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RESUMO 

            A competitividade se tornou a grande responsável por muitas mudanças no mundo das 

organizações, já que devido a ela várias empresas começaram a ter uma visão diferenciada e 

até mesmo mais cautelosa, de seus clientes e seus concorrentes. A qualidade é uma dessas 

mudanças, onde o cliente, certo de seus direitos e de sua importância nesse cenário, tem como 

exigência mínima a qualidade de produtos ou serviços. Por isso, muitas organizações focam 

em qualidade de produtos e serviços. Considerando que qualidade não é só oferecer um 

produto de qualidade, mas também um atendimento ou até mesmo um serviço de qualidade, 

podemos dizer que o pessoal  precisa estar apto a oferecer a qualidade desejada pela empresa. 

Portanto, a análise da influência do treinamento na busca da qualidade se faz necessário e 

pode-se observar que tanto a gerência quanto os  funcionários reconhecem a importância do 

treinamento no processo de melhoria contínua. 
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I. REVISÃO DE LITERATURA 

1. Introdução 

A importância do setor de serviços no cenário mundial é indiscutível. Nem 

sempre as empresas dão importância à qualidade dos serviços, apesar de ser um item 

estratégico na competitividade das empresas. As oportunidades que o mercado oferece, 

merecem a atenção das organizações. Daí a necessidade de analisar o mercado de forma mais 

ampla, procurando os nichos que farão com que o conceito, a rentabilidade e a credibilidade 

da empresa cresçam junto aos clientes. É imprescindível que a organização invista em setores 

que tenham a capacidade de gerar melhorias em vários sentidos (LINS, NUNES, LIMA 

2009). 

Segundo a Agência Sebrae de Notícias, “entre 1999 e 2003, o setor de serviços 

cresceu mais que o comércio e a indústria no que diz respeito ao número de empresas e ao 

pessoal ocupado. Em relação ao montante de remunerações, cresceu tanto quanto o comércio 

e mais que a indústria. Um dos principais motivos para o forte desempenho do setor em anos 

é a crescente importância da globalização em muitos serviços”    

A globalização trouxe a expansão de muitas empresas nos mercados do mundo 

inteiro acirrando a concorrência e a competitividade. Os clientes ficaram mais exigentes e as 

organizações para se adaptarem, ficaram mais flexíveis, na tentativa de satisfazer os desejos 

desses clientes. Diante desse cenário competitivo, a qualidade na prestação de serviços passa a 

ser determinante para o sucesso ou o fracasso dessa empresa. 

1.1 Qualidade 

“Qualidade é a adequação ao uso. É a conformidade às exigências”. Esta é a 

definição técnica estabelecida pelo ISO – INTERNATIONAL STANDARDIZATION 

ORGANIZATION, situado na Suíça e responsável pelas normas de Qualidade, em diversos 

setores, no mundo inteiro.  O aspecto objetivo, mensurável da Qualidade, é o processo. É 

através dele que se pode implantar sistemas como o da ISO-9001, por exemplo. (ROTHERY) 

Contudo, quando falamos de Qualidade temos definições mais abrangentes. 

Qualidade tem a ver, primordialmente, com o processo pelo qual os produtos ou serviços são 

materializados. Se o processo for bem realizado, um bom produto final naturalmente virá.  
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A Qualidade reside no que se faz, em tudo o que se faz, e não apenas no que se 

tem como consequência disso (LOBO). Todos os processos de uma determinada atividade são 

importantes. Se os processos forem desenvolvidos com qualidade, o produto final terá 

qualidade.  

Histórico da Qualidade 

Conhece-se a o conceito de qualidade há milênios, sua definição se baseia na 

visão transcendente (igualando a qualidade à “excelência inata”), baseada no produto (vê a 

qualidade como uma variável precisa e mensurável), baseada no consumidor (apoia a ideia de 

que a qualidade está esta diante dos olhos de quem observa, depende da preferência de cada 

cliente), baseada na produção (preocupa-se com a engenharia e a produção) e baseada no 

valor (define qualidade em termos de custos e preços). Recentemente a qualidade se tornou 

função da gerencia, essa função era relativa e voltada para a inspeção, hoje, as atividades 

relacionadas com a qualidade se ampliaram e são consideradas essenciais para o processo 

estratégico, levando a uma percepção dinâmica e ampliada da qualidade, sinalizando a 

integração com diversas outras áreas do conhecimento humano, levando também aos 

conceitos de qualidade ambiental e de vida. A evolução da qualidade pode ser observada 

como: 

Inspeção: Nos primórdios da era industrial quase tudo era fabricado por pequenas empresas 

de artesãos, onde faziam suas próprias inspeções de maneira simples e sem um padrão. A 

inspeção formal passou a ser necessária com o surgimento da produção em massa e a 

necessidade de peças intercambiáveis. Após o período em que foi criada a separação do 

processo de fabricação a inspeção se transformou em processo independente e associado ao 

controle de qualidade. Após as mudanças nos paradigmas do controle de qualidade esse setor 

e denominado hoje como controle estatístico de processo para a melhoria da qualidade. 

Controle estatístico da qualidade: Define-se em dois processos: 1. Controle de processo: foi 

fundamentado para o desenvolvimento das técnicas de controle estatístico da qualidade, 

estruturando organizadamente as etapas de um trabalho ou tarefa, pode-se obter informações 

em relação aos pontos fortes e os pontos que precisam ser melhorados. 2. Amostragem: seus 

usos sistemáticos tiveram maior importância quando os métodos estatísticos e procedimentos 

associados já estão amadurecidos. Deu um avanço nos processos de qualidade, promovendo 

disseminação dos custos e procedimentos. 
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Garantia da qualidade: Após a Segunda Guerra Mundial, a qualidade já era bem aceita no 

ambiente organizacional, com técnicas especificas e resultados efetivos e profissionais 

especializados. Na segunda metade da década de 1950, o Total Quality Control (TQC), 

tornou-se um novo conceito em qualidade, de restrita tornou-se mais ampla, baseada na 

observação de quatro elementos: quantificação dos custos da qualidade, controle total da 

qualidade, engenharia da confiabilidade e zero defeito. 

Gestão estratégica da qualidade: a qualidade é considerada como uma arma contra a 

concorrência, associada ao planejamento estratégico da empresa baseada nas necessidades dos 

clientes. 

Feingenbaum(1994), define o Sistema de Qualidade Total como: 

“ Combinação da estrutura operacional de trabalho de toda a organização documentada em 

procedimentos de gestão e técnicos, efetivos e integrados, para o direcionamento das ações 

coordenadas de mão de obra, máquinas e informações da organização, de acordo com os 

melhores e mais práticos meios de assegurar a satisfação quanto à qualidade e custos.” 

Para  Deming, a qualidade pode ser medida : 

“(...) a qualidade deve ser medida através da interação de três participantes, (...): 

(1) o produto em si; (2) O usuário e como ele usa o produto, como instala e como cuida dele 

(...); (3) As instruções de uso, treinamento do cliente e treinamento da assistência técnica, os 

serviços disponíveis para reparos, a disponibilidade das peças.” 

Para Milet (1997), o conceito de qualidade esta ligado aos produtos e seja medido, 

na cabeça do consumidor, por critérios tais como durabilidade, robustez, facilidade de uso e 

ausência de falhas, entre outros. 

Os serviços possuem características que os diferenciam bastante dos produtos. De 

acordo com TOLEDO (1991, p. 27), são:  Intangibilidade: os serviços têm pouca ou nenhuma 

materialidade. Só existem como experiências vividas. Na maioria dos casos, o cliente de um 

serviço só pode exprimir seu grau de satisfação depois do consumo. Perecibilidade e 

demanda flutuante: a impossibilidade de estocagem e a demanda cíclica exigem planejamento 

e capacidade de previsão de picos.Inseparabilidade: consiste na venda, produção e consumo 

simultâneos.Heterogeneidade: que é a dificuldade de padronização dos serviços por serem 

fornecidos na maioria dos casos por pessoas. 
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A qualidade na prestação de serviços é essencial ao perfeito funcionamento de 

qualquer empresa. Se a empresa busca a qualidade em seus serviços, consequentemente ela 

está buscando a satisfação do cliente. E esse é o segredo para o sucesso, concentrar-se nas 

necessidades e desejos do cliente e superar as suas expectativas. Na busca pela qualidade é 

preciso desenvolver a qualificação dos colaboradores, a otimização das rotinas administrativas 

e o envolvimento de todos no processo de excelência da organização. 

Para tanto é necessário priorizar o Controle da Qualidade em todos os processos, 

produtos ou serviços em que a empresa atua, visando o bem estar do cliente, não apenas 

satisfazendo sua vontade, mas superando suas expectativas, tanto no investimento de novas 

ideias, produtos e serviços, quanto no bom atendimento e na prevenção e eliminação de 

falhas. Atentando para este lado, a principal tarefa do negócio passa a ser a mudança no 

comportamento de um Controle de Qualidade defensivo para ofensivo, solidificando defesas 

contra os fatores de condicionamento internos e externos. Adotando uma postura agressiva 

com objetivos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços, o foco passa a ser a 

satisfação do cliente. 

Um dos fatores que influenciam diretamente o Controle da Qualidade é o 

Treinamento de Pessoas. Partindo do principio que muitos autores consideram o Pessoal 

como principal ativo de uma empresa, a aplicação correta deste ativo profissional passa a ser 

prioridade, e pode ser aumentado quando a empresa oferece meios de potencializar e canalizar 

a capacidade profissional das pessoas e transforma-las em resultados práticos e positivos para 

organização. Há pontos importantes a serem analisados, e os critérios para o Treinamento de 

Pessoal se dá através de um levantamento das necessidades dos funcionários, com trabalho 

diário para aumentar a capacitação da equipe, caracterizando as capacidades úteis e 

necessárias para o sucesso da empresa, afinal o preparo e desenvolvimento da equipe é uma 

grande responsabilidade do líder. 

1.2 Treinamento de Pessoas 

O treinamento é uma instituição fundamental na gestão empresarial. Isso se deve à 

relação entre competência e otimização de resultados. No século XVIII o “sistema de fábrica” 

tornou-se obsoleto para se atingir a eficácia na competência profissional. A partir de 1880, a 

atenção estava mais voltada para o trabalho especializado do que para habilitação profissional. 

O treinamento começou a ser sistematizado garantindo a atualização das habilidades dos 
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trabalhadores, diminuição de erros e ampliação da capacidade para realizar tarefas. A partir de 

1886 surgiram novas ideias entre as empresas neste sentido, como nos Estados Unidos, com a 

criação de escolas particulares ou governamentais dedicadas à capacitação profissional, onde o 

estudante frequentava a escola e trabalhava na fábrica em períodos de tempo semelhantes, ou 

até mesmo escolas na própria fábrica. Nos anos 1920 o treinamento já era instituição 

tradicional evoluindo qualitativamente. A partir dos anos 1930 já era parte integral da 

estratégia empresarial, resultando de muitos experimentos e teorias por parte das ciências 

comportamentais, nos anos 1970 já consideravam o treinamento como uma alternativa para 

autoridade gerencial na cadeia de eventos da eficácia. Assim, o treinamento foi se tornando de 

elemento técnico para elemento estratégico nas organizações. 

Segundo Chiavenato (1998), o ser humano durante sua educação recebe 

influência, enriquece e modifica seu comportamento dentro de seus próprios padrões pessoais. 

Continua o autor afirmando que “treinamento é o processo educacional, aplicado de maneira 

sistemática e organizado, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 

habilidades em função de objetivos definidos” (CHIAVENATO).   

Hoje em dia é cada vez maior o número de organizações que buscam o 

aprimoramento pessoal e para isso a área de treinamento é fundamental para o 

desenvolvimento e o crescimento dos colaboradores, demonstrando a importância do 

aprendizado. Os avanços tecnológicos; as mudanças políticas, econômicas e culturais tem 

forçado as empresas cada vez mais a manterem-se ativas dentro do mercado, investindo em 

programas de qualificação profissional. Com o treinamento dentro da organização, a empresa 

busca ter bons resultados quanto à produtividade e o rendimento dos colaboradores. As 

aplicações do treinamento dentro da organização possibilitam resultados diferenciados, tanto 

qualitativos quanto quantitativos entre os treinados mostrando a importância e os benefícios 

que podem trazer para a organização.  

Ao longo dos anos ocorrem muitas mudanças nas organizações, que para 

atingirem seus objetivos dependem de pessoas motivadas e bem preparadas para a 

competitividade do mercado. O treinamento tem como finalidade contribuir para tornar as 

pessoas competentes e capazes de exercer suas atividades, trazendo um grande retorno para o 

profissional e para a empresa, além de aumentar a capacidade para as funções atuais e 

prepará-las para as novas. O objetivo do treinamento é obter resultados em curto prazo, onde 
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as pessoas aprendem conhecimentos e habilidades das quais podem executar suas atividades 

dentro das organizações. 

O indivíduo é profundamente influenciado no meio em que vive, trabalha e 

desenvolve suas habilidades e conhecimentos em vários grupos de sua referência como: lar, 

escola, trabalho, igreja, recreação etc. 

 Chiavenato (1998) ainda comenta que o treinamento é um processo em curto 

prazo aplicado de maneira organizada, onde as pessoas aprendem os conhecimentos, 

habilidades e atitudes para atingir objetivos definidos. Ele define esse treinamento da seguinte 

forma: 

Conhecimento + Habilidades + Atitudes = Competência 

Segundo Marras (2000) o treinamento é um processo em curto prazo com o 

objetivo de esclarecer os conhecimentos adquiridos, as habilidades e as atitudes. Cada 

trabalhador analisa e faz uma reflexão total da sua bagagem, de tudo que ele tem de bom e 

melhor para o seu desenvolvimento. Treinar funcionários hoje é o mesmo que investir, pois 

são facilmente recuperados através dos resultados obtidos por eles mesmos. 

Para Gil (1994), o treinamento nas empresas tem como finalidade abranger 

aspectos psicossociais do indivíduo para capacitá-los ao desempenho de suas tarefas a fim de 

incluir os objetivos voltados ao relacionamento interpessoal. 

No decorrer do treinamento existe objetivos dos quais dois são de suma 

importância: os objetivos específicos e os objetivos genéricos. Os objetivos específicos devem 

ser realizados com treinamentos claros e precisos de acordo com as necessidades 

estabelecidas, sendo eles com formação profissional, especialização ou reciclagem. Os 

objetivos genéricos são aqueles que trazem a oportunidade de levar o empregado a 

desenvolver sua motivação dentro da organização. O retorno desse treinamento é levar a 

qualidade e a produtividade para dentro da organização. 

Alguns especialistas em RH conceituavam o treinamento como uma forma de 

adequar cada pessoa ao seu cargo desenvolvendo a força de trabalho dentro da organização, 

hoje é considerado um processo educacional aplicado de maneira sistemática e organizada, 

pelo qual as pessoas aprendem conhecimento, atitudes e habilidades em função de objetivos 

definidos e um meio para alavancar o desempenho do cargo. Modernamente considera-se 

como um meio de desenvolver competências nas pessoas pra que elas se tornem mais 
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produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 

organizacionais, e se tornem mais valiosas. Engloba a transmissão de conhecimentos 

específicos relativos ao trabalho, atitudes frente aos aspectos da organização, da tarefa e do 

meio ambiente, e desenvolvimento de habilidades. Envolve quatro tipos de mudanças de 

comportamento:  

1)Transmissão de informações: repartir informações entre os treinados como um 

corpo de conhecimentos.  

2)Desenvolvimento de habilidades: habilidades e conhecimentos diretamente 

relacionados com o desempenho do cargo atual ou possíveis ocupações futuras.  

3) Desenvolvimento ou modificação de atitudes: mudança de atitudes negativas 

para atitudes mais favoráveis entre os trabalhadores, aumento de motivação, desenvolvimento 

da sensibilidade do pessoal de supervisão quanto ao aos sentimentos e reações das outras 

pessoas.  

4) Desenvolvimento de conceitos: Conduzido no sentido de elevar o nível de 

abstração e conceituação de suas ideias e filosofias. 

Os principais objetivos do treinamento são: 

 Preparar o pessoal para execução imediata das tarefas; 

 Proporcionar oportunidade para continuo desenvolvimento pessoal; 

 Mudar a atitudes das pessoas, criando um clima mais satisfatório entre os 

empregados. 

 

Dentro da organização o Treinamento e o Desenvolvimento têm conceitos 

diferentes. O Treinamento é voltado para condicionar os funcionários na execução de suas 

tarefas e o desenvolvimento ele é voltado para o crescimento dos funcionários, através de seus 

conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes. O Desenvolvimento inclui não apenas o 

treinamento, mas também a carreira e outras experiências que vão surgindo no decorrer do 

processo. Ele tem o foco voltado para os novos cargos onde são abertos na organização com 

novas capacidades e habilidades a serem aprendidas pelo empregado. 
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O Desenvolvimento busca uma visualização a médio e curto prazo onde desperta 

as potencialidades dos funcionários que busca o aumento das suas competências, agregando 

valor pata dentro das organizações e mostrando todo o conhecimento adquirido durante o 

processo de treinamento. Com o Desenvolvimento de Pessoas, as organizações investem mais 

em seus colaboradores, tornando-os mais eficientes e eficazes, esse conhecimento é muito 

importante para o cargo que esses colaboradores ocupam. 

 

Para planejar um treinamento é necessário primeiro incentivar o funcionário, para 

que ele busque conhecimentos para seu auto-desenvolvimento. O gestor deve conscientizar da 

importância do auto-desenvolvimento e buscar o aperfeiçoamento contínuo, fazendo que s 

sinta valorizado pela empresa, dando-lhe oportunidade de crescimento pessoal e profissional. 

O gestor deve se preocupar com o desenvolvimento e a capacitação de sua equipe e ter 

cuidado para que receba o treinamento adequado. 

Educação corporativa: Muitas organizações estão caminhando gradativamente do 

T&D (Treinamento e Desenvolvimento) para a educação corporativa. A diferença esta em que 

o T&D por sua própria natureza e configuração, é quase sempre local, tópico, just in time, 

reativo, microorientado, e agregador. A educação corporativa apresenta a vantagem de ser 

holística, sistêmica, proativa e sinérgica. Futuramente as empresas precisarão aprender a 

aprender; desenvolver a comunicação e colaboração; raciocínio criativo solução de problemas; 

conhecimento tecnológico; conhecimento global dos negócios, desenvolverem a liderança, 

implementar o sistema de autogerenciamento da carreira e etc. Em resumo, fazer a mudança 

acontecer, viver a mudança e encarar a complexidade a incerteza. 

Coaching : Significa um esforço conjugado de desenvolvimento pessoal, um 

processo de aconselhamento e de encarreiramento, é um processo de liderança inovadora, que 

envolve duas pessoas, o líder e o subordinado representados pelo coach e o aprendiz. Baseia-

se num vinculo que impulsiona talentos, cria competências e estimula potencialidades. O 

coach lidera, orienta, guia, aconselha, treina, desenvolve, estimula, impulsiona o aprendiz 

enquanto ele aproveita o impulso e direção para aumentar seus conhecimentos, melhorar o que 

já sabe aprender coisas novas e deslanchar seu desempenho. 

 

1.2.1  Etapas do Treinamento 
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No decorrer das mudanças organizacionais o comportamento das pessoas, além da 

aprendizagem e treinamento, deve começar a ser desenvolvido através de diagnósticos de suas 

necessidades. Para as empresas esses níveis de treinamento serão muito importantes, pois as 

atividades devem ser bem planejadas desenvolvendo pessoas de todos os níveis, onde deve se 

escolher quem será treinado e o que deve ser aprendido. Com esses treinamentos as pessoas 

dentro das organizações estarão se desenvolvendo entre os níveis de eficiência atual para o 

nível de eficiência desejada.  

Segundo Chiavenato (1998), o treinamento é o ato de fornecer meios pelos quais 

possibilitam a aprendizagem. Esse treinamento é um processo de ciclo contínuo cuja 

sequência mostra as quatro etapas no decorrer do desenvolvimento. Esse processo começa 

com o levantamento das necessidades que são os diagnósticos da situação. Diagnóstico é o 

levantamento das necessidades do treinamento a serem satisfeitas, partindo para a segunda 

etapa vem a decisão quanto a estratégia que seria a programação de treinamento, logo adiante 

se faz a implementação ou a ação que nada mais é do que a execução do treinamento e por 

fim a avaliação e controle que seria a avaliação dos resultados. O diagnóstico visa fornecer à 

unidade de treinamento dentro das organizações, planejamento, organização, controle, 

motivação, liderança, comunicação e tomada de decisões dentro da empresa. 

Para Marras (2000), o diagnóstico representa um levantamento ao plano de 

treinamento. Esta seria a primeira etapa do treinamento. Comenta também que: “O 

levantamento das necessidades responde basicamente a duas questões iniciais: 

1) Quem deve ser ensinado? 

2) O que deve ser aprendido? 

Nesta etapa tudo começa, os colaboradores e os treinadores devem saber porque 

irão treinar e desenvolver dentro das organizações. No decorrer desse processo vão ser 

analisadas as pessoas que precisam de treinamentos, as que estão com mais dificuldades para 

desenvolver e efetuar suas tarefas, para que as mesmas possam corrigir seus erros. Sendo 

assim elas estarão bem preparadas quanto ao conhecimento e rendimento relacionados à sua 

produção. 

A segunda etapa seria o Planejamento e Programação, onde o treinamento e 

desenvolvimento têm um papel importante. Nesta etapa cabe ao planejamento, organizar as 

prioridades entre o que é necessário e o possível dentro dos recursos disponíveis. Ele também 

analisa, coordena as ações implantadas dentro do módulo de aprendizagem, conforme o 

planejado (Marras 2000). 
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A etapa do planejamento visa abordar o que vai ser aprendido dentro do 

treinamento, o que vai ser ensinado pelos treinadores e o que vai ser avaliado no decorrer do 

processo, sendo assim os treinados tirarão o máximo de aprendizado possível. 

A terceira etapa é a execução do treinamento onde é aplicado tudo o que foi 

planejado e programado. Nesta etapa existem duas grandes preocupações durante a execução 

que seria: a qualidade da aplicação dos módulos e a eficiência dos resultados. Esta etapa é 

muito importante, pois há muita comunicação. Todas as pessoas dentro do processo de 

treinamento devem ser claras e objetivas. Os indivíduos devem ter muito conhecimento, pois 

irão passar por processos decisivos(Marras 2000). 

E por fim a quarta etapa que nada mais é do que a avaliação do treinamento que 

tem por finalidade aferir os resultados conseguidos durante tudo o que foi planejado e 

esperado pela organização (Marras 2000). 

Nesta etapa são acompanhados todos os processos para que não apresentem erros 

e falhas. Deve-se também ocorrer no tempo certo e estipulado pela organização para que a 

mesma possa verificar o grau de acertos esperado. As quatro etapas do treinamento envolvem 

os diagnósticos da situação apresentada, a tomada de decisão quanto a estratégia para a 

solução do problema, a implementação da ação, a avaliação e o controle dos resultados que 

aparecerão dentro das ações apresentadas no decorrer do treinamento. 

 

1.2.2  Levantamento da Necessidade do Treinamento 

Para as empresas terem um bom resultado esperado com o programa, elas devem 

realizar um levantamento das necessidades junto com os funcionários. Esse levantamento 

ganha espaço dentro da empresa, à medida que ela cresce. Os Gestores de Recursos Humanos 

devem ficar atentos aos tipos de treinamentos adequados à empresa, pois não são todos os 

funcionários que necessitam ser treinados. Aos que necessitam, eles proporcionarão um alto 

grau de conhecimentos e habilidades, com isso a empresa proporciona o treinamento. Para se 

fazer um levantamento de maneira correta e garantir a eficácia da necessidade desta 

ferramenta, antes de aplicá-la, deve-se realizar uma avaliação de desempenho e as 

competências dos funcionários, o qual é de estrema importância a participação de todos para 

que se comprometam com os resultados almejados. A realização desse levantamento é 

importante dento da empresa para se obter diagnósticos reais evitando gastos desnecessários 

para a empresa futuramente. 
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Os funcionários, dentro desse levantamento, vão estar cientes da avaliação 

aplicada e das oportunidades das novas funções que irão surgir. Ao término de cada 

treinamento aplicado serão divulgados todos os resultados alcançados. O levantamento das 

necessidades de treinamento tem como objetivo apoiar o plano de desenvolvimento individual 

de acordo com as necessidades dos colaboradores e também melhorar os processos de 

trabalho dentro das áreas e suas organizações considerando que as demandas são bastante 

urgentes e importantes. 

Para Dessler (2003) o primeiro passo é determinar se realmente o treinamento é 

necessário. Os funcionários nessa etapa determinam as habilidades necessárias para cada 

cargo atual e também para cargos futuros. As necessidades são diferenças onde as pessoas 

sabem e fazem aquilo que são determinadas na carência atual de cada um. 

De acordo com Carvalho (2001, p. 29), “o levantamento é um diagnóstico o mais 

amplo e complexo possível de três áreas decisivas da empresa”, a saber: 

Análise da Empresa: Indica onde o treinamento é feito e se de fato necessário e 

inadiável. 

Análise do Trabalho: Indica como deve ser feito o trabalho do funcionário que vai 

ser treinado. 

Análise do Comportamento do Funcionário as ser Treinado: caracteriza o 

conhecimento, habilidades e atitudes do colaborador a ser formado. É um diagnóstico mais 

amplo e mais complexo possível dentro das áreas decisivas da empresa. 

Segundo Marras (2000) o levantamento de necessidade de treinamento engloba 

uma pesquisa onde analisa e detecta carências cognitivas com relação ao trabalho. O 

Levantamento das Necessidades de Treinamento nada mais é do que o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes onde os funcionários têm exigências dentro das 

organizações referentes ao seu perfil dentro do cargo ocupado por eles. 

A pesquisa sobre o levantamento das necessidades de treinamento não é uma 

tarefa fácil, ela envolve muita dedicação dos especialistas formados na área. Às vezes nós 

mesmos trabalhamos sobre pressão para obterem bons resultados imediatos. Existem vários 

métodos para determinar quais as habilidades, os conhecimentos e as competências que 

devem ser focalizadas para determinar e estabelecer uma estratégia de treinamento. Devem 

avaliar o processo produtivo da empresa localizando as críticas, barreiras, pontos fracos estes 

relacionados ao desempenho das pessoas, os custos, etc. 
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Para Ferreira (1997)dentro do levantamento das necessidades de treinamento, 

surgem muitos problemas no decorrer do treinamento, mas que é preciso fazer um 

levantamento racional de todas as necessidades a fim de identificar quais são os problemas 

apresentados, para depois seguir adiante com o que foi planejado. Neste caso precisa estar 

presente o especialista de treinamento o qual vai acompanhar todo o processo abordado e 

apresentar as organizações. O diagnóstico deve ser bem planejado e elaborado em função das 

características apresentadas pela empresa. 

 

Chiavenato (1988) comenta que: “O levantamento de necessidade de treinamento 

deve fornecer as seguintes informações para que possa traçar a programação de treinamento”. 

O QUE deve ser ensinado? 

QUEM deve aprender? 

QUANDO deve aprender? 

ONDE deve ser ensinado? 

COMO se deve ensinar? 

QUEM deve ensinar? 

 

1.2.3 Planejamento do Treinamento 

Planejar é todo processo que define os objetivos e a abordagem necessária para a 

realização do treinamento. O planejamento em si segue o processo diagnosticado perante as 

necessidades no decorrer do treinamento. Esse planejamento deve ser realizado dentro dos 

princípios das organizações, e em sua realização, a empresa de um modo geral vai depender 

muito de um público alvo, da cultura das organizações, dos recursos físicos, humanos e 

também de recursos disponíveis para o andamento do processo de treinamento e 

desenvolvimento. 

Segundo Carvalho (2001) o planejamento é uma atividade gerencial que seleciona 

o que vai ser dado e aprendido, isto é, o planejamento é o que vai apontar os programas e os 

procedimentos que serão passados para os funcionários para que possam atingir as metas 

propostas pela empresa. Para o autor três fatores são importantes para a realização desse 

planejamento, ou seja: 

Coordenação: o executivo planeja os objetivos garantindo uma ação lógica e 

eficaz tanto para si própria como para os colaboradores, garantindo as metas dos planos. 
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Criatividade: esta fase é quando o gerente concebe o planejamento, antecipando e 

solucionando os problemas existentes. 

Adaptação: aqui o executivo altera as atividades no decorrer do desenvolvimento 

para enfrentar as mudanças que ocorrem diante das situações novas que vão aparecendo. 

De acordo com Gil (1994) o planejamento é “um processo desenvolvido a partir 

da realidade fornecida pelo diagnóstico e que visa proporcionar com a máxima eficácia 

possível o desencadeamento das ações necessárias para os objetivos pretendidos”. 

O planejamento age antes dos fatos acontecerem, identificando os profissionais 

que ocupam por vagas necessárias para a realização das missões dentro das organizações. O 

planejamento do treinamento é uma decorrência do diagnóstico das necessidades de 

treinamento. Geralmente os recursos colocados à disposição do treinamento estão 

relacionados com a problemática diagnosticada (Chiavenato 1998). 

As pessoas de um modo geral procuram empregos, elas iniciam caminhos que 

nem sempre são os que na verdade gostam e escolhem, mas só pelo fato das circunstâncias 

obrigarem e as oportunidades que surgem naquele momento. 

Os funcionários num determinado momento planejam suas carreiras, mas nem 

sempre encontram oportunidades dentro da empresa em que trabalham. Esses mesmos 

funcionários trazem consigo habilidades e conhecimentos para o seu desenvolvimento 

profissional e o seu comportamento com a empresa, preocupado com o seu próprio bem estar 

e o bem estar da organização. 

1.2.4 Execução do Treinamento 

A execução do treinamento é definida como a realização do treinamento após todo 

o andamento do processo de levantamento e planejamento. Para que a realização da execução 

do treinamento seja elaborada com sucesso é preciso que todos os processos anteriores devam 

estar todos analisados e aprovados pelo setor responsável dentro da empresa, para que se 

tenham bons resultados. 

Segundo Marras (2000) “a execução é a prática do que foi planejado e 

programado para atender as necessidades que ocorrem na organização.” Gil (1994) aborda 

que: “A execução do treinamento centra-se na relação instrutor - treinando”. Durante a 

execução as pessoas treinadas poderão ser situadas em qualquer nível de organização onde 

esperam adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes para o desempenho de suas 

atribuições (Gil 1994). 
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Para Chiavenato (2010) “a condução, implementação e execução do programa de 

treinamento é terceira etapa do processo. Há uma sofisticada gama de tecnologia de 

treinamento. Existem várias técnicas para transmitir as informações necessárias e desenvolver 

as habilidades requeridas no programa de treinamento.” 

O treinamento pressupõe uma relação de instrução X aprendizagem. A Instrução é 

o ensino organizado de certa tarefa ou atividade. Aprendizagem é a incorporação daquilo que 

foi instruído ao comportamento do indivíduo. Portanto, aprender é modificar o 

comportamento em direção ao que foi instruído (Chiavenato 1998). 

Depois de terminada a elaboração do treinamento, começa-se a fazer a execução, 

o qual é convocado todos os funcionários participantes do treinamento. Nesta fase da 

execução os treinadores irão deparar também com funcionários desmotivados e 

desinteressados. Esses funcionários não estão preparados e não estão cientes da importância 

do treinamento para sua vida profissional e até mesmo pessoal. Neste caso os treinadores 

deverão passar para os funcionários seus pontos fortes incentivando-os a se integrar mais na 

equipe e mudar seu ponto de vista em relação a sua própria pessoa, fazendo com que eles 

enxerguem seu próprio valor. 

1.2.5 Avaliação do Treinamento 

A avaliação do treinamento nada mais é do que a avaliação de todos os resultados 

obtidos durante o processo. Dentro do processo de avaliação vão ser analisados todo o 

treinamento feito com os treinados e verificar se durante o treinamento houve falhas para que 

possam ser imediatamente corrigidas. Essa avaliação será feita desde o processo inicial que é 

a estrutura aplicada até a execução do treinamento. É fundamental esse controle de processo, 

pois não só é importante para os organizadores do desenvolvimento estratégico, mas também 

para as empresas que esperam bons resultados dentro de suas organizações. 

Dessler (2003) coloca a avaliação como a relação entre o desempenho atual ou o 

passado dos funcionários e os seus padrões de desempenho. Diz também que dentro dessa 

avaliação pode-se aplicar um feedback ao funcionário para ajudá-lo, eliminando 

comportamentos desnecessários que impedem que cresçam no decorrer do desenvolvimento. 

Para Carvalho (2001, p. 115), a avaliação de treinamento nos dias de hoje é muito 

válida, a saber “a avaliação do treinamento é qualquer tentativa no sentido de obter 

informações (realimentação) sobre os efeitos de um programa de treinamento e para 

determinar o valor do treinamento à luz dessas informações.” O autor diz ainda que a 

importância para esta avaliação de treinamento não é tarefa muito fácil, pois estão lidando 
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com o comportamento humano e atingindo resultados. Comenta também que a avaliação 

determina as habilidades e os conhecimentos dos treinados, que estão contribuindo para 

atingir metas que a empresa almeja. 

Apurar resultados significa avaliar o desempenho de cada empregado, em função 

dos padrões estabelecidos e os resultados obtidos. É uma atividade que só o chefe e até 

mesmo o gerente de recursos humanos poderá realizar. E a partir da avaliação incluem-se 

também as investigações feitas durante e depois do treinamento. 

Segundo Marras (2000), essa é a última etapa do processo de treinamento, onde se 

alinha os resultados conseguidos, planejados e esperado pela organização. 

Chiavenato (2010) afirma que  a etapa final é a avaliação do programa de 

treinamento onde verifica a eficácia, isto é, verifica se realmente atendeu as necessidades da 

organização, das pessoas e também dos clientes. Existem medidas para avaliar o treinamento 

são: 

1) Custo: é o valor investido no programa. 

2) Qualidade: como o programa atendeu as expectativas. 

3) Serviço: se o programa atendeu as necessidades dos participantes. 

4) Rapidez: se o programa se ajustou aos novos desafios oferecidos. 

5) Resultados: quais os resultados que o programa ofereceu. 

 

Chiavenato (1985) comenta sobre alguns dados que poderão servir como 

avaliação do resultado do treinamento: 

1. Aumento da produtividade; 

2. Melhorias na qualidade dos resultados; 

3. Redução dos Custos (retrabalhos, etc.); 

4. Otimização da eficiência; 

5. Otimização da eficácia; 

6. Modificação percebida das atitudes e comportamentos; 

7. Elevação do saber (conhecimento, conscientização); 

8. Aumento das habilidades; 

9. Redução do índice de acidentes; 

10. Melhoria no clima organizacional; 

11. Aumento da motivação pessoal; 

12. Redução do absenteísmo. 
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Após a realização de treinamentos, o empregado aprende tudo sobre suas 

necessidades e atividades da empresa, onde possibilita a utilização dos conhecimentos para o 

crescimento da organização. A avaliação é muito importante para o sucesso dos colaboradores 

dentro das organizações. 

Os gestores podem avaliar o trabalho dos colaboradores e também o ambiente de 

trabalho, pois, assim eles mostrarão seu desempenho e proporciona seus pontos positivos e 

negativos através do trabalho executado no seu dia-a-dia. Nesta etapa após terminar o 

treinamento devem ser avaliados os funcionários e dizer a eles o grau de conhecimento que 

tiveram durante o treinamento e a importância e o valor que tiveram. Espera-se que haja um 

aumento da produtividade, mudanças no comportamento dos funcionários, melhoria no 

ambiente de trabalho, redução de acidentes de trabalho, redução de custos, rotatividade etc. 

 

 

1.3 O Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas como Ponto Essencial no 

Processo de Qualidade 

Um requisito importante da atualidade é a criação de um “valor adicionado”, 

como uma estratégia de competitividade entre as organizações. A condição de menor preço é 

insuficiente ao cliente no ato da compra, valendo mais quem oferece maior benefício em 

função do custo. Por isso é necessário por parte das organizações um movimento que envolva 

diferenciais que a tornem competitivas. Não se deve levar em consideração apenas o custo ao 

se definir a competitividade. A competitividade se refere a uma capacidade, uma atitude 

particular, um estado ou atributo da empresa, um modo de funcionamento que é coerente com 

a realidade do mercado que a organização está inserida onde se enfrenta ameaças e desafios 

cotidianos que necessitam ser superados. (GARVIN, 2002) 

O diferencial competitivo das empresas são as pessoas, pois são elas que 

promovem e mantém o sucesso organizacional. Desta forma exclui-se a ideia de que o foco é 

apenas no cliente, o profissional que colabora com o crescimento da empresa é promovido e 

entende-se que para que a satisfação chegue no cliente, tem que passar primeiro pelos 

colaboradores. 

Existe ampla variedade de meios disponíveis que as organizações podem 

desenvolver seus recursos humanos. Os novos paradigmas estão focalizados na mudança, 

como na nomenclatura, por exemplo, de alguns termos como “Recursos Humanos”, que 
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parece definir o homem como um mero “recurso”, vem sendo substituído por “Talentos 

Humanos” e as pessoas, por “potencial Humano”.  

Nesse contexto, o presente estudo objetiva analisar como a Concessionária de 

Veículos treina seus colaboradores e se o treinamento influencia na qualidade do serviço 

prestado. 

II. DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

2. Problema de Pesquisa 

A Concessionária de Veículos é uma empresa pioneira, foi a primeira revendedora 

da marca de carros que ela representa, a se instalar na região. Trabalha com a venda de carros 

novos e seminovos e manutenção de veículos que é chamada de Assistência Técnica. Fundada 

em 20 de Agosto de 1962 iniciou suas atividades em Barra Mansa, permanecendo neste local 

até o fim do ano de 1969, quando sua sede foi transferida para o atual endereço em Volta 

Redonda. 

Em Novembro de 1986 a empresa foi adquirida por um grupo familiar que 

permanece a frente dos negócios. Em Julho de 2004 deu-se início a atual administração que 

mantém a busca por transformar nossos clientes em verdadeiros amigos prestando serviços de 

qualidade e atendimentos de excelência. 

Com a credibilidade passada aos clientes da região foi possível expandir os 

negócios. Em Março de 2006, a unidade Angra dos Reis; e em Março de 2007, a unidade 

Barra do Piraí foram incorporadas ao grupo. Outro importante segmento da Concessionária é 

a loja de seminovos, inaugurada em Setembro de 2007. 

O público-alvo da oficina são os clientes que querem manter a garantia do seu 

veiculo, os veículos tem 1 ano de garantia total e 3 anos de garantia de motor. O pré- requisito 

para ter essa garantia é cumprir o plano de manutenção que é a realização das revisões de 6 

em 6 meses ou de 10.000km em 10.000km, prevalecendo o que chegar primeiro. O maior 

número de clientes da oficina são esses clientes que querem manter a garantia do veículo, 

porém a oficina atende a todos os tipos de reparos, até mesmos os de veículo que estão fora do 

período da garantia. 

A empresa desenvolve treinamentos conforme as necessidades apresentadas em 

cada area, buscando essa informação principalmente com os gerentes responsáveis. Além 
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disso ela conta com a estrutura de treinamento oferecido por sua Marca, chamada de 

Academia.  

 A Academia é constituída por profissionais da fábrica da Marca e possui uma 

estrutura física na fábrica e possui um site chamado Academia Interativa, onde atende toda a 

Rede de Concessionárias. A Academia tem como objetivo o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nos diversos processos que envolvem a 

prestação de serviço da Rede de Concessionárias, colaborando para a máxima qualidade do 

trabalho que é apresentado para o mercado.  

 

Público Alvo 

Treinamento e Desenvolvimento de todos os públicos passíveis de treinamento da 

Rede de Concessionárias, mantendo-os atualizados com conhecimento da tecnologia de ponta 

relativo a: Produto, Marca e Sistemas. 

 

Interação Concessionária x Marca 

Para melhor comunicação e interação entre as concessionárias e a Marca a 

Academia requer em cada concessionária um COD, Consultor de Desenvolvimento. O COD é 

um profissional da concessionária, que desenvolve a função ao qual foi contratado pela 

empresa e aceita exercer a atividade de COD. Nessa atividade o profissional é responsável 

pelo treinamento e desenvolvimento na sua Concessionária, atuando em parceria com a 

Academia. 

Entre suas principais atribuições estão: 

– Planejar e organizar as atividades de treinamento e desenvolvimento 

   das equipes da Concessionária; 

– Estimular o acesso e realização; 

– Gestão do desenvolvimento dos profissionais da Concessionária; 

– Inscrições Eletrônicas nos cursos ofertados pela Academia Volkswagen; 

– Manutenção de cadastros de funcionários da Concessionária; 

– Acompanhamento e Análise do Índice de Capacitação 

 

Método 

O Plano de Formação tem como objetivo desenvolver e capacitar os profissionais 

da Rede através de cursos e certificações, organizados em trilhas específicas por função. Tais 
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planos contemplam conteúdos atualizados e afinados com as estratégias da Marca e Rede, 

acompanhando a evolução e as exigências dos Clientes. Através do Plano de Formação o 

profissional se desenvolverá de forma contínua, maximizando seu desempenho dentro da 

Concessionária e adicionando VALOR aos Clientes. 

 

Fonte:Site gestaodeperformance.com.br 

 

Ilustração 
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Abordam conteúdos diversos e exigem uma base mínima de conhecimento 

para que haja um bom aproveitamento do treinamento. 

 

 Escolas Volantes 

Atividade de treinamento conduzida por um profissional da Fábrica que 

realiza, na própria Concessionária, treinamento direcionado a problemas 

reais, do dia-a-dia, conforme diagnóstico feito no início dos trabalhos. 

 

Eventos especiais 

São programas como: Lançamento, Reuniões Técnicas, Workshops. 

 

 

 

 

Treinamento Online: 

 E-click - Cursos on-line de fácil assimilação e navegação. 

 

 Raio X-  Apresentação interativa dos veículos da Marca. 

 

 E-Interação: Comunicados – escritos e em vídeo – enviados pela 

Academia através de email para os Gerentes e CODs das Concessionárias, 

que, ao recebê-los, têm como tarefa divulgá-los para suas respectivas 

equipes 
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Este estudo tem como objetivo analisar se os treinamentos realizados com os 

colaboradores da oficina da Concessionária em questão refletem na qualidade do serviço. 

 

3.  Metodologia 

A pesquisa é um processo que busca o conhecimento, o tratamento, as 

transformações, o que implica no aprendizado dentro do tema abordado. Contudo a pesquisa é 

trabalhada despertando o conhecimento do pesquisador, dominando conteúdos teóricos, 

aprofundando-se nas técnicas e realizando-as quando há problemas e não se tem informações 

suficientes para solucioná-las. 

Segundo Gil (1991, p. 19), pesquisa é:  

“Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de 

informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível 

se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao 

problema”. 

No decorrer deste trabalho a investigação baseia-se na pesquisa bibliográfica, 

onde abrange o método da leitura, da análise, da interpretação de livros. Trata-se se uma 

leitura sistemática fazendo com que todo o acompanhamento seja através dos fundamentos 

teóricos do estudo. A pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer diferentes 

contribuições sobre determinado tema. Ela dá suporte a todas as fases existentes dentro da 

pesquisa, auxiliando a definição do problema, a determinação dos objetivos, a construção das 
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hipóteses, a fundamentação da justificativa, a escolha do tema tem uma profunda importância 

dentro da elaboração do relatório final. 

Para Gil (1991, p. 48), a pesquisa bibliográfica é:  

“Desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 

trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas.” 

Logo, além da pesquisa como um todo e da pesquisa bibliográfica, ela se 

classifica também como estudo de caso, onde consiste na observação de um contexto onde o 

pesquisador tem o interesse em observar não só o ponto de vista do processo, mas também 

procura observar a ocorrência que há dentro do estudo abordado. 

Gil (1991, p. 58-59) o estudo de caso é: 

 “Caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros delineamentos considerados. O Estudo de Caso pode ser visto como 

técnica psicoterápica, como método didático ou como método de pesquisa”. 

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso de conhecimentos disponíveis e a 

utilização cuidadosa dos métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na realidade a 

pesquisa desenvolve em um longo processo com inúmeras fases desde a formulação do 

processo onde estão os problemas até a satisfação dos resultados. 

Para Marconi e Lakatos (1999, p. 17), a pesquisa, portanto tem procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, possui um tratamento científico e se constitui 

no caminho para se conhecer e descobrir a realidade e as verdades parciais. 

Nesta etapa da pesquisa, descreve-se a metodologia utilizada, mostrando quais os 

procedimentos empregados para a realização deste estudo. 

A pesquisa é descritiva onde vai retratar a verdade em uma empresa específica ou 

a um princípio autêntico em conformidade do que é real. 

O método deste estudo é qualitativo e quantitativo porque visa à intervenção em 

uma realidade onde descreve a complexidade do problema em questão. Esse método é 

aplicado em áreas com pouco conhecimento onde as pesquisas não possuem hipóteses 

precisas. 
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A abordagem deste estudo de caso tem por objetivo aprimorar ideias considerando 

aspectos relativos ao fato a ser estudado. Envolve uma pesquisa bibliográfica para o 

conhecimento de materiais já publicados sobre o assunto. 

Baseado nas colocações acima mencionadas, a pesquisa em questão é classificada 

como sendo descritiva, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu 

funcionamento no presente. 

4. Descrição do Experimento e Coleta de Dados 

4.1 Sistema Abordado 

Para a coleta de dados foram utilizados questionários, com os funcionários do 

setor da oficina mecânica da empresa e gerência, sendo um total de 20 funcionários, sendo 16 

da oficina e 4 gerentes  independente do sexo, idade, escolaridade, tempo de serviço na 

empresa. 

4.2 Material Didático 

Foram elaborados 02 questionários. Um questionário contendo 16 questões para 

os colaboradores, tentando identificar entre os entrevistados o conhecimento sobre o sistema 

da Concessionária e outro com 8 questões dos líderes para fazer a avaliação dos funcionários 

após o treinamento. Os questionários vão ser de múltipla escolha, sendo elas com questões 

fechadas, para os funcionários abordando as matérias existentes no programa, e pergunta 

aberta para os líderes. 

Segundo Gil (1991, p. 91) o questionário é utilizado para a aplicação mantendo a 

mesma ordem e sequência das questões para que não haja interferência nas respostas do 

entrevistado iniciando pelas perguntas mais simples e finalizando com as mais complexas. 

4.3  Aplicação 

Os treinadores aplicam os questionários aos colaboradores, os quais vão 

apontando as falhas existentes no treinamento. O líder também receberá um questionário para 

avaliar o grau de aprendizagem do que foi ensinado. Foram respondidos, anonimamente, 

pelos participantes que obtém resultados reais. 

 

5. Análise Descritiva dos Resultados 

5.1 Resultados Obtidos 

Neste capítulo foram apresentados dados coletados durante a pesquisa feita na 

oficina mecânica da Concessionária. O questionário aplicado durante o levantamento das 

necessidades do treinamento ocorreu no período de 17 de Dezembro de 2013, tendo a 
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participação de 16 funcionários que representaram o total equivalente a 100% dos 

funcionários dentro do setor da oficina mecânica e 4 lideres. 

5.2  Análise e Interpretação dos dados coletados dos Colaboradores 

Após serem coletados os dados através dos questionários aplicados entre os 

colaboradores e líderes, os resultados obtidos resultaram em gráficos. O questionário tem por 

finalidade observar e avaliar o andamento dos colaboradores buscando com eles suas opiniões 

sobre o treinamento que a empresa está oferecendo e sua importância em sua vida profissional 

e também pessoal. 

O primeiro questionário tem por objetivo identificar quanto tempo os 

colaboradores trabalham nesta empresa. 

1) Quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Conforme os dados do gráfico 1, observa-se que 29% dos entrevistados tem 

menos de 1 ano na empresa, 36% tem de 1 a 5 anos, 14% tem de 5 a 7 anos e 21% tem mais 

de 7 anos na empresa. Estes dados devem ser analisados pelo gerente de RH pois 65% dos 

colaboradores tem menos de 5 anos na empresa, o que sugere uma certa rotatividade, que 

pode comprometer a qualidade do serviço. 

O segundo questionário tem por objetivo identificar a faixa etária de cada 

colaborador que trabalha esta empresa. 

2) Qual a faixa etária que você se encaixa? 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

Neste setor da empresa 21% dos colaboradores tem de 18 a 20 anos, 29% de 21 a 

30 anos, 29% tem de 31 a 40 anos e 21% mais de 40 anos. Esses dados revelam que está bem 

equilibrado a divisão de faixa etária na empresa, o que sugere que a mesma oferece 

oportunidade a todas as idades. Em relação a Treinamento e Desenvolvimento, essa é uma 

ação benéfica, pois há uma grande troca onde todo o grupo ganha conhecimento e as faixas 

etárias se completam, pois pessoas mais velhas transmitem os conhecimentos adquiridos com 

a sua experiência (conhecimento que não pode ser adquirido em manuais, livros e sim, com a 

atividade diária, repetitiva, com os erros) e pessoas mais novas transmitem os conhecimentos 

adquiridos na atualidade(conhecimento ligado as novas tecnologias). 

 

O terceiro questionário tem por objetivo identificar a importância do treinamento 

oferecido pela empresa. 

3) Qual o seu grau de interesse pelo programa de treinamento oferecido pela 

empresa? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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72% dos colaboradores tiveram um interesse muito grande pelo treinamento 

realizado, 21% tiveram um interesse grande e 7% um interesse médio, demonstrando que as 

pessoas tem interesse em melhorar seu desempenho. 

O quarto questionário tem por objetivo identificar se os horários em que a 

empresa ofereceu o treinamento atenderam as necessidades dos funcionários. 

4) Os horários em que houve treinamento foram satisfatórios? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto ao horário do treinamento, 60% dos colaboradores ficaram muito 

satisfeitos, 20% ficaram satisfeitos e 20% insatisfeitos. Apesar de ser um percentual pequeno, 

ainda assim é significativo. As causas da insatisfação referem-se a treinamentos oferecidos 

após o expediente na sexta-feira, pois o dia de sexta-feira é considerado um dia em que o 

trabalhador  está bem cansado, por já ser o 5º dia de trabalho. O fato de ser após o expediente 

considerando que ele passou por um dia inteiro de atividades sugere que ele estará mais 

cansado ainda.  

O quinto questionário tem por objetivo identificar o treinamento como 

investimento pessoal. 

5) Você considera que o treinamento é um investimento pessoal? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Conforme o gráfico 5, 100% dos colaboradores acreditam que o treinamento é um 

investimento pessoal, que serve de ferramenta para alcançar seus objetivos. Os colaboradores 

foram unânimes e alguns acreditam que o treinamento reflete na possibilidade de crescimento 

profissional dentro de uma empresa, outros acreditam que de alguma forma o treinamento traz  

benefícios, sendo sempre válido. Isso reforça a afirmação de Marras(2000), que diz que o 

trabalhador reflete sobre a sua bagagem adquirida(conhecimento, habilidade, atitude), 

analisando o que ele tem de bom para o seu desenvolvimento. 

 

O sexto questionário tem por objetivo identificar a influência que o treinamento 

trouxe para a vida pessoal e profissional. 

6) Qual a influência que o treinamento trouxe para sua atividade profissional no 

dia-a-dia? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste gráfico, podemos perceber que 86% dos colaboradores acreditam que o 

treinamento trouxe grande influência para seu dia-a-dia profissional e 14% acham que essa 

influência é média. É interessante verificar que todos acreditam que o treinamento 

influenciam nas atividades do dia-a-dia. O que pode-se supor que as informações transmitidas 

podem ser aplicadas em suas atividades, gerando os resultados almejados pelos objetivos 

traçados no treinamento. Diante do gráfico 5 e 6 percebemos uma aceitação, da parte dos 

colaboradores, ao treinamento. 

 

O sétimo questionário tem por objetivo identificar qual a contribuição que o 

treinamento trouxe aos colaboradores. 

7) Os treinamentos oferecidos pela empresa contribuíram para? 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme gráfico 7, 36% dos colaboradores afirmam que os treinamentos 

oferecidos contribuíram para uma aperfeiçoamento profissional e 64%, uma aperfeiçoamento 

pessoal e profissional. 

 

O oitavo questionário tem por objetivo identificar melhorias na qualidade do 

trabalho. 

8) Com o treinamento você pôde observar melhora na qualidade de seu trabalho? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Este gráfico demonstra que 79% dos colaboradores perceberam uma melhora na 

qualidade de seu trabalho por conta do treinamento e 21% não percebem essa melhora. 

 

O nono questionário tem por objetivo identificar os conteúdos que os 

treinamentos oferecem aos colaboradores. 

9) Os conteúdos apresentados pelos treinadores foram importantes para o seu 

conhecimento? 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

É unânime a importância dada ao conteúdo apresentado no treinamento para o 

conhecimento dos colaboradores. 

 

O décimo questionário tem por objetivo identificar qual o tipo de treinamento que 

mais contribuiu para a vida profissional dos colaboradores. 

10) Em sua opinião, defina o tipo de treinamento que mais contribuiu para sua 

vida profissional? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O gráfico 10 demonstra que 93% dos colaboradores acreditam que o treinamento 

ligado a sua área contribui para sua vida profissional e que 7% acreditam que o treinamento 

ligado a outras áreas contribuíram mais. Esse grupo de 7%  abordou que outros 

conhecimentos são importantes, que é interessante conhecer outros conhecimentos. 

  

No décimo primeiro questionário tem por objetivo identificar a finalidade de estar 

fazendo o treinamento. 
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11) Você sabe qual a finalidade de estar fazendo os treinamento que a empresa 

oferece? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No gráfico 11, os colaboradores afirmam saber o motivo de estarem sendo 

treinados, demonstrando assim a consciência da necessidade de serem treinados. 

 

O décimo segundo questionário tem por objetivo identificar qual a periodicidade 

que a empresa deve fornecer seus cursos. 

12) Em qual periodicidade a empresa deve oferecer mais cursos aos seus 

colaboradores? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme o gráfico 12, 36% dos colaboradores acreditam que o treinamento 

deveria ser mensal, 36% acham que deveria ser trimestral, 14% acreditam que deveria ser 

anual e 14% entendem que deveria ser só quando houvesse alguma atualização. Pode-se 

observar que 72% dos funcionários gostariam de ter treinamentos mensais ou trimestrais, um 

número importante que demonstra interesse em ter um treinamento contínuo. Isso demonstra 

o quanto esse grupo está aberto ao programa de treinamento. 
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O décimo terceiro questionário tem por objetivo identificar a importância do 

treinamento. 

13) Você considera importante, o treinamento oferecido pela empresa? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Todos os colaboradores entenderam que o treinamento é importante, 

demonstrando a importância dessa prática dentro da empresa. 

 

O décimo quarto questionário tem por objetivo identificar se os investimentos 

feitos pela empresa em treinamento são satisfatórios. Esses investimentos compreendem o 

valor da inscrição em cursos, diária em hotel, passagens, refeições. 

14) Os investimentos que a empresa disponibiliza para o treinamento são 

satisfatórios? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No gráfico 15, 86% dos colaboradores estão muito satisfeitos com os 

investimentos feitos pela empresa em treinamento e 14% estão satisfeitos. Os funcionários 

que estão satisfeitos com o investimento (14%) deixaram claro que não participaram de 

cursos, pois para suas funções não havia cursos disponíveis e que se houvessem esses cursos 
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consideraria o investimento bom, pois percebem que a empresa investe em cursos para 

funcionários de outras áreas. 

 

O décimo quinto questionário tem por objetivo identificar qual a opinião dos 

colaboradores em continuar com os treinamentos. 

15) Em sua opinião a empresa deve continuar fornecendo treinamentos?  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste gráfico 100% dos colaboradores entendem a necessidade da continuidade 

do treinamento. 

 

5.3 Análise e Interpretação dos dados coletados aos Líderes 

01) O horário dos treinamentos veio a atrapalhar o andamento dos colaboradores? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste gráfico todos os gerentes entenderam que o horário do treinamento 

atrapalhou o andamento do serviço dos colaboradores. Os gerentes apontaram que 

treinamentos no inicio do expediente e no meio do expediente, atrasam o serviço do 

colaborador, das pessoas que dependem dele e da rotina em geral.  

 

02) Qual dos treinamentos abaixo, em sua opinião trouxeram maiores resultados? 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Este gráfico demonstra que os gerentes 75% dos gerentes entendem que o 

treinamento individual e em grupo são importantes e 25% que o treinamento deve ser em 

grupo e nenhum gerente acredita que o treinamento individual isoladamente traz maiores 

resultados. A maioria dos gerentes comentaram que não há um tipo de treinamento que seja 

melhor, mas dependendo do conteúdo a ser transmitido há um tipo que mais se adéqua, porém 

todo tipo de treinamento tem seus benefícios. 

 

3) As informações passadas aos colaboradores foram claras? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Sobre a clareza do conteúdo passado no treinamento, 75% dos gerentes acreditam 

que às vezes tem clareza e 25% acredita que esse conteúdo é claro. Com relação a resposta da 

maioria, foi abordado que por se tratar de uma oficina mecânica há muitos termos técnicos e 

existem informativos e cursos que são idealizados e redigidos por engenheiros que as vezes 

traz uma linguagem mais técnica ainda, o que pode tornar essa comunicação não tão clara. 
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4) Você como líder, notou que após algum treinamento houve a diminuição de 

algum erro ou mesmo algum erro nem chegou a acontecer devido a algum acontecimento 

transmitido por algum treinamento? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Todos os gerentes entendem que o treinamento sana alguns tipos de erros e 

diminuem a ocorrência de outros, de qualquer forma gera efeitos positivos a curto prazo, 

tendo como conseqüência a diminuição de erros e até mesmo do retrabalho, que causa o 

desperdício de tempo, material e dinheiro. O que reforça a teoria de Chiavenato(1985), pois os 

efeitos positivos apresentados constam na lista de possíveis resultados do treinamento. 

 

5) As pessoas se tornaram mais produtivas e seguras da qualidade do seu serviço 

após o treinamento? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste gráfico, todos os gerentes afirmam que observam mais produtividade e 

segurança em seus colaboradores, que ao receberem o conhecimento correto para sua 

atividade, se sentem mais seguros do que estão fazendo e se tornam mais confiantes em si 

mesmo e produzem mais. O aumento da produtividade também é um dado apresentado por 

Chiavenato como resultado de treinamento. 
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7) O treinamento tem influenciado a organização a alcançar seus objetivos 

estratégicos e táticos? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Todos os gerentes afirmam que acreditam que o treinamento influencia no alcance 

de resultados positivos da empresa, entendem a importância do treinamento para alcançar os 

objetivos traçados. 

 

8) Para liderar com sucesso, o treinamento é um passo importante dentro da busca 

da qualidade? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste gráfico 100% dos gerentes entendem a importância do treinamento dos 

colaboradores e que influencia na qualidade do serviço e na liderança.  

 

6. Discussão 

O programa de treinamento dentro de uma empresa é muito importante, pois 

apresenta experiências que levam a mudanças. Os funcionários adquirem mais 
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conhecimentos, habilidades e desenvolvem melhor sua capacidade de desempenhar as 

atividades. Para os funcionários o treinamento contribuiu no seu trabalho em equipe, no 

relacionamento com seu superior, e a maneira de se trabalhar. 

O treinamento é um programa muito amplo, não é considerado como cursos que 

transmitem aos funcionários novas informações. No treinamento são abordados 

conhecimentos que na prática os funcionários adquirem e atingem um nível de desempenho 

desejado tanto para ele quanto para a organização. Os funcionários através do treinamento 

adquirem novas culturas e comportamentos que comprometem a essas novas mudanças. 

Nesta pesquisa percebe-se uma cultura de treinamento dentro dessa empresa, haja 

vista que 100% dos colaboradores entenderem que o treinamento é importante para seu 

crescimento pessoal. É interessante observar que eles fazem a conexão do treinamento com a 

prática e enxergam essa necessidade. No gráfico 6 podemos comprovar isso. 

Dentro do treinamento verificam quais as técnicas de treinamento a serem 

utilizadas e se estão realmente ao alcance dos objetivos propostos pela empresa. As empresas 

tem investido nos programas de treinamento e desenvolvimento para o aumento de sua 

produtividade, e para atender as demandas dos consumidores, clientes, e funcionários de um 

modo geral, oferecendo um serviço de qualidade. 

A pesquisa revelou que na Concessionária a aplicação do Treinamento dentro do 

setor gerou melhorias que favoreceram a um bom desenvolvimento em suas atividades. O 

programa Treinamento possui uma ferramenta específica que contribui para que os 

funcionários adquiriram autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoestima em sua vida 

profissional. A Concessionária observou que o treinamento é significativo e que gerou 

mudanças no ambiente organizacional e na qualidade do serviço, como visto no gráfico 8.  

 

III. CONCLUSÃO  

Partindo do problema da pesquisa: a importância do treinamento na qualidade do 

serviço: um estudo de caso em uma Concessionária, estudado dentro da organização, foi 

percebida durante a aplicação dos questionários junto aos colaboradores e líderes a 

importância que o treinamento teve para a empresa. Os objetivos traçados foram atingidos 

dentro do setor, mostrando tanto para a empresa quantos aos líderes e colaboradores o que um 

projeto de treinamento tem de bom, o que uma simples ferramenta pode melhorar o ambiente 

de trabalho. Este trabalho agregou um valor muito grande, e durante a pesquisa através do 
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embasamento teórico foram visualizados na prática todo o entendimento e conhecimento de 

cada membro da organização. A pesquisa na Concessionária demonstra que através do 

programa de treinamento a empresa tem obtido resultados positivos e que seus colaboradores 

e lideres estão disponíveis ao programa de treinamento e reconhecem os benefícios que ele 

pode trazer.  
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