificação cuidadosa dos 
objetivos, uma avaliação sistemática das alternativas e uma mensuração 
precisa dos resultados obtidos. Em resumo, é uma abordagem 
diagnosticada.  

Desta forma, possui características próprias como analise de resultados, 

preparação do ambiente para suporte do T&D, avaliação da eficácia, entre outros. 

A abordagem diagnosticada como citada acima pode ser chamada de 

levantamento de necessidades. Sendo a primeira etapa do treinamento, pois é a 

identificação das necessidades que um setor ou a empresa como um todo, que nem 

sempre estão de forma clara, sendo necessário levantamento e pesquisas no 

ambiente interno. Chiavenato (2015, p.114) descreve como: “o levantamento das 

necessidades é um diagnóstico dos problemas de treinamento.” 

Conforme a figura a seguir se tornará de fácil a compreensão da forma de 

DNT: 

Figura 5 – Diagnostica de necessidades 

 

 

 

Fonte: Gil (2006, p. 128). 

Para Dessler (2014), uma analise de necessidade de aplicação do T&D, 

devem estar ligada as necessidades estratégicas de longo prazo ou atuais.  Em que 
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possuem planos estratégicos para orientar os objetivos da inserção para que a 

empresa possua recursos humanos que estejam aptos a alavancar projetos ou 

empresas. 

Necessidade de treinamento é a falta de preparo em alguma tarefa, ou seja, o 

que o individuo necessita saber e o que ele sabe ou do que faz e do que deveria ser 

feito. É uma área onde um grupo precisa receber informações para melhorar ou 

aumentar sua eficiência e produtividade. Partindo desse pressuposto o T&D torna-se 

benéfico para a organização, de acordo com Chiavenato (2014). 

É importante levar em consideração que além de definir as necessidades, é 

necessário planejar, implementar e avaliar os resultados e monitorar os processos. 

Para a aplicação do T&D deve-se levar em consideração o seguinte esquema, de 

acordo com Fidelis (2014): 

Figura 6 – Definição de necessidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Fidelis (2014, p. 86). 

 

Segundo Gil (2006), após o DNT, passa para o planejamento das atividades, 
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para alcançar com eficácia o que está sendo proposto, a partir disto se faz 

necessário a criação de um projeto para que possam estar de forma clara às ações 

do treinamento, composto por:  

• Identificação; 

• Objetivos; 

• Justificativa; 

• População-alvo; 

• Conteúdo; 

• Carga horária; 

• Local; 

• Instrutores; 

• Matérias e equipamentos; 

• Custos 

• E outros; 

O plano são as formas que serão necessárias para que o programa aconteça. 

Constituído por: 

• Identificação; 

• Objetivos gerais e específicos; 

• Conteúdo programático; 

• Estratégias de ensino; 

• Recursos instrucionais; 

• Avaliação; 

• Carga horária; 

 

Deve-se levar em consideração que uma boa execução do treinamento segue 

parâmetros, como: qualificação dos instrutores, selecionar que ira treinar, qualidade 

do material, apoio administrativo e cooperação dos gestores. Tudo isto, para que 

atingir as pessoas que irão participar do processo de forma estruturada. A boa 

observação da execução possibilita identificação do desempenho desejado para o 

desempenho real dos colaboradores. 

Logo, podemos especificar sobre avaliações, a etapa final do programa, que 

nada mais é, que a forma de analisar os efeitos do processo, com investigações em 

todo percurso. Desta forma, pode-se considerar como um ponto critico já que será 
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possível identificar se houve retorno positivo ao não, caso a reposta seja negativa, 

se faz necessário a implementação de um segundo plano. Pois é a partir da 

avaliação que pode chegar à conclusão que a aplicação foi bem sucedida ou não.  

Para Chiavenato (2014), as principais formas de analisar se o programa foi 

bem sucedido, são: custo, qualidade, serviço, rapidez, resultados. Se todas as 

respostas forem positivas, o caminho está correto, caso seja o contrário, será 

necessário a implementação do segundo plano, pois o esforço foi inválido. 

 Existem várias formas de aplicação do treinamento e desenvolvimento para 

levar informações cabíveis para desenvolvimento do CHA através de um programa 

estruturado, em relação à utilização, tempo e custo. Podem-se mais uma vez 

entender que o programa ocorre por sequencia e pode considerar-se um processo 

com aplicação continua, ou seja, com ciclo que é renovado cada vez que é 

implementado mais uma vez, portanto, é cíclico e continuo. Há uma gama de 

técnicas, se faz necessária escolha de uma que mais atenda as necessidades da 

empresa, segundo Chiavenato (2008). 

Um programa com uma aplicação estruturada proporciona ao colaborador 

avanços internos e externos, como: melhoria da eficiência, criatividade e inovação 

nas atividades exercidas por cada um, qualidade e produtividade, maior 

competitividade organizacional, melhora na imagem da empresa no mercado, entre 

outras. São diversos os benefícios para a empresa, trazendo soluções para 

situações criticas que podem surgir no futuro.  Levando em consideração que os 

processos completam-se, pois tem o objetivo de alcançar o que a empresa necessita 

no colaborador.  

A aplicação estratégica do T&D visa através de um programa estruturado com 

etapas preestabelecidas, o aperfeiçoamento dos colaboradores e crescimento da 

empresa no mercado. É possível observar que T&D é uma ferramenta que visa o 

desenvolvimento organizacional, mas para que tenha seu objetivo alcançado se faz 

necessário boa condução, e que os colaboradores coloquem em prática o que foi 

fornecido para tornar-se efetivo. 

Levando em consideração o nível de competitividade e mudança no mercado, 

e o surgimento de novas tecnologias e novidades, investir em pessoas tornou-se 

necessidade para crescimento no mercado, logo, visa-se uma aplicação coerente 

em que possam obter grandes resultados e avanços organizacionais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            O treinamento e desenvolvimento é uma ferramenta de contribuição 

organizacional, para aumentar o nível de competitividade no mercado, através de 

métodos estratégicos, com aplicações direcionadas para o objetivo que é almejado. 

Além de contribuir para a empresa, também contribui para as pessoas envolvidas, já 

que serão beneficiadas por uma bagagem de conhecimentos ao serem treinadas ou 

desenvolvidas em determinada atividade. 

Treinamento é um processo educacional que prepara indivíduos para um 

propósito definido, é uma maneira de aumentar o conhecimento, tornar mais hábil o 

colaborador e minimizar erros. Já o desenvolvimento, amplia para crescimento 

profissional na carreira em uma atividade oposta da que o individuo exerce. Eles 

completam-se, pois um direciona a preparação da pessoa e execução de tarefas, e o 

outro direciona o crescimento mais amplo do colaborador. 

Empresas que buscam crescimento e excelência no mercado tornam-se 

necessário obter pessoas preparadas e com potencial. O T&D contribui para chegar 

a este objetivo. Sendo capaz de promover mudanças, já que é um gerador de 

aprendizado e avanço, proporcionando crescimento continuo. Uma empresa pode 

torna-se líder de mercado quando possui recursos humanos preparados e 

comprometidos, fazendo com que a empresa cresça. Para haver vantagem 

competitiva é necessário que tenham diferenciais, portanto, a contribuição em 

desenvolver e treinar os colaboradores.  

A aplicação estratégica do T&D visa através de um programa estruturado com 

etapas preestabelecidas o aperfeiçoamento dos colaboradores e crescimento da 

empresa no mercado. Existem várias formas de aplicação do treinamento e 

desenvolvimento para levar informações cabíveis para desenvolvimento do CHA 

através de um programa estruturado, em relação à utilização, tempo e custo. 

Dada à importância do assunto, o objetivo é que as empresas estejam 

focadas em treinar e desenvolver seus funcionários, já que a evolução de 

tecnologias e processos ocorre constantemente no mercado.  Sendo assim, se faz 

necessário que o RH esteja constantemente alinhando o T&D com as necessidades 

que vem sendo apresentado durante o percurso para a organização se manter 

estrategicamente preparada para as evoluções do mercado. 
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