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RESUMO: 

Introdução:  O treinamento, definido como ação que desenvolve qualidades nos recursos 

humanos para habilitá-los a serem mais produtivos, merece ser compreendido também como algo 

que contribui para o alcance dos objetivos organizacionais na medida em que o seu propósito gira 

em torno do aumento da produtividade em seus cargos, influenciando seus comportamentos. 

Embora tenha em sua definição esse aumento de produtividade diante dos cargos ocupados pelas 

pessoas nas organizações, o treinamento não é visto por grande parte dos administradores como 

um fator aplicado de maneira sistemática e organizada, necessitando sob essa ótica ser melhor 

aprofundando o seu processo de ensinar as habilidades básicas que os funcionários necessitam 

para desempenhar seus cargos. Assim, cabe ao treinamento um planejamento que considere um 

meio para adequar cada pessoa ao seu cargo e desenvolver as obrigações e tarefas da organização 

diante dos cargos ocupados, como também um meio de desenvolver competências nas pessoas 

com a finalidade de torná-las mais produtivas, criativas e inovadoras para que contribuam cada 

vez mais para os objetivos pretendidos pelas empresas. Objetivos: Investigar os benefícios 

gerados pelo treinamento em uma empresa de pequeno porte na cidade de Monte Carmelo – MG, 

bem como averiguar a eficácia do treinamento e explicar os seus efeitos. Metodologia: Foi 

realizada pesquisa bibliográfica a partir de publicações sobre a temática em livros, revistas, 

artigos, periódicos, entre outros. Realizou-se ainda uma pesquisa exploratória com aplicação de 

questionários para 24 (vinte e quatro) funcionários e mais o profissional responsável pela área de 

treinamento, totalizando 25 participantes, para entender como ocorre o treinamento entre os 

funcionários da referida empresa, as suas etapas e como o profissional responsável pela área de 

recursos humanos realiza esse procedimento. Resultados: Diante dos benefícios gerados pelo 
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treinamento, foi verificado por parte dos funcionários o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos em torno das atividades exercidas, detalhes que demonstraram que realmente o 

treinamento empregado consistiu em desenvolver competências nas pessoas com a finalidade de 

torná-las mais produtivas, criativas e inovadoras para que contribuam cada vez mais para os 

objetivos pretendidos pela empresa. Também foi constatado que o treinamento provoca 

aperfeiçoamento na atividade exercida pelos funcionários, melhora a eficiência do trabalho, e 

interage um melhor desempenho na execução das funções. Isso se torna possível pelo fato de que 

o treinamento proporciona tanto o conhecimento nas pessoas, como também a qualidade ao 

prestar um determinado serviço, e assim há o foco na excelência. Considerações finais: O 

treinamento tende a ser um processo fundamental no que se refere à capacitação do indivíduo 

para o desempenho das tarefas específicas a serem realizadas, adaptando o funcionário na 

organização. Isso se deve ao fato de que o treinamento é um meio que aprimora e busca 

desenvolver competências nas pessoas visando o aumento da produtividade, criatividade e 

inovação.  
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