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 E 
 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

    CARGA HORÁRIA : 40 h 
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EMENTA :  
 A função do treinamento e do desenvolvimento; 
Planejamento de treinamento; 
Levantamento de necessidades de treinamento; 
Diagnóstico de treinamento; 
Tipos de treinamento; 
Elaboração de programas de treinamento; 
Administração da verba anual de treinamento; 
Logística do treinamento; 
Material didático e recursos instrucionais; 
Avaliações – reação, aprendizagem, desempenho; 
Elaboração de relatórios 
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OBJETIVO  

DA  

EMPRESA 

MISSÃO 

VISÃO VALORE
S 
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Qual é a função do treinamento  
e  

do desenvolvimento? 
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TREINAMENTO – Processo de preparação de pessoas para desempenhos de 

tarefas inerentes ao cargo atual de forma produtiva, conforme os objetivos da 

organização 

DESENVOLVIMENTO – Processo de preparação de pessoas para ocupar posições 

futuras de acordo com as habilidades requeridas 
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INDIVÍDUO ( Profissional) 
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A função....... 

EMPRESA 

COMPETITIVA 
PROFISSIONAL LACUNA 

MERCADO  
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AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE 

HABILIDADES E 
TECNOLOGIA 

AUMENTAR A 
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

CONHECIMENTO 
DA EMPRESA 

Processo continuo de melhoria.................... 

PROFISSIONAL 
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Tipos ...... 

1) TREINAMENTO PRESENCIAL: 

•Proximidade do instrutor e do treinando, favorecendo troca permanente de 

informações e "feedback". 

•Possibilidade de aprofundamento do assunto pela prática da discussão, "ao vivo 

e a cores". 

•Maior interação, decorrente das trocas sociais entre "instrutor / treinando" e 

"treinando / treinando", proporcionadas pela proximidade física. 

•Possibilidade de criação de redes de relacionamento decorrentes da interação, as 

quais poderão posteriormente dar sustentação ao treinamento. 
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2) TREINAMENTO À DISTÂNCIA: 

•Remoção das barreiras tempo / espaço / idade, pela possibilidade de envolver 

grande número de pessoas separadas geograficamente, realizando-se a 

aprendizagem onde, quando e no tempo que o treinando quiser. Significa, 

portanto, a democratização do ensino, por facilitar o acesso de pessoas 

impossibilitadas de freqüentar aulas presenciais. 

•Possibilidade de que o próprio treinando controle o início, a manutenção e o 

ritmo da sua aprendizagem. 

•Menores custos de treinamento, nos casos em que a quantidade de treinandos 

for grande. 

OBSERVAÇÃO: Com o desenvolvimento da Internet, as fronteiras para o 

treinamento à distância se expandiram, reduzindo-se os custos e ampliando-se as 

possibilidades de busca às informações. 
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3) TREINAMENTO EM SERVIÇO : É o treinamento realizado no próprio ambiente 

de trabalho do funcionário – atual ou futuro – destinado à aquisição de 

conhecimentos práticos e/ou desenvolvimento de habilidades específicas. 

Normalmente, esse tipo de treinamento é indicado para aproximar ao máximo o 

ambiente de trabalho ao ambiente do treinando. Principais vantagens: 

 

•Constitui modalidade de treinamento comum para a capacidade dos 

funcionários de qualquer instituição. 

•O treinamento não se desenvolve numa situação artificial. 

•A motivação é maior, pela aproximação das condições reais de trabalho. 

•Acompanha as mudanças ocorridas nas tecnologias e nos procedimentos do 

trabalho. 

On the job 
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4) RODÍZIO: É o remanejamento do posto de trabalho do funcionário, visando 

prepará-lo para uma nova função e obter uma visão global do trabalho a ser 

realizado num determinado setor. Trata-se de uma das formas mais eficazes de 

formação profissional. Principais vantagens: 

 

•Viabilidade econômica, por se tratar de um tipo de treinamento de baixo 

custo. 

•Aquisição de uma visão mais global da empresa. 

•Possibilidade de ser utilizado para o aprendizado de todos os tipos de tarefas, 

desde as mais simples até às mais complexas. 
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PALESTRAS 

 

WHORKSHOP 

 

SEMINARIOS 

 

PALESTRAS 

 

CONGRESSOS 
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Diretrizes para o treinamento 

 

A NBR ISO 10015 – Gestão da Qualidade - Diretrizes para Treinamento, 

indica nas entrelinhas que as empresas devem criar mecanismos 

funcionais para conhecer a aprimorar suas competências. A 

aplicação do conceito Core Competence, permite direcionar o foco do 

treinamento e concentrar energias no objetivo estratégico da empresa.  

Isto em si, caracteriza a atuação estratégica do Departamento de 

Recursos Humanos.  

Processos, métodos, modelos 

sistêmicos, ferramentas de qualidade, 

diagnósticos, etc 

 

Tudo que proporciona melhoria.... 
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Core Competence 
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Dentro /estabelecidas no planejamento estratégico da empresa 

Exemplo......... 
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Mudança no 

mercado 

Estratégia 

empresarial 

Competências 

organizacionais 

Competências 

básicas 

Competências 

essenciais 

Competências funcionais 

Conhecimentos 

fundamentais 

Conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

adequadas às atividades 

(inerentes) 

DINÂMICA DAS COMPETÊNCIAS 
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Resumindo....... 

Estratégia da 
empresa 

Quais são as 
competências 

essenciais 

Quais são as 
competências 

básicas 

Quais as 
competências 

funcionais 

Treinamento e 
desenvolvimento  
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DEFINIÇÃO DAS 
NECESSIDADES DE 

TREINAMENTO 

PROJETO E 
PLANEJAMENTO 

EXECUÇÃO DO 
TREINAMENTO 

AVALIAÇÃO 
DOS 

RESULTADOS 
MONITORAÇÃO 

Identificando o treinamento 
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•Divisão e apropriação das competências 

 

•Competências Organizacionais - refere-se ao negócio da empresa e 

não diretamente aos colaboradores, portanto, não se avalia por essas 

competências. 

 

•Competências Genéricas/básicas – comum a todos os 

colaboradores: 

 

•Competências por grupo – são competências atribuídas a cada 

grupo de colaboradores. 
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 Curiosidade e espírito de pesquisa 

 Liderança e coaching 

 Visão sistêmica 

 Negociação 

 Foco no resultado 

 Flexibilidade e adaptabilidade 

 Criatividade e inovação 

 Empreendedorismo 

Competências Organizacionais 

•Desenvolver, aplicar e difundir conhecimento; 

•Transparência. 

 

•Competências Genéricas/básicas 

•Trabalho em equipe; 

•Comunicação; 

•Relacionamento interpessoal; 

•Foco no cliente. •Competências por grupo. 

Atribui-se um peso 
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De acordo com a Norma ISO 10015, a Definição das Necessidades de Treinamento 
(DNT), tem como objetivo - assegurar que o treinamento requerido seja orientado 
para satisfazer as necessidades da organização. 

1ª Etapa - Definição das necessidades da organização  

O treinamento deve ser orientado para atingir resultados estratégicos: 

  aumentar a satisfação dos clientes 

aumentar a produção 

reduzir custos, reduzir acidentes 

reduzir a rotatividade de pessoal 

melhorar a qualidade e  

implementar outras melhorias para assegurar a sobrevivência e o 

desenvolvimento da organização.  



U
N

IFA
C
–Faculdades Integradas de Botucatu 

        Profa. Jordana Mendes Vicentini                                                                                         3º semestre Gestão de RH 

1.os últimos 10 anos no tocante a gestão de pessoas nas empresas; 

         ESCASSEZ DE PESSOAS 

         FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

         COMPETENCIAS QUE OS PROFISSIONAIS NÃO POSSUEM 

         AS EMPRESAS PASSARAM A SER RESPONSAVEIS PARA 

SUPRIR ESSA LACUNA. 

2. o que foi levantado pela pesquisas do Economist Intelligence Unit (EIU); 

         FALTA DE HABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 

        (TÉCNICAS E SOCIAIS/COMPORTAMENTAIS) 

         ESPECIFICAMENTE NOS PAISE LATINOS FALTAM: 

 PENSAMENTO CRITICO,COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA, 

 HABILIDADES PESSOAIS – TAMBÉM SÃO DEFICIENTES O 

 DOMINIO DA LINGUA INGLESA, MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 

 

 

TRABALHO 1 
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3. no que consiste o programa Descobrindo Talentos em TI da Ci&T, 

empresa desenvolvedora de software; 

         AULAS TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS PARA FUTUROS 

 PROFISSIONAIS 

         DIFICULDADE MAIOR – TORNAR ESSES PROFISSIONAIS 

 LÍDERES 

TRABALHO 1 
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EMBRAER - Nos últimos cinco anos, a empresa investiu 165 milhões de dólares 

em treinamentos para seus funcionários. Só os engenheiros, que representam 

25% de sua força de trabalho, passam 18 meses se desenvolvendo num 

programa baseado em três módulos sobre aeronáutica. Da parte teórica e 

abrangente à prática e aplicada. O nível operacional da Embraer também passa 

aproximadamente três meses em treinamento, com tutores que acompanham os 

funcionários nas fábricas. Mas, assim como a Ci&T, é a liderança quem mais 

consome energia do RH. “Se eles estão preparados, o restante segue”, afirma 

Eunice Batista, diretora de RH da empresa. Segundo ela, há duas principais 

lacunas do nível que ocupa o meio da pirâmide: visão sistêmica e gestão de 

pessoas. “A parte técnica você tem que formar, e ponto. O maior esforço, 

porém, está em trabalhar atitude e comportamento”, diz ela. Não à toa que 

capacitar a liderança aparece em segundo lugar na lista de prioridades dos 

gestores de RH das companhias listadas no Guia VOCÊ S/A EXAME – As 

Melhores Empresas para Você Trabalhar. 

TRABALHO 1 
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4. segundo a autora, Márcia Veras, qual é a efetividade dos treinamentos? 

         CITA A REGRA 70/20/10 – 70% SÃO FEITOS NA FUNÇÃO – 10% 

 NA SALA DE AULA  - 20% A PARTIR DE OBSERVAÇÃO E 

EXEMPLOS 

5. como devem ser feitos os treinamentos referentes à cultura da 

empresa? 

         PELOS LÍDERES EM CONJUNTO COM O RH 

6. e os treinamentos técnicos? 

         DEVEM SER TERCEIRIZADOS PARA EMPRESAS QUE JÁ 

 TENHAM O EXPERTISE DESENVOLVIDO 

TRABALHO 1 
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TRABALHO 2 

1.Explique o termo competência 

O termo competência não é empregado somente na época atual. Sua 

utilização já vinha sendo empregada em diversos segmentos nos mais 

diversificados níveis de tratamento pessoal. Implementado e usualmente 

explorado no poder legislativo para designar funções. Implementado, é 

usualmente utilizado no campo jurídico para atribuir a alguém poder para 

julgar questões.  

 ......as empresas hoje em dia adquiriram uma posição mutável e, para tal, 

exige-se profissionais que atendam perfis baseados em combinações de 

capacidades complexas. Isto significa incluir nas definições tradicionais de 

execução de tarefas, resultados, conceitos que representem características 

de quem esta executando o trabalho, como habilidades, atitudes  

 

O ponto chave para a definição de competência está nessa nova postura 

que o funcionário deve adotar dentro da empresa, nesse mundo de 

globalização e mutações constantes. 
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TRABALHO 2 

2. Como se entende as competências organizacionais e vantagem 

competitiva? 

 

 ....precisam prever a ampla estrutura de oportunidades do futuro. 

 

3.Como funciona um RH estratégico? 

 

Não há mais dúvidas; o capital humano é o recurso mais importante das 

organizações.  

O RH precisa participar das decisões da empresa, desde o planejamento 

estratégico, para obter, juntamente com as outras áreas da empresa, a 

indispensável vantagem competitiva.  

Hoje o RH precisa ter concentração no core business; ter ênfase nos 

objetivos e resultados da empresa; gerenciar vários processos relacionados 

à gestão das pessoas. 
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TRABALHO 2 

3.Qual o perfil atual do profissional de RH? 
 

César Souza (4) faz uma importante advertência aos profissionais de RH, ao 

afirmar: 

“Torna-se necessário e urgente reinventar a área de RH. Os profissionais 

dessa área só conseguirão ser co-autores das estratégias corporativas 

quando tiverem domínio dos diferentes negócios da empresa, visão 

estratégica, mente empreendedora e clara percepção das competências 

essenciais que fazem essa empresa ter lucro ou prejuízo.” 

Para atender à demanda atual, os profissionais de RH devem desenvolver 

competências para implementar práticas inovadoras, dando grande ênfase à 

mensuração de resultados..... 

De modo geral, o profissional de RH tem uma boa formação, perfil de 

empreendedor e de agente de mudança.  
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Video : Desenvolvendo competências 
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Manter as 

pessoas 

ativas - 

energizadas 

Liberdade 

para 

trabalhar 

Recursos e 

metas claras 

Capacitar e 

desenvolver 

as 

competências 

Garantir a 

comunicação 

Melhoria 

continua 
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O que você sabe que sabe 

O que você sabe que não sabe 

O que você não sabe que não sabe 

Treinamentos, cursos, etc 
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NIVEIS DE COMPETENCIA 

EXPERT – EU POSSO ENSINAR 

PRATICANTE – EU POSSO FAZER 

NOVATO – O QUE É ISSO? 
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COMPETENCIAS 
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4. A apostila “Em busca da eficácia de Treinamento” – norma ABNT NBR 

ISO 2015:2001 cita Dutra (2001,p 26), páginas 18 a 35 aborda : “Para 

implementar um processo de melhoria do treinamento, é preciso conhecer a 

situação atual e definir a situação desejada. É preciso saber onde estamos 

e onde pretendemos chegar. É, portanto, necessário fazer um diagnóstico e 

um prognóstico. 

1. O que se entende sobre prognóstico e diagnóstico; 

2.Considerando o CHA – o que são conhecimentos, habilidades e 

atitudes; 

 3. Faça um resumo, com suas próprias palavras, dos “cases” apresentados  

TRABALHO 3 
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Em medicina, DIAGNÓSTICO é a parte da consulta médica, ou do 

atendimento médico, voltada à identificação de uma eventual doença. Um 

conjunto de dados, formado a partir de sinais e sintomas, do histórico 

clínico, do exame físico e dos exames complementares (laboratoriais, etc), 

é analisado pelo profissional de saúde e sintetizado em uma ou mais 

doenças. A partir dessa síntese, é feito o planejamento para a eventual 

intervenção (o tratamento) e/ou uma previsão da evolução (prognóstico), 

baseados no quadro apresentado. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_m%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_m%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_m%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_cl%C3%ADnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_cl%C3%ADnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_cl%C3%ADnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Progn%C3%B3stico_(Medicina)
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SIGNIFICADO DE PROGNÓSTICO 

 

 Ação que, se pautando em dados reais, indica o que poderá 

acontecer; previsão. 

Aquilo que pode indicar um acontecimento futuro. 

 Ação que consiste na suposição acerca do desenvolvimento futuro de 

um processo; suposição sobre o resultado de um processo. 

Que pode apontar circunstâncias, acontecimentos e/ou situações 

futuras;  
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PLANEJAMENTO 

DO 

TREINAMENTO 
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CASE 1 – CONSULTORIA 

......trainees estão sempre motivados porque a empresa valoriza a 

participação em programas de treinamento, e eles “ganham”pontos na 

avaliação de desempenho. 

O ENVOLVIMENTO DOS TREINANDOS 

 

CASE 2 - Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)  

...... Eu e todos os inscritos estudamos bastante para responder o pré-teste, 

isto antes do curso. No final do curso tivemos, também, que responder um 

pós-teste. Os participantes que obtiveram os melhores resultados foram os 

escolhidos para participar do próximo PNQ.  

..... uma boa prática é preparar os futuros participantes de um determinado 

curso, enviando-lhes, antecipadamente, todo material didático e um pré-

teste. 

Um dos motivos do sucesso do prêmio da FBQ é, com certeza, a eficácia do 

programa de capacitação de seus consultores e auditores 
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CASE 3 

.....A Mercedes Benz tinha um programa intensivo de capacitação (1), 

destinado ao pessoal recém contratado para atuar na área de 

Marketing. No início do treinamento, os participantes eram informados 

que haveria, ao final, uma avaliação da aprendizagem. A avaliação era 

feita através de, aproximadamente, cem questões.  

Considerando os Cases Apresentados, podemos concluir que o 

resultado do treinamento é mais eficiente e eficaz quando os 

treinandos sabem que serão 

 avaliados, reconhecidos e premiados. 
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“...assegurar que o treinamento requerido seja orientado para satisfazer as 

necessidades da organização.” 

 

É importante fazer com que o treinamento dê resultados, como por exemplo: 

redução de custos, redução de acidentes, redução de rotatividade de 

pessoal, aumento de vendas, aumento de produtividade, aumento de 

lucro, retorno do investimento, melhoria da qualidade e outras melhorias 

de desempenho.  

 

É importante fazer com que o treinamento dê resultados, como por exemplo: 
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TREINAMENTO TEM QUE TER  

OBJETIVO/FOCO 

(Trabalho 4) 
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O objetivo, disse Victor Bicca, é assegurar que os catadores tenham 

todas as orientações para que possam se comportar e exercer de 

maneira correta a atividade de gestão de resíduos dentro dos 

estádios. Com isso, ele espera coletar todos os materiais e 

embalagens que vão ser gerados durante os jogos, para que 

possam ser destinados à reciclagem. 

Fifa e Coca treinam catadores 

para atuar nos jogos da Copa 
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Treinar muito não garante a vitória, 

apontam pesquisadores 

Após o levantamento, ficou constatado que o desempenho de 

quem treina é, em média, 12% melhor do que o de quem não 

treina.  

“treino é treino e jogo é jogo”. 
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Apple usa Picasso para ensinar 

equipe a buscar simplicidade 

 

 

A  Aplle utilizou, em seus treinamentos internos, uma obra de Pablo 

Picasso para mostrar aos seus funcionários o quanto a companhia 

preza pela busca por simplicidade na hora de criar. 

Nessa mesma linha, em uma classe chamada "o que faz a Apple, 

Apple", Neslon exibiu para os participantes a imagem de um controle 

remoto do Google TV, com 78 botões e do da Apple TV, que tem 

apenas três.  
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No fim das contas, essas palestras têm efeito prático no mínimo discutível. 

Uma pesquisa da Universidade de Michigan revela que apenas 15% dos 

funcionários passam a usar informações recebidas em eventos como esse 

para ganhar eficiência em suas rotinas. O curioso é que as empresas, 

aparentemente, sabem disso. 

O Bope é uma das estrelas da indústria das palestras 

No ano passado, ele fez 305 palestras para executivos de grandes empresas, o que 

lhe garantiu rendimentos superiores a 6 milhões de reais. “A palestra mais 

requisitada pelas companhias fala sobre como construir uma tropa de elite”, diz 

Storani. 

Segundo ele, a metodologia usada na construção de um time militar é replicável nas 

empresas, já que os princípios básicos de um grupo de alta performance, como 

metas e valores, são universais. 

Com camiseta do Bope e cara fechada, ele tem falado a funcionários de companhias 

como o banco Bradesco e a construtora Odebrecht. As lições: “Missão dada é 

missão cumprida” ou “É no momento em que somos desafiados que nossa 

qualidade aparece”. Há quem diga que sairia mais barato alugar o filme. Não é o que 

as empresas parecem pensar. 
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Como a Petrobras compartilha conhecimento 

internamente 

Pelo lado da capacitação, a empresa criou cursos de formação para profissionais 

recém-contratados, passou a utilizar simuladores e ensino a distância, além de 

atualizar os programas de educação continuada. Os cursos são realizados nas 

unidades de trabalho (plataformas, instalações de campo ou administrativas), na 

Universidade Petrobras ou em instituições de fora e podem durar uma semana ou 

até mais de quatro anos. 

No caso dos treinamentos internos, dependendo do foco, as aulas são ministradas 

pelos instrutores da Universidade Petrobras, por profissionais de fora ou por 

funcionários mais experientes da companhia, responsáveis por transmitir a 

memória técnica que têm em cada setor (cerca de 2 500 funcionários podem ser 

chamados para dar treinamento). 
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Cursos específicos de certificação e treinamento de engenheiros de 

petróleo também mostraram-se positivos. Conforme a empresa 

ampliou o número de profissionais certificados e treinados em 

segurança de poços, observou uma queda no número de acidentes 

nessas instalações. 

Segundo dados da revista Drilling Contractor, de 1986 a 2006 o 

número de blowouts (ou fluxo descontrolado de hidrocarbonetos 

saindo de um poço por alguma falha) caiu de 3,25 para 0,5 para cada 

1 000 poços perfurados nesse período.  


