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Como saber se o que é aplicado em ações de treinamento e desenvolvimento traz algum tipo 
de retorno, seja na forma de um trabalho mais eficiente, seja em termos de produtos ou 
serviços mais competitivos? Essa pergunta, que ronda a cabeça de muitos gestores de RH, é 
respondida por outra pela coordenadora do núcleo e do curso de pós-graduação em gestão 
estratégica de pessoas da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Célia 
Marcondes Ferraz: qual o indicador de performance empresarial a empresa quer melhorar com 
o treinamento? "Geralmente, as organizações medem o seu sucesso avaliando o crescimento 
do volume de vendas, ou a melhoria da produtividade, ou o percentual de clientes satisfeitos, 
ou o aumento da satisfação dos funcionários - é preciso identificar a parcela desses 
indicadores que é afetada pelo desempenho humano", explica Célia. Para mensurar o retorno, 
continua a coordenadora, a área de RH precisa saber escolher indicadores que reflitam 
melhoria de performance empresarial em virtude do desempenho das pessoas e acompanhá-
los antes e depois do treinamento. 

Trata-se, de fato, de uma tarefa difícil, porém não impossível, já que existem diferentes 
caminhos para medir o ROI de T&D, como comenta o sócio-diretor da Integração Escola de 
Negócios, Fernando Cardoso - esses caminhos dependem do que a empresa busca com essas 
ações de capacitação e do perfil do negócio. "Se o objetivo é diminuir o número de erros num 
processo de produção, por exemplo, basta calcular o custo de produção de um produto, 
multiplicar pela melhoria [diferença de número de produtos com falha antes e depois do 
treinamento] e dividir pelo valor investido na capacitação", ensina 
Cardoso.  

Na visão da diretora da Seven Idiomas, Adriana Albertal, quando se 
trabalha de uma maneira direcionada, o resultado é imediato. "Antes de 
iniciar um treinamento, o RH deve fazer um planejamento e traçar os 
resultados que deseja atingir", explica a diretora. Segundo ela, a empresa 
deve possuir ferramentas específicas para medir o retorno dos 
treinamentos, como avaliações de desempenho e pesquisas de 
qualidade dos cursos. Porém, Adriana ressalta que a comprovação da 
eficácia dos cursos está no dia-a-dia - quando o colaborador coloca em 
prática os conhecimentos.  

Na BrasilPrev, empresa que investe em torno de 
1,2 milhão de real por ano em treinamento e 
desenvolvimento, o retorno é medido por meio de 
avaliações. A gerente de pessoas da empresa, Regina Frederico, conta 
que no dia do curso é aplicada a chamada Avaliação de Eficácia para se 
verificar o que o participante sabe sobre o tema do treinamento. "Três 
meses depois, aplicamos a mesma avaliação para checar se o 
colaborador usou, na prática, o que aprendeu no curso", explica a 
gerente. Além disso, a empresa promove, logo após o treinamento, uma 
Avaliação de Reação para saber o que o colaborador achou do 
treinamento. "Fora as medidas tradicionais, verificamos constantemente o 
índice de participação, já que não trabalhamos com grade obrigatória, e 
sim com inserção, uma vez que o desenvolvimento deve partir da 

pessoa, não pode ser imposto", completa Regina.  

Outra empresa que se preocupa em calcular o ROI dos projetos de T&D é a Marriott Brasil. Lá, 
o retorno de cada programa tem uma medição diferenciada. A diretora de RH no business 
council, Cristina Secchin, explica que os treinamentos de ambientação são medidos pelo 
aumento de produtividade e diminuição do índice de turnover no período de experiência e os 
cursos gerenciais pelos índices de satisfação dos associados em relação ao estilo gerencial 
adotado pela companhia. "Na realidade, a satisfação do cliente é um excelente método de 
analisar o retorno do nosso investimento em qualidade de serviço. Se a ocupação do hotel 
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sobe, se os formulários preenchidos pelos hóspedes denotam o reconhecimento da qualidade 
do serviço e produto oferecidos, e se os nossos colaboradores estão motivados, sabemos que 
estamos no caminho certo", completa a diretora. 

Apesar de não citar números, Cristina garante que o retorno do 
investimento da empresa em desenvolvimento é significativo. Segundo 
ela, os índices de cross training aumentaram e a satisfação dos 
colaboradores em relação à possibilidade de aprendizagem e de 
desenvolvimento dentro da empresa é grande. 

O gerente de RH da Datasul, Giovanni Coradin, conta que a empresa 
verifica o retorno do investimento em treinamento pela produtividade que 
os colaboradores demonstram antes e após a capacitação. "Quando o 
profissional vai a campo e implementa o que aprendeu nos treinamentos, 
conseguimos ver sua evolução e quanto a capacitação faz diferença na 
atuação", explica Coradin. E os resultados têm sido positivos. Em 2007, a 
empresa investiu cerca de 2,4 milhões de reais em sua universidade 

corporativa e obteve retorno significativo dos colaboradores: o gerente destaca o aumento de 
produtividade e melhoria de desempenho dos funcionários, que aumentou em torno de 30%.  

"O profissional de RH precisa saber mensurar e avaliar o valor do trabalho realizado e estar 
apto a evidenciar a contribuição gerada para gestores e tomadores de decisão - é mais do que 
uma necessidade: é uma responsabilidade do profissional que deseja se destacar como 
parceiro estratégico da organização", comenta Jack Phillips, consultor e criador da metodologia 
Phillips ROI, que pretende evidenciar benefícios tangíveis, a serem convertidos em valor 
monetário, como aumento de produtividade, melhoria de processos, economia de tempo e de 
recursos, entre outras medidas de negócio que podem ser impactadas, além de identificar 
benefícios intangíveis. 

Para ele, apenas por meio da condução de um processo de mensuração e avaliação 
estruturado e padronizado é possível saber de que forma os treinamentos impactam os 
indicadores de negócio da organização. "Preocupar-se com a dinâmica do trabalho é 
fundamental, mas poder demonstrar o resultado desse trabalho de forma clara e precisa, 
fazendo uso de uma linguagem gerencial comum, é um diferencial cada vez mais valorizado e 
requisitado", finaliza. 

Presencial ou a distância? 

Um dos passos fundamentais para medir o retorno do investimento em capacitação é escolher 
o método mais apropriado. Entre os cursos presenciais e os a distância, pairam dúvidas sobre 
a eficácia de cada um. Para muitos profissionais, o e-learning é mais eficaz para cursos 
técnicos do que para os comportamentais. E há quem discorde, como Fernando Cardoso, da 
Integração.  
 
Ele conta ser possível aplicar excelentes recursos didáticos no ensino a distância, como 
simulações e feedback individualizados. "Porém, acredito que a definição de qual metodologia 
usar não tem ligação com o tipo de curso que a empresa pretende oferecer, mas com a 
urgência de treinar os colaboradores e com quanto a companhia quer investir." Ou seja, em 
cursos de integração para funcionários novos, por exemplo, em que a empresa não pode 
esperar para formar novas turmas, o e-learning é ideal, pois pode ser feito a qualquer hora e 
tem um custo menor.  

Para a coordenadora pedagógica da Integração, Suely Marques, não existe método melhor ou 
pior, tudo depende do contexto da empresa ou da área que demanda um treinamento. "Antes 
de qualquer coisa, é fundamental descobrir o objetivo operacional do treinamento. Em outras 
palavras, precisamos fazer a pergunta: 'Que impacto queremos causar na empresa ou área, 
com este treinamento?' Essa pergunta ajuda a descobrir o objetivo operacional que orientará a 
escolha da modalidade do treinamento", diz.  Segundo ela, o treinamento a distância tem a 
vantagem de atingir um grande contingente em pouco tempo e sem custos de deslocamento. 
Entretanto, se há um número pequeno para treinar, pode-se optar pela modalidade 
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presencial. Na visão da coordenadora, as duas modalidades favorecem a aprendizagem 
teórica e comportamental. "No e-learning, recursos como animações e filmes podem 
provocar emoções e levar o treinando a refletir sobre seu comportamento para modificá-lo 
quando necessário. Já para permitir ao aluno a vivência de uma dada situação, a modalidade 
presencial é a mais adequada. Como se vê, tudo depende do contexto da necessidade", 
completa. Cardoso concorda com Suely e acrescenta que a tendência é o treinamento misto 
(blended learning), ou seja, utilizar todos os meios para realizar um treinamento realmente 
efetivo. 
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