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Introdução: As empresas de transporte coletivo devem aperfeiçoar a qualidade de seus
serviços aos usuários. Além de terem equipamentos e veículos modernos e
confortáveis, é necessário que tenham pessoal capaz, treinado e interessado em atender
bem aos passageiros. Devem investir recursos e tempo no contínuo treinamento dos
seus empregados. As dimensões dos programas de treinamento dos empregados das
empresas de transportes coletivos principalmente nos cargos de motoristas e
cobradores revelam-se importantes para as empresas e para os próprios empregados.
Treinamento faz com que as empresas prestem um serviço com qualidade e a um custo
menor. Objetivo: A pesquisa objetiva dimensionar os programas de treinamento de
empregados em empresas de transporte coletivo do Vale do Aço. Tem como objetivos
específicos: a) apresentar o processo de treinamento utilizado pelas empresas da
amostra;. b) conhecer os tipos de treinamentos; c) mostrar as horas gastas em
treinamento pelas empresas. Metodologia: A metodologia quanto aos objetivos é
classificada como pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos foi fundamentado
com base na literatura existente sobre o assunto, constituindo-se na realização de uma
pesquisa bibliográfica, buscando-se a fundamentação teórica. A amostragem da
pesquisa constituiu de três empresas que realizam o transporte coletivo urbano da
região do Vale do Aço no Estado de Minas Gerais, que são: Acaiaca, AutoTrans e
Univale. Para a realização da pesquisa, foi utilizado questionário como instrumento de
coleta de dados. Resultados: A ênfase da pesquisa é transporte coletivo urbano
realizado por ônibus, na região do Vale do Aço. Os resultados das pesquisas serão
apresentados com a denominação das empresas de Empresa A, Empresa B e Empresa
C. Os dados são referentes ao ano de 2010. De acordo com a pesquisa as três empresas
ofereceram treinamento interno e utilizaram treinamentos externo em 2010. Em
relação à quantidade de treinamentos, horas de treinamentos e empregados treinados,
houve uma grande diferença entre as empresas pesquisadas. Empresa A 2
treinamentos, com 70 horas; empresa B com 18 treinamentos com 702 horas e empresa
C 2.066 treinamentos com 4.276 horas, motivadas pelo tamanho das empresas da
amostra (pequena, media e grande). Foi questionado se a empresa realiza anualmente o
Levantamento de Necessidades de Treinamento, a empresa A respondeu que às vezes e
as empresas B e C responderam que sim. Quanto ao período (horário) de realização
dos treinamentos internos, nas três empresas os treinamentos internos são realizados na
sua maioria no período da manhã e da tarde. E em relação aos instrutores, as empresas
A e B utilizam instrutores internos e externos, e a empresa C utiliza somente
instrutores internos.  Conclusão: Como conclusão, confirma-se a existência de
treinamentos para empregados das empresas de transporte coletivo urbano do Vale do
Aço. Apesar da diferença de horas e empregados treinados, percebe-se que as
empresas buscam qualificar e treinar seus empregados para obtendo competências,
melhorando a qualidade dos serviços e o crescimento da empresa.
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