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RESUMO: 

Introdução:  O processo de treinamento de pessoas não significa apenas oferecer conhecimentos 

e habilidades para que possam realizar seus trabalhos de forma mais produtiva. Significa também 

proporcionar-lhes uma formação que permita que desenvolvam novos hábitos, novas atitudes e 

capacitem-se para aumentar seus conhecimentos em busca de se tornar melhores no que fazem. O 

profissional treinado e bem capacitado é capaz de estabelecer uma boa relação com fornecedores, 

prestar esclarecimentos junto aos clientes em relação às funcionalidades e vantagens de um 

determinado produto e, até mesmo, sugerir algo que é procurado por aquele que vai até a 

empresa. Por tratar-se de desenvolvimento de pessoas, os recursos humanos focados nessa 

abordagem são vistos para garantir a excelência na gestão de pessoas, possibilitando o acesso às 

estratégias de um modo aplicável e customizado para as necessidades de uma área específica da 

empresa. Objetivo:  Avaliar a importância do treinamento de pessoas da empresa Malvina 

Presentes quanto às atividades promovidas e voltadas para o cliente. Metodologia: O 

desenvolvimento do estudo que retrata a importância do treinamento de pessoas da empresa 

Malvina Presentes se baseia em um estudo descritivo. Como método de investigação foi adotado 

o estudo de caso. Para isso, foi feita análise através de um questionário aplicado para investigar a 

opinião dos funcionários e do gestor da empresa no que se refere à aptidão necessária para o 

exercício das tarefas, habilidades quando se leva em conta um cargo e ao mesmo tempo 

determina as possíveis estratégias para que a empresa possa ter excelência no mercado em que 

atua. Resultados: Os resultados comprovaram que o treinamento prepara os funcionários para a 

execução das tarefas por meio da transmissão de informações e desenvolvimento de aptidões. 

Isso se deve ao fato que ocorre uma relação que trata os funcionários como parceiros da empresa, 
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contribuindo com seus conhecimentos, capacidades e habilidades que dinamizam a organização. 

Considerações finais: Conclui-se que o treinamento propicia um melhor desempenho, pois 

compreende um método que pode solucionar obstáculos e melhorar a eficiência na empresa. Isso 

se deve principalmente ao fato de que há o aperfeiçoamento das pessoas em seus cargos e 

funções, o que pode acarretar em um rendimento mais satisfatório e correção/minimização de 

falhas. 
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