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RESUMO

 Com o objetivo de avaliar a percepção de um grupo de 

pessoas lideres de empresas sobre a avaliação do Treinamento 

Dale Carnegie, este estudo empregou uma metodologia qua-

litativa, por meio de entrevistas desenvolvidas para entender 

sobre a procura e entendimento após treinamento. Os resulta-

dos demonstram que os participantes de diferentes empresas 

empregam da mesma forma o conhecimento adquirido fora de 

casa em seu particular e, internamente, na empresa, visando 

um resultado positivo.

Palavras-chave: Liderança. Treinamento. Comunicação.  

1 INTRODUÇÃO

 A gestão de pessoas, conforme citado por França 

(2011),é um grupo de pessoas situadas em um ambiente da 

organização, unindo forças humanas para atingir determinado 

objetivo como atividades produtivas, gerenciais e estratégicas, 

assim, encontram-se treinamentos com propósito de orienta-

ção para pessoas que atuam liderando, nesta área e o curso 

Dale Carnegie, foi objeto de estudo nesta pesquisa.

 O presente estudo analisou as mudanças comporta-

mentais que cada participante apresentou, a fi m de obter con-

trole sobre seus liderados, não condenando, criticando e se 

queixando das atitudes dos mesmos, justifi cando que modelos 

de liderança de épocas passadas não podem ser utilizadas nos 

tempos de hoje, liderar, treinar, orientar, acompanhar e através 

de feedbacks analisarem os resultados obtidos e agora a me-

lhor maneira para ter o comando.

 Em função do controle dos processos, pessoas, empre-

gados, funcionários, recursos humanos, talentos ou qualquer 

que seja outra denominação utilizada, a gestão de pessoas-

permite a colaboração efi caz dos indivíduos, para alcançar os 

objetivos organizacionais e pessoas (CHIAVENATO, 2010).

 Dale Carnegie nasceu em 1888, Missouri, Estados 

Unidos e foi educado na Faculdade Estadual de Warrensburg. 

Como vendedor e aspirante ator, viajou para Nova Iorque e co-

meçou ministrar aulas de comunicação para adultos na YMCA. 

Em 1912, nasceu o famoso “Treinamento Dale Carnegie”, o 

qual, hoje, é uma rede mundial com mais de 3.000 trainers e 

representantes em mais de 80 países (CARNEGIE, 2007).   

 A crescente mudança em ambiente organizacional no 

Brasil demonstrou a necessidade de entender melhor à forma 

de preparação das pessoas para assumir cargos de liderança. 

Este é assunto de grande valor, ao citar-se como fator principal 

a melhor maneira para gerir e coordenar uma equipe é através 

de treinamentos, tendo como objetivo, alcançar um propósito 

positivo apresentado pela empresa.

 O gestor interessado em desenvolver habilidades de 

liderança procura-se por treinamentos, a fi m de aprender ou 

reciclar o conhecimento já adquirido. Assim, ao desenvolver-

-se essas habilidades, as quais contribuem para o crescimento 

profi ssional, possibilita-o, uma melhor comunicação e um bom 

relacionamento interpessoal.

 Ao procurar um centro de treinamentos na área gestão 

de pessoas, os profi ssionais interessados são orientados para 

aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula em seu co-

tidiano, identifi cando-se o que pode estar inadequado, conse-

quentemente, interferindo na conquista de um bom resultado. 

Em períodos passados, a prática de gestão de pessoas era apli-

cada de forma severa, não havia líder e, sim, “chefe”, sendo 

uma pessoa que mandava em outras pessoas. Desse modo, 

não havia a expressão fl exibilidade, nem condições favoráveis 

para a execução de atividades, as quais extrapolavam horas e 

horas. Atualmente, o propósito da existência da liderança está 

na obtenção de relacionamentos que vão contribuir no desen-

volvimento da empresa.

 Após a realização de o treinamento, houve uma ava-

liação através de pesquisa direta com os participantes. Estes 

participaram, juntamente, com outras pessoas que convivem 

diariamente, tendo como objetivo principal reconhecer a rela-

ção estabelecida entre eles com a fi nalidade de progressão em 
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relações humanas. Explicitamente, verifi cou-se a importância 

de desenvolver e aplicar este treinamento, a fi m de reconhecer 

os resultados. Quais seriam as mudanças apresentadas pelos 

participantes após a realização do Treinamento Dale Carnegie? 

Houve melhoria após este treinamento? O que foi reconhecido 

pelos seus colaboradores no decorrer e após término do curso?

2  LIDERANÇA

 Ao avaliar um grupo de pessoas participantes do Trei-

namento Dale Carnegie, tem o intuito de observar o crescimen-

to adquirido do profi ssional como um líder e quais os resulta-

dos obtidos após este estudo, na motivação, coordenação e 

comprometimento com seus liderados.

 Segundo Gramigna (2007, p.45) “liderança é a capa-

cidade de reunir esforços de ambas às pessoas, criando um 

clima favorável para a motivação e com tudo fortalecendo e 

desenvolvendo o estímulo para juntamente com a equipe atin-

gir determinados objetivos”.

 A liderança também é defi nida, como forma de infl u-
ência que o indivíduo possui com os demais de um grupo, con-
forme determinada situação o líder através da comunicação, 
fará com que seja atingida uma meta ou metas específi cas. A 
infl uência por parte do líder para afetar o comportamento de 
um seguidor ou seguidores numa situação (MINICUCCI, 1995).    
Liderar e impor algo a ser feito, como será feito e o porquê de 
fazer, então a pessoa que lidera deve estar sempre preparada 
para responder a estas perguntas a qualquer momento, por-
tanto, liderar e saber fazer, treinar e, juntamente, com equipe, 
atingir o propósito desejado.
 Reconhecendo algo que esteja organizado, imprime-se 
a ideia de direção. Desse modo, a liderança tem como papel 
fundamental comandar para que mantenha organizada toda 
uma organização, dando sentido à existência de um grupo. O 
líder é identifi cado através de suas iniciativas, utilizando-se a 
criatividade para impor o grupo, a fi m de seguir com as ativi-
dades (DRUMMOND, 2007).
 Ao lidar com pessoas, o líder é reconhecido pelas suas 
iniciativas, ou seja, a maneira com que ele inicia suas ativida-
des, a fi m de liderar o grupo com propósito de concluir ou dar 
continuidade de um trabalho, interagindo-se com objetivo de 
atingir um bom resultado.
 Estudando a liderança sobre forma de processo, perce-
be-seque a troca momentânea do líder traz benefícios ao gru-
po. E em sentido oposto, a forma de reconhecimento respeito 

e cumprimento da atividade de forma efi ciente e efi caz (BER-
GAMINI, 2009). 
 Coma capacidade de liderar, conforme Gramigna 
(2007),ao reunir esforços grupais que atinja os objetivos de-
sejados, estabelecendo um clima motivador, através de a par-
ceria, estimular o desenvolvimento da equipe, contudo, man-
tendo a equipe comprometida, envolvida com entusiasmo e 
respeito.
 As organizações precisam de um representante que li-
dere os demais para que tomadas de decisões sejam monitora-
das e este acompanhamento tem que ser constante. Segundo 
Lacombe (2005), os argumentos são importantes como a de 
uma liderança, não podendo ser subestimada e com sua falta,a 
empresa terá pouca chance de sobreviver. O líder infl uencia as 
pessoas, é um agente de mudança e, para isso, deve inspirar a 
coragem aos seus seguidores. 

3 TREINAMENTO

 Aos participantes do Treinamento Dale Carnegie, a for-
ma encontrada para desenvolver a comunicação, foi pratican-
do-a, apresentando suas situações vivenciadas no dia a dia e, 
esclarecendo suas dúvidas com a trainner.   
 O treinamento pode ser entendido como o processo, 
pelo qual à pessoa é preparada para desempenhar de manei-
ra correta a tarefa específi ca do cargo, no qual foi oferecido. 
Considera-se também como um meio de desenvolvimento das 
competências pessoais, produtivas, criativas e inovadoras, a 
fi m de contribuir melhor nos objetivos e resultados da organi-
zação (CHIAVENATO, 2010).
 Diante os objetivos determinados pelas empresas, ao 
alcançá-los positivamente, demonstra que a equipe de cola-
boradores está capacitada para desempenhar suas respectivas 
funções. Assim, o treinamento estará proporcionado à segu-
rança no desempenho efi caz de cada atividade realizada.
 As pessoas desenvolvem atividades constantes dentro 
das organizações, para desenvolvê-las, precisam ser treinadas 
e, treinamento é algo constante que deve ser feito, a fi m de 
deixar o colaborador apto ao exercer sua função ou atividade 
em todo o processo. Pode-se defi nir também o treinamento 
como um meio para o aperfeiçoamento da capacidade e com-
petência do funcionário (LACOMBE,2005).
 O treinamento é um meio usado para a melhoria do 
processo de cada setor ou segmento de trabalho. Esta prática 
é um meio de evitar erros e prevenir imprevistos que podem 
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ocorrer em um processo. Ademais, é uma prática de deixar a 
equipe dinâmica e preparada para atuar em determinadas ati-
vidades.
 Para atingir um propósito defi nido em curto prazo, 
as pessoas treinam e através deste processo educacional, os 
envolvidos de nível não gerencial adquirem conhecimentos e 
habilidades técnicas para alcançar esta meta (CHIAVENATO, 
2009).
 Segundo Municucci (1995), selecionado o líder, deve 
treiná-lo convenientemente. As diversas técnicas têm sido pro-
postas à preparação de lideres através de cursos como os de 
relações humanas, desenvolvimento da sensibilidade, grupos 
de encontros e outros.
 O treinamento vem como forma de preparação para 
desenvolver qualquer atividade com perfeição e conhecimen-
to. Treinar para executar é um método abordado por diversos 
autores na forma de melhoramento contínuo na execução de 
tarefas.
 Para o treinamento formal externo, um treinamento 
usado para que os participantes busquem conhecimento fora 
do ambiente de trabalho. Assim, o que for aprendido e relem-
brado fora do ambiente interno é usado para reforço ou mo-
difi car a forma de trabalho. O contato com outras pessoas de 
outras empresas é uma vantagem considerada, pois, obtém 
uma maior diversidade e conhecimento (LACOMBE,2005).
 A organização pode proporcionar treinamentos ao co-
laborador, contudo, não está protegida dos riscos no mercado 
externo. Estes riscos podem ocorrer com a saída deste pro-
fi ssional treinado, o qual poderá, consequentemente, ir para 
outra empresa do mesmo segmento (LACOMBE, 2005).
 O treinamento consiste na preparação do profi ssional 
para desenvolver alguma função e pode ser divido em três ob-
jetivos fundamentais como: 1) na formação profi ssional que 
tem como meta alcançar um bom desempenho na função re-
passando todos os conhecimentos e praticas necessária; 2) na 
especialização que oferece um campo de conhecimento para 
otimização dos resultados; e 3) na reciclagem que por fi m rever 
conceitos, conhecimentos e praticas de trabalhos para renova-
ção e atualizações dessas práticas se necessárias (CHIAVENA-
TO, 1997 citado por FRANÇA, 2011).  
 Ao treinar o profi ssional está desenvolvendo sua for-
mação, fi cando preparado para assumir uma função que neces-
sita de o conhecimento. Após aquisição deste conhecimento, 
o colaborador pode buscar se especializar, melhorando resul-
tados da empresa. Quando necessário, fazer uma reciclagem, 

revendo conceitos e se atualizando.

4 COMUNICAÇÃO

 Com intuito de manter um bom controle sobre as tro-
cas de informações internas dentro de uma organização, e 
através da comunicação se fazendo indispensável para que a 
mensagem inicial chegue ao destino fi nal, a fi m de discorrer as 
etapas necessárias em todo o processo da empresa.        
 A comunicação pode ser entendida como o forneci-
mento ou troca de informações adquiridas e que será impor-
tante expor para controle organizacional, ideias e sentimentos 
apresentados em melhoramentos dos processos e palavras 
orais escritas ou por sinais, fazendo assim, o ajustamento das 
pessoas dentro de uma organização (MINICUCCI, 1995).
 Comunicando as pessoas se expressam, podendo tirar 
dúvidas e interagindo-se. Quanto mais e apresentado o pro-
cesso comunicativo menor o erro por falta de entendimento, 
com as demais maneiras de se comunicar se torna mais fácil, 
rápido e efi ciente toda a estrutura organizacional.    
 Ao estabelecer o uso da ferramenta que envolve a 
transmissão de conteúdos intelectuais, extraímos e enviamos 
mensagens que podem ser transmitidas por via oral a fala, do-
cumental, papéis ou mídias eletrônicas, sendo a visual ou au-
dível. Estes são meios de comunicação. Usado pelo emissor ao 
transferir a mensagem e recebida pelo receptor o que recebe a 
informação (LACOMBE, 2005).
 Por meio da comunicação, o superior defi ne os ob-
jetivos da organização. Ao subordinado, o que espera dele, 
que recurso se encontra à sua disposição, como vai se pro-
gredindo e quais são as suas falhas, isto é, um meio efi ciente 
de controle, utilizando de outra ferramenta de comunicação 
o feedback, o líder vai conseguir inverter uma situação que 
pode estar desfavorável na empresa, conseguindo assim, bons 
resultados(MUNICUCCI, 1995).    
 Em todo o processo de funcionamento de uma empre-
sa, a comunicação é primordial nos resultados. Se houver uma 
boa comunicação entre os colaboradores, as atividades serão 
realizadas com organização e controle. O modo de comunicar 
deve ser simples e direto, ouvir, entender e exercer.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Para Marconi e Lakatos (2005), o método qualitativo 
permite analisar os dados, uma verdadeira “experimentação 
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indireta”, cumprindo o objetivo de avaliar a expectativa dos 
participantes do Treinamento Dale Carnegie. A pesquisa quali-
tativa foi empregada por meio de um procedimento de entre-
vista realizada com cada participante. A coleta de dados ocor-
reu através de e-mail.
 A pesquisa de campo tem o objetivo de conseguir in-
formações e/ou conhecimento, para qual se procura uma res-
posta à mesma inicia-se através de um estudo bibliográfi co 
sobre o tema que será abordado, e esta pesquisa contribuirá 
para levantar diagnósticos, afi m de corrigir e adequar a uma 
solução de problemas apresentados (MARCONI; LAKATOS, 
2005).    

5.1 Participantes

 Participaram desse estudo 10 ex-alunos, que conclu-
íram o curso Dale Carnegie, com idade entre 20 e 40 anos, 
sendo que 03 do sexo feminino e 07 do sexo masculino.  

5.2 Instrumento
 
 Foi elaborada uma entrevista semiestruturada e pro-
gramada para ser desenvolvida com cada participante. A en-
trevista era iniciada com a apresentação do pesquisador e o 
objetivo geral foi “analisar como o treinamento pode infl uen-
ciar lideres na mudança de seu comportamento”, logo apre-
sentando as seguintes perguntas:
 1. Após o treinamento como conseguiu obter um me-
lhor relacionamento com as pessoas?
 2. Como obteve mudanças em seus próprios compor-
tamentos?
 3. O que considerou mais importante e indicaria este 
treinamento para outras pessoas?
 4. Cite algumas mudanças, às quais teve que adquiri-
-las para comunicar-se melhor?
 5. O que faz para ponderar a conversa antes de contes-
tar ao ouvinte?
 6. O que já fez para conseguir resultados positivos 
após treinamento?

5.3 Local

 A entrevista ocorreu através do envio do arquivo no 
e-mail dos participantes.

5.4 Análises de dados 

 Os dados foram analisados através de análise categó-
rica e temática.  

5.5 Análises dos resultados

 Foram realizadas entrevistas com 10 participantes do 
treinamento sobre temas abordados e apresentados a seguir. 
As entrevistas foram transcritas para efeito de análise de con-
teúdo.  
 As análises constituíram em duas etapas cada. Uma 
etapa foi voltada para às questões apresentadas aos partici-
pantes:
 1. Relacionamento interpessoal.
 2. Visão quanto gestor sobre a comunicação e mudan-
ças de comportamentos.

5.6 Benefícios sobre a comunicação e o treinamento

 “Passei a me preparar antes de fazer um comunicado, 
a pensar melhor o que falar e como falar com clareza para que 
todos os meus subordinados pudessem entender com clareza 
o que eu espero deles” (Participante 1).
 O ato de comunicar é importante para as organizações, 
pois impulsionam na geração de forças para que aconteça à 
sua dinâmica, reforçando de maneira na modifi cação dos com-
portamentos para atingir determinado objetivo (MOREIRA; 
COELHO; PINHEIRO, 1997).
 “Estou tendo que aprender a segurar minha ansiedade 
e analisar o momento certo de falar. Com isso, também consi-
go organizar melhor o que irei falar” (Participante 2).
 A comunicação é um instrumento de gerência compar-
tilhada que visa integrar a equipe de trabalho para o atingi-
mento de suas metas (CARVALHO; SERAFIM, 1995).
 “Primeiro, é saber ouvir na íntegra o que o outro tem a 
falar. Segundo, não discordar ou expor que o outro está equi-
vocado. E em seguida, apresentar uma opção positiva da situ-
ação com soluções adequadas para a ocasião” (Participante 3).
 Por meio da comunicação, o superior defi ne os obje-
tivos da organização, ao subordinado o que espera dele, que 
recursos se encontram à sua disposição, como vai ele progre-
dindo, quais são às suas falhas (MINICUCCI, 1995).
 “O mais importante foi descobrir que podemos melho-
rar nosso dia a dia com pequenas atitudes. Saber lidar com as 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 201470 ISSN 2317-7284

pessoas é realmente essencial. Indicaria e tenho indicado o 
treinamento a algumas pessoas que acredito precisarem dele” 
(Participante 4)”.
 O treinamento é um processo educacional de curto 
prazo que utiliza procedimentos sistemáticos e organizados, 
pelos quais as pessoas de nível não gerencial aprendem co-
nhecimentos e habilidades técnicas para um propósito defi ni-
do (CHIAVENATO, 2009).
 “Através dos treinamentos desenvolvidos com minha 
equipe, dando a oportunidade de ouvi-los com atenção, me 
interessando verdadeiramente em ajudá-los de forma efi caz, 
sendo empática com os colaboradores, deixando as críticas de 
lado e mostrando soluções para os problemas sem condena-
ções pelo ocorrido. Demonstrando motivação e interesse em 
solucionar os impasses da equipe de forma positiva” (Partici-
pante 5).
 O treinamento pode ser considerado um esforço pla-
nejado, organizado, especialmente, projetado para auxiliar os 
indivíduos a desenvolverem suas capacidades. A experiência 
da maioria das organizações tem apoiado a hipótese de que 
é vantajoso planejar programas de treinamento (MINICUCCI, 
1995).
 
5.7 Visão enquanto gestor sobre a importância deste trei-
namento 

 “No meu ponto de vista, o treinamento é essencial por 
completo, pois tudo o que foi passado faz parte do dia a dia. 
Já recomendei para alguns conhecidos e familiares, diante os 
grandes resultados que obtive” (Participante 6).
 O treinamento tem por fi nalidade reformular o com-
portamento de uma pessoa. Se  trata, por exemplo, de trei-
namento em grupo, a meta é levar o indivíduo a um melhor 
comportamento numa situação grupal (MINICUCCI, 1995).
 “O que faz com que eu em um próximo momento in-
dique outras pessoas para o treinamento, é porque realmente, 
os resultados acontecem. Sinto-me, hoje, outra pessoa, mais 
focado, determinado e mais humano” (Participante 7).
 É necessário que o indivíduo esteja insatisfeito com o 
seu desempenho, suas atitudes e com o seu comportamento 
como ponto de partida para um treinamento em grupo (MINI-
CUCCI, 1995).
 “Hoje,sinto-me uma pessoa melhor, mais forte, tenho 
confi ança em minhas decisões. E com certeza não só indicaria 
como indico a todas as pessoas que  relaciono-me” (Participan-

te 8).
 Não basta que a pessoa em treinamentos aprenda fa-
zendo. É necessário que sinta o efeito de sua atuação no grupo 
(feedback). Esse esforço (feedback) deve ser claro e determina-
do para ser útil ao aprendizado (MINICUCCI, 1995).
 “O mais importante foi descobrir que podemos melho-
rar nosso dia a dia com pequenas atitudes. Saber lidar com as 
pessoas é realmente essencial. Indicaria e tenho indicado o 
treinamento a algumas pessoas que acredito precisarem dele” 
(Participante 9).
 No desejo de mudanças, há fatores emocionais que 
retardam ou impedem o desenvolvimento do processo de trei-
namento, como: críticas, resistências às mudanças, ameaças, 
medo de mudar e ameaça ao status (MINICUCCI, 1995).
 “Aprendi que as pessoas só mudam o comportamento 
delas a partir da minha mudança. Nesse treinamento, apren-
demos muito sobre comportamento humano e a principal mu-
dança acontece em nos mesmos. Indico o treinamento para 
todos para que possam ter uma boa qualidade de vida” (Parti-
cipante 10).
 Os resultados do treinamento devem ser avaliados ou 
medidos. É necessário estabelecer as diferenças entre avalia-
ção e medida para situar o problema de acompanhamento 
dos resultados da aprendizagem no treinamento (MINICUCCI, 
1995). 

6 CONCLUSÃO  

 O principal objetivo deste trabalho foi avaliar como o 
treinamento Dale Carnegie exerceu mudanças sobre os lideres 
de setores de algumas instituições, e analisar a reação dos par-
ticipantes e, sobretudo, e a visão de gestores sobre a impor-
tância deste treinamento.   
 Verifi cou-se que esta pesquisa descreve mudanças 
comportamentais que os participantes apresentaram após trei-
namento, conforme as entrevistas. Desse modo, os participan-
tes entenderam e descreveram a importância de ouvir e se co-
municar melhor. Entender e respeitar as limitações e opiniões 
das pessoas, ou seja, conseguindo a cooperação das mesmas. 
Assim, obtiveram um relacionamento melhor com a equipe, 
identifi cando falhas nos processos e, com isso, solucioná-los.
Concluiu-se que o colaborador que atua na área de liderança 
com este treinamento conseguiu identifi car uma melhor forma 
de atuação. E através dos feedbacks identifi caram-se os resul-
tados adquiridos tanto positivos como os negativos. Assim, en-
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tende-se que esta é uma maneira deste profi ssional entender 
qual é o objetivo do líder e como está liderando.   

EVALUATION OF PROGRESS IN HUMAN 
RELATIONSHIPS AND EFFECTIVE 
COMMUNICATION AFTER DEL 

CARNEGIE TRAINING

ABSTRACT

 In order to evaluate the perception of a group of pe-
ople leading companies on the evaluation of Dale Carnegie 
Training, this study employed a qualitative methodology, de-
veloped through interviews to understand about looking after 
training and understanding. The results show that participants 
in different companies employ likewise the knowledge acqui-
red outside the home in his private and internally in the com-
pany, seeking a positive outcome.

Key-words: Leadership. Training. Communication.
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