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RESUMO: O presente trabalho trouxe a importância inquestionável do processo de 
treinamento e desenvolvimento do Capital Humano, pois as principais finalidades da T&D 
são adequações das pessoa à cultura da empresa, mudanças de atitudes, 
desenvolvemento de pessoas, adaptação das pessoas para lidar com a modernização 
da empresa, desfrutar da competência humana, preparar pessoas para serem 
remanejadas, passar informações adiante e reduzir cursos na busca o objetivos 
empresariais. Isso não significa que não possa haver outras e sim que essa são as mais 
corriqueiras. Mas, para atingir tais metas e resultados com a capacitação e treinamento 
dos seu funcionários, os gerentes de pessoas estão cada vez mais aderindo à tecnologia 
da informação, no intuito de obter mais efetividade e eficiência em seus resultados. Desta 
forma, foi dado enfoque também nos avanços nos processos de aprendizagens, por meio 
do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação nesse processo, como ferramenta 
de grande ajuda e relevância para a área de Gestão de pessoas. Sendo assim, o objetivo 
desta pesquisa consistiu em identificar como as novas tecnologias podem auxiliar a 
Gestão de Pessoas no processo de capacitação e treinamento de seus funcionários. 
Para talnto, usou-se de pesquisa bibliográfica e qualitativa, onde foram analisados artigos 
publicados de 2019 até 2021, e livros de autores como Chiavenato (2014) e Araújo, e 
Garcia (2009). Ao final conclui-se que aos poucos as empresas foram agregando valor 
aos seus processos de T&D, e aderindo a Workshop, Coaching, Mentoring, 
Teleconferências/videoconferência, intranet/internet, hoje envia as mesmas fazem uso 
de E-learning, gamificação, redes sociais, sendo por tanto; diversas as possibilidades de 
se usar a TICS no processo de Treinamento e Capacitação dos funcionários. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As organizações são organismos vivos, onde essas estão sempre sofrendo 

mudanças. As mesmas, são consideradas bem-sucedidas quando conseguem 

crescer ou se apenas sobrevivem. Mas o ato de crescer traz para as instituições 

mudanças que podem se tornar complexas exemplo: aumento de capital, ampliações 

das suas instalações, modernização das tecnologias utilizadas, aumento da 

quantidade de funcionários. O que leva as empresas em geral a investir em 

conhecimentos, habilidades e competências dos seus funcionários visando pois assim 

à manutenção do negócio, além disso nem sempre se torna possível por meio de 

recrutamento e processos seletivos interno e externo com as capacidades requeridas 

pela empresa. 

Consequência disso é que a escolha por trabalhadores qualificados é sempre 

uma ótima opção para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, pois, o 

empregado já vindo com uma bagagem de conhecimento, facilita na inserção dele na 

empresa. No entanto, as empresas estão cada vez mais preocupadas na continuidade 

de conhecimento, ou seja, preocupada em treinar e capacitar os seus empregados, 

haja vista a incessante necessidade da qualidade final do produto. 

Isso pode ser percebido ao se analisar o número de empresas que surgem a 

cada dia, e que trabalham com capacitação, treinamento, workshop, coaching 

prestando serviços a outras empresas, capacitando os funcionários dessas 

contratantes. Esse tipo de investimento é necessário, por quer as pessoas são sem 

dúvida o diferencial competitivo de uma instituição, uma boa equipe pode ser 

responsáveis por manter e promover o sucesso organizacional de uma empresa, 

podendo ser consideradas como sendo a competência básica da organização, sendo 

deste modo a principal vantagem competitiva em um mundo globalizado, instável, 

mutável e fortemente competitivo. 

Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 

(2015) a qualificação é uma via de mão dupla, onde tanto o funcionário como a 

organização são beneficiados. Dentro da instituição o papel de treinar e capacitar os 

funcionários, é atribuição da área de gestão de pessoas, mas quem é a Gestão de 

Pessoas (GP)? Antes de 1930, a gestão de pessoas se preocupava apenas com 

recrutamento e seleção, onde se disponibilizava-se uma vaga e aparecendo alguém 

que tivesse interesse, logo se firmava um contrato entre ambas as partes, esse 



 
 

contrato era conhecido como Livro de Escrita do Pessoal, ele era usado para que se 

fizesse o levantamento dos valores a serem pagos ao funcionário, as pessoas eram 

fiscalizadas ou supervisionadas pela “encarregado de pessoas”, conhecido por feitor. 

A partir da década de 30 novos marcos iram trazer mudança importantes para 

as organizações e em especifico para a área de gestão de pessoas, é o momento que 

se inicia a sistematização e regulação por documentos legais da administração de 

pessoal, devido as novas legislações trabalhistas que surgem nessa época, como 

também a criação do conhecido Ministério do trabalho, o qual chamava-se de 

Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, o mesmo foi extinto durante o governo 

Jair Bolsonaro em 2019. 

Os departamentos de pessoas eram responsáveis por cuidarem das rotinas 

trabalhistas, ou seja, em que fosse cumprido o que era exigido por lei, suas atribuições 

consistiam em recrutar, selecionar, treinar, admitir, demitir e folha de pagamentos, um 

fato interessante é que a legislação trabalhista era tão enfatizada nesse período, que 

até década de 70 os chefes de departamento de pessoal eram em sua maioria 

advogados. O primeiro curso no Brasil sobre Administração de Recursos Humanos, 

lançado no Brasil, mas especificamente no Estado de São Paulo tinha 90% da sua 

turma composta por bacharéis em Direito, porém após passado três anos, o mesmo 

curso tinha menos de 30% dos seus alunos profissionais da área de direito, começa 

então a surgir os Administradores e Psicólogos dentro das empresas para trabalhar 

com a administração de Pessoas. 

Sendo inquestionável a importância do processo de treinamento e 

desenvolvimento do Capital Humano, porém existem atualmente avançados no 

processo de aprendizagens, no uso da metodologia de ensino a distância como 

também uma maior participação da Tecnologia da Informação e Comunicação nesse 

processo, onde as quais podem vir a se tornar ferramentas de grande ajuda para a 

área de Gestão de pessoas no processo de treinamento e desenvolvimento de 

pessoa. O Problema de pesquisa a ser estudado neste trabalho é: como a Tecnologia 

da Informação e comunicação-TICS pode ser usada nos processos de treinamento e 

desenvolvimento de pessoas? Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa consiste 

em identificar como as novas tecnologias podem auxiliar a Gestão de Pessoas no 

processo de capacitação e treinamento de seus funcionários. E, como objetivos 

específicos definir o conceito de gestão de pessoas, verificar quais são as 

necessidades da organização para o desenvolvimento de um programa de 



 
 

treinamento e desenvolvimento e verificar como se dá o uso da tecnologia da 

informação nos processos de aprendizagem. 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

Gil (2010, p.29) fala que “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 

impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos” De acordo com Lima et al (2010, p. 17): 

Este tipo de pesquisa consiste na busca de referenciais teóricos publicados 
em livros, publicações em periódicos e artigos científicos, visando alcançar 
as contribuições em periódicos e artigos científicos ao assunto em questão. 
Neste tipo de pesquisa, é necessário que o pesquisador verifique a 
veracidade dos dados obtidos, observando as possibilidades incoerências ou 
contradições que as obras possam apresentar. 

 

Desta forma foi realizada pesquisa bibliográfica no banco de dados Google 

acadêmico e Scielo, onde foi realizada a busca de artigos publicados nos últimos 5 

anos, e que abordassem a temática aqui proposta. Os indexadores utilizados foram 

“Gestão de pessoas’ e “Tecnologia da Comunicação e Informação”; além disso, se fez 

uso de livros impressos de autores renomados da área, como Chiavenato (2014), 

(2010) e Araújo e Garcia (2009). 

A referida pesquisa também tem caráter exploratório, visto que segundo Gil 

(2010, p.27), “as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses.” Tratando-se ainda de uma pesquisa de metodologia qualitativa a qual “[...] 

é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, 

mas também definidos descritivamente” (FACHIN, 2006, p.81). 

 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Para Chiavenato (2014, p. 307) existe uma “necessidade de intensificar a 

aplicação de conhecimentos, habilidades e competências indispensáveis à 

manutenção e à competitividade do negócio”, Azeredo (2019, p.15) fala que “muitas 

organizações precisam criar seu diferencial competitivo a partir dos seus talentos 

internos por meio de investimentos em capacitação.” Silva e Trevisol (2019, p. 790) 



 
 

explicam que “devido às grandes mudanças organizacionais que vem ocorrendo, 

tornou-se necessário investir no capital intelectual da organização.” 

Chiavenato (2014, p. 307) por sua vez era explicar que: 

As pessoas apresentam uma incrível capacidade de aprender e se 
desenvolver. A educação está no cerne dessa capacidade. Os processos de 
desenvolvimento de pessoas estão intimamente relacionados com a 
educação. Educar (do latim, educere = extrair, trazer, arrancar) representa a 
necessidade de trazer de dentro do ser humano para fora dele as suas 
potencialidades. A palavra “educar” significa a exteriorização dessas 
latências e do talento criador da pessoa. Todo modelo de educação, 
formação, capacitação, treinamento ou desenvolvimento deve assegurar ao 
ser humano a oportunidade de ser aquilo que ele pode ser a partir de suas 
potencialidades, sejam inatas ou adquiridas. 

 

“Assim, as empresas buscaram treinar e desenvolver seus colaboradores, a fim 

de aperfeiçoar e desenvolver habilidades relacionadas aos cargos que ocupam e 

também ao crescimento individual.” (SILVA E TREVISOL, 2019, p. 790). Para Azeredo 

(2019, p. 15) o investimento em capacitação é importante pois “muitas vezes é 

impossível a contratação de profissionais com as capacidades requeridas pela 

organização”, consequência disso “as empresas se veem obrigadas a investir em 

treinamentos para desenvolver as competências necessárias aos seus profissionais, 

sejam elas por expertise de seus negócios ou para se manterem competitivas no 

mercado de trabalho” (AZEREDO, p. 15). Silva e Trevisol (2019, p. 79) explicam que 

“uma ferramenta importante nesse processo é a Gestão por Competências” para 

esses autores a mesma irá “surgiu como um programa de desenvolvimento humano 

que visa estimular os colaboradores, desenvolver talentos, aperfeiçoar capacidades e 

habilidades, buscando atingir a eficácia” (SILVA, TREVISOL, 2019, p. 79) 

 
Azeredo (2019, p. 23) colabora expondo que: 

A questão do desenvolvimento das pessoas na organização é fundamental 
para a manutenção ou ampliação do seu diferencial competitivo. As 
organizações estão cada vez mais pressionadas, tanto pelo ambiente 
externo, quanto pelas pessoas com as quais mantêm relações de trabalho, a 
investir no desenvolvimento humano 

 

Azeredo (2019, p. 26) evidenciam que: 
 

As rápidas mudanças tecnológicas, sociais, políticas e econômicas, além da 
queda das barreiras geográficas, têm afetado incisivamente as dinâmicas das 
organizações contemporâneas. A instabilidade gerada repercute diretamente 
na busca por modelos eficientes de desenvolvimento de novas competências 
profissionais, de forma a garantir continuamente recursos e clientes para 
organizações inseridas em um cenário altamente competitivo. Nesse 
contexto, a área de treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas 
cada vez mais assume relevância nas organizações 



 
 

Santos e Taveres (2020, p. 2) chamam a atenção para a seguinte questão: 
 

Na contemporaneidade, o cenário competitivo entre as organizações faz com 
que o conhecimento seja um fator cada vez mais estratégico. Isso ocorre em 
função de uma nova mentalidade de gestão, com base na velocidade das 
mudanças, nas constantes inovações tecnológicas, na conectividade 
associada a formas e meios de comunicação e na competitividade baseada 
em aprendizagem. Desta forma, a gestão do conhecimento tem se tornado 
cada vez mais necessária para empresas que desejam preservar seu capital 
intelectual, bem como para a aplicação de novas metodologias de 
treinamento 

 

2.1 Gestão de Pessoas 

 
Para Silva e Trevisol (2019, p.81) gestão de pessoas é “uma área da 

administração que visa desenvolver e aprimorar talentos através de procedimentos, 

aplicados no capital humano de uma organização, promovendo melhorias no 

ambiente organizacional” 

Araújo e Garcia (2009, p. 2) trazem alguns pontos históricos sobre área de 

gestão de pessoas: 

Podemos considerar que a atual gestão de pessoas se manteve em 
crescimento (quase 30 decretos foram expedidos regulando a relação 
capital/emprego) no que diz respeito a medidas trabalhistas até o início dos 
anos 40. Em 1º de maio de 1943, tivemos a assinatura do Decreto-lei nº 
5.452, que resultou na consolidação, na realidade, veio subsidiar os outros 
chamados departamento de pessoal (ou de relações trabalhistas ou, ainda de 
relações industriais), que eram chefiados, não importando a nomenclatura da 
unidade, por um... chefe de pessoal. 

 

 

 
(GP): 

Chiavenato (2014, p. 11) irá trazer dois conceitos sobre Gestão de Pessoas 

 
 

GP: conjunto integrado de atividade de especialistas e gestores – como 
agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – 
no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização. 
GP: área que constrói talentos por um conjunto integrado de processos e 
cuida do capital humano das organizações, o elemento fundamental do seu 
capital intelectual e a base do seu sucesso. 

 

Chiavenato (2014, p.21) explica ainda que: 

Cada executivo é responsável pela gestão de pessoas ou equipes, os 
profissionais de GP são responsáveis pela consultoria e apoio aos 
executivos, e as pessoas são responsáveis pelo alcance dos objetivos e 
autogerenciamento de sua carreira. A perfeita sintonia fina dessa tríada é a 
base do sucesso da GP 

 

Silva e Trevisol (2019, p. 820) colaboram que: 

Além dos modelos específicos existentes na da gestão de pessoas que 
auxilia na integralização entre colaborador e organização, a gestão de 
pessoas atua no ambiente organizacional, buscando desenvolver 



 
 

competências individuais, organizacionais e essenciais, de todos os 
colaboradores, alcançando um desempenho superior 

 
 

Porém Silva e Trevisol (2019, p. 82) alertam que 

Entretanto, esta tarefa não é fácil, pois na maioria das vezes as organizações 
priorizam apenas resultados a curto prazo, e isto pode ser explicado pelo fato 
das organizações empregarem a gestão por competências somente como 
uma ferramenta gerencial, quando segundo as teorias atuais descrevem a 
gestão por competências como uma filosofia que precisa ser compreendida, 
praticada, incentivada e ajustada à estratégia. 

 

2.1.1 Treinamento e desenvolvimento (T&D) 

Azevedo (2019, p. 15) explica que “treinamento é um processo de aprendizado 

que auxilia o profissional a atingir a eficiência exigida no seu trabalho, ou seja, a 

capacitação do indivíduo na busca de melhoria ao seu desempenho por meio dos 

treinamentos aplicados” para o autor “o treinamento é um dos muitos recursos 

utilizados no processo de desenvolvimento com o objetivo de melhorar o desempenho 

funcional, aprimorar as relações interpessoais e aumentar a produtividade” 

(AZEVEDO, 2019, p. 16). 

Picchiai e Fernandes (2019, p. 112) complementam que “a prática de 

treinamento facilita a aprendizagem dos indivíduos e contribui para atingir resultados 

e objetivos das organizações, sendo um processo relacionado à área de gestão de 

pessoas (GP)”. 

Silva e Trevisol (2019, p. 82) por sua vez salientam que: 

O processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, embora estejam 
relacionados à aprendizagem, apresentam perspectivas de tempos 
diferentes. O treinamento é direcionado para o presente, buscando 
aperfeiçoar as habilidades que estão diretamente conectadas ao cargo atual. 
Por sua vez, o desenvolvimento é responsável por desenvolver habilidades 
de cargos futuros, como um programa focado em pessoas e não nos 
processos que as mesmas executam, tendo como objetivo o destaque das 
habilidades e o crescimento individual. 

 

Segue no quadro abaixo cinco definições diferentes de treinamento, as 

mesmas expostas na obra Gestão de Pessoas: O novo papel dos Recursos Humanos 

nas organizações de Chiavenato (2016, p.310) 

 
 

TREINAMENTO É: 

O processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais 
produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais. O propósito do 
treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos influenciando seus 
comportamentos 

É o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas de que necessitam para 
desempenhar seus cargos. 



 
 

Descrições Autores 

 

É o processo sistemático de alterar o comportamento dos empregados na direção do alcance dos 
objetivos organizacionais. O treinamento está relacionado com as atuais habilidades e capacidades 
exigidas pelo cargo. Sua orientação é ajudar os empregados a utilizar com sucesso suas principais 
habilidades e capacidades. 

É a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e 
que melhora sua capacidade de desempenhar um cargo. Pode envolver uma mudança de 
habilidades, conhecimentos, atitudes ou comportamento. Isso significa mudar o que os empregados 
conhecem, como eles trabalham, suas atitudes diante dos trabalho e suas interações com os colegas ou 
supervisor. 

É o processo educacional de curso prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada, pelo qual 
as pessoas aprendem conhecimento, atitudes e competências em função de objetivos previamente 
definidos. 

 

Tabela 01: Conceitos de treinamento 

Fonte: CHIAVENATO (2014, p. 310) 

Picchiai e Fernandes (2019, p. 113) trazem em seus estudos um quadro com 

conceitos diferente para treinamento, o qual está reproduzido abaixo. 

 
 
 

O treinamento pode incluir tudo, desde ensinar leitura básica até 
cursos avançados de liderança. 

robbins, judge e 
sobral (2010, p. 
539) 

O treinamento é uma atividade materializada por diferentes ritmos, 
apresentados por meio de visões distintas, implantadas de acordo 
com vários propósitos, e reguladas pela dinâmica de competição 
econômica. 

malvezzi (2013, 
p. 14) 

Treinamento não é algo que se faça uma vez para novos 
empregados: é usado continuamente nas organizações bem 
administradas. Cada vez que você mostra a uma pessoa como ela 
deve fazer o trabalho, você está treinando. Preferimos definir 
treinamento como qualquer atividade que contribua para tornar uma 
pessoa apta a exercer sua função ou atividade, para aumentar a sua 
capacidade para exercer de forma eficiente novas funções ou 
atividades. 

lacombe (2005, 
p. 312) 

O treinamento é o uso de atividades de instrução sistemática e 
planejada para promover a aprendizagem. 

armstrong 
(2006, p. 675) 

Treinamento é o conjunto de métodos usados para transmitir aos 
funcionários novos e antigos as habilidades necessárias para o 
desempenho do trabalho 

dessler 
(2003, p. 140) 

O treinamento de pessoal é caracterizado pelo esforço dispendido 
pelas organizações para propiciar oportunidades de aprendizagem 
aos seus integrantes. 

borges-andrade 
e oliveira-castro 
(1996, p. 112) 

o treinamento é apenas uma das intervenções que afetam 
desempenho no trabalho. é, portanto, somente uma das tentativas 
formais de garantir a aquisição de novos conhecimentos, 
habilidades e maior compreensão da tarefa, não afetando, 
necessariamente, condições organizacionais (materiais e sociais) 
relacionadas ao desempenho. 

lacerda e abbad 
(2003, p. 79) 

 

Tabela 02: Conceitos de treinamento 

Fonte: (PICCHIAI, FERNANDES, 2019, p.113) 



 
 

Treinamento Desenvolvimento 

 
 

Ainda segundo Chiavenato (2014, p. 312), “o treinamento constitui o núcleo de 

um esforço contínuo desenhado para melhorar as competências das pessoas e, 

consequentemente, o desempenho organizacional. 

Por sua vez, Araújo e Garcia e Chiavenato iram trazer as similaridades e 

distinção entre treinamento e desenvolvimento: 

 
 
 
 
 

Araújo e Garcia Araújo e Garcia 

Processo de aprendizagem Processo de aprendizagem 

Voltado para o condicionamento da 
pessoa; para a execução de tarefas. 

Voltado ao crescimento da pessoa 
em nível de conhecimento, 
habilidade e atitude. 

Chiavenato Chiavenato 

Processo de aprendizagem Processo de aprendizagem 

Tem muito a ver com o conhecimento: 
principalmente com o conhecimento 
corporativo. O mesmo é orientado para o 
presente, focalizando o cargo atual e 
buscando melhor as habilidades e 
competências relacionadas como o 
desempenho imediato do cargo. 

Focaliza os cargos a serem 
ocupados futuramente na empresa 
e as novas as novas habilidades e 
competências que serão 
requeridas. Se estende à carreira da 
pessoa com um foco no logo prazo. 

 
 
 
 

Fonte: (ARAÚJO, GARCIA, 2009, p. 98; CHIAVENATO, 2014 p. 310-311) 

Tabela 03: T&D diferenças 

 
 

Sobre a importância do T&D Chiavenato (2014, p. 310) chama a atenção que: 

Não se deve confundir treinamento com uma simples questão de realizar 
cursos e proporcionar informações. Ele vai muito mais longe. Significa atingir 
o nível de desempenho almejado pela organização por meio do 
desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. Para tanto, é 
preciso criar e desenvolver uma cultura interna favorável ao aprendizado e 
comprometida com as mudanças. 

 

Desta mesma Araújo e Garcia (2009, p. 103) enrique-se o debate falando que: 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas constitui um processo de 
aprendizagem logo não se trata da simples realização de cursos a fim de 
transferir a informação necessária para o alcance de x resultados, mas sim 
de um movimento de constante mudança organizacional de forma integrada 
entre a cultura interna e as pessoas, peças-chave para o sucesso. 



 
 

Azeredo (2019, p. 29) esclarece que: 

O treinamento e desenvolvimento nas empresas desempenham um papel 
essencial na qualificação de funcionários, interferindo diretamente com os 
resultados da sua empresa. Uma boa gestão, aliada à constante atualização 
de equipe, capacita e desenvolve habilidades diversas de colaboradores, 
trazendo benefícios de curto e longo prazo. A cada capacitação, o profissional sai 
cada vez mais qualificado e motivado, e isso se torna um grande diferencial 
para o negócio. Em tempos de altíssima competitividade, é preciso que 
gestores fiquem de olho nas principais tendências de mercado, a fim de 
manter seu time alinhado, fortalecido e estimulado 

 

Rocha e Gutierrez (2019, p.126) iram trazer as etapas do processo de 

treinamento, o qual está ilustrado abaixo. 

 

 

As etapas do processo de treinamento 

Tabela 04: Quadro 1 -As etapas do processo de treinamento 

Fonte: (ROCHA, GUTIERREZ , 2019, p.126) 

 
Rocha e Guitierrez (2019, p. 123) explica “o pré-treinamento que é tudo aquilo 

que antecede o treinamento (O levantamento da necessidade do treinamento, a 

programação do treinamento entre outros), o durante o treinamento que é os 

processos e aplicação do treinamento, e o pós-treinamento que é tudo aquilo que deve 

ser feito depois do treinamento (As avaliações – Reação e Resultado)”. 

Sobre a importância da capacitação e do treinamento, Pereira (2021, p. 497) 

pontua que “na era do conhecimento o capital humano passou a ser considerado um 

dos principais ativos das organizações, necessitando de treinamento e 

aperfeiçoamento para se alinhar aos objetivos organizacionais.”. Por esse motivo, 

para o autor “o setor de Recursos Humanos torna-se uma condição fundamental para 

Cannon-bowers e salas (2001) 

Condições antecedentes 
ao treinamento 

Características individuais, motivação para treinamento, 
précondições ambientais 

Métodos de treinamento e 
estratégias instrucionais 

Ex.: aprendizagem específica, tecnologia de ensino e 
treinamento a distância, jogos e treinos baseados em 
simulação, equipes de treinamento 

Condições pós- 
treinamento 

Avaliação do treinamento e transferência de treinamento 
manutenção e generalização do comportamento 

Chiavenato (2010) 

Diagnóstico Levantamento das necessidades de treinamento a 
serem satisfeitas a longo e médio prazo 

Programação do 
treinamento 

Elaboração do programa que atenderá as necessidades 
diagnosticadas 

Implementação Aplicação e condução do programa de treinamento 
Avaliação Verificar os resultados obtidos com o treinamento 

 



 
 

a gestão das organizações, necessitando, portanto, de profissionais ainda mais 

capacitados e especializados” (PEREIRA, 2021, p. 497) 

 
2.3 Tecnologia da informação no Processo de aprendizagem 

 
 

Motta et al (2019) em sua pesquisa utilização de gamificação no treinamento e 

desenvolvimento de colaboradores, traz o come do aprendizado o qual encontra-se 

abaixo: 

 
 
 
 

 

 

Tabela 05: Cone do Aprendizado proposto por Edgar Dale. 

Fonte: (MOTTA et al, 2019, p.53) 

 

Rocha e Guitierrez (2019, p. 126) explica que “cada vez mais as tecnologias, 

mídias sociais e conexões são tendências e a área de T&D, assim como muitas, vem 

se adaptando e cada vez mais aprendendo a utilizar as ferramentas atuais” 

Borges (2009, p.25) explica que: 

A internet é a rede capaz de interligar computadores de todo o mundo, 
permitindo que os seus usuários usufruam de serviços e realizem 
comunicação em nível mundial. Seu início, no Brasil e em vários outros 
países, segundo Manzano (2011), foi a partir do meio acadêmico e científico. 

Cone do aprendizado 

Após duas semanas tendemos a aprender  Tipo de 
envolvimento 

 

 
90% do que 

falamos e fazemos 

Fazendo a coisa de 
verdade 

 
 
 

 
Ativo 

Simulando 
experiência 
real 

 

na 
a 

vida 

Fazendo 
apresentação 

 uma 

70% do que 
falamos 

Falando Sobre 

Participando de uma 
discursão 

 

 
50% do que 

falamos e vemos 

Vendo ser executado 
in loco 

Passivo 

Assistindo a uma 
demonstração 

Vendo em uma feria 
uma demonstração 
Assistindo um filme 

30% do que vemos Olhando uma foto 

20% do 
escutamos 

que Escutando palavras 

10% do que lemos Lendo 

 



 
 

Antigo paradigma Novo paradigma 

Na década de 1980, houve as primeiras iniciativas no nosso país. Na década 
seguinte, precisamente em 1995, inicia-se o seu uso comercial, com a 
Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações) fornecendo acesso à 
internet e com o surgimento dos primeiros provedores de acesso comercial. 
Logo, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia 
criam o Comitê Gestor da Internet para acompanhar o seu desenvolvimento. 

Desde então, a internet só aumentou o seu alcance. 
 

O mundo globalizado que existe hoje é consequência das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) como o uso dessas a área da educação. Como 

explicam Oliveira, Mousa e Sousa (2015, p. 76) 

A utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino, é cada vez mas 
necessária, pois torna a aula mais atrativa, proporcionando aos alunos uma 
forma diferenciada de ensino. Para que isso se concretize de maneira que 
todos os envolvidos sintam-se beneficiados, a questão das TIC deve estar 
bem consolidada. A forma de ensinar e aprender podem ser beneficiados por 
essas tecnologias, como por exemplo, a Internet, que traz uma diversidade 
de informações, mídias e softwares, que auxiliam nessa aprendizagem. 

 

Sobre as novas perspectivas da educação antes e depois da inclusão da 

Tecnologia da Informação e comunicação faz-se interessante trazer um quadro 

comparativo dos antigos e novos paradigmas. 

 
 
 

Instalação física – prédios escolares Ciberespaço 
Frequência obrigatória e horários rígidos Conveniência de local e hora 

Professor tinha o papel de ensinar Professor é mediador no processo de 
levar o aluno a aprender a aprender 

Currículo mínimo, disciplinas obrigatórias e 
pré-requisitos 

Conteúdos significativos e flexíveis 

Unidisciplinaridade Inter, multi e transdisciplinariedade 
Pedagogia Andragogia 
Transmissão de conhecimento Aprendizagem coletiva 
Educação formal Educação não formal 
Formação com duração pré-fixada Educação ao longo da vida. 

 

Tabela 03: De educação presencial a online 

Fonte: (RIBEIRO, 2014, p. 14) 

2.3.1 E-learning 

 
Um dos grandes destaques quando se fala em TICs e Educação é E-learning, 

a mesma trata-se de uma forma de educação a qual é realizada a distância através 

do uso de recursos computacionais e audiovisuais sobre esses tipos de recursos 

Borges (2009, p.4) explica que: 

É possível explorar recursos da webconferência e da teleconferência para a 
realização de aulas e palestras. As ferramentas síncronas (chats, por 
exemplo) e assíncronas (fóruns e grupos de discussões, entre outros) 



 
 

também servem para que os alunos possam compartilhar ideias, seja para 

complementar o ensino presencial e/ou apoiar o ensino a distância. 

 
Sobre o uso das Tecnologias da informação e comunicação nas capacitações 

e treinamentos da empresas, Silva, Lima e Filho (2020, p. 224) esclarecem que: 

Para as organizações, essa modalidade de ensino facilita estratégias de 
educação corporativa, que busca desenvolver competências e habilidades 
pessoais, através de qualificações e projetos de desenvolvimento 
profissional, aumentando a capacidade competitiva da organização, a partir 
do estímulo à produção do conhecimento. 

 

Rocha, Oliveria e Lima (2020, p. 7) falam que: 
 

É importante ressaltar que, o b-learning nasce a partir de uma inovação 
metodológica, não pretendendo impor nenhum modelo pré-estabelecido para 
que, unidades escolares sigam estritamente, mas sim, contribuir com apoio 
interativo e tecnológico que o ensino híbridopropõe, rompendo práticas 
obsoletas e conservadoras a partir de modelos pedagógicos inovadores no 
emprego da educação híbrida 

 

2.3.2 Gamificação 

 
 

Motta et al (2019 p. 53) falam que “a gamificação está ganhando cada vez mais 

espaço no mundo e nas empresas, ela é uma ferramenta inovadora para os gestores 

de uma organização aplicar em seus colaboradores” 

Rocha e Guitierrez (2019, p. 128) conceitua a gamificação como sendo 

um fenômeno em progresso, que resulta da popularização e popularidade dos 
games, e de suas capacidades de prender o jogador, motivando a continuar 
resolvendo dilemas e enquanto o colaborador se diverte, estimulando 
aprendizagens em inúmeras áreas. 

 

Motta et al (2019, p.54) explica que gamificação: 
 

São métodos que, de forma sistematizada, encontram soluções para as 
questões específicas. Em tese, à indagação do problema caracterizam-se por 
qualquer manifestação que na prática necessite de um trabalho cognitivo para 
orientação de ações, em síntese melhor absorção e aproveitamento de um 
treinamento, no qual a motivação de uma atividade monótona e auxílio na 
permanência de um conhecimento complexo 

 

Filho e Santos (2019, p.6) 

O objetivo primeiro da gamificação é o de gerar nos colaboradores um 
sentimento de missão cumprida e de realização quando finalizam qualquer 
tipo de ação que seja benéfica para a empresa, mas de forma sempre 
motivadora e satisfatória. 

 

Morais et al (2014, p. 166-167) traz uma lista de mais algumas de ferramentas 

tecnológicas que podem vir a ser empregadas na T&D são elas: 



 
 

Plataformas de gestão de aprendizagem, Geralmente designadas como LMS 
(Learning Management System), ou como VLE (Virtual Learning 
Environment) ou ainda, em Português, como plataformas de eLearning (Dias, 
2010), como por exemplo a BlackBoard, a Moodle e a WebCT; Tecnologias 
para a publicação e partilha de conteúdo, permitem a colocação online de 
conteúdos e a sua partilha com outros indivíduos, como por exemplo, 
blogues, wikis; as plataformas de divulgação de imagens e de vídeo, como 
por exemplo, Flickr ou Youtube; as tecnologias que permitem a divulgação de 
informação em formato sonoro (podcast); e as tecnologias de social 
bookmarking; Tecnologias de colaboração Permitem a realização conjunta de 
tarefas, como por exemplo, Google Docs (atualmente integrado no Google 
Drive), que disponibiliza funcionalidades como a edição colaborativa de texto 
ou de folhas de cálculo; as tecnologias de social bookmarking; a construção 
de mapas concetuais (mindmaps); assim como a construção colaborativa de 
wikis e de blogues; Redes sociais - Permitem a criação de comunidades de 
indivíduos ou de organizações, facilitando o estabelecimento de redes de 
relações sociais, como Facebook, Hi5, LinkedIn (vocacionado para redes de 
indivíduos que partilham interesses profissionais), Ning ou Academia.edu 
(vocacionada para redes de indivíduos com interesses académicos) e, ainda, 
o Twitter por apresentar as características gerais de uma rede social, como o 
estabelecimento de redes de indivíduos que partilham interesses comuns; 
Tecnologias de comunicação interpessoal - Permitem que se estabeleça 
comunicação direta entre indivíduos, como por exemplo, o e-mail, permitindo 
uma comunicação assíncrona e privada; o MSN Messenger, que permite 
comunicação síncrona, ou o Skype, para comunicação de voz e vídeo; 
Tecnologias de agregação de conteúdo - Baseiam-se na tecnologia de RSS 
feeds para agregar conteúdos de diversas proveniências numa mesma 
página, como por exemplo o Netvibes e o Google Reader; 

 
 

 
3 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 
 

É justamente quando se fala em manutenção e competitividade de uma 

empresa,que se pensa em capacitar e treinar os colaboradores da mesma, as 

empresas já possuem o conhecimento da importância que existe em se utilizar de 

práticas de treinamento e capacitação dos colaboradores como forma de facilitar o 

aprendizado dos mesmos, e também atingir os resultados da empresa. 

Porém, existem alguns fatores que podem vim a afeta de forma positiva ou 

negativa o processo de treinamento e desenvolvimentos – T&D dentro de uma 

organização a exemplo de avanços da tecnologia e princípios de aprendizagem, 

de acordo com os autores o treinamento é um processo cíclico e contínuo composto 

de quatro fases são elas: diagnóstico, programação do treinamento, 

implementação e avaliação. 

O mundo está em constante mudança isso é desde épocas remotas, dos 

primórdios da era dos dinossauros, e junto com o planeta o homem e seu modo de  

vida sofreu grandes mudanças, e passaram por marcos históricos de grande 



 
 

importância e relevância para a humanidade, mas sem dúvida um dos grandes 

marcos na história do homem foi a criação da Arpanet em 1969, a qual tinha apenas 

uso militares e científicos, a partir de 1982, a mesma começará a ser usada no 

universo acadêmico, e também sofre alteração da sua nomenclatura passando a 

ser chamada de Internet. 

O mundo globalizado que existe hoje é consequência das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) como também na internet, é lógico que todos esses 

avanços tecnológicos trouxeram diversas mudanças em diferentes áreas, sendo uma 

delas a educação. 

Existe hoje em dia uma infinidade e diversidade de ferramentas tecnológicas 

que podem vir a ser empregadas na T&D, a escolha da forma ou meio o qual será 

disponibilização o conteúdo aos colaboradores, depende de alguns fatores como 

tipo de competências e conhecimentos que se deseja promover, a exemplo da: 

telecomunicações a qual trata-se de técnicas de envio de informações deita a 

distância por meio das TCIs, nelas estão todas as formas possíveis de comunicação 

como também as que fazem uso da troca de mensagens, são exemplos dessas as 

teleconferências, videoconferências e e-mail; da Internet, a qual tem como 

característica ser uma rede mundial de computadores onde os mesmo são 

conectados por intermédio de vários protocolos, seu papel é importante visto que a 

mesma proporciona ao usuário o acesso a diversos tipos de informação basta que 

seu conteúdo esteja disponível na rede; em penúltimo existe a Intranet a mesma 

consiste em uma rede parecida com a internet porém ela é interna, pertencente a 

uma determinada organização a mesma utiliza tecnologias da internet, a mesa é 

muito eficaz na troca de informações entre os setores o que ajudando no processo 

de facilitação de aprendizagem. 

Para as organizações o uso da internet pode ser crucial quando se refere ao 

aprimoramento e também a aprendizagem, isso tem reflexo por exemplo na melhoria 

do atendimento, nos serviços que são prestados pelos colaboradores, e 

consequentemente pela empresa, chegando aos olhos do cliente como uma 

qualidade a mais da empresa. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

A moderna gestão de pessoas (GP) se baseia em alguns aspectos que são 

fundamentais para a mesma, esses fundamentos compreendem que as pessoas são: 



 
 

como seres humanos; ativadoras de recursos organizacionais, parceiras da organização, 

talentos fornecedores de competências, capital humano.  

É importante lembrar que as especialidades do Recursos Humanos ou da Gestão 

de Pessoas atualmente são: posicionamento, manutenção de pessoal, relações no 

trabalho, treinamento e desenvolvimento, comunicações internas, organização, 

administração e remuneração.  Mas como se dar o treinamento e desenvolvimento dos 

funcionários dentro de uma empresa? É partir da década de 30 que os treinamentos 

passam a existir, porém nessa época os mesmos eram feitos em instituição de ensino, 

apenas algumas empresas possuíam um programa de treinamento próprio, o curioso é 

que as mesmas, normalmente eram estrangeiras, esses treinamentos eram direcionados 

mais para a ambientação e a integração dos funcionários, e dependendo do ramo da 

empresa para vendas e comercial. Hoje em dia, já se compreende que treinamento é 

sinônimo de fonte de lucro, pois viabiliza que as pessoas contribuam de forma efetiva 

nos resultados da empresa. Ou seja, o mesmo consegui agregar valor: a empresa, as 

pessoas e aos clientes, enriquecendo o capital intelectual e o patrimônio humano. 

          O empregador pensando no lado de produtividade e lucro, não pode permitir que 

o empregado passe muito tempo fora da empresa, fora o desprendimento maior no tempo 

ao deslocar de seu ambiente de trabalho para o local de treinamento existe ainda os 

custos agregados ao deslocamento do empregado, horas extra ou banco de horas, 

alimentação, e em alguns casos a estadia, tudo isso onera mais ainda as despesas com 

T&D, fora as despesas com onerários dos profissionais educadores, aluguel do espaço, 

material e outras despesas que não podem ser previstas.  Esses são apenas um dos 

motivos que levam as empresas a fazerem o uso da tecnologia da informação e 

comuniação como forma de ajudar nesse processo de desenvolvimento e avanço 

profissional. Aos poucos as empresas foram agregando valor aos seus processos de 

T&D, e aderindo a Workshop, Coaching, Mentoring, Teleconferências/videoconferência, 

intranet/internet, hoje envia as mesmas fazem uso de E-learning, gamificação, redes 

socias, são diversas as possibilidades de se usar a Tis no processo de Treinamento e 

Capacitação dos funcionários, e a empresa que não faz uso da mesma está propicia a 

ficar fora do mercado.
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