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RESUMO 

 
 

O turismo é considerado, atualmente, como a área que mais cresce no mundo e a 
indústria de viagens participa deste crescimento. As agências de viagens compõem um 
dos principais segmentos do mercado turístico. Elas são o canal mais clássico de 
comercialização turística e fazem parte de um sistema de processos que possibilitam a 
realização do turismo nos destinos. E por trabalhar diretamente com pessoas, a 
valorização do capital humano, torna-se um das ferramentas para a qualidade no 
atendimento. A área de gestão de pessoas em agências de viagens merece ser 
estudada de forma mais intensa, principalmente a utilização e a aplicação das 
ferramentas do processo de treinamento e desenvolvimento. Diante do exposto, 
objetivou-se compreender o processo de treinamento e desenvolvimento de uma 
agência de viagens, bem como analisar a percepção dos entrevistados com relação a 
esse processo. Para responder o objetivo central do trabalho, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica e, posteriormente, um trabalho de campo de natureza qualitativa. Através 
de entrevistas semi-estruturadas realizada com os funcionários e com o gerente da 
agência investigada foi possível a criação de categorias de análise que atendem ao 
objetivo proposto. Foram encontradas as seguintes categorias: a “obrigatoriedade não 
obrigatória” dos treinamentos; treinamentos “de cima para baixo”; ausência de 
acompanhamento pós- treinamento; foco nos resultados e não no processo de vendas; 
sem perspectiva de crescimento; relação entre treinamento e melhoria no desempenho; 
e atuação restrita da universidade corporativa. 

 
Palavras-chave: Turismo; Agências de Viagens; Gestão de Pessoas; Treinamento e 
Desenvolvimento;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Tourism is currently considered as the fastest growing area in the world and travel 
industry participate in this growth. Travel agents make up a major segment of the 
tourism market. They are the most classic channel marketing and tourism are part of a 
system of processes that enable the realization of tourism in destinations. And by 
working directly with people, the development of human capital, it becomes one of the 
tools for quality service. The area of people management in travel agencies needs to be 
studied more intensively, especially the use and application of the tools of the process of 
training and development. Therefore, we aimed to understand the process of training 
and developing a travel agency as well as to analyze the perception of respondents 
regarding this process. To answer the central objective of the work, carried out a 
literature review and later a field study of a qualitative nature. Through semi-structured 
interviews conducted with employees and the branch manager was investigated 
possible to create categories of analysis that meet the proposed objective. We have 
found the following categories: a "non-mandatory requirement" of training, training "top-
down", absence of follow-up after training; focused on results and not in the sales 
process; without growth perspective, the relationship between training and improving 
performance, and restricted activities of corporate universities. 
 
Keywords: Tourism, Travel Agencies, Personnel Management, Training and 
Development; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Esquema explicativo da classificação legal das agências de turismo.............27 

Figura 2: As três etapas da Gestão de Pessoas.............................................................38 

Figura 3: Avaliação dos resultados do treinamento........................................................63 

Figura 4: Sujeitos investigados........................................................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens 

ARH – Administração de Recursos Humanos  

BRAZTOA – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo  

CLT – Consolidação das Leis de Trabalho  

COMBRATUR – Comissão Brasileira de Turismo 

CNTur – Conselho Nacional de Turismo 

COBRAT – Câmara dos Operadores Brasileiros de Turismo  

DIP – Departamento de Imprensa de Propaganda 

DRH – Departamento de Recursos Humanos 

EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo 

ENBETUR - Encontro Nacional de Bacharéis e Estudantes de Turismo  

GDS- Global Distribution Systems 

OMT – Organização Mundial do Turismo 

RH – Recursos Humanos 

R&S – Recrutamento e Seleção  

Sindetur-SP – Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo 

T&D – Treinamento e Desenvolvimento 

WTTC – World Travel and Tourism Council 



SUMÁRIO 
 
 
 

INTRODUÇÃO................................................................................................................11 

1. TURISMO: PANORAMA HISTÓRICO E ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE 

VIAGENS........................................................................................................................14 

1.1 TURISMO NO BRASIL..............................................................................................18 

1.2 AGÊNCIAS DE VIAGENS.........................................................................................22 

1.2.1 O papel do novo consultor das agências de viagens.......................................30 

2.  A EVOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS.......................35 

2.1SURGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS NO 

BRASIL............................................................................................................................38 

2.2. GESTÃO DE PESSOAS: PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES...........................................40 

3. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: NOTAS INICIAIS....................................46 

3.1 CONCEITOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO....................................48 

3.2 PROCESSOS DE TREINAMENTO...........................................................................52 

3.2.1 Diagnóstico das necessidades de treinamento................................................53 

3.2.2 Planejamento e programação das atividades de treinamento.........................56 

3.2.3 Execução do programa de treinamento.............................................................58 

3.2.4 Avaliação do programa de treinamento.............................................................61 

3.3 UNIVERSIDADES CORPORATIVAS.......................................................................64 

4. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS...................................................67 

4.1 METODO, TIPO DE PESQUISA, TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DOS 

DADOS............................................................................................................................67 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO......................................................69 

4.3 SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO...............................................................................70 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS.................................................................................71 

4.4.1 A “obrigatoriedade, não obrigatória” dos treinamentos..................................72 

4.4.2 Treinamentos de “cima para baixo”..................................................................75 

4.4.3 Ausência de acompanhamento pós- treinamento............................................77 

4.4.4 Foco nos resultados e não no processo de vendas.........................................79 



4.4.5 Sem perspectiva de crescimento........................................................................81 

4.4.6 Relação entre treinamento e melhoria no desempenho...................................84 

4.4.7 Atuação restrita da Universidade Corporativa.................................................86 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................89 

    REFERÊNCIAS...........................................................................................................92 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS 

FUNCIONÁRIOS.............................................................................................................95 

APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O GESTOR.............98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo é considerado, atualmente como uma das áreas que mais cresce no 

mundo e o seu desenvolvimento deve-se em grande parte a sua abrangência, ou seja, 

a diversidade dos serviços que o integram. Devido à atividade turística se encaixar no 

setor terciário, ou seja, no setor de prestação de serviços, ela é composta por diversos 

elementos, tais como, transportadoras, meios hospedagens, restaurantes, museus, 

teatros, entre outros. Todavia, todos esses elementos são intermediados pelas 

agências de viagens, que são responsáveis também pelo planejamento, promoção e 

execução de viagens e serviços. 

Partindo do pressuposto de que o turismo trabalha com os sonhos das pessoas, 

as agências de viagens surgem como um dos componentes forte do sistema turístico, 

pois são elas que possibilitam a realização do turismo nos destinos, funcionando como 

um canal de distribuição. Com a crescente competição do mercado e o aparecimento 

de novas tecnologias, as agências passaram a atuar em um ambiente de maior 

competitividade, todavia, necessitam cada vez mais de profissionais capacitados para 

lidar com essas tecnologias da informação e com o advento da internet. Ademais, pelas 

agências de viagens trabalharem com os desejos e anseios das pessoas, a qualidade 

no atendimento torna-se um fator preponderante no desempenho das organizações e 

este é estimulado através da valorização do capital humano. 

No ambiente organizacional a área responsável por lidar com o ser humano, é a 

gestão de pessoas, que executa diversos papéis na organização, são eles 

recrutamento e seleção (R&S), treinamento e desenvolvimento (T&D), avaliação de 

desempenho, estabelecimento da política de recompensas, etc. 

Dentre esses papéis que também são conhecidos como subsistemas, o 

programa de treinamento e desenvolvimento merece destaque. Por que além de treinar, 

capacitar e desenvolver pessoas, essas ferramentas são ainda capazes de motivar os 

indivíduos de uma organização. 

Visto que diante da era da informação existe uma preocupação das agências em 

qualificar seus funcionários para o contato pessoal, uma vez que são eles que 

representam a organização perante o cliente, ressalta-se a importância das empresas 

investirem em treinamento. Assim, evidencia-se a necessidade de se realizar um estudo 
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sobre esse subsistema da área de gestão de pessoas dentro de uma agência de 

viagens.  

Destacando a importância do tema dentro da atividade turística, o trabalho em 

questão tem o intuito de responder a seguinte pergunta: Quais são as percepções dos 

funcionários com relação ao programa de treinamento e desenvolvimento aplicado por 

uma agência de viagens localizada na cidade de Niterói? 

O objetivo geral desse estudo é compreender o processo de treinamento e 

desenvolvimento de uma agência de viagens, bem como analisar a percepção dos 

entrevistados com relação a esse processo. Para atingir este objetivo central foi 

necessário: 

 Pesquisar como é o processo de treinamento e desenvolvimento da 

organização investigada. 

 Investigar a importância, atribuída aos funcionários, ao processo de 

treinamento e desenvolvimento. 

 Identificar as principais percepções dos funcionários com relação ao 

programa de treinamento e desenvolvimento aplicado na organização. 

 

A justificativa desse trabalho se dá pela pesquisadora já ter trabalhado em uma 

agência de viagens de médio porte, no qual as ferramentas de treinamento eram 

negligenciadas pela chefia e, o desenvolvimento profissional não existia. E com o tema 

proposto, pretende-se entender a percepção dos funcionários de uma agência de 

grande porte, sobre as ferramentas de treinamento e desenvolvimento que são 

aplicadas na organização. 

Para a realização da pesquisa de campo foi escolhida uma agência de turismo, 

denominada de agência de viagens Beta, localizada na região de Niterói. 

Este estudo está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo é referente 

à fundamentação teórica. Buscou-se contextualizar o tema, abordando de forma 

histórica e conceitual o surgimento da atividade turística no mundo e no Brasil, assim 

como, o aparecimento das agências de viagens. São tratadas também as diferentes 

tipologias, conceitos e funções no setor de agenciamento. Ainda neste capítulo, são 

abordadas as tecnologias utilizadas pelo profissional de viagens, destacando a 
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importância da qualidade no atendimento e o papel deste consultor diante do advento 

tecnológico. 

O segundo capítulo é voltado para a área de gestão de pessoas. Procurou-se 

fazer um resgate histórico e conceitual desta área, apresentando as mudanças e as 

transformações ocorridas nos últimos anos, além das principais funções 

desempenhadas por esse departamento. Ainda neste capítulo, foram apresentados os 

subsistemas de gestão de pessoas, mostrando a importância deste setor para as 

organizações.  

O terceiro capítulo tem o intuito de aprofundar a compreensão sobre o 

subsistema de treinamento e desenvolvimento. Foi feito um breve histórico desse 

processo nas organizações, passando por conceitos de treinamento e desenvolvimento, 

plano de carreira, apresentando as principais etapas que compõe um processo de 

treinamento e, destacando as origens e principais funções das universidades 

corporativas, de forma a compreender a importância da educação continuada nas 

empresas. 

O quarto capítulo corresponde a metodologia e análise de resultados. 

Inicialmente é apresentada a metodologia adotada, pontuando: o método, o tipo de 

pesquisa, as técnicas de coleta e analise dos dados, a caracterização do objeto de 

estudo e os sujeitos investigados. Posteriormente, é apresentada a discussão dos 

resultados, que se encontram organizados em categorias de análise. 

Finalmente, são apresentadas as considerações finais deste estudo. 
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1.  TURISMO: PANORAMA HISTÓRICO E ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 
 

O deslocamento de pessoas vem de longa data na história da humanidade. 

Existem relatos bastante antigos a respeito dessa movimentação por motivos de saúde, 

lazer e negócios. Segundo Lickorish e Jenkins (2000), a atividade turística de maneira 

organizada foi surgir a partir do século XVII, devido principalmente ao aumento gradual 

da riqueza, e a compreensão da viagem como parte educacional.  

Segundo Barretto (1995), os jovens eram incentivados pelos seus pais a 

viajarem para o exterior com intuito de ampliar seus conhecimentos e experiências, a 

fim de se formarem e, assim, assumirem os negócios da família ou cargos nas classes 

civis e militares. As universidades também estimulavam visitas de alunos e professores 

com fins educacionais, e a maior receptora deste movimento foi a Europa, devido aos 

seus grandes centros culturais. Essa viagem com intuito educacional teve sua 

ascensão no início do século XVIII, e ficou conhecida como Grand Tour. 

No século XIX, após a Revolução Industrial, foi dado início às primeiras viagens 

agenciadas. De acordo com Barretto (1995) no ano de 1841, um vendedor de bíblias, 

chamado Thomas Cook lançou o primeiro pacote de turismo. Atuando como um agente 

de viagens para um evento (congresso) antiálcool, que aconteceria em Leicester, Cook 

reuniu aproximadamente 570 pessoas, comprou, revendeu bilhetes e foi responsável 

por toda a operacionalização da viagem. Este fato criou o primeiro profissional de 

serviços de viagem. 

Castelli (1999) aponta que com várias experiências bem sucedidas, Cook abriu 

uma agência de viagens. E, em 1851, sua empresa levou 165 mil pessoas para a 1ª 

Exposição Universal em Londres. Thomas Cook criou, em 1867, o voucher (cupom 

valendo diárias nos hotéis) e, em 1874, a circular note 1 (antecessora do traveller 

check). Ainda no aspecto social, Cook permitiu, através do seu sistema, que as viagens 

ficassem mais acessíveis para a classe baixa da população. 

Os períodos pós-guerra foram de suma importância para o desenvolvimento do 

turismo, mais precisamente o posterior a segunda guerra mundial, pois foi neste 

                                                 
1
 Nota circular, o antecedente do cheque de viagem, para evitar carregar dinheiro, era aceito e trocado em 

estabelecimentos conveniados com a agência Fonte: Site DIMENSÃO e Dinâmica do Turismo. Disponível em: 

<http://disciplinas.stoa.usp.br/mod/glossary/view.php?id=43391>. Acesso em: 31 maio 2013. 
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momento que o turismo ressurgiu junto com suas atividades. Sabe-se que a guerra 

impulsionou algumas formas de desenvolvimento com a criação de ferrovias, a 

expansão das rodovias e, investimentos consideráveis na área da aviação, que 

tornaram as fronteiras mais livres, propiciando uma melhor comodidade, rapidez, 

segurança e uma capacidade maior dos viajantes transportarem suas mercadorias, o 

que melhorou significativamente a qualidade de vida da população. Segundo Lickorish 

e Jenkins (2000) 

 

O período a partir de 1945, dos anos pós-guerra até o presente momento, 
representa o quarto estágio, o período de “decolagem” do turismo. Essa é uma 
era de revolução na tecnologia, de mudanças e desenvolvimento industrial em 
massa, resultando em uma aceleração quanto à criação de riquezas e ao 
escalonamento de rendas disponíveis (p.22). 

 
 

As viagens com caráter de lazer surgiram no final do século XIX, porém a prática 

dessa atividade visando à diversão ainda era totalmente nova. Segundo Lickorish e 

Jenkins (2000), as viagens de lazer só tiveram início devido grandes mudanças na 

indústria e tecnologia, com a melhoria das condições trabalhistas e sociais, redução das 

jornadas de trabalho e a criação das férias remuneradas. Essas mudanças 

influenciaram diretamente no comportamento da sociedade moderna.  

No ano de 1960, surgiram as primeiras operadoras turísticas, que inicialmente 

ofereciam pacotes principalmente para a Europa. Nessa época também surgiu o termo 

all inclusive tour2, o qual passou a ser o responsável pela maior parte do movimento 

turístico (BARRETTO, 1995, p.54). Nesse contexto, devido uma melhor distribuição da 

riqueza e às mudanças socioeconômicas, surgiu uma demanda latente pelas viagens 

com intuito do lazer. E para Lickorish e Jenkins (2000) 

 

O século XIX testemunhou uma enorme expansão econômica, seguida por uma 
revolução industrial e científica ainda maior na segunda metade do século XX. 
O turismo foi o maior beneficiário, tornando-se, no final do século, a maior 
indústria do mundo (p.27). 

 
“Ainda na segunda metade do século, a atividade turísticas expandiu- se pelo 

mundo inteiro.” (BARRRETO, 1995, p.56). E como consequência de sua expansão, na 

                                                 
2
 Excursão organizada. Fonte: IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 2001.  
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década de 70 , iniciou-se as discussões sobre o meio ambiente, ou seja, aflorou se a 

idéia de um turismo preservador. Apesar de este tipo de turismo ter como base, os 

interesses econômicos, foi realizado e discutido por pessoas com maior consciência 

ambiental. Por fim, esse fato propiciou que o turismo fosse considerado uma das 

atividades que mais preserva o meio ambiente. (BARRETTO, 1995) 

Para Barretto (1995), a partir do ano de 1980, começa o período de transição 

conhecido como a era do pós – turismo. De acordo com esta “era” a exigência pela 

qualidade dos produtos é primordial para a sociedade que o consome, logo oferecer 

equipamentos de qualidade e apresentar excelência na prestação de serviços tornou-se 

extremamente importante e primordial para a sobrevivência da atividade turística.  

Nessa década também “mudanças importantes começaram a afetar os fluxos do 

turismo e os impactos econômicos” (LICKORISH; JENKINS, 2000, p. 47). Em suma, a 

Europa tornou-se um mercado de viagens para o exterior e o Japão, a Ásia e o Extremo 

Oriente passaram a atuar como grandes mercados internacionais de viagens para o 

exterior, além de serem consideradas regiões com maior crescimento no mercado 

mundial.  

Segundo World Travel and Tourism Council (WTTC), entre 1994-95, o turismo 

representou 3,4 trilhões de dólares (o equivalente a 0,9% do Produto Nacional Bruto 

Mundial (PNB), gerando 212 milhões de empregos diretos e indiretos3 (o equivalente a 

10,7% do emprego mundial), investimentos da ordem de 700 bilhões de dólares e 

rendimento fiscal de 310 bilhões de dólares (respectivamente 11,4% e 11,1% dos totais 

mundiais).  

 
O Turismo, como área específica de estudo, recebeu a seguinte definição: 

 

O turismo compreende as atividades desenvolvidas por pessoas ao longo de 
viagens e estadas em locais situados fora do seu enquadramento habitual por 
um período consecutivo que não ultrapasse um ano, para fins recreativos, de 
negócio e outros (OMT- Organização Mundial do Turismo, 2001, p.38). 

 

                                                 
3
 Corresponde aos postos de trabalho que surgem nos setores que compõem a cadeia produtiva, já que a produção de 

um bem final estimula a produção de todos os insumos necessários à sua produção. Fonte: MAIA, Liliana 

Collina. Emprego indireto: Aspectos trabalhistas relevantes. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9205>. Acesso em: 31 maio 2013. 
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Apesar do campo de estudo referente à investigação ainda ser relativamente 

novo, essa definição entende o turismo como uma atividade não só ligada ao lazer e à 

troca de experiências e informações entre as pessoas. Além dessa definição, outros 

autores conceituaram o turismo de diferentes formas. Para Beni (2008), o turismo pode 

ser dividido a partir de três definições: a econômica, a técnica e a holística. 

 Definições econômicas entendem o turismo somente com as implicações 

empresariais, e relaciona a atividade como uma indústria que é responsável por 

fornecer alojamento, transporte, alimentação, entre outros serviços. O viajante 

que pretende sair ou ficar em seu país será assistido por essa infraestrutura. 

Quando estudado no campo científico, esta definição é vista como um fenômeno 

econômico e social propulsor de produtos que são consumidos e 

comercializados no mercado. 

 As definições técnicas buscam inicialmente definir e distinguir turistas (visitantes 

temporários que permaneçam pelo prazo mínimo de vinte e quatro horas no país 

visitado) de excursionistas (visitantes temporários que permaneçam menos de 

vinte e quatro horas no país visitado) para enfim alcançar uma compreensão 

mais coerente dos termos. 

 Do ponto de vista holístico, Beni (2008, p.37) conceitua o Turismo como: “[...] um 

elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a 

que preço [...]”. 

 

O turismo é uma atividade extremamente diversificada que se inter-relaciona 

com diversos segmentos sociais, econômicos, políticos e culturais, além de carecer de 

um complexo conjunto de ações setoriais para o seu desenvolvimento. Isso ocorre, 

devido, ao conjunto de atrativos, produtos, serviços, enfim, tudo o que está direta ou 

indiretamente ligada à atividade turística.  

Na próxima seção será feito um breve histórico do desenvolvimento da atividade 

turística no Brasil, com objetivo de compreender como ocorreu a evolução do Turismo 

no nosso país, dando ênfase nas medidas implementadas para fiscalizar e desenvolver 

as atividades relacionadas às agências de viagens. 

 



18 

 

1.1 TURISMO NO BRASIL 

 

Tratando especificamente do desenvolvimento do turismo no Brasil, observa-se 

que, após o período colonial, a abertura dos portos às nações amigas propiciou a vinda 

da corte e dos imigrantes europeus. Estes trouxeram mudanças de hábitos 

significativos para a população, com a instalação das ferrovias, construção de hotéis, 

restaurantes, e a busca por lazer e saúde. Nessa época, houve também visitas 

programadas, e os primeiros locais a receber estes turistas foram Petrópolis, Poços de 

Caldas e Campos do Jordão. Segundo Barretto (1995), ao contrário do ocorrido na 

Europa, o turismo no Brasil surgiu vinculado ao lazer. 

O ano de 1907 foi um marco no turismo brasileiro, pois foi recebida uma das 

primeiras excursões organizada pela agência de Thomas Cook (PIRES, 1991, p. 26-27) 

E, a partir deste mesmo ano, o Brasil recebeu incentivos para a construção de hotéis. 

Para Matias (2007), o Brasil desperta para o turismo, mais precisamente, no 

século XX, 

[...], em 1922, quando realiza no Palácio de Festas, no Rio de Janeiro, a 
Exposição Internacional do Centenário, evento esse que tinha por objetivo 
comemorar o Centenário da Independência no Brasil. Esse foi um grande passo 
para o Brasil começar a desenvolver o Turismo. A Exposição Internacional do 
Centenário contou com a participação de quatorze países expositores: 
Argentina, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Bélgica, França, Noruega, 
México, Dinamarca, Itália, Suécia, Uruguai, Tcheco-Eslováquia e Japão. A 
exposição recebeu cerca de 3.626.402 pessoas, uma média diária de 12.723 
visitantes (MATIAS, 2007. p.26-27). 

 

Em 1922 ocorreu um desenvolvimento na hotelaria carioca, devido 

principalmente à cidade do Rio de Janeiro ser a capital do país e ser conhecida 

mundialmente por suas belezas naturais. Seu marco foi no ano de 1923, com a 

inauguração do Hotel Copacabana Palace, que inicialmente também teve função de 

cassino e realizava alguns espetáculos. Sua construção contribuiu de forma 

determinante para colocar a cidade do Rio de Janeiro como pólo turístico de lazer. 

Barretto (1995) observa ainda que o ano de 1923 foi um marco na história do 

turismo brasileiro, pois houve a primeira iniciativa para alavancar o turismo em todo o 

país com a criação da então chamada Sociedade Brasileira de Turismo, que depois se 

tornaria o Touring Clube do Brasil. Este se encarregou de promover campanhas 



19 

 

publicitárias, estande em eventos, bailes no Teatro Municipal visando, principalmente, à 

promoção do país. Em 1932, o Touring levou o primeiro navio turístico do Sul do Brasil 

para Amazônia e, dois anos depois, foi designado pelo Itamaraty como órgão oficial 

para o Fomento do Turismo (TOURING CLUBE BRASIL, 2013). 

No período entre 1930 e 1940, os seguimentos de turismo pararam devido a 

Segunda Guerra Mundial. Em 1938, foi fundado o Departamento de Imprensa de 

Propaganda (DIP), que ficou responsável pela elaboração de ações para promoção do 

turismo em solenidades comemorativas. Foi criado dentro do DIP um órgão chamado 

Divisão de Turismo, que ficou responsável pela fiscalização das atividades relativas às 

agências de viagens (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). 

Após vários acontecimentos, o país começa desenvolver a atividade de forma 

mais organizada. Abordando especificamente do setor de agenciamento, observa-se 

que no ano de 1953, é criada a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV). 

Os congressos realizados por este órgão apresentam as tendências para o mercado, 

incentivam a qualificação profissional, possibilitam acordos empresarias e, divulgam o 

Turismo Nacional (ABAV, 2013). 

Cinco anos após a criação da ABAV no Rio de Janeiro, foi criada a Comissão 

Brasileira de Turismo (COMBRATUR) e, em 1966, o governo brasileiro criou os 

primeiros instrumentos de regulamentação da atividade, foram eles: o Conselho 

Nacional de Turismo (CNTur) e  a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), esta 

última com a função de organizar e estimular o turismo, além de promover a atividade 

internacionalmente (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). 

Outros acontecimentos importantes no Turismo aconteceram na década de 1970 

com o Encontro Nacional de Bacharéis e Estudantes de Turismo (ENBETUR) e, em 

1977, com a criação da Lei 6505/77, uma das mais importantes da legislação turística 

do Brasil, que regulou as atividades e serviços, criou a política de proteção ao 

patrimônio natural e cultural do país e tratou dos meios de hospedagem e restaurantes 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). 

Trigo (1998) observa que o grande marco do Turismo brasileiro foi em 2003, com 

a criação do Ministério do Turismo que teve como principal objetivo garantir o 

desenvolvimento sustentável do setor.  Dentre as principais iniciativas para o setor 
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estão: a criação em 2004 do programa de Regionalização Turística – “Roteiros do 

Brasil” e o Salão Brasileiro de Turismo. 

Atualmente, o Turismo é a atividade do setor terciário (prestação de serviços) 

que mais cresce no país, devido, principalmente, a sua força econômica e as relações 

sociais e culturais que ele estabelece. Por esse fato, espera-se que sua 

representatividade no mercado seja cada vez maior. 

De acordo com o Dicionário Aurélio (HOLANDA, 2013) o termo mercado é 

entendido como um conjunto de consumidores potenciais e, ou oferta do produto ou 

serviço em especial oferecido por determinada empresa, ramo, grupo ou área de 

serviço. Podendo ser compreendido também como um processo pelo qual pessoas ou 

empresas trocam bens por outros bens ou por uma unidade monetária. 

Nesse contexto, pode-se entender o turismo como um produto que é consumido 

e utilizado pela sociedade em que oferta e a demanda se tornam essenciais para o 

surgimento do mercado turístico. 

Para Laje e Milone (2000), o mercado turístico: 

 

[...] pode ser considerado como uma vasta rede de informações de modo que 
os agentes econômicos – consumidores e produtores – troquem informações e 
tomem decisões sobre a compra e venda dos diferentes bens e serviços a sua 
disposição (p. 29). 

 
Ainda, com relação ao mercado turístico, pode-se entendê-lo como dinâmico, 

pois de uma localidade para outra este mercado é passível de modificação em razão do 

conjunto de elementos que compõem o sistema turístico. Segundo a OMT (2001) o 

sistema turístico se distingue em quatro elementos básicos: demanda, oferta, espaço 

geográfico e operadores de mercado. 

A demanda turística é o conjunto de turistas que, de forma individual ou coletiva, 

está motivado por uma série de produtos e serviços turísticos com o objetivo de 

satisfazer suas necessidades de descanso, recreação, entretenimento e cultura em seu 

período de férias. (MONTEJANO, 2001) 

A OMT (2001, p.43) define a oferta como “o conjunto de produtos turísticos e 

serviços postos à disposição do usuário turístico num determinado destino, para o seu 

desfrute e consumo”. 
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Outro elemento básico que compõe a atividade turística é o espaço geográfico, 

entendido como o local onde ocorre a experiência turística. Nota-se que o mesmo é 

formado por diferentes terminologias: Espaço turístico que, segundo a OMT (2001, 

p.43), “é um determinado lugar geográfico no qual acontece a oferta turística e de onde 

flui a demanda.” E destino turístico que, segundo Bull (1994 apud OMT 2001, p.43), “é o 

país, região ou cidade para onde se dirigem os visitantes, tendo-os como principal 

objetivo”. 

Diante das definições apresentadas percebe-se que o destino turístico é o local 

para onde o turista se desloca, a fim de utilizar a infraestrutura e consumir o produto. 

Os últimos elementos que compõem o sistema turístico são os operadores de 

mercado. Segundo a OMT (2001), a principal função destes é facilitar a relação entre 

oferta e demanda. E os principais componentes desses operadores são: as agências de 

viagens e os operadores de turismo. Estes elementos atuam no mercado do turismo de 

diferentes formas. 

Sabe-se que o mercado de agências de viagens está ligado diretamente ao setor 

de viagens e turismo. Tomelin (2001) afirma que o setor de viagens 

 

É caracterizado como fenômeno socieconômico que estuda o deslocamento 
temporal do fluxo de viajantes em determinadas áreas de interesse ou de 
abrangência cultural, de negócios, de lazer, dentre outras áreas. Necessita de 
empresas que organizem e ordenem suas ações a fim de criar mercados 
diferenciados que beneficiarão a exploração ordenada e planejada das viagens, 
no qual se situam as agências de viagens e turismo (p.45). 

 

Para Dantas (2002) as agências de turismo são componentes essenciais do 

mercado turístico, além de serem empresas que compõem o trade turístico, 

contribuindo para o desenvolvimento desta atividade no setor, estabelecendo uma 

intermediação entre os clientes e os prestadores de serviços turísticos. 

Sendo a atividade das agências de viagem e turismo pertencentes ao setor 

terciário (serviços) e, objeto do presente estudo, faz-se necessário apresentar seu 

histórico, suas principais tipologias e conceitos para uma melhor compreensão. 
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1.2 AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

As agências de turismo são componentes essenciais da atividade turística, 

sendo pertencentes ao sistema de processos que permite a interação do visitante nos 

destinos turísticos. Como mencionado, o pioneiro no ramo desta atividade foi Thomas 

Cook que organizou as primeiras viagens, não nos moldes das empresas atuais, porém 

semelhante na função de orientar e detalhar seus roteiros. Para Rejowski e Perussi 

(2008) as contribuições de Thomas Cook para o desenvolvimento e incremento das 

agências de viagens foram: 

 
 Em 1845, lançou o Handbook of trip, que foi o primeiro itinerário descritivo de 

viagem preparado de forma profissional para uso de turistas;  

 Em 1851, fundou-se a primeira agência de viagens chamada Thomas Cook & 

Son; 

 Em 1866, organizou a primeira excursão aos Estados Unidos; 

 Em 1872, realizou uma viagem com duração de 222 dias de volta ao mundo, 

para um grupo de nove pessoas; 

 Em 1874, lançou a circular note que era aceita por bancos, hotéis e 

restaurantes em várias partes do mundo; 

 
Rejowski e Perussi (2008) comentam que no ano de 1892, a empresa de 

Thomas Cook já havia expandido seu negócio, pois possuía aproximadamente 84 

escritórios e 85 agências ao redor do mundo. Em virtude de ter comercializado mais de 

30 mil bilhetes e empregado cerca de 1.700 pessoas, a Cook and Son, foi considerada 

a agência mais importante da época. 

Atualmente, a quantidade de agências de viagens no mundo é incalculável 

devido, principalmente, ao desenvolvimento de outros serviços turísticos, tais como os 

meios de hospedagem e transportes que atuam diretamente com este setor de 

serviços. 

Andrade (2000) aponta que a primeira agência de viagens em território nacional 

foi a Companhia Geral do Comércio do Brasil, que atuava na orla marítima brasileira. 
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Esta foi idealizada pelo padre Antônio Vieira para competir com as companhias 

comerciais de Portugal.  

É notório que o mercado de agências de viagens se desenvolveu não só em 

termos de qualidade, quanto em quantidade. Segundo Tomelin (2001), no Brasil os 

serviços das agências de viagens eram utilizados para viagens ao exterior, pois era 

comum para os brasileiros viajarem principalmente para os países da Europa, sendo 

Paris e Lisboa os locais mais visitados. 

No entanto, foi a partir da década de 50 que o setor de viagens no Brasil 

apresentou um crescimento efetivo, devido, principalmente, “a expansão do turismo de 

massa e a comercialização de pacotes turísticos (maioria com os serviços inclusos) a 

preços mais acessíveis.” (REJOWSKI; PERUSSI, 2008, p.9). Nessa mesma década, 

foram criados o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo (Sindetur- 

SP) e, como já mencionado anteriormente, a Associação Brasileira de Agências de 

Viagens (ABAV) - no Rio de Janeiro, que contou inicialmente com a participação de 

aproximadamente 15 agências. 

Na década seguinte, as agências de turismo passaram a organizar e 

comercializar viagens aéreas. No ano de 1970, foram criadas as agências de turismo 

CVC, Soletur e Stella Barros que se destacaram na operação de turismo rodoviário.  

Para Rejowski e Perussi (2008), o ano de 1980 foi marcado pelo início de 

empresas especializadas em ecoturismo. A autora ainda acredita que “[...] com a 

liberação do exercício e da exploração das atividades e serviços turísticos no Brasil, 

através do Decreto nº 2.294, de 1986, ocorreu um boom na quantidade de Agências de 

Turismo no país” (p.11).  

A partir daí, surgiram várias empresas, algumas, inclusive, sem as mínimas 

condições, para atuarem no ramo de agenciamento.  

Criada no ano de 1986, a Câmara dos Operadores Brasileiros de Turismo 

(COBRAT) possuía foco na operação turística doméstica. Em 1989, surgia a 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), que reunia algumas 

empresas do Estado de São Paulo, que atuavam com foco no turismo emissivo 

internacional (BRAZTOA, 2013). 
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No ano de 1994, as entidades COBRAT e BRAZTOA se uniram, buscando o 

fortalecimento das operações turísticas brasileiras e maior representatividade no setor. 

Atualmente, a entidade se chama Associação Brasileira das Operadoras de Turismo – 

BRAZTOA – e congrega as operadoras turísticas brasileiras especializadas na 

organização, promoção e execução de programas turísticos (BRAZTOA, 2013). 

De acordo com Rejowski e Perussi (2008, p.7) “o século seguinte é marcado por 

novas formas de distribuição com modernas tecnologias, maior competitividade e 

diminuição das comissões.” Nesse período, ocorreu também uma mudança no perfil do 

agente de viagens, que serão apresentadas no decorrer deste capítulo. 

Sabe-se que para a realização de uma viagem faz-se necessário o envolvimento 

de um conjunto de serviços turísticos, tais como hotéis, restaurantes, transportadoras, 

teatros, entre outros. E o consumidor (turista) tem a opção de comprar estes serviços 

diretamente com o fornecedor ou por meio dos canais de distribuição, neste caso, as 

agências de viagens.  

Para Braga (2008), as agências de viagens agregam serviços, pois elas atuam 

tanto na produção, quanto na distribuição de bens e serviços, sendo um dos elementos 

fundamentais do mercado turístico. Em suma, as agências de viagens atuam como um 

canal de intermediação e comercialização, ou seja, um elo entre o viajante (turista) e os 

serviços ou produtos oferecidos por este mercado. 

A autora supracitada ainda ressalta que “as agências de turismo, que, 

obrigatoriamente, devem atuar como pessoa jurídica, tem duas funções no mercado 

turístico: como produtoras (operadoras turísticas) e como distribuidoras (agências de 

viagens)” (BRAGA, 2008. p.19). A empresa atuando como produtora pode firmar 

contratos com hotéis internacionais e fazer toda a parte operacional e, atuando como 

distribuidora, cabe as agências de viagens apenas orientar seus clientes com relação a 

vistos e a outros trâmites. 

Complementando o raciocínio anterior, de acordo com a Embratur (1980), o setor 

de viagens possui duas tipologias: agências de viagens e agências de viagens e 

turismo (conhecidas como operadoras turísticas).  

 

Conforme o artigo 4º,§ 2º do Decreto nº 84.934 de 21.07.1980, 
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As agências de viagens prestam serviços de excursões rodoviárias a seus 
usuários em território brasileiro e em países limítrofes quando, em função da 
complementação de viagens e por tempo limitado, inferior a doze horas e sem 
incluir pernoite (EMBRATUR, 1980). 

 

Segundo esse mesmo Decreto, no artigo 4º, § 1º: 

 

As agências de viagens e turismo prestam os serviços de operação de viagens 
e excursões, individuais ou coletivas, compreendendo a organização, 
contratação e execução de programas, roteiros e itinerários, quando relativos a 
excursões do Brasil para o exterior (EMBRATUR, 1980). 

 
 

Inicialmente o Decreto estabeleceu que as empresas de turismo em função dos 

produtos que comercializavam eram divididas entre: agências de viagens e turismo ou 

agências de viagens.  

Tomelin (2001) afirma que competiam às agências de viagens e turismo algumas 

atividades privativas, ou seja, que só esse tipo de empresa pode fazer. Dentre as 

atividades estavam: intermediação remunerada, recepção, transferência e assistência 

especializada ao turista, operação e execução de viagens, entre outras. E cabiam às 

agências de viagens somente a função de organizar viagens internacionais, se estas 

forem realizadas através do transporte rodoviário, entretanto, a maior parte do percurso 

deveria ser realizada no território nacional. 

Essa primeira denominação era muito limitada, pois não permitia a distinção das 

funções de produção ou distribuição das agências e também não permitia uma divisão 

entre agências de caráter emissivo ou receptivo.  

Nesse contexto Braga (2008) afirma que  

 

Em 2005, o Decreto Federal nº 5.406 estabeleceu uma nova nomenclatura para 
as empresas do ramo de turismo. As agências produtoras passaram a ser 
chamadas de operadoras turísticas e as agências distribuidoras, de agências 
de viagens; mas, segundo a legislação, todas se enquadram na categoria de 
agências de turismo (p.22). 
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Com esse novo Decreto, a legislação brasileira conseguiu aproximar as 

regulamentações teóricas e burocráticas do que já existia na prática, buscando 

diferenciar as operadoras de turismo das agências de viagens. 

Para uma melhor compreensão dessa mudança um esquema da classificação 

legal das agências de turismo é representado na Figura 1. 
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Figura 1: Esquema explicativo da classificação legal das agências de turismo 

  Fonte: Braga (2008, p. 22) 
 

 

Considerando a distinção das funções das agências de turismo no mercado e a 

nova lei que regulamenta as empresas prestadoras de serviços turísticos, as agências 

de viagens são classificadas em duas categorias (BRAGA, 2008, p.22):  

 

 Operadoras turísticas ou agências produtoras – aquelas que têm como 

objetivo principal construir pacotes. Conjugam transportes da origem até o 

destino turístico, transporte na localidade visitada, serviços de guias 

acompanhantes e locais, hospedagem, alimentação, passeios, atividades de 

entretenimento, conexão com outros destinos, viabilizando o usufruto e convívio 

do turista com o espaço turístico. 

 Agências de viagens ou agências distribuidoras – aquelas que fazem a 

conexão entre os produtos turísticos e os consumidores. Atuam como 

intermediadores entre o público consumidor e os equipamentos e serviços 

turísticos, tais como empresas de transportes, meios de hospedagem, serviços 
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receptivos, restaurantes, locais de entretenimento, seguro viagem, 

documentação de viagem e pacotes turísticos. 

Tentou-se ainda com esse novo Decreto nº 5.406 solidificar as associações 

empresariais, que já consideravam dois tipos distintos de agências de turismo, para 

ajustar as interações comerciais no mercado de agenciamento.  

No entanto de acordo com a Lei Geral do Turismo nº 11.771/ 08, de 17 de 

setembro de 2008, compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce 

a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e 

consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. 

Considerando as diferenças entre as agências e as operadoras, cabe explanar 

as diferentes tipologias adotadas pelos autores, com a finalidade de diferenciar os 

serviços que são oferecidos. Quanto às agências, para Montejano (2001) elas têm 

como incumbência três funções: assessoramento, organizadora e mediadora.  

O assessoramento é uma função gratuita, pois consiste em informar o cliente 

apresentando as possibilidades, alternativas e opções de viagens. A função 

organizadora consiste na preparação técnica das viagens, ou seja, a tramitação dos 

serviços, tais como transporte, hospedagem, entretenimento, entre outros. Na função 

mediadora as agências colocam os clientes em contato com os fornecedores 

(prestadores de serviços) (MONTEJANO, 2001). 

Ainda sobre o seu aspecto de relacionamento comercial Braga (2008) afirma que 

as agências de viagens podem ser classificadas em: 

 

 Agências representantes – atuam como vendedores oficiais de um produto ou 

serviço turístico. Possuem autonomia, firmada em contrato, para negociar preços 

e outras vantagens com as agências, obedecendo a regras de conduta 

estabelecidas pelo fornecedor e ainda podem vender para agências ou 

diretamente para o passageiro; 

 Agências distribuidoras- possuem caráter atacadista porque compram grande 

quantidade de produtos ou serviços turísticos de fornecedores ou de seus 

representantes, conseguindo preços menores para revender ao mercado 

varejista; 
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 Agências vendedoras- possuem um caráter varejista e atendem diretamente ao 

passageiro, fornecendo serviços de assessoramento. Esses tipos de agências 

concentram suas compras em poucos fornecedores para terem um volume de 

compra representativo; 

 

Ao contrário da tipologia das agências de viagens que a classificação remete ao 

aspecto comercial, “as operadoras turísticas podem ser subdivididas em várias 

categorias considerando uma classificação baseada na atuação da empresa no espaço 

geográfico.” (BRAGA, 2008, p. 23). 

 

 Operadoras internacionais- atendem ao público doméstico com interesse em 

viagens ao exterior e elaboram pacotes turísticos e roteiros de viagem em países 

onde sua sede está estabelecida. 

 Operadoras nacionais- podem acumular a função emissiva e receptiva e 

elaboram roteiros e pacotes turísticos no território nacional. 

 Operadoras locais- atendem públicos domésticos e internacionais, possui 

característica receptiva e elaboram pacotes e roteiros turísticos na cidade ou 

região onde se encontra sua sede. 

 

As operadoras, além de serem categorizadas sob o critério do espaço 

geográfico, também podem ser classificadas através do seu segmento de atuação no 

mercado do turismo. Considerando a existência de consumidores com diversificados 

interesses, tem-se também a seguinte classificação (BRAGA, 2008, p. 23-24): 

 

 Operadoras de receptivo- são especializadas em atender turistas estrangeiros 

em território nacional. 

 Operadoras de ecoturismo – especializadas em pacotes que valorizam o 

contato com a natureza e as comunidades locais. 

 Operadoras de intercâmbio – especializadas em pacotes que viabilizam a 

realização de cursos, estágios e intercâmbios no exterior. 
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 Operadoras de incentivo – especializadas em programas de incentivo para 

campanhas junto a empregados e clientes. 

 Operadoras de cruzeiros marítimos – especializadas em pacotes em navios. 

 Operadoras de pesca – especializadas em pacotes para realização de pesca 

esportiva. 

 Operadoras de golfe – especializadas em elaborar pacotes para a prática do 

golfe. 

 

É sabido que tanto as agências de viagens, quanto as operadoras turísticas 

estão tendo que se adaptar a diversos fatores ligados à globalização, o que têm 

influenciado, de maneira significativa, a atuação dessas empresas no mercado de 

agenciamento.  

Segundo Tomelin (2001), entre esses fatores estão: as inovações tecnológicas 

ligadas às ferramentas de comunicação, o desenvolvimento dos Sistemas Globais de 

Distribuição ou Sistemas Globais de Reservas (GDS- Global Distribution Systems), o 

uso da internet e as novas formas de gestão organizacional.  Entretanto faz-se 

necessário entender, de maneira breve, como esses fatores interferem no ambiente das 

agências de viagens e no desempenho do profissional que atua nesta área. 

 

1.2.1 O papel do novo profissional das agências de viagens 

 

Atualmente, em um cenário de alta competitividade, as agências de viagens 

passaram a atuar em um ambiente de grande concorrência e, a adoção do uso de 

novas tecnologias, contribuiu de forma positiva para a sua produtividade. Essas 

empresas começaram a utilizar ferramentas gerenciais e a trabalhar com sistemas de 

reservas online, chats com clientes e fornecedores, além de outras ferramentas que se 

tornaram fundamentais para sua sobrevivência e responsáveis por desenvolver uma 

vantagem competitiva.  

Murad e Santos (2008) apontam que o uso dos Sistemas Globais de Distribuição 

ou Sistemas Globais de Reservas (GDS) tornou- se primordial para a produtividade 

operacional das agências de viagens, principalmente, por aperfeiçoar o processo de 
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prestação de serviços. O GDS é um sistema capaz de armazenar e integrar 

informações dos serviços que compõem o “tripé do produto turístico – transportadoras, 

meios de hospedagem e serviços complementares receptivos” (TOMELIN, 2001, p.45). 

Desta forma esta ferramenta permite com maior velocidade que seja feito consultas e 

reservas destes serviços utilizando um único terminal ou computador, seguido do uso 

da internet como meio de acesso as redes.   

Segundo Tomelin (2001), os sistemas de GDS mais utilizados no Brasil são: o 

sistema Sabre (criado pela American Airlines), Amadeus (criado pelas companhias 

Lufthansa, Ibéria, SAS e Air France) e o Galileo (operado pela United Airlines, Alitalia e 

Swissair, entre outras). Todos esses sistemas atuam em parceria com a internet. O 

autor ainda afirma que “as agências de viagens e turismo, em toda a sua tipologia [...] 

devem grande parte do seu crescimento, nas últimas décadas, ao desenvolvimento das 

tecnologias de GDS e da Internet.” (p.82) 

No início da década de 1990, conforme assevera Rejowski e Perussi (2008), logo 

após o início da comercialização online, a internet era vista como uma ameaça às 

agências de viagens. Temia-se que estas empresas seriam extintas logo após o 

surgimento desta nova ferramenta e que os consumidores passariam a comprar os 

produtos turísticos diretamente com os fornecedores, entretanto, isso não aconteceu de 

maneira tão intensa. 

Atualmente, a internet é vista como um dos fenômenos tecnológicos mais 

relevantes dos últimos anos. Dantas (2002) afirma que “a internet não é um vírus. È o 

antídoto [...] é a sua chance de conectar-se com o mundo globalizado do turismo” 

(p.57). O uso desta ferramenta possibilita fornecer ao cliente rapidez na informação, 

acesso a diversos produtos oferecidos pelo mundo e, além de ser um instrumento 

essencial de trabalho, a internet é capaz de reduzir os custos operacionais.  

Nota-se que as novas tecnologias de informação, além de alterar os padrões de 

distribuição, também alteram a gestão dessas empresas, reduzindo principalmente os 

custos e melhorando os serviços prestados aos consumidores. No entanto, 

independente da ferramenta utilizada, todas as tarefas exigem dos profissionais 

atuantes na área de agenciamento qualidade no atendimento, dedicação, 

responsabilidade, com o intuito de satisfazer as necessidades dos clientes. 
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Como o turismo atinge diversos serviços Beni (1991 apud BARRETTO 1995), 

acredita que para o futuro da cadeia produtiva do turismo são necessários três 

elementos importantes: “inovação (criatividade, imaginação, questionamentos), 

desempenho (produtividade) e qualidade (profissionalismo, busca permanente da 

satisfação do cliente).” (p.109) 

È notório que a qualidade é um fator importante em todos os setores do turismo, 

porém é uma tarefa difícil, demorada, mas imprescindível para o bom desempenho do 

trade turístico. 

Completando a ideia, Petroccchi e Bona (2003) apontam a qualidade do 

atendimento como fundamental para a gestão das agências de viagens. O atendimento 

seria a entrega dos produtos ao cliente no tempo e local conveniente. E sua qualidade 

seria “atenção, disponibilidade, cortesia, compromisso, competência técnica e simpatia 

[...] percebidos pelo cliente”. (2003, p.24)  

Os agentes de viagens, que são os responsáveis por oferecer ao cliente um 

serviço de qualidade, passam a atuar no mercado de agenciamento como um consultor 

e não mais como um intermediário.  Para Tomelin (2001), a este profissional cabe 

também “[...] perceber mudanças, detectar novas necessidades, evoluir nas relações 

com o cliente exige know how, treinamento [...] que deverão refletir competências de 

inovação praticadas pelo novo profissional- o agente de viagens” (p. 107).  

Corroborando, Jafari (1997) nomeia esse profissional como consultor de viagens, 

pois entende que seu papel é muito mais de conselheiro do que intermediário e agente. 

O autor também considera esse consultor de viagens como um especialista em 

destinos. A denominação consultor de viagens será adotada durante a realização deste 

trabalho. 

Rejowski e Perussi (2008) complementam a ideia de Jafari, quando afirma que 

 
Os desafios do século XXI indicam que o agente de viagens deve deixar de ser 
um mero vendedor de serviços, um intermediário na transação comercial, e se 
transformar em um consultor de viagens, ou seja, um conselheiro com trabalho 
diferenciado e exclusivo, que consegue cativar e fidelizar os clientes (p.15). 

 
 

Nesse contexto, para Tomelin (2001) a transformação deste profissional é vista 

também como uma estratégia mercadológica, ou seja, um fator de competitividade no 
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mercado de agências de viagens. È responsabilidade de esse novo profissional 

oferecer segurança durante todo o processo de negociação e obter informações sobre 

clientes, por meio de um constante relacionamento consultor – cliente. Essas 

informações são obtidas no processo conhecido como pós-venda.  

Braga (2008) entende que o consultor tem a possibilidade de receber do cliente 

um feedback sobre os produtos e serviços que foram oferecidos, é possível saber 

também sobre a satisfação do cliente sobre as viagens que foram realizadas e os 

anseios sobre viagens futuras. Essas informações, quando são armazenadas no banco 

de dados das empresas, transformam-se em grandes aliadas na próxima venda, pois 

permite que o consultor trace um perfil de seus clientes. 

A função e os desafios que os profissionais atuantes no mercado de 

agenciamento são discutidos e abordados no meio acadêmico. Braga (2008) aponta 

que é de responsabilidade do consultor de viagens agregar valor aos produtos e aos 

serviços que são prestados. E que estar atento as novas tecnologias, saber gerenciar o 

maior número de informações é imprescindível para o seu crescimento profissional e, 

principalmente, para o crescimento e desenvolvimento da empresa. 

Tomelin (2001) menciona três teorias que devem ser levadas em consideração 

na relação mercado/ consumidor, são elas: a customização, fidelização e qualidade. 

Segundo o mesmo autor customizar é “valorizar a personalidade do cliente, atendendo 

suas necessidades, desejos, gostos, administrando seus temores” (p.104), ou seja, na 

customização os prestadores de serviços devem encontrar produtos para os 

consumidores a fim de atender as suas necessidades. 

A teoria da fidelização busca atuar no encurtamento do relacionamento entre os 

agentes de viagens e o consumidor e, para que isso aconteça, o profissional deve criar 

um elo de confiança durante seu atendimento, de modo a superar as expectativas do 

cliente. Cabe também ao consultor demonstrar segurança, confiabilidade e poder de 

conhecimento ao efetuar suas vendas, fatores que são essenciais na prestação de 

serviços. 

Como visto anteriormente, a qualidade é fundamental para o atendimento ao 

consumidor que é a peça mais importante para o desempenho da agência de viagens. 

Nesta teoria o consultor deve oferecer ao consumidor produtos e serviços de qualidade. 
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No entanto, para que essas teorias aconteçam é necessário que ocorra uma 

conscientização dos gestores do setor de agenciamento, para a necessidade de 

melhorias dos padrões de qualidade dos serviços prestados. Torna-se fundamental, 

portanto, compreender que os consultores precisam ser especialistas nos assuntos, 

além de estarem antenados as novas tendências tecnológicas do mercado. 

Para Tomelin (2001), o profissional da área deve 

 

[...] destacar a importância do seu trabalho, não mais como emissores de 
passagens ou vendedores de excursões, mas como provedores de informações 
(a matéria prima do seu negócio), de vivência técnica, de experiências práticas 
e de avaliações criticas dos serviços. (p.133) 

 

Entende-se que o consultor de viagens deve reafirmar o seu papel de 

especialista em viagens, com base nas experiências vividas e conhecimentos técnicos 

adquiridos durante sua trajetória profissional. Porém essa conscientização deve 

acontecer de forma mútua do consultor de viagens/ gestores das agências e instituições 

formadoras, a fim de criar e desenvolver programas que propiciem uma qualificação 

profissional. 

Infelizmente, muitas organizações ainda não valorizam de forma devida os seus 

funcionários. Todavia, tanto nas agências de viagens como em qualquer outra empresa 

o fator humano é essencial para a execução das tarefas. Assim, atualizar, treinar e 

desenvolver este profissional são funções desafiadoras no universo corporativo. 

Sendo a internet uma das principais ameaças das agências de viagens, torna-se 

imprescindível a busca por novas formas de criar vantagem competitiva e, uma delas, 

ocorre por meio da valorização do capital humano, fonte de conhecimento, principal 

ativo das novas empresas do século XXI e principal integrante das agências de 

viagens. 

Na próxima seção será apresentado um breve histórico da área de gestão de 

pessoas, com objetivo de compreender as mudanças e as transformações ocorridas 

nos últimos anos, além das principais funções desempenhadas por esse departamento.  
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2.  A EVOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Sabe-se que, ao longo da história da humanidade, a realização de um 

determinado ofício tem sido uma constante na vida do ser humano e, “as relações entre 

patrão e empregado remontam à Antiguidade” (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 

2012, p.304). No entanto, é a partir da Revolução Industrial que surge o conceito atual 

de trabalho. 

No século XIX, ocorreram grandes mudanças por causa da Revolução Industrial. 

Com o aparecimento das máquinas a vapor, as fábricas passaram a contar com um 

elevado contingente de trabalhadores, devido, principalmente, ao aumento do volume 

de produção (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). 

É sabido que o século XX trouxe grandes transformações e mudanças que 

influenciaram diretamente a administração e o comportamento das organizações. Para 

Chiavenato (2008) “é no decorrer do século XX que o trabalho recebeu a configuração 

que hoje está assumindo.” (p.34) Ainda segundo o mesmo autor, 

 

É um século que pode ainda ser definido como o século das burocracias ou o 
século das fábricas, apesar da mudança que se acelerou nas últimas décadas. 
E, sem dúvida alguma, as mudanças e transformações que nele aconteceram 
marcaram indelevelmente a maneira de administrar as pessoas (p.34). 

 

Nesse contexto, as mudanças ocorridas ao longo do século XX, podem ser 

compreendidas através das três eras organizacionais: a Era Industrial Clássica, a Era 

Industrial Neoclássica e a Era da Informação. Segundo Chiavenato (2008) por meio 

destas eras pode-se compreender as filosofias e abordagens de como lidar com as 

pessoas que compõem as organizações.  

A era da Industrialização Clássica ocorreu logo após a Revolução Industrial. 

Teve como maior característica a intensificação da industrialização em caráter mundial 

e o surgimento dos países desenvolvidos. Durante este período, a cultura 

organizacional era voltada para o passado e para a conservação das tradições.  

É nessa era que surge o antigo departamento de pessoal, destinado a fazer 

cumprir as exigências legais a respeito do emprego e, mais adiante, o departamento de 

relações industriais, que mantinha relações com os sindicatos e se restringia a 
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atividades burocráticas e operacionais. As pessoas eram consideradas recursos de 

produção, ou seja, fornecedoras de esforço físico e muscular. 

Marras (2009) aponta que, na década de 20 o movimento das relações humanas, 

que teve como base as mudanças nas relações entre chefes e empregados, defendia, 

além do aumento da produtividade, através da redução dos conflitos, uma modificação 

na postura do chefe de pessoal.  

Ainda segundo o autor supracitado, no ano de 1945, surgiram os primeiros 

estudos sobre a liderança, a democracia no trabalho e a motivação humana. “É neste 

cenário que começa a ser valorizada a função “cuidar do pessoal”. A função até então 

de terceiro escalão de chefe de pessoal ganha status de gerência.” (MARRAS, 2009, 

p.23) 

Chiavenato (2008) considera que a era da Industrialização Neoclássica teve seu 

início logo após a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o mundo passou por 

grandes mudanças, ou seja, as transações comerciais passaram de amplitude local 

para regional, e de regional para internacional. E, com objetivo de incentivar a inovação 

e o ajustamento as mudanças externas, as organizações tentaram novos modelos 

estruturais.  

Surge também nessa época a Administração de Recursos Humanos (ARH) com 

a finalidade de substituir os antigos departamentos de relações industriais. Essa “nova 

área” passou a ganhar maior complexidade, uma vez que ficou responsável por gerir 

processos de recrutamento e seleção, avaliação de funcionários, treinamento, política 

de recompensas, entre outros. 

Corroborando Gil (2006) aponta que a discussão sobre a ARH foi iniciada na 

década de 60 e adotou um enfoque sistêmico, ou seja, a organização passa a ser um 

processo em contínua mudança. Além disso, é considerada também uma área 

multidisciplinar, pois abrange todos os campos de conhecimento.  

Já em 1990, inicia-se a Era da Informação, tendo como principal característica o 

avanço da tecnologia da informação, que proporcionou o aparecimento da globalização 

da economia, outra importante mudança foi o aparecimento das equipes de gestão com 

pessoas, que substituíram as áreas de recursos humanos. Nesse contexto, as 

atividades operacionais e burocráticas foram transferidas para serviços terceirizados.  
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Cabe destacar também, a valorização do capital intelectual, que passou a ser o 

ativo mais importante das organizações. Nessa “era” o emprego migrou do setor 

industrial para o de serviços e, tornar o conhecimento útil e produtivo passou a ser a 

maior responsabilidade gerencial. Chiavenato (2008) considera que 

 

Na Era da Informação, lidar com pessoas deixou de ser um problema e passou 
a ser a solução para as organizações. Deixou de ser um desafio e passou a ser 
a vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas. (p. 42) 

 

 

Nesse contexto, diante da globalização, do aparecimento das novas tecnologias 

e da percepção do capital intelectual como grande fator competitivo, a área de recursos 

humanos, passou por diversas etapas distintas se ajustando aos novos tempos. Para 

Chiavenato (2008. p.42) “ela está deixando de ser ARH para se transformar em Gestão 

de Pessoas.” Visto que está passando de uma área fechada, centralizadora e 

monopolística para uma área aberta, descentralizadora e amigável. 

Para uma melhor compreensão, a Figura 2 apresenta as mudanças e 

transformações na área de recursos humanos. 
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   Figura 2: As três etapas da Gestão de Pessoas 
   Fonte: Chiavenato (2004, p.44) 

 

 

Nota-se que, no decorrer dos anos, muitas mudanças ocorreram na ARH. No 

início dos anos era vista como uma área burocrática, na qual existia uma relação de 

controle e servidão entre patrão e funcionário. Atualmente, é sabido que as pessoas 

são vistas como capital intelectual, fonte de conhecimento e habilidades, além de serem 

consideradas com um fator competitivo dentro das organizações. 

Diante do exposto, na próxima seção será feito um breve histórico da ARH no 

Brasil. 

 

2.1 SURGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS NO BRASIL 

 

Gil (2006) observa que no Brasil, as primeiras décadas do século XX foram 

marcadas pelo o proletariado. Os anos compreendidos entre 1890 e 1930 foram 

marcados por “momentos de notável efervescência trabalhista” (p.52) em virtude, 

principalmente, da presença dos europeus, os quais tinham um grau maior de 
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conscientização política. Nesse período ocorreram também movimentos grevistas, que 

tinham como objetivo alertar as organizações e o poder público sobre a importância da 

adoção de medidas de proteção para o trabalhador.  

Cabe ressaltar que [...] as atividades de recursos humanos nesse período 

restringiam-se às tarefas correspondentes aos cálculos da retribuição a que os 

trabalhadores faziam jus em decorrência do trabalho prestado. (GIL, 2006. p.53) 

Para Araújo e Garcia (2009) entendem que “a década de 30 marca 

definitivamente o início sistematizado e regulado por documentos legais da 

administração de pessoal” (p.2). É nessa década que passa a existir uma legislação 

trabalhista com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (atualmente 

esse órgão é conhecido como Ministério do Trabalho e Emprego). Os autores destacam 

ainda a promulgação, em 1943, da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), 

legislação reguladora do trabalho no Brasil. Esta legislação regulamentou os horários 

de trabalho, férias remuneradas, aviso prévio, entre outros. 

Corroborando Gil (2006) aponta que foi criado também, nessa época, o 

Departamento Nacional do Trabalho, com o objetivo de melhorar as condições de 

trabalho e promover medidas de previdência social. Estas medidas levaram às 

modificações significativas nas relações de trabalho no Brasil. 

Na década de 50, com a expansão da indústria, surgiram novas oportunidades 

de emprego, o que fez elevar significativamente o nível de qualificação dos 

trabalhadores.  E, com a necessidade de obter um profissional mais qualificado, as 

empresas necessitavam de uma pessoa capaz de gerenciar os problemas de pessoal, 

portanto, foi criado nesta década o Departamento de Relações Industriais.  

Os anos compreendidos entre as décadas de 60 e 70 permitiram uma 

valorização do administrador de empresas como profissional de recursos humanos. 

 Para Araújo e Garcia (2009), “[...] a profunda transformação da atual gestão de 

pessoas a partir dos anos 70 vem de um dos primeiros cursos de Administração de 

Recursos Humanos no Brasil.” (p.3) 

Segundo Gil (2006), a década de 80 foi marcada por uma diminuição de 

profissionais e, devido a fatores econômicos, as áreas de recursos humanos foram 

seriamente afetadas nas organizações. Todavia, foram usadas técnicas gerenciais e 
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teorias voltadas para a redução de custos de pessoal e despesas gerenciais e 

conceitos, tais como, descentralização, excelência, reengenharia, reestruturação, foram 

popularizados. 

Gil (2006) comenta que a década de 90 foi marcada pela globalização, com o 

desenvolvimento das tecnologias de informação. Durante esta época as empresas 

inovaram em termos de recursos humanos, o profissional passou a ser considerado um 

fator competitivo dentro das organizações. Cabe destacar que “[...] o setor de recursos 

humanos (RH) assumiu uma dimensão comparável ao de finanças ou marketing, 

envolvendo-se com as políticas de qualidade.” (p.59) As organizações também 

passaram a exigir da área de recursos humanos uma atuação estratégica, com objetivo 

de agregar valor aos negócios por meio de processos e programas. 

Nota-se que, as mudanças ocorridas nas últimas décadas, fizeram com que as 

organizações se adequassem ao novo cenário que foi imposto pela globalização. As 

empresas estão inseridas em ambientes altamente competitivos, no qual a inovação, 

além de ter se tornado uma tendência, é também considerada uma estratégia 

administrativa.  

Chiavenato (2008) entende que diante de todas essas mudanças, a ARH passou 

por profundas transformações, ou seja, o profissional, além de desempenhar ações 

operacionais, deve também desempenhar papéis estratégicos. Portanto, a área de 

recursos humanos está se adequando aos novos tempos e, está se transformando em 

Gestão de Pessoas. 

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS: PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES  

 

Com a valorização do capital humano e as mudanças no cenário organizacional 

a área de Gestão de pessoas surgiu com uma nova concepção que visava substituir a 

antiga área de recursos humanos. Gil (2006) entende que a gestão de pessoas é “a 

função gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para 

o alcance dos objetivos tanto organizacionais, quanto individuais.” (p.17) Assim sendo, 

as pessoas passaram a ser vistas como parceiros da organização e não mais como 

recursos que precisavam ser administrados.  
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Conforme visto na seção anterior, nota-se que, ao longo dos anos, a área de 

gestão de pessoas ganhou maior complexidade em função das atividades que esse 

setor passou a desempenhar. Atualmente, além de se responsabilizar por atividades 

processuais e burocráticas, cabe ao departamento desenvolver funções de ordem 

estratégica, como motivar os funcionários, realizar processos seletivos, avaliar, 

recompensar, treinar e desenvolver, gerir conflitos, garantir um bom clima 

organizacional, entre outros (ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

Dentre essas atividades os processos de recrutamento e seleção; recompensas; 

avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento são os mais discutidos 

pelos estudiosos da área. 

Neste contexto, Gil (2006) aponta que o sistema de agregar pessoas consiste em 

realizar atividades com o objetivo de incluir novas pessoas na empresa, uma vez que, 

as pessoas constituem o mais importante ativo das organizações. Todavia, o processo 

de R&S é uma tarefa séria que exige responsabilidade e competência por parte dos 

selecionadores, visto que, se feito de forma equivocada pode comprometer outros 

processos de gestão. 

Entende-se por recrutamento “o processo de identificação e atração de um grupo 

de candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para, posteriormente, serem 

contratados para o emprego” (MILKOVICH; BOURDREAU, 2000, p.162). Desse modo, 

entende-se que o processo de recrutamento dá subsídios para realização da seleção.  

Segundo Marras (2009), a seleção de pessoal  

 
é uma atividades de responsabilidade do sistema de ARH, que tem por 
finalidade escolher, sob metodologia específica, candidatos a emprego 
recebidos pelo setor de recrutamento, para atendimento das necessidades 
internas da empresa.(p.79) 

 
 

Portanto, a seleção funciona como uma espécie de filtro no qual, por meio de 

técnicas, se escolhe as pessoas mais adequadas aos cargos existentes na 

organização. 

O recrutamento pode acontecer de duas formas, o recrutamento interno (quando 

a empresa utiliza os próprios funcionários, que já trabalham nela, ou seja, é feito um 
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remanejamento), ou seja, não recorrer ao mercado externo e, o recrutamento externo 

(quando a empresa preenche a posição com candidatos externos). 

No caso do recrutamento externo, é comum o uso das seguintes técnicas: a 

contratação de assessorias de recursos humanos, a contratação de headhunters, a 

indicação por pessoas da organização, a divulgação pela internet, a utilização de 

currículos pré- cadastrados, divulgação em meios de comunicação, entre outros. 

(ARAUJO; GARCIA, 2009) 

Já na seleção, as empresas as empresas fazem uso de: análise de currículo, 

entrevista (coletiva ou individual), dinâmica de grupo, testes de conhecimento 

específico, testes psicológicos, entre outros (LACOMBE, 2005). 

Com relação ao processo de recompensar pessoas, destaca-se a sua 

importância por abranger atividades capazes de criar condições ambientais favoráveis 

para a atuação dos profissionais na organização. 

A remuneração é importante no ambiente organizacional e ela tem o objetivo de 

estimular os comportamentos para realização de metas, de manter a equidade dos 

salários dos empregados, atrair e manter os melhores talentos, recompensar o 

desempenho passado dos funcionários, entre outros. (HANASHIRO, 2008) 

Segundo Araujo e Garcia (2009) a remuneração total é formada pelas 

remunerações diretas (são compreendidas pela remuneração básica e pela 

remuneração variável) e pelas remunerações indiretas (são compreendidas pelos 

benefícios).  

Considera-se como remuneração básica o pagamento fixo em dinheiro que o 

colaborador recebe regularmente, ou seja, é o salário mensal ou horário. Na 

remuneração variável, encontram-se os incentivos salariais, que são concedidos de 

várias formas, tais como, participação nos lucros, participação nos resultados, 

pagamento de mérito em parcela única, remuneração de equipes, bônus, entre outros. 

(HANASHIRO, 2008) 

Já no terceiro componente da remuneração total são os benefícios. Lacombe 

(2005) entende que “os benefícios são também necessários para manter os 

empregados satisfeitos com a organização” (p.151). Esses são concedidos através de 
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programas, tais como, férias remuneradas, repouso semanal remunerado, contribuição 

para a previdência privada, décimo terceiro salário, seguro de vida, entre outros.  

Ainda nesse mesmo contexto, Chiavenato (1999) afirma que existe ainda a 

recompensa não- financeira. Esse tipo de recompensa é oferecido pela organização na 

forma de “auto-estima, reconhecimento, segurança no emprego etc” (p.223). 

Essas recompensas não envolvem uma transação propriamente econômica, 

podendo variar desde um elogio, celebrações empresariais, até o oferecimento de 

brindes, viagens, ingressos para o teatro. São recompensas que possuem como 

objetivo trabalhar os aspectos psicológicos, como a motivação do funcionário.  

Já o processo de aplicar pessoas consiste, em atividades relacionadas ao 

desenho dos cargos, ou seja, as funções que os colaboradores irão desenvolver, bem 

como o acompanhamento e avaliação de desempenho desses funcionários. 

Marras (2009) define o processo de avaliação de desempenho como sendo, “um 

instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por 

um empregado ou por um grupo, em período e área específicos (conhecimentos, 

metas, habilidades etc)”. (p.173) 

Nota-se que a avaliação de desempenho é um instrumento importante na área 

de gestão de pessoas, pois através de sua utilização o administrador acompanha o 

desenvolvimento de seus colaboradores a necessidades de possíveis treinamentos.  

Para Gil (2006), os principais métodos para a realização da avaliação de 

desempenho são: os relatórios, as escalas gráficas, a escolha forçada (no qual o 

avaliado define seu desempenho através da escolha de frases), a distribuição forçada 

(os avaliados são colocados em grupos) e a avaliação por resultados. Existem outros 

métodos que também fazem parte da avaliação de desempenho, porém são menos 

utilizados, tais como, a pesquisa de campo, a comparação binária, as frases descritivas 

e a autoavaliação. 

Seguindo adiante, o processo de desenvolver pessoas é de extrema importância 

para a organização. Este processo trata das atividades que possuem a finalidade de 

capacitar e desenvolver os profissionais que atuam nas organizações. 

Marras (2009) entende o treinamento como um processo em curto prazo que 

visa reciclar e desenvolver habilidades ou atitudes para a execução de tarefas na 
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organização, a fim de otimizar o trabalho. Portanto, o treinamento prepara o 

colaborador para desenvolver de forma eficiente, tanto as funções já desempenhadas, 

como as novas atividades. 

Segundo Lacombe (2005), o treinamento pode ser classificado de acordo com 

vários critérios, dentre eles: quanto à forma de execução (o treinamento no trabalho, o 

treinamento formal interno e externo e o treinamento a distância) e, quanto ao público-

alvo, ou seja, quem ele deseja atingir ( a integração de novos empregados, a formação 

de trainees, a capacitação técnico- profissional, os estágios e o desenvolvimento de 

executivos). 

Chiavenato (2008) aponta que o processo de treinamento é constituído em 

quatro etapas básicas, são elas: 

 Diagnóstico: é o levantamento das necessidades de treinamento a serem satisfeitas. 

Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras. 

 Desenho: é a elaboração do programa de treinamento para atender às 

necessidades diagnosticadas. 

 Implementação: é a aplicação e condução do programa de treinamento. 

 Avaliação: é a verificação dos resultados do treinamento. 

 

Estas etapas são importantes para que as empresas possam aplicar estas 

ferramentas. No entanto, Boog (1994) afirma que para que o processo de T&D se torne 

um elemento fundamental e essencial nas organizações, ele deve ser entendido, pelos 

gestores, como um processo contínuo e permanente. 

Nota-se que a área de gestão de pessoas possui vários subsistemas, que se 

relacionam, ou seja, eles são desenhados de acordo com o ambiente externo e interno 

à organização, com a finalidade de tornar a organização mais competitiva no mercado.  

Nota- se que os subsistemas influenciam no desempenho da organização e com 

as mudanças estruturais sofridas por elas, percebe-se que, atualmente, “o importante é 

que não é preciso ser grande para ser valiosa. O valor de uma organização não 

depende mais do seu tamanho” (CHIAVENATO, 2008, p.50). 
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Neste contexto, o referido autor aponta que o talento humano se torna 

indispensável no bom desempenho da organização e que o talento abarca quatro 

aspectos de suma importância para a competência individual. São eles: 

 Conhecimento. É o saber. Constitui o resultado de aprender a aprender, aprender 

continuamente e o conhecimento é a moeda mais valiosa do século XXI. 

 Habilidade. É o saber fazer. Significa utilizar e aplicar o conhecimento, seja para 

resolver problemas ou situações ou criar e inovar. Em outras palavras, habilidade é 

a transformação do conhecimento em resultado. 

 Julgamento: é o saber analisar a situação e o contexto. Significa saber obter dados 

e informações, ter espírito crítico, julgar os fatos, ponderar com equilíbrio e definir 

prioridades. 

 Atitude: é o saber fazer acontecer. A atitude empreendedora permite alcançar e 

superar metas, assumir riscos, agir como agente de mudança, agregar valor, obter 

excelência e focar resultados. È o que leva a pessoa a alcançar auto- realização do 

seu potencial. 

Diante do exposto, na próxima seção tratará da importância do treinamento e 

desenvolvimento, considerando seus benefícios para o aprimoramento das 

organizações. 
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3. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: NOTAS INICIAIS 

 

A capacitação profissional é fundamental na gestão empresarial. E o 

reconhecimento de seu papel deveu-se principalmente  

 

“à correlação entre competência e a otimização de resultados, já observadas 
nos primórdios do “sistema de fábrica” e que coloca a competência profissional 
como elemento- chave da eficácia empresarial” (Boog, 1994, p. 17). 

 

 Nota-se que a ineficiência dos operários de manipular as máquinas, durante o 

período industrial, chamou a atenção para a importância e a necessidade de 

investimentos na capacitação profissional. 

Segundo Malvezzi (1994) no ano de 1880 o treinamento começou a ser 

sistematizado, devido, principalmente, ao crescimento do trabalho especializado. E, o 

treinamento era utilizado como forma de garantir a atualização dos trabalhadores em 

suas habilidades, ou seja, priorizava-se a diminuição dos erros e aptidão para realizar 

outras tarefas.  

Como conseqüência da sistematização, a preparação e a formação profissional 

passaram a ser uma necessidade da sociedade e, não somente, das fábricas. Nota-se 

que as atividades de treinamento têm suas origens no início do processo de 

industrialização, visto que “a preocupação com o desenvolvimento de programas 

voltados ao treinamento de pessoal vem desde o início do século XX, graças à 

influência da Escola Clássica de Administração.” (GIL, 2006, p.119) 

Nesse período, o objetivo dos programas de treinamento era preparar o 

trabalhador visando o aumento da produtividade, visto que o homem não tinha 

nenhuma relação com a organização, pois seu trabalho consistia apenas em troca de 

monetária.  

Para Gil (2006), com o surgimento da escola das Relações Humanas, “o 

treinamento nas empresas passou também a abranger os aspectos sociais dos 

indivíduos” (p.119), ou seja, além de habilitarem os trabalhadores para a execução de 

tarefas, passaram também, a incluir objetivos voltados para o relacionamento 

interpessoal e a integração do trabalhador à organização. 
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Malvezzi (1994) aponta que a partir da década de 30, o treinamento ganhou um 

novo status como atividade administrativa, ou seja, ele começou a ser encarado como 

parte integral da estratégia empresarial. Portanto, esta ferramenta começou a deixar de 

ser encarada apenas como uma questão empresarial. 

Gil (2006) observa também que durante a Segunda Guerra Mundial, na década 

de 40, existiu uma preocupação com a elaboração de programas que visavam a 

preparação de chefes e supervisores. E, que mais adiante, as empresas também 

começaram a desenvolver programas de liderança. 

Marcondes (2008) relata que, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram várias 

transformações que afetaram o mundo dos negócios. Dentre elas, o reconhecimento de 

que as organizações estão inseridas em um ambiente complexo e turbulento, fator que 

acarretou o surgimento das teorias de planejamento estratégico. Diante deste cenário, 

exigia-se ainda mais dos colaboradores, como maior autonomia, liderança e 

criatividade. 

Ainda segundo o mesmo autor, estas mudanças passaram a exigir dos 

colaboradores, “mais autonomia, liderança, criatividade e iniciativa, especialmente 

daqueles em posição de chefia, tanto nas linhas de produção como na relação com os 

mercados do negócio da empresa.” (MARCONDES, 2008, p. 262) 

Em concordância, Gil (2006) aponta que, com a adoção no enfoque sistêmico da 

ARH, sobretudo na década de 60, o treinamento passou a envolver todas as atividades 

voltadas para “o suprimento das carências de indivíduos ou grupos em termos de 

conhecimentos, habilidades e atitudes“ (p.119), com o intuito de desempenhar as 

tarefas para, assim, alcançar os objetivos da organização. 

Nesse contexto, o treinamento passou a ser visto como um sistema que abrange 

diversos subsistemas são eles: o diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. O 

enfoque sistêmico adotado, nesse período, fez com que os programas de treinamento 

considerassem as necessidades do individuo, assim como, suas aspirações, 

motivações e dificuldades de aprendizagem. 

No entanto, Gil (2006) aponta que foram feitas muitas críticas ao modelo de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH), pois ele: 

 



48 

 

 Vê o homem como um ser complexo, mas o trata essencialmente como recurso 

para a produção; 

 Centraliza o diagnóstico, o planejamento e a avaliação dos programas de 

treinamento; 

 Confere excessiva ênfase à mensuração dos resultados do treinamento; 

 Procura a uniformidade de comportamento humano na organização, 

desconsiderando as peculiaridades setoriais e individuais. (p.120) 

 

Essas críticas, bem como outros desafios organizacionais, levam algumas 

empresas a modificarem o setor de treinamento. Observa-se que, nesse momento, a 

área de T&D, passou a ser mais de apoio do que de execução. Todavia, “um novo perfil 

de gerente começa a ser definido” (GIL, 2006, p.120), ou seja, ele passa ser visto 

também como um educador. 

Malvezzi (1994) observa que na década de 70 houve um aumento da 

competitividade, como conseqüência do desenvolvimento dos negócios e da rápida 

evolução tecnológica, necessitou-se de uma contínua atualização e aprendizagem. 

Nesse momento, “a formação profissional deu um salto qualitativo ao se tornar uma 

alternativa para a autoridade gerencial na cadeia de eventos da eficácia.” (p.18) 

Portanto, os programas de formação e atualização profissional tornaram-se metas de 

suma importância para o sucesso nos negócios e, essas novas práticas, fizeram surgir 

os departamentos de treinamento e desenvolvimento nas organizações. 

 

 
3.1  CONCEITOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

 
Atualmente, na era da informação, as organizações vivem num ambiente 

altamente competitivo, no qual ocorrem muitas mudanças. Portanto, a adequação das 

empresas frente às novas tecnologias, bem como a atualização, a capacitação e o 

conhecimento por parte dos profissionais passam a ser elementos fundamentais para 

garantir sobrevivência das organizações. 

Visto que o fator humano é fundamental para a execução de qualquer tarefa, 

torna-se necessário a existência de profissionais ágeis, empreendedores e que 
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possuam capacidade de inovar. No entanto, para que isso ocorra é imprescindível a 

utilização das ferramentas de treinamento e desenvolvimento (T&D). 

Refletindo sobre os benefícios econômicos do processo, Chiavenato (2008) 

considera o treinamento como 

um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais 
produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 
organizacionais e se tornarem cada vez mais valiosas.(p.367) 

         

Assim, o processo de treinamento é visto como uma forma de lucratividade para 

as organizações, ou seja, o treinamento é a maneira de enriquecer o patrimônio das 

organizações agregando valor aos funcionários e aos clientes que, consequentemente, 

serão beneficiados com um serviço de qualidade. 

Para Marras (2009) o treinamento pode ser compreendido como 

 

um processo de assimilação cultural a curto prazo, que objetiva repassar ou 
reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à 
execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho. (p.145) 

 
   

Nesse contexto, o treinamento é entendido como um meio de sanar carências ou 

eventuais diferenças em relação às exigências do cargo que o profissional ocupa. 

Sendo assim, o treinamento se apresenta como um instrumento administrativo que 

recicla, educa e fornece conhecimento aos funcionários de modo a ser vital para o 

aumento da produtividade. 

Segundo Chiavenato (2008), apesar dos métodos utilizados serem semelhantes, 

existe uma diferença entre o treinamento e o desenvolvimento de pessoas. O 

treinamento está relacionado ao aperfeiçoamento e a aquisição de conhecimentos e 

habilidades de tarefas no cargo atual, enquanto o desenvolvimento é o aperfeiçoamento 

das pessoas para um desempenho superior no futuro, ou seja, se estende à carreira do 

profissional com um foco ao longo prazo. 

Ainda para o mesmo autor “os processos de desenvolvimento de pessoas estão 

intimamente relacionados com a educação.” (CHIAVENATO 2008, p.362) Entende-se 

que tanto o treinamento, quanto o desenvolvimento podem ser considerados processos 

de aprendizagem capazes de educar o trabalhador para obtenção de maior 

produtividade. 
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Para Marras (2009) os objetivos do treinamento são classificados em dois tipos: 

específicos e genéricos. Sendo os objetivos específicos mais importantes da área 

treinamento:  

  Formação profissional: tem como meta alcançar um grau ideal de capacidade 

laboral para determinada profissão, repassando todos os conhecimentos e práticas 

necessárias ao bom desempenho de uma função; 

  Especialização: oferece ao treinando um campo de conhecimento ou prática 

específica dentro de uma área de trabalho para otimização dos resultados; 

  Reciclagem: tem como finalidade básica rever conceitos, conhecimentos ou 

práticas de trabalho, renovando-os ou atualizando-os de acordo com as 

necessidades. (p.148) 

 

Quanto aos objetivos genéricos, o autor destaca: o aumento direto da 

produtividade e da qualidade; incentivo motivacional; otimização pessoal e 

organizacional; e atendimento de exigências das mudanças. 

Ainda segundo Marras (2009), quanto a sua abrangência, os objetivos do 

treinamento caracterizam-se em dois aspectos: o técnico e o comportamental. No que 

tange ao aspecto técnico, os gestores da área de treinamento e desenvolvimento, 

deverão aplicar o programa nos setores específicos, levando-se em conta o conteúdo 

que será abordado, os resultados esperados, os funcionários que serão treinados, além 

da escolha do instrutor. 

No que se refere ao aspecto comportamental, os responsáveis pelo programa de 

treinamento e desenvolvimento, devem tratar com prioridade as informações e valores a 

serem transmitidos aos treinandos, levando em conta o padrão de conduta e atitudes 

que a organização espera de seus colaboradores. 

Tratando especificamente sobre desenvolvimento, Marcondes (2008) entende 

que, por meio desse processo, o empregado pode atingir novas posições, atingindo 

resultados cada vez mais abrangentes. “Isso pressupõe a existência de uma carreira 

com a explicitação das demandas dos cargos futuros” (p.262). Sendo assim, nota-se 

que o desenvolvimento está intimamente relacionado com o desenvolvimento de 

carreiras, ou seja, o crescimento pessoal. 
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Chiavenato (2008) entende que a carreira “é uma sucessão ou seqüência de 

cargos ocupados por uma pessoa ao longo de sua vida profissional” (p. 413), logo a 

carreira é um desenvolvimento profissional ao longo prazo, no qual o funcionário tem 

um crescimento gradativo e assume maiores responsabilidade. 

É notório que estabelecer um plano de carreira permite ao funcionário uma visão 

detalhada das diferentes posições existentes, quais se podem alcançar além de saber o 

tempo estimado que se leva para atingir o objetivo, ou seja, a posição desejada. “A 

visualização da possibilidade de evolução na carreira funciona como uma mola 

propulsora, embora a ascensão de colaboradores capazes dentro do programa de 

carreira não assegure sucesso completo e antecipado [...]” (CARVALHO; 

NASCIMENTO; SERAFIM, 2012, p.249). 

Ainda segundo os mesmos autores, o desenvolvimento profissional, através do 

plano de carreira, funciona como uma melhoria na remuneração salarial através de 

promoções para cargos superiores, que proporcionem maiores desafios e 

responsabilidades. Portanto, o plano de carreira humaniza a organização por promover 

o crescimento do colaborador na instituição, “reduzindo ou eliminando as 

“recomendações de padrinhos” para posições altamente profissionais” (p.249). 

Dessa forma, pode-se perceber que “o planejamento de carreira é um processo 

contínuo de interação entre o empregado e a organização visando a atender aos 

objetivos e interesses de ambas as partes” (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 

2001). 

Sobre as vantagens de se ter um plano de carreira, Carvalho, Nascimento e 

Serafim (2012) entendem que os colaboradores potenciais permanecem na empresa, 

por perceberem a possibilidade de um progresso profissional. Essa percepção 

acontece, especialmente, quando a organização oferece cursos de T&D de acordo com 

os interesses deles. 

No entanto, Lacombe (2005) acredita que o responsável pelo desenvolvimento 

do funcionário é ele próprio. “Cada um é o principal responsável pelo seu próprio 

desenvolvimento. Desenvolvimento gerencial ou administrativo é o 

autodesenvolvimento” (p.322), ou seja, não cabe a organização a tarefa de desenvolver 
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o funcionário, ela apenas pode oferecer as técnicas e as oportunidades necessárias 

para que o desenvolvimento seja alcançado. 

O autor entende ainda, que as empresas devam funcionar como facilitadoras e 

apoiadoras do desenvolvimento de cada um.  

Diante do que foi exposto, é sabido que existem notáveis diferenças entre 

treinamento e desenvolvimento, porém estes constituem processos voltados para a 

aprendizagem, que contribuem para uma mudança no comportamento dos indivíduos. 

As organizações desenvolvem processos como forma de incorporar habilidades, 

conhecimentos e atitudes em seus colaboradores. Ademais, todos eles são criados sob 

forma de processos que estão ordenados numa sucessão de etapas. 

 

3.2 PROCESSOS DE TREINAMENTO  

  

Segundo Chiavenato (2008) o treinamento além de ser um processo cíclico, ou 

seja, que se repete em certa ordem é também um processo contínuo e composto de 

quatro etapas. 

 

 Diagnóstico – é o levantamento das necessidades ou carências de treinamento a 

serem atendidas ou satisfeitas. Essas necessidades podem ser passadas, 

presente ou futuras. 

 Desenho – é a elaboração do projeto ou programa de treinamento para atender 

às necessidades diagnosticadas. 

 Implementação - é a execução e condução do programa de treinamento. 

 Avaliação- é a verificação dos resultados obtidos com o treinamento. 

 

Ainda segundo Chiavenato (2008), “o treinamento não deve ser confundido com 

uma simples questão de realizar cursos e proporcionar informações. Vai muito mais 

longe” (p.369-371), uma vez que proporciona aos seus funcionários atingirem um nível 

de desempenho e desenvolvimento almejado pela organização. Entretanto, faz-se 

necessário desenvolver uma cultura comprometida com o aprendizado e com as 

mudanças organizacionais. 



53 

 

3.2.1 Diagnóstico das necessidades de treinamento 

 

Para Marras (2009) o levantamento das necessidades (diagnóstico) é o primeiro 

passo no processo do sistema de T& D, e consiste em identificar, por meio de 

pesquisas e análises, o conjunto de ausências e inexperiências relacionadas aos 

trabalhos que são desenvolvidos pela organização. Esse conjunto de carências, em 

habilidades e competências, atenta a organização sobre uma ineficiência provocada 

pelo processo de recrutamento e seleção. 

Corroborando, Marcondes (2008) entende que nesta etapa busca-se conhecer o 

planejamento estratégico e as metas definidas para as áreas onde ocorreram 

treinamentos, além do perfil dos treinandos. “A intenção é identificar as deficiências a 

serem superadas quanto ao desempenho esperado das pessoas e, consequentemente, 

da área ou do negócio.” (p.263) 

Sabe-se que existem vários métodos para determinar na organização, quais as 

habilidades e competências que devem ser desenvolvidas para instituir uma estratégia 

de treinamento. Chiavenato (2008) aponta que os métodos utilizados consistem na 

avaliação do processo produtivo organizacional, por onde são localizados os fatores 

críticos, os pontos fracos ligados ao desempenho e os custos elevados.  

Ainda de acordo com o autor, outro método utilizado é a identificação, por parte 

dos funcionários, das habilidades, competências e atitudes que precisam ser treinadas. 

Por fim, o terceiro método para determinar as necessidades de treinamento envolve a 

visão organizacional do futuro, ou seja, o treinamento se torna necessário com a 

inserção de novos processos, produtos, serviços e de novas tecnologias. 

Segundo Gil (2006), o levantamento das necessidades é concebido com uma 

pesquisa que se desenvolve em três níveis: 

 

 Análise organizacional: consiste na identificação dos níveis de eficiência e 

eficácia da organização, a fim de determinar as formas de treinamento que 

poderão contribuir para sua elevação; 
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 Análise das tarefas: consiste na identificação das atividades que compõem as 

tarefas bem como dos requisitos pessoais necessários para seu desempenho 

eficaz; 

 Análise dos recursos humanos: consiste na identificação, junto aos 

empregados, dos níveis de conhecimento, habilidades e atitudes requeridas para 

a execução das tarefas que executam. 

 

Gil (2006) observa que a análise organizacional, por envolver a empresa em sua 

totalidade necessita de uma grande quantidade de informações. Entretanto, não existe 

um mecanismo padronizado para a obtenção de algumas informações, por isso, essa 

análise é feita de acordo com as possibilidades e conveniências dos profissionais que a 

desenvolvem. 

Ainda, segundo o mesmo autor, a análise organizacional, além de identificar 

como ocorre o crescimento da empresa e quais fatores que o dificultam, possibilita 

também o diagnóstico de algumas necessidades de treinamento. Isso mediante a 

obtenção de dados que constituem indicadores de necessidades, dentre eles: planos de 

expansão da empresa ou de seus serviços, baixa produtividade, elevado número de 

acidentes, qualidade inadequada da produção, excesso de erros e desperdícios, baixo 

nível de cooperação, entre outros. 

Já a análise de tarefas constitui um estudo para identificar as habilidades e 

conhecimentos que os empregados devem apresentar para o desempenho de 

determinadas tarefas. De acordo com Gil (2006), essa análise requer a obtenção dos 

seguintes dados: identificação das atividades que compõem a tarefa, identificação das 

responsabilidades do executante da tarefa, identificação das condições de trabalho e 

riscos e, conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas. 

Para a obtenção dos dados citados anteriormente, são realizados procedimentos 

diversos, porém os mais comuns são: 

 

 Questionários: pode ser respondido pelo ocupante do cargo, ou por seu 

superior imediato. É um procedimento rápido, econômico, de fácil tabulação e 

aplicável a um grande número de pessoas. Apresenta, porém, algumas 
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limitações: a interpretação uniforme dos dados é difícil de ser assegurada; 

frequentemente são fornecidas informações incompletas; e para muitas pessoas, 

constitui uma tarefa muito difícil. 

 Entrevistas: possibilita a obtenção de informações mais complexas e acuradas, 

sem exigir que o respondente tenha que escrever. Exige, porém, mais dispêndio 

de tempo e a presença de profissionais capacitados para a sua realização. 

 Observação: é o procedimento que garante maior confiabilidade às informações 

obtidas. Seu alcance, entretanto, é limitado, pois não se aplica a tarefas 

complexas; 

 Discussão em grupo: é um procedimento que vem sendo cada vez mais 

utilizado. Permite a obtenção de dados em profundidade, num curto espaço de 

tempo. Apresenta, no entanto, certa limitação, pois a coleta de dados é feita de 

maneira indireta. (p.126) 

 

A partir desse procedimento, os dados coletados são analisados, ou seja, ocorre 

uma validação. E, logo após esse processo, faz-se um registro escrito, o qual é 

conhecido também como descrição de tarefa. 

O terceiro nível conhecido como análise de pessoas, tem a função de esclarecer 

a deficiência dos funcionários para a execução das tarefas. Gil (2006) entende que é 

“do confronto da análise dos recursos humanos com a análise das tarefas é são 

identificadas as necessidades de treinamento.” (p.127)  

A análise de pessoas pode ser feita por meio de entrevistas, questionários, 

testes e simulações. No entanto, torna-se primordial a observação direta e indireta da 

execução da tarefa. 

Chiavenato (2008) observa que existe mais um quarto nível, conhecido como 

análise do treinamento, no qual é feito “a partir dos objetivos e metas que deverão ser 

utilizados como critério para avaliação da eficiência e eficácia do programa de 

treinamento”. (p.374)  
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3.2.2 Planejamento e programação das atividades de treinamento 

 

Nesta etapa, são elaborados os planos, programas e os recursos para a 

realização do treinamento. Segundo Araujo e Garcia (2009), as informações e os dados 

coletados na primeira etapa, são trabalhados de forma adequada para que as 

diferentes metas sejam atingidas. 

Corroborando, Gil (2006) entende que o planejamento 

 

é um processo desenvolvido com base na realidade fornecida pelo diagnóstico 
que visa proporcionar com a máxima eficácia possível o desencadeamento das 
ações necessárias para o alcance dos objetivos pretendidos. (p.129) 

 

É a partir do planejamento que decorrem documentos, e os mais importantes são 

os planos (documentos de natureza pedagógica, que visam apontar as ações 

necessárias para que o treinamento se efetive) e de projetos (documentos de natureza 

administrativa, que procuram esclarecer os meios necessários para desencadear as 

ações de treinamento). 

Nesse contexto, Marcondes (2008) aponta que a primeira ação do planejamento 

é “identificar os objetivos do treinamento e os prazos de atingimento” (p.264), ou seja, 

primeiro é preciso conseguir, para em seguida estabelecer os critérios de avaliação. 

Para Carvalho, Nascimento e Serafim (2012), as metas ditam os objetivos e os 

tipos de treinamento, e elas podem ser quantificáveis e não quantificáveis. As que são 

quantificáveis podem ser mensuradas, e as não quantificáveis acontecem quando os 

objetivos de formação dos colaboradores não podem ser mensuráveis.  

Corroborando, Bastos (1994) observa que se torna necessário, esclarecer 

algumas perguntas, para assim, estabelecer os critérios que guiarão o planejamento. 

São elas: 

 

 Em que treinar? Ao responder a esta pergunta, estamos definindo o conteúdo do 

treinamento (conhecimentos, habilidades ou atitudes a ser desenvolvidas). 

 Quanto treinar? Definimos aqui a intensidade, o volume e a profundidade do que 

se pretende treinar. 
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 Como treinar? Quais os métodos, recursos ou técnicas devem ser utilizados. 

Juntamente com esta pergunta, deve-se definir o onde treinar (em situação de 

trabalho, fora do local de trabalho etc.) quando treinar (épocas e horários, 

durante ou fora do expediente etc.) e quem vai treinar (definição do instrutor). 

 Como organizar? Aqui definimos recursos necessários (logística e infraestrutura) 

e os passos do trabalho (tática). 

 Como avaliar? São definidos claramente os resultados a serem atingidos em 

cada uma das etapas de treinamento, como mensurá-los e como medir também 

o resultado final. (p.153-154) 

 

Carvalho, Nascimento e Serafim (2012) apontam que, ainda na fase de 

planejamento, são estabelecidos os vários instrumentos de controle da atividade de 

formação. Este controle tem a finalidade de verificar o andamento do treinamento, a fim 

de saber se este está caminhando em direção aos seus objetivos.  

Ainda segundo os mesmos autores, o sistema de controle abrange as seguintes 

particularidades: rapidez na ação (fornece à unidade de formação da empresa um 

somatório adequado de dados que permitem intervir no processo a tempo de evitar 

desvios e falhas), e flexibilidade (permite que o gerente de treinamento aja em virtude 

de mudanças nos planos de formação, em circunstâncias imprevistas ou em situações 

de fracassos). 

Existem vários tipos de ferramentas para controlar o treinamento, porém as mais 

utilizadas são: orçamento de formação profissional, testes e provas aplicados no 

decorrer da capacitação, entrevistas formais e informais com os treinandos, folhas de 

apreciação encaminhadas pelos treinandos, avaliando o treinamento recebido, entre 

outros. 

A terceira fase da etapa de planejamento e programação de treinamento é 

conhecida como a locação de recursos financeiros. Os autores Carvalho, Nascimento e 

Serafim (2012) entendem que “a destinação de recursos financeiros é vital para o 

processo de planejamento da atividade de formação” (p.189). A unidade responsável 

por capacitar os colaboradores deve obter o máximo de rendimento da verba, para que 

os planos de treinamento sejam viabilizados.  
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Ainda segundo os autores é interessante que a gerência de formação fixe 

prioridades de treinamento à luz da pesquisa de necessidades de capacitação de 

formação e adapte o orçamento em função da realidade empresarial em que vive e 

atua, ou seja, os treinamentos devem ser planejados de acordo com a posição 

financeira na qual a empresa se encontra. 

Como última etapa do processo de planejamento, encontra-se o cronograma de 

atividades. Este consiste na “elaboração do cronograma final contendo coordenadores, 

instrutores, datas, épocas, locais, tipos de eventos e outros dados” (CARVALHO; 

NASCIMENTO; SERAFIM, 2012, p.189). 

 

3.2.3 Execução do programa de treinamento 

 

A terceira etapa do processo de treinamento é a condução, implementação e 

execução do programa de treinamento. Marras (2009) entende a execução deste 

processo como a “aplicação daquilo que foi planejado e programado para suprir as 

necessidades de aprendizagem detectadas na organização. É a ‘linha de produção’ do 

T&D” (p.157). 

Segundo Marcondes (2008) é na fase da execução que se faz as adaptações 

necessárias de acordo com a reação dos colaboradores que estão sendo treinados. A 

autora entende que é o “momento da entrega” (p.269), ou seja, é a oportunidade de 

alcançar os objetivos e a eficácia do treinamento. 

Existem muitas técnicas para transmitir as informações que são necessárias 

durante o treinamento e para desenvolver habilidades e competências que são 

requeridas em seu programa. Todavia, Lacombe (2005) classifica os treinamentos 

quanto à forma de execução e quanto ao público-alvo. 

De acordo com sua forma de execução, o treinamento pode ser no trabalho, 

formal interno, formal externo ou à distância.   

Segundo Lacombe (2005), o treinamento no trabalho é uma técnica que utiliza as 

informações, conhecimentos, habilidades e experiências relacionadas ao cargo. Dentre 

as formas deste treinamento estão: a orientação da chefia (ocorre quando o chefe 

orienta ou “educa” seu subordinado), o estabelecimento de metas e avaliações 
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(consiste em estabelecer metas periódicas e possíveis reuniões programadas com a 

chefia – ocorrência do feedback), a rotação de funções (envolve a movimentação de 

uma pessoa de um cargo para outro, com a finalidade de compreender a organização 

como um todo) e as substituições temporárias (é uma maneira de treinar e avaliar o 

funcionário através do desempenho deste em outra função). 

O treinamento formal interno é projetado exclusivamente para os funcionários e 

acontece dentro da própria empresa, porém fora do ambiente de trabalho. Neste 

treinamento são realizados cursos, palestras, seminários de capacitação, de 

aperfeiçoamento, de desenvolvimento pessoal, entre outros. Geralmente, são 

ministrados por pessoas contratadas ou por próprios funcionários da organização. 

Diferente do treinamento interno, o treinamento formal externo, é aberto ao 

público. Este tipo de treinamento é destinado a desenvolver e aperfeiçoar as pessoas 

em novas habilitações. Nota-se que este treinamento proporciona uma vantagem para 

organizações, uma vez que a programação e a execução ficam a cargo das 

universidades e instituições de educação. Logo, a empresa, não precisa treinar nem 

qualificar muitas pessoas. 

Já o treinamento a distância é realizado através de videoconferências, de 

intranet e da internet. Esse tipo de treinamento é muito vantajoso para as organizações, 

principalmente em relação aos custos, pois o funcionário pode escolher o melhor dia e 

horário para participar do programa e, além de poder encurtar as distâncias, esse 

treinamento não necessita da presença física dos treinandos. 

Lacombe (2005) observa que, de acordo com o público-alvo, o treinamento pode 

ser dividido em: integração de novos empregados (tem a finalidade de apresentar os 

novos empregados a cultura organizacional da empresa, além de informações 

relevantes ao trabalho a ser desenvolvido), formação de trainees (tem a finalidade de 

preparar os jovens para assumir posições de responsabilidade nas organizações), 

capacitação técnico-profissional (tem a finalidade de capacitar os funcionários para 

outras funções ou melhorar o desempenho nas funções já exercidas), estágios (tem a 

finalidade de treinar e avaliar jovens) e o desenvolvimento de executivos (tem a 

finalidade de formar futuros administradores). 
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No que se refere às técnicas de treinamento, Chiavenato (2008) aponta a 

utilização de 

 Leituras – é a técnica mais utilizada para transmitir informações em programas 

de treinamento. A única desvantagem é a possibilidade de uma postura passiva 

por parte dos treinandos. 

 Instrução Programada – é uma técnica para instrução sem a presença ou 

intervenção de um instrutor humano, ou seja, os treinandos podem absorver  o 

conhecimento na própria residência. 

 Treinamento em classe – é o treinamento fora do local de trabalho, isto é, em 

sala de aula. Neste a organização divulga as horas de treinamento per capita 

para avaliar o tempo do aprendiz em classe. 

 Computer-based training – é o treinamento realizado com o apoio das 

tecnologias, ou seja, é feito com a utilização de CDs, DVDs, gráficos, animações, 

entre outros. 

 E- learning – neste treinamento utiliza-se a internet para proporcionar e aumentar 

o conhecimento dos funcionários. Esta técnica permite uma rede que torna capaz 

de atualizar, armazenar, distribuir e compartilhar conteúdo de instrução ou 

informação, esta ferramenta pode ser entregue ao usuário via internet e focaliza 

o aspecto mais amplo da aprendizagem. 

 

No entanto, a área de T&D deve ter, a princípio, duas grandes preocupações, 

que podem afetar a qualidade da execução de treinamento são eles: “a qualidade da 

aplicação dos módulos e a eficiência dos resultados” (MARRAS, 2009, p.157). 

De acordo com o referido autor, na qualidade de aplicação dos módulos, deve-se 

observar a qualidade dos instrutores, ou seja, o nível de comunicação, a didática 

utilizada, a motivação para a função, além do preparo técnico. Estes fatores são de 

suma importância para a assimilação por parte dos treinandos. 

É notório que a qualidade do material também é de extrema importância para o 

preparo do funcionário. O material deve ser cuidadosamente planejado, a fim de 

contribuir com a aprendizagem das pessoas que estão sendo treinadas. 
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A adequação do programa também é de suma importância para o desempenho 

do treinamento, pois este deve ser a solução para os problemas identificados 

inicialmente. Portanto, sua programação deve estar adequada às necessidades da 

organização. 

 

3.2.4 Avaliação do programa de treinamento 

 

É sabido que durante o processo de treinamento é importante saber se o 

programa atingiu seu objetivo. Todavia, a avaliação do programa de treinamento é a 

etapa final e, além de verificar a eficácia, tem por finalidade também aferir os resultados 

conseguidos comparando àquilo que foi planejado e esperado pela organização. 

Entretanto, “para que essa etapa consiga cumprir a sua finalidade, todo módulo 

de treinamento deve ser previamente planejado e programado para que, ao seu 

término, haja a possibilidade de mensurar os resultados conseguidos” (MARRAS, 2009, 

p.159), visto que a avaliação constitui um dos aspectos mais críticos do treinamento. 

Em consonância, Chiavenato (2008) observa que as principais medidas para 

avaliar o treinamento são: o custo (qual o valor investido no programa de treinamento), 

a qualidade (como o programa atendeu às expectativas), serviços (se o programa 

atendeu às necessidades dos participantes), rapidez (como o programa se ajustou aos 

novos desafios oferecidos) e os resultados (quais os resultados que o programa 

ofereceu).  

Ainda segundo o autor, “se a resposta às questões acima for positiva, o 

programa de treinamento foi bem-sucedido. Se for negativa, o programa de treinamento 

não atingiu seus objetivos e o seu esforço ficou inválido e sem efeito”. (p.382) 

Entretanto, cabe ressaltar que, para que o resultado dos programas de treinamento seja 

positivo, é necessário definir metas com objetivo de identificar o grau de harmonia entre 

resultados alcançados e os objetivos organizacionais. 

Segundo Hamblin (1978 apud MARRAS 2009), existem cinco níveis de resultado 

na avaliação no treinamento, são eles: a análise de reação, a análise de aprendizado, a 

análise de comportamento ou desempenho, a análise de avaliação de valores e análise 

de resultados finais. 
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a) Avaliação do nível de reações – esta avaliação é considerada o nível mais fácil, 

pois tem como finalidade conferir as reações, impressões, opiniões e atitudes 

dos profissionais que foram treinados. Busca-se, principalmente, a impressão 

destes em relação ao conteúdo, aos métodos desenvolvidos e a clareza e 

atuação do instrutor, portanto, sua avaliação acontece ao longo do processo de 

formação. A avaliação de reações é feita informalmente e, é comum a utilização 

de questionários. 

b) Avaliação do nível de aprendizagem - busca avaliar o treinamento quanto ao 

nível de aprendizagem, ou seja, se o treinando adquiriu novas habilidades e 

conhecimentos e se mudou, a partir daí suas atitudes e comportamentos. Utiliza-

se para esta avaliação alguns testes com o objetivo de mensurar o conhecimento 

e teste de desempenho com a finalidade de mensurar as habilidades. Para essa 

avaliação eventualmente os gestores fazem o uso de entrevistas. 

c) Avaliação do nível de comportamento ou desempenho – é considerado o nível 

de avaliação mais complexo, pois nem sempre pode ser imediata. Esta avaliação 

tem a finalidade de verificar o impacto que o treinamento causou no trabalho, no 

comportamento dos funcionários, ou seja, se o treinando utiliza as técnicas e 

métodos que foram apresentados durante o programa. Para esta, é necessário 

ser feita uma avaliação 360º ou pesquisas com os colaboradores. 

d) Avaliação de valores ou retorno do investimento - verifica-se o valor que o 

treinamento agregou à organização, bem como as mudanças na cultura 

organizacional. Cabe ressaltar que para esta definição devem ser exposição 

prévia de indicadores e mensuradores. 

e) Avaliação dos resultados finais – avalia-se o impacto do treinamento nos 

negócios da empresa, ou seja, é realizado um comparativo entre as metas no 

pós-treinamento. Visto que o treinamento pode reduzir o absenteísmo, aumentar 

a lucratividade, reduzir custos operacionais, etc. 

Para uma melhor compreensão, a Figura 3 ilustra o impacto sofrido pelo 

treinamento a partir da avaliação desses cinco níveis de análise. 
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Maior

Menor

3. Desempenho

O programa de treinamento provoca mudanças no 

comportamento do aprendiz no trabalho. Há transferência de 

aprendizagem para o local de trabalho e para a atividade do 

aprendiz.

2. Aprendizagem

O programa de treinamento provoca mudanças no conhecimento, 

habilidades e atitudes do aprendiz e melhora suas competências 

pessoais.

1. Reação do Aprendiz

O programa de treinamento provoca satisfação e melhora a 

atitude do aprendiz e predispõe a futuras ações planejadas de 

novos conhecimentos, habilidades e atitudes.

O programa de treinamento provoca  benefícios para a empresa e 

seus resultados compensam fartamente os custos envolvidos.
5. Retorno do investimento

4. Resultado
O programa de treinamento provoca  impacto nos negócios da 

epresa e agrega valor à organização, ao cliente e ao mercado.

 

    Figura 3. A avaliação dos resultados do treinamento 
    Fonte: Chiavenato (2008, p. 384) 

 

Diante do exposto, treinar e desenvolver pessoas tornou-se uma realidade nas 

organizações, “até a década passada, o treinamento e o desenvolvimento era visto 

pelos administradores como um centro de custos [...], a busca incessante da 

excelência, os gastos com T&D deixaram de equiparar-se aos de materiais e consumo” 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001). Nota-se que este processo passou a 

representar investimento.  

E com uma percepção de educação continuada, muitas organizações estão 

fazendo uso das Universidades Corporativas. Na próxima seção será apresentado as 

origens e principais funções destas Universidades, com objetivo de compreender a 

importância da educação corporativa nas instituições. 
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3.3 UNIVERSIDADES CORPORATIVAS 
 
 

Num cenário altamente competitivo, no qual existe a necessidade de agilidade na 

adaptação e proatividade das empresas, se torna necessário uma preparação maior 

dos profissionais para encarar os novos desafios.  

Marcondes (2008) afirma que “não se trata mais de treinar e desenvolver 

colaboradores perante objetivos estratégicos das empresas, mas de envolvê-los em 

processos de educação continuada [...]” (p.271), ou seja, qualificar os profissionais para 

variados tipos de conhecimento, que lhes permitam encarar e, estarem prontos para 

situações inesperadas. 

A partir deste fato, passou-se a solidificar a ideia da educação continuada acerca 

das demandas sociais, políticas e culturais, dando menor ênfase para os treinamentos 

com objetivos específicos. Nesse momento, surgem as universidades corporativas, as 

quais foram motivadas “pela necessidade de se obter a eficácia nos resultados da 

preparação de pessoas com competências distintivas, capazes de criar e manter 

vantagens competitivas para as empresas baseadas no fator humano” (MARCONDES, 

2008, p. 272). 

Marcondes (2008) considera que no Brasil, as universidades corporativas foram 

criadas com objetivo de oferecer uma maior preparação e formação aos funcionários e 

parceiros de negócios. Desejava-se também que essa formação fosse relacionada com 

os resultados dos produtos, mercados, serviços, desenvolvimento e aplicação de 

tecnologia. Outro ponto marcante é que as áreas de T&D são vistos como fontes de 

custos, enquanto que as universidades corporativas são vistas como unidades de 

negócios. 

Marcondes (2008) aponta que as universidades corporativas trabalham no 

sentido de considerarem a aprendizagem como uma sustentação ao atingimento dos 

objetivos empresariais, elas são facilitadoras do processo de aprendizagem, oferecem 

um currículo básico conectado com os objetivos dos negócios, servem também a 

terceiros, adotam vários formatos de aprendizagem, envolvem os líderes como 

facilitadores da aprendizagem, avaliam os resultados obtidos, entre outros. 
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Percebe-se que elas operam de acordo com os objetivos do negócio, focam 

essencialmente na aprendizagem e podem atender tanto ao público interno, quanto 

externo. Outro elemento que compõe o tripé básico da universidade corporativa são os 

resultados, pois eles ajudam a criar e desenvolver competências diferenciadas e 

sustentáveis. 

Em consonância, Chiavenato (2008) aponta que as universidades corporativas 

buscam 

incentivar a aprendizagem continuada para desenvolver atitudes, formas de 
pensamento e hábitos, competências e uma visão do negócio, que possam 
dotar pessoas de ferramentas mentais que aperfeiçoem seu trabalho (p.388). 
 
 
 

Nesse contexto, entende-se que o gerenciamento do conhecimento procura 

alinhar a educação proporcionada as pessoas aos objetivos estratégicos do negócio. A 

estrutura das universidades corporativas compreende dois níveis: o conselho diretivo 

(constituído pela cúpula da empresa mantenedora) e as gerencias de projetos e 

operacionais.  

Segundo Marcondes (2008) a universidade corporativa, geralmente, não possui 

todos os recursos necessários para a realização dos trabalhos, portanto, esses são 

retirados de outros lugares por meio de parcerias com diferentes provedores externos.  

Ainda para o autor supracitado, os processos mais importantes da universidade 

corporativa são:  

 Processo decisório estratégico: visão, políticas e estratégias de atuação da 

universidade corporativa; 

 Processo do público-alvo: competências que precisam ser desenvolvidas pelos 

funcionários; 

 Processo de tecnologia de aprendizagem: definição dos métodos, técnicas e 

recursos educacionais; 

 Processo de incorporação de parceiros: apoios externos para realização dos 

projetos de aprendizagem; 

 Processo de avaliação de resultados: impacto da aprendizagem sobre os 

resultados; 
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È sabido que as universidades corporativas são eficientes no aperfeiçoamento 

dos seus funcionários. Entretanto, ela apresenta outras vantagens, tais como, a 

melhoria dos serviços oferecidos e, conseqüentemente, dos lucros e pode possuir uma 

estrutura virtual. “Em muitos casos, o conceito de universidade corporativa existe, mas 

a estrutura é virtual. Ela utiliza o conceito de realidade virtual. “(CHIAVENATO, 2008, 

p.388) 

È notório que as universidades corporativas possuem algumas semelhanças com 

as universidades acadêmicas. Sobre os aspectos semelhantes, Marcondes (2008, p. 

279) aponta 

 

a) Ambas têm um compromisso com a educação das pessoas; 

b) A atividade de aprendizagem ocorre tanto em uma como outra, 

c) Procuram estar atualizadas e inseridas nas comunidades que fazem parte; 

d)  Aplicam metodologias didáticas visando a obtenção de resultados 

transformadores para os seus públicos beneficiários; 

e) Oferecem educação a distância, utilizando tecnologias de informação e 

comunicação de ponta; 

f) Precisam financiar sua operação, seja recebendo subsídio da empresa 

mantenedora, ou do governo, no caso da universidade acadêmica pública, seja 

vendendo os seus serviços, no caso da universidade acadêmica privada. 

 

No entanto, elas apresentam algumas diferenças, tais como, a diferença do 

público- alvo, as atividades atendem objetivos diferentes, na universidade acadêmica o 

aprendizado interessa somente o aluno, enquanto na universidade corporativa o foco é 

o aluno-funcionário e empresa, na universidade acadêmica o aprendizado mais teórico, 

enquanto na universidade corporativa, o aprendizado prático (metas empresariais), 

entre outros.  

Por fim, a universidade corporativa está se tornando uma necessidade 

competitiva, pois ela possui uma função que vai além do treinamento. Ela é uma 

empresa, mas com o foco na aprendizagem, ou seja, na educação e formação 

continuada. 
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4. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção, será apresentado o processo metodológico adotado para que este 

trabalho pudesse ser realizado. Inicialmente serão explanados: o método adotado, o 

tipo da pesquisa, as técnicas de coleta e análise dos dados. Num segundo momento, 

apresenta-se o objeto de pesquisa e as pessoas entrevistadas. Mais adiante, serão 

discutidos os resultados do trabalho. 

  

4.1. MÉTODO, TIPO DE PESQUISA, TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

O presente trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica. Para tal, foi 

realizada uma fase preliminar de levantamento e revisão da literatura existente, para a 

elaboração do marco teórico inicial, sobre assuntos que se mostravam importantes para 

o desenvolvimento dessa pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada, com objetivo contextualizar o trabalho 

acadêmico. Para Dencker (1998) a pesquisa bibliográfica permite um grau de amplitude 

maior, economia de tempo e o levantamento de dados históricos. 

Em outro momento, foi feita uma pesquisa exploratória, que de acordo com Gil 

(2007) “esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias e 

descobertas de intuições” (p.41). Para Dencker (1998) a pesquisa exploratória é 

caracterizada por possuir um planejamento flexível e, além de envolver levantamentos 

bibliográficos, utiliza-se também entrevistas com pessoas experientes.  

Adotou-se o método qualitativo, visto ser adequado para a compreensão de 

fenômenos e relações sociais. 

Com relação às coletas de dados, foram adotadas as técnicas de entrevistas 

semi-estruturadas e observação não-participante.  

Esse tipo de técnica foi utilizada, pois  permite ao pesquisador maior liberdade 

para indagar sobre outras questões que não constam no roteiro. O referencial teórico foi 

utilizado como base para a confecção do roteiro de entrevista que foi organizado em 

quatro blocos: 1) Informações pessoais (que reuniu perguntas pessoais); 2) Ingresso na 
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organização (que englobou perguntas sobre motivação, expectativas no ambiente 

organizacional, processo seletivo, competências, etc); 3) Informações gerais sobre o 

trabalho na organização (que focou na avaliação da área de gestão de pessoas da 

organização, bem como na valorização e na rotatividade do profissional); 4) 

Treinamento/ Desenvolvimento/ Universidade Corporativa (foi o principal bloco de 

questões que visou investigar não só sobre os processos de treinamento e 

desenvolvimento na agência, mas também a existência de uma universidade 

corporativa). 

Com relação à aplicação dos roteiros de entrevista, houve uma preocupação em 

“deixar o entrevistado à vontade, dar bastante tempo ao entrevistado para falar sobre o 

assunto, não emitir opinião, apresentar primeiro as perguntas que tenham menos 

probabilidade de provocar recusa [...]”, entre outras (DECKER, 1998, p. 139). 

 Durante as entrevistas foi permitido o uso do gravador. Este foi utilizado com o 

intuito de analisar as narrativas a fim de, posteriormente, compará-las. Seu uso foi de 

extrema importância, pois foi possível, apreender e entender, por meio das falas, como 

é realizado e estruturado o programa de treinamento e desenvolvimento na empresa 

estudada.  

A observação não-participante foi realizada de uma maneira assistemática, no 

momento da aplicação das entrevistas, na qual foi possível verificar a dinâmica do 

ambiente de trabalho, assim como os gestos e comportamentos dos entrevistados, 

permitindo identificar como se davam as relações e a hierarquia dentro da empresa. 

Tentou-se realizar uma pesquisa documental, contudo, em detrimento do difícil 

acesso a gerência de recursos humanos, essa técnica tornou-se inviável. 

Após a coleta de dados, os mesmos foram submetidos a uma análise qualitativa. 

Os relatos dos entrevistados foram todos transcritos e, por meio das leituras, foi 

possível apreender categorias que atendessem ao objetivo proposto nesta pesquisa.  

Nota-se que o principal foco desta análise é o teor da fala do entrevistado, mas 

sempre através de sistematização da leitura. 

Por uma questão ética em pesquisa, a identidade da organização e dos 

entrevistados será mantida em sigilo. Dessa forma, a organização será identificada 
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como Agência Beta e os entrevistados serão identificados através de nomes fictícios, 

como pode ser visualizado no quadro 1. 

 

 
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A Agência de viagens Beta iniciou suas atividades em 1972, em Santo André, 

estado de São Paulo e seus serviços consistiam basicamente em excursões rodoviárias 

destinadas a pequenos grupos. 

No início da década de 80, a agência de viagens Beta firmou projetos 

cooperados com outros empreendimentos turísticos, e conseguiu suporte para a venda 

de grande quantidade de viagens para Manaus, Salvador, Fortaleza e Maceió. Com 

sucesso a empresa continuou a investir em parcerias e consolidou sua marca no 

turismo de massa.  

No ano de 1998, a empresa Beta contava com lojas em São Paulo, Santos, 

Guarulhos, Osasco, Campinas, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Ribeirão 

Preto, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londrina, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro. 

Em 2002, quando a empresa completou 30 anos, já haviam sido embarcados 5 

milhões de passageiros, e inauguradas 48 lojas no Brasil. Em 2006, contava com 200 

lojas no Brasil e atingia o marco de 10 milhões de passageiros embarcados. Nesse 

mesmo ano, a Agência Beta, criou a Universidade Corporativa Beta, ferramenta de 

gerenciamento de treinamentos presencial e a distância (e-learning) destinada à 

capacitação de sua rede de distribuição no Brasil, formada por 12 mil profissionais, 

entre funcionários e agentes de viagem diretos e indiretos. 

No final do ano de 2007, a Agência de viagens Beta possuía 239 pontos de 

distribuição em 25 estados brasileiros, além de cinco filiais no exterior. 

Atualmente, na região de Niterói, a agência de viagens Beta apresenta quatro 

lojas. Destas lojas três estão localizadas em shopping centers, e a outra se encontra 

dentro de uma galeria comercial num local que é considerada área nobre da região. 
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4.3 SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO 
 
 

Para conhecer a percepção dos funcionários, em relação ao tema proposto 

nessa monografia, foram entrevistados quatro funcionários de diferentes lojas. Foi feita 

também uma entrevista com a gerente de vendas, que além de assumir este cargo, 

acumula outras responsabilidades, ou seja, dentro da sua filial ela possui a função de 

caixa, supervisão e contratação. 

Devido à agência ser um grupo de grande porte e estar passando por uma 

reformulação, a pesquisa de campo tornou-se limitada. Setores como o de recursos 

humanos, tal como a diretoria, foram contatados via email e telefone, porém optaram 

por não aderir à pesquisa. 

Em relação às entrevistas, as três primeiras, que foram realizadas com os 

consultores de viagem da agência, optou-se por contatar e entrevistar os funcionários 

fora do seu ambiente de trabalho, para não comprometer os funcionários e nem os 

resultados da pesquisa. Cada uma dessas entrevistas teve cerca de uma hora e quinze 

minutos de duração. 

A quarta entrevista realizada, com mais uma consultora de viagens, e a última, 

realizada com a gerente da loja, foram feitas dentro do ambiente de trabalho. No início, 

não foi permitido o uso do gravador, porém depois de um esclarecimento a respeito da 

pesquisa foi concedida a permissão, desde que o nome, tanto da empresa, quanto dos 

entrevistados fossem mantidos em sigilo. Cada uma dessas entrevistas teve cerca de 

quarenta minutos de duração. 

O período de realização das entrevistas comportou a primeira semana do mês de 

julho de 2013.  

 Na figura 4, são apresentados os quatro funcionários que foram denominados de 

modo fictício de: Maria, João, Marcos, Joana e Marta, com as informações: idade, 

gênero, formação, cargo e tempo de empresa. 
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Entrevistado Idade Gênero Formação Cargo 
Tempo de 
empresa 

Maria 23 Feminino 3º grau 
Agente de 
Viagens 

Internacional 
1 ano e 5 meses 

João 21 Masculino 
 

3º 
Incompleto 

 
Agente de Viagens 

Nacional 
1 ano e 6 meses 

Marcos 22 Masculino 
3º 

Incompleto 

 
Agente de Viagens 

Internacional 
2 anos 

Joana 33 Feminino 
 
 

3º grau 

 
Agente de Viagens 

Intenacional 
1 ano e 10 meses 

Marta 33 Feminino 3º grau Gerente de Vendas 
 

7 anos 

 
       Figura 4 – Sujeitos investigados 
       Fonte: Elaboração própria 

 
 

A partir da metodologia adotada e após as entrevistas realizadas foi feita uma 

análise dos resultados obtidos que serão abordados na próxima seção. 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As entrevistas com os colaboradores e com a gestora da agência de viagens 

Beta foram submetidas a análise qualitativa. Primeiramente, as entrevistas foram 

transcritas, a fim de permitir uma leitura e um detalhamento maior do conteúdo obtido 

na pesquisa de campo. A partir dos relatos dos entrevistados emergiram as categorias 

de análise que respondem ao objetivo central deste estudo.  

Durante a construção das categorias, buscou-se destacar as similaridades ou 

diferenças presentes nos discursos, tanto dos colaboradores quanto da gestora, uma 

vez que o objetivo desse trabalho acadêmico é compreender o processo de treinamento 

e desenvolvimento e analisar a percepção dos entrevistados com relação a esse 

processo. 

Assim, foram criadas sete categorias, são elas: A “obrigatoriedade, não 

obrigatória” dos treinamentos; Treinamentos “de cima para baixo”; Ausência de 
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acompanhamento pós- treinamento; “Foco nos resultados e não no processo de 

venda”; Sem perspectiva de crescimento; Relação entre treinamento e melhoria de 

desempenho; e Atuação restrita das Universidades Corporativas. 

 

 

4.4.1 A “obrigatoriedade, não obrigatória” dos treinamentos 

 

A análise qualitativa revelou que não existe uma obrigação direta por parte da 

área de RH para que os funcionários compareçam aos treinamentos. Entretanto, 

quando eles se ausentam, tanto as gerências, quanto os funcionários são cobrados. Os 

relatos dos funcionários e da gerente evidenciaram que, por mais que não seja exposto 

de forma clara, existe sim, uma obrigatoriedade de ir aos treinamentos realizados. 

 

“Eu não vou falar com você que não é obrigatório, é obrigatório. Eu não posso 
forçar ele de ir, mas eu sempre mostro a importância de ir, porque é pra 
conhecimento pessoal, não só pra empresa, mas pessoal também.” (MARTA) 

 

Esse trecho da gerente traduz a obrigatoriedade que o RH impõe a presença dos 

funcionários aos treinamentos, mesmo não sendo de forma transparente. A narrativa de 

Marta mostra a importância atribuída a esse processo, que é empregado não apenas 

como uma ferramenta para ser utilizada na empresa Beta, mas como meio de aprimorar 

o conhecimento pessoal. 

Milkovich e Boudreau (2000) acreditam que o processo de treinamento traz 

benefícios não só para a empresa, como também para os funcionários envolvidos, uma 

vez que eles adquirem habilidades, conhecimentos, conceitos e novas atitudes. Eles 

ainda defendem que o treinamento deve promover ganhos, tanto para a organização, 

quanto para o funcionário. 

A funcionária Joana relata a existência de uma lista de chamada nos 

treinamentos não obrigatórios e uma cobrança mais formal por parte do RH à gerente 

de loja. 

“Na verdade, nenhum é obrigatório, mas todos são obrigatórios. Quando eles 
convidam a gente, eles esperam que a gente participe né, a gente assina uma 
lista de presença, quando é marcado o treinamento, se a gente não comparece, 
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eles ligam pra nossa gerente, então eles oferecem, mas querem que a gente 
participe.” (JOANA) 

 

A fala demonstra que, uma vez que é feito um convite para o comparecimento do 

funcionário ao treinamento a ser aplicado, logo, é esperado que ele vá. Todavia, nota-

se que não existe uma informalidade no convite, já que o não comparecimento é 

remitido a gerencia. 

O entrevistado João apresenta outra visão. Ele vai além, quando relata a posição 

do RH, quando existe indisponibilidade do funcionário a esse tipo de convite. 

“Nenhum dos treinamentos é obrigatório, mas assim, tudo o que você se 
indispõe, você já sabe que pode ter um ônus [...], tem gente que coloca a cara a 
tapa, tem uma menina na loja, que ela não vai, não participa de nenhum 
treinamento, até agora não aconteceu nada com ela por que ela está vendendo 
horrores, no dia em que ela precisar de alguma coisa, aí a gente vai ver.” 
(JOÃO) 
 

 

Através do fragmento acima, vê-se o receio que o funcionário tem em recusar 

algum convite, pois ele pode, ao longo do tempo, sofrer alguma reação ou punição por 

parte do RH.  

Nota-se também que a atuação da área de gestão de pessoas da agência de 

viagens Beta contrapõe ao que foi elucidado em capítulos anteriores, com os autores 

Chiavenato (2008), Marras (2009) e Gil (2006), sobre as mudanças sofridas na área de 

RH no decorrer dos anos. De acordo com o trecho acima, a atuação dessa área na 

empresa estudada se mostra autoritária, uma vez que o controle exercido pelo 

departamento em relação aos funcionários pode ser traduzido em uma “cultura do 

medo” (Pfeffer, 1999 apud Pereira, 2006), ou seja, os colaboradores possuem uma 

falsa liberdade no que se refere à escolha de aderir ou não um treinamento. O receio da 

punição torna a presença obrigatória nos treinamentos. 

 Outros entrevistados também destacaram a recomendação, por parte de 

algumas gerencias, de se realizar os treinamentos não obrigatórios fora do horário de 

trabalho. 

“O certo é fazer sempre no horário de trabalho, mas é recomendado que vá na 
folga [...] mas isso depende do gerente [...].” (MARCOS) 
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“[...] Nem todos vão a todos os treinamentos, porque o treinamento deve ser 
feito fora do seu horário de trabalho. E você arca com todos os custos, além de 
ser num tempo que é seu. Os obrigatórios, geralmente são feitos no horário de 
trabalho e dentro da própria loja.” (MARIA) 

 

As narrativas acima, tanto do entrevistado Marcos, quanto da entrevistada Maria, 

elucidam a posição do gerente em recomendar que se façam os treinamentos fora do 

horário de trabalho, no qual é um horário livre que o funcionário possui para realizar 

outras atividades. Outro ponto importante é o fato da funcionária Maria relatar que os 

colaboradores arcam com todos os custos reduzindo, assim, o orçamento da 

organização no plano de formulação do treinamento. O autor Chiavenato (2008) afirma 

que a etapa de planejamento é importante, pois ela estabelece os treinamentos que 

serão feitos, de acordo com o orçamento da empresa. 

Tais discursos são confirmados pela gerente quando ela conta que  

 

“Geralmente, o treinamento é no horário de trabalho, porém eu só posso tirar 
uma parte da equipe [...].” (MARTA) 
 

 

Percebe-se que, no discurso da gerente Marta, o treinamento realmente pode 

ocorrer fora do horário de trabalho. Ainda durante essa pergunta, notou-se um 

desconforto por parte da gerente ao falar sobre as despesas que são arcadas pelos 

funcionários, acerca dos treinamentos não obrigatórios, que são realizados fora do 

ambiente de trabalho. Ressalta-se que, como o treinando utiliza o seu tempo de lazer e 

ainda arca com as despesas de transporte e alimentação, nem sempre esses 

treinamentos não-obrigatórios são capazes de motivar o funcionário. Para muitos 

entrevistados, esses programas podem representar mais um ônus, do que propriamente 

um bônus. Em contraposição, Lashley e Spolon (2001) destacam que o treinamento 

deveria ter impacto sobre a satisfação e o comprometimento do funcionário. 
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4.4.2 Treinamentos “de cima para baixo” 

Essa categoria tem relação com a etapa de “levantamento de necessidades” de 

um processo de treinamento. De acordo com os relatos, os treinamentos sempre são 

estipulados pela área de RH e, nunca a pedido do funcionário.  

Como discutido nos capítulos anteriores, o levantamento de necessidades é a 

etapa inicial do programa de treinamento. Ainda vários autores, tais como Chiavenato 

(2008), Gil (2006), Marcondes (2008) e Marras (2009) defendem que um dos métodos 

utilizados para realizar o diagnóstico ocorre através da identificação, por partes dos 

funcionários, das habilidades, competências e conhecimentos, que precisam ser 

treinadas. Durante as entrevistas foi percebido que a atuação da área de recursos 

humanos não está em consonância com a visão dos autores, apesar de pequenas 

mudanças ocorridas. 

 

“O treinamento vem muito “de cima para baixo”. Agora, é que eles estão 
tentando mudar um pouco isso. Eles começaram a classificar os vendedores 
em ouro, prata, bronze e os que estão precisando de reciclagem. Então eles 
chamaram os vendedores considerados ouros e perguntaram qual treinamento 
que a gente achava que valia a pena. Eles começaram a perguntar pra gente, 
mas isso é novo e ainda não teve nenhum treinamento.” (MARCOS) 

 

De acordo com o depoimento de Marcos, a área de recursos humanos está 

começando a valorizar, em partes, que esse levantamento deve ser feito através de 

conversas com os próprios colaboradores, já que são eles que estão na linha de frente 

da empresa. São eles os responsáveis pelo atendimento aos clientes, pelas vendas e 

pelo crescimento da organização em questão. É notório, no discurso do entrevistado 

Marcos que, apesar da tentativa de se fazer um diagnóstico com os funcionários, este 

ainda é falho, visto que a reunião foi feita apenas com alguns colaboradores. Muitos, 

especialmente os mais inexperientes, podem necessitar de um determinado 

treinamento, contudo, não possuem a liberdade de solicitá-lo a chefia. 

Mesmo com a ocorrência da reunião mencionada, nota-se que nenhuma medida 

de treinamento foi tomada. 
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“Os treinamentos são estipulados pela empresa [...] o vendedor não pode pedir, 
o que pode acontecer é pedir ajuda a algum colega [...] se o gerente sentir uma 
dificuldade geral, ele pode pedir ao RH. Mas também não é uma loja pedindo 
que ela vai ter um treinamento especial.” ( JOÃO) 

 

Esse relato, além de apresentar que o treinamento é estipulado pela empresa, 

nota-se ainda que, o funcionário precisa consultar algum colega antes de se remeter ao 

gerente. A gerência, identificando a real necessidade do treinamento, pode se reportar 

ao RH, entretanto, essas solicitações não são atendidas. 

Em consonância com esse depoimento, a entrevistada Joana faz outras 

observações. 

“Eu tenho que aguardar o treinamento entrar na agenda da empresa Beta, eu 
não posso pedir um treinamento, então eu acabo recorrendo alguma pessoa 
que saiba e aos departamentos. A agência de viagens Beta tem alguns 
departamentos [...] a gente não deixa de vender, até por que aqui a gente tem 
que vender tudo, [...].” (JOANA) 

 

É entendido através dessa fala que mesmo a empresa não atendendo as 

necessidades dos funcionários, a cobrança para o atingimento das metas é constante. 

Cabe ressaltar que esse relato vai de acordo com o anterior, no que diz respeito à 

procura dos funcionários por informações em outros departamentos e aos colegas de 

trabalho, na tentativa de sanar dúvidas ou aprender determinados processos.  

Considerando que os resultados são importantes para a empresa, ela deve 

identificar, imediatamente, a necessidade do treinamento e suprir esta carência. Neste 

contexto, Lashley e Spolon (2011) apontam que o gestor tem que decidir o quanto 

antes, o período de tempo que vai levar para suprir à necessidade de um treinamento 

identificado, levando sempre em consideração as implicações, ou seja, os custos no 

atraso deste treinamento. A não realização do levantamento pode levar a organização a 

investir em programas que não atendam as necessidades dos funcionários. 
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4.4.3 Ausência de acompanhamento pós-treinamento 

 

 

Essa categoria de análise está relacionada com a quarta e última etapa do 

processo de treinamento, no qual ocorre a verificação dos resultados obtidos com o 

treinamento aplicado. Segundo Marras (2000) esta etapa de avaliação constitui a parte 

mais crítica de todo o processo de treinamento. No entanto, através dos relatos dos 

entrevistados, observa-se que não existe uma avaliação por parte da área de gestão de 

pessoas, ou seja, os resultados obtidos não são mensurados. 

 

“[...] os treinamentos pontuais são ótimos, agora, não tem acompanhamento, 
não existe avaliação, não existe nenhum acompanhamento e nenhum controle 
disso [...] acho que o RH deveria reunir os vendedores e ouvir [...] só é feito 
uma avaliação de sistemas quando a gente entra, em forma de simulação. E 
quando a gente vai numa viagem técnica, que chamamos de Famtur, a gente é 
obrigado a fazer um relatório.” ( MARCOS) 

 
 
 

Em relação ao conteúdo acima, percebe-se que o entrevistado considera o 

treinamento com um fator positivo dentro da organização, porém critica o fato de a 

agência de viagens Beta não fazer nenhuma avaliação pós-treinamento. E conforme 

mencionado, apesar de ser feita uma avaliação de sistemas logo que o colaborador 

entra na loja, ainda assim não é o suficiente, já que ao longo dos anos são oferecidos 

diversos treinamentos aos funcionários. 

Foi apresentado no referencial teórico os diferentes níveis para se realizar uma 

avaliação de treinamento, o nível de reação, aprendizado, comportamento, avaliação de 

valores e avaliação de resultados finais. Entretanto, a agência de viagens Beta não 

contempla nenhum desses níveis. 

 

Não sei [...] a gente não faz nenhum teste, nada, nada, nada [...], se a gente 
não procurar o RH, eles não procuram a gente, não existe nenhum 
acompanhamento [...]Eu acho que talvez a empresa tinha que ter um RH ligado 
na gente, no vendedor [...] para ver o que está acontecendo com a gente.” ( 
JOÃO) 
 
 
“Sim , acho que o treinamento influencia em tudo, mas como não tem um 
acompanhamento deles, isso vai depender muito da pessoa que passou pelo 
treinamento [...] às vezes as pessoas tem o mesmo treinamento, mas pra um 
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mudou muito o seu desempenho, pra outro não adiantou nada [...] talvez se 
tivesse uma avaliação, as pessoas iriam levar mais a sério.” (MARCOS) 
 
 

As narrativas acima evidenciam que os entrevistados se sentem sozinhos dentro 

da organização, ou seja, completamente desacompanhados pela área de gestão de 

pessoas, principalmente, no que tange as avaliações.  

O entrevistado Marcos vai além quando relata que se tivesse uma avaliação ou 

um acompanhamento por parte da área de gestão de pessoas, os colaboradores 

passariam a encarar os treinamentos com mais seriedade.  Esta fala se relaciona com o 

que o autor Chiavenato (2008) entende em relação as medidas de avaliação, segundo 

ele, o custo é a principal medida de avaliação, seguido de qualidade, rapidez e 

resultados. Todavia, diante do que foi mencionado pelo entrevistado Marcos, se o 

funcionário não absorve o conteúdo transmitido no treinamento, a empresa perde todo 

recurso investido. Logo, percebe-se que avaliação também é um fator importante para a 

empresa saber onde investir. 

O discurso da gerente de loja Marta está em conformidade com os relatos dos 

entrevistados, quando ela aponta que  

 

“Alguns sim, outros não, depende. No caso dos sistemas sim, o funcionário 
estuda, aprende durante uma semana e no final dessa semana é aplicada uma 
provinha para saber seu conhecimento, o nível do seu conhecimento. Depois da 
viagem técnica, o Famtur, eles fazem um relatório sobre os pontos positivos e 
negativos, do seu dia a dia, esse relatório é enviado para o RH. E o este faz 
essa avaliação.” (MARTA) 

 

 

Nota-se através do depoimento da gerente que, as únicas avaliações aplicadas 

pós-treinamento na agência de viagens Beta são referentes ao treinamento de sistemas 

e ao Famtur. Esse fato evidencia que todos os outros tipos de treinamentos aplicados 

pela organização não possuem nenhuma forma de mensuração, o que coloca em 

cheque o seu aproveitamento por parte dos treinandos. 

Lacombe (2005) aponta que todo o treinamento deve ser avaliado, verificando se 

objetivos foram atingidos, se os treinandos assimilaram o que lhes foi passado e, 

principalmente, se o que foi aprendido será útil para o treinando e para a empresa.  
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4.4.4 Foco nos resultados e não no processo de vendas 

Essa categoria emergiu através dos relatos dos funcionários entrevistados. 

Percebe-se que o foco da organização é no volume de vendas, ou seja, ela se 

preocupa com os resultados obtidos e, não propriamente com processo realizado para 

efetuar uma venda. 

 

“Eu vi que o foco muito grande era a experiência em vendas, não era tanto o 
conhecimento na área de turismo, o conhecimento era desejável, mas muitas 
pessoas que entraram, que foram para o treinamento e que saíram do 
treinamento tinham pouco conhecimento da área de turismo”. (MARIA) 

 

“Vemos que na empresa beta o que eles procuram é pessoas que tenham tino 
pra vendas [...]”. (JOANA) 

 

A partir dos depoimentos dos funcionários vê-se que a competência exigida 

durante o processo seletivo é a experiência em vendas. As narrativas mostram que o 

conhecimento da área de turismo é desejável, mas não é obrigatório, visto que o 

objetivo da agência de viagens Beta é a quantidade de produtos vendidos. Percebe-se 

também, através das falas, que existe uma desvalorização do indivíduo com formação 

em turismo, um fator que desmotiva o profissional que atua nas agências de viagens. 

De acordo com as declarações abaixo, vê-se também que a organização baseia-

se no conceito de eficácia e não de eficiência. Sobral e Peci (2008) entendem que a 

eficiência é a capacidade que uma organização tem de desempenhar de maneira 

correta as tarefas, ou seja, possuir uma preocupação com os meios utilizados, obter 

uma ênfase nos processos, minimizar os recursos utilizados. Já a eficácia é a 

capacidade de realizar as atividades de modo a alcançar os objetivos que fora 

previamente estabelecidos, uma vez que esse elemento possui ênfase nos resultados e 

não no processo. 

 

“No processo seletivo a gente vê que muita gente qualificada até mesmo com 
mais conhecimentos sobre turismo e sobre destinos turísticos, são descartadas 
e pessoas com pouca informação, pouquíssimo conhecimento de turismo, mas 
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com conhecimentos em vendas são contratadas, pessoas com baixíssimo nível 
de educação [...], fica claro que pra empresa a nossa função é de vendedor.” 
(MARIA) 

 

“A primeira coisa na entrevista que eu ouvi foi “nós somos uma empresa de 
vendas, não somos uma empresa de turismo.” Já no primeiro momento do 
processo, eles disseram que a empresa ‘vendia o turismo’, e que o foco não era 
no atendimento [...], a pessoa do RH falou pra mim também que o grande 
problema que eles tinham era com gente que sabe explicar tudo, mas não 
vender.” (JOÃO) 

 

O depoimento da Maria reforça o que foi mencionado anteriormente, quanto a 

preferência da empresa em relação as pessoas que possuem alguma experiência em 

vendas, mesmo que estas pessoas estejam despreparadas e que não possuam 

nenhum conhecimento básico da área de turismo. O relato de João torna-se 

fundamental para a criação dessa categoria, uma vez que a própria agência afirma que 

é uma empresa de vendas e, não uma empresa de turismo. Considera-se que a 

organização fica aquém quanto a qualidade do atendimento, pois uma vez que o foco 

são nas vendas, a qualidade do atendimento deixa de ser um ponto primordial. 

A narrativa da gerente difere, em partes, dos relatos feitos pelos funcionários, 

quanto a visão que a empresa possui em relação a função dos colaboradores e as 

competências exigidas no processo seletivo. 

 

“A competência mais exigida é o conhecimento em geografia, você saber 
vender o destino, saber aonde fica [...] Contratar um vendedor, um simples 
vendedor é uma coisa, agora você trabalhar e contratar alguém que tem o 
conhecimento no turismo, que saiba lidar com a ferramenta, ou seja, um 
sistema de reservas, que fale o nosso vocabulário, é diferente.O papel principal 
de um vendedor ou de um consultor é saber vender e saber captar o que o 
cliente quer, o que o cliente precisa e adequar o pacote a ele.” (MARTA) 

 

Nota-se que a gerente também tem a percepção que é importante ter um 

colaborador que tenha conhecimentos específicos da área de turismo, embora para ela 

a competência mais exigida é possuir o conhecimento em geografia, e não experiência 

em vendas, como disse grande parte dos funcionários entrevistados. Porém, fica 
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evidente nesse fragmento “O papel principal de um vendedor ou de um consultor é 

saber vender [...]”, que a gerente não sabe a diferença entre o papel de um consultor de 

viagens e de um simples vendedor, nota-se que ela fala em vendedores e consultores 

como se fossem a mesma coisa. No segundo capítulo deste trabalho, Jafari (1997) 

afirma o consultor pode ser considerado um especialista em destinos, ou seja, ele não é 

um simples intermediador, entre o cliente e o produto desejado.  

 

4.4.5 Sem perspectiva de crescimento 

 
Neste trabalho entende-se que o processo de desenvolvimento está intimamente 

relacionado com o plano de carreiras, ou seja, com o crescimento profissional. Essa 

categoria emergiu dos depoimentos dos entrevistados em relação a perspectiva de 

crescimento, dentro da organização. Contudo, a agência Beta, na visão dos 

funcionários, não se mostra preocupada com o desenvolvimento dos seus 

colaboradores causando, assim, um sentimento de desvalorização por parte deles. 

As análises das entrevistas revelam ainda que todos os funcionários 

entrevistados têm consciência de que a organização estudada não possui um plano de 

carreira e, se este existe, não opera de forma transparente. 

 

“Não existe um plano de carreira, existem muitas filiais, muitas lojas, então não 
chegou até a gente um plano de carreira, na parte interna pode até haver, mas 
na parte de vendas a hierarquia é muito clara.” (JOANA) 

 

 

“Não, eu acho que tem um plano de carreira pra você crescer [...] Eu vejo a 
agência Beta como uma coisa provisória, não penso em crescer lá dentro.” 
(JOÃO) 

 

 

Diante dos discursos acima, nota-se uma insatisfação dos funcionários em 

relação a agência de viagens Beta, principalmente, porque ela não investe no 

desenvolvimento dos seus funcionários. A funcionária Joana relata que, apesar de 

existirem várias filiais da empresa Beta, nunca surgiu uma oportunidade de 

crescimento. Vê-se ainda que os funcionários não entram na organização para fazer 
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carreira e, sim, com o propósito de obter maior aprendizado para, mais tarde, 

desenvolverem em outro lugar, como foi mencionado pelo entrevistado João. 

Outra questão apontada durante as entrevistas e que foi discutido na categoria 

anterior está relacionada ao tratamento dado aos funcionários, ou seja, eles são 

tratados como meros vendedores na organização. E esse ponto fica evidente na 

narrativa da entrevistada Maria e, é confirmado no depoimento de Marcos. 

 

“Eu acredito que primeiro é a valorização do profissional. Ser tratado como 
vendedor e não ter perspectiva dentro da empresa desestimula completamente. 
Sobre o desenvolvimento, eu acho que a empresa deveria ter um plano de 
carreira, por que estimula os funcionários.” (MARIA) 
 
 
“[...] eu acho que tem que mudar é o desenvolvimento da empresa. Eu acho 
que nesse caso, hoje, aqui o problema é esse, a falta de desenvolvimento. A 
agência Beta poderia estar com um know how, tá num patamar muito maior 
hoje [...] porque os melhores funcionários, as pessoas que são engajadas, que 
estão motivadas, quando elas percebem que a empresa não está valorizando, 
elas são as primeiras a sair.” (MARCOS) 

 

Maria ainda completa relatando que a falta de perspectiva também é um fator 

que desestimula o colaborador. A narrativa do funcionário Marcos confirma este 

pensamento, todavia ele aborda que os melhores vendedores, quando notam que a 

organização não esta valorizando o funcionário, no sentido de oferecer outras 

oportunidades em cargos superiores, eles optam por deixar a empresa.  

Quando questionado, se existe uma motivação por parte da gerência em relação 

ao crescimento dos funcionários, verifica-se que, em muitos casos, ocorre a ausência 

de comunicação entre os gerentes de lojas e os colaboradores.  

 

“[...] depois de um tempo na agência Beta, percebi que realmente é muito difícil 
o crescimento [...] a questão de crescimento é jogada muito para o gerente de 
loja [...], pois é ele que te avalia, então se é um gerente que não quer que seus 
funcionários saiam, nenhum funcionário ali vai crescer [...] vejo que muitas 
pessoas na loja são capazes de assumirem cargos superiores, mas como são 
excelentes vendedores, a gerência não quer que cresça. Não é vantajoso para 
ela.” (MARIA) 

´ 

“[...] a questão da carreira, como depende muito da loja, precisa de um incentivo 
de pessoas mais próximas [...] aqui ninguém sai pra cargo nenhum, só para a 
rua [...] Depende do seu gerente, querer que você cresça e deixar você crescer. 
O RH não se envolve muito nisso e eu acho errado, por que se você é um bom 
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vendedor, seu gerente não vai querer que você saia do posto de vendedor.” 
(MARCOS) 

 

Percebe-se que a área de gestão de pessoas não se envolve muito no 

desenvolvimento dos funcionários e que cabe aos gerentes essa promoção, ou seja, a 

indicação de funcionários para cargos que assumam uma maior responsabilidade 

dentro da organização. De acordo com os relatos de Marcos e Maria, os melhores 

vendedores, ou seja, os profissionais que possuem maiores conhecimentos e 

habilidades, não são indicados para nenhum outro cargo, devido, sua excelente 

atuação nas vendas. Logo, percebe-se que a gerência não se preocupa com o 

crescimento dos funcionários, e que ela também não classifica de maneira correta se o 

profissional está apto ou não para concorrer a outros cargos. 

Lacombe (2005) entende que a organização deve agir como facilitadoras e 

apoiadoras do processo de desenvolvimento. No entanto, é evidente que a atitude da 

agência Beta, no que se refere ao crescimento profissional de seus colaboradores, se 

opõe a visão do autor.   

 

“Plano de carreira é muito difícil, por que depende muito de indicação, tem 
gente que ocupa cargos importantes que não entende nada, tem gerente que 
tem a nossa idade e não tem formação nenhuma, mas é amigo, é filho, é primo 
[...], agora a gente descobriu que teve uma seleção para supervisor numa das 
melhores lojas do Rio, só que pra isso tem que ter uma indicação da gerente 
[...] mas a gente nem foi informado, ninguém da nossa loja foi indicado, nunca 
ninguém da nossa loja foi indicado, e a gente não tinha percebido isso.” 
(MARCOS) 

 

Nota-se, através do relato, que para ocupar um cargo superior, a organização 

realiza mais recrutamentos externos do que internos, e este recrutamento ocorre 

através da indicação de pessoas conhecidas, que não possuem nenhum conhecimento, 

nenhuma formação específica para pleitear aquele cargo. Não existe um diálogo com 

os funcionários, o que causa neles um sentimento, como já mencionado, de 

insatisfação e até revolta. 

O plano de carreiras, portanto humaniza a empresa por promover o 

desenvolvimento do profissional na instituição, reduzindo ou eliminando as 

“recomendações de padrinhos” para posições altamente profissionais. (CARVALHO; 

NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). 
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A narrativa da gerente contrapõe o que os entrevistados abordam sobre a 

perspectiva de crescimento profissional, quando ela afirma que 

 

“A organização valoriza seus funcionários com as oportunidades de 
crescimento sim. [...] na empresa é assim, se você gosta do que você faz, e faz 
com sucesso, ou seja, bate suas metas, você é um funcionário exemplar, não 
tem problemas de débitos, as oportunidades são maiores e as portas se abrem 
mais [...] Acredito que um ponto para reter um funcionário é a oportunidade de 
crescimento na empresa, por ser uma empresa grande, acho que é outra coisa 
que, de repente, segure o vendedor pra poder crescer. [...]. Sim, há um plano 
de carreira. É de acordo com as necessidades da empresa, se alguma loja 
precisar, sei lá, de um diretor, supervisor [...] é de acordo com a necessidade 
mesmo.” ( MARTA) 

 

 

A gerente em seu relato apresenta todas as características para um funcionário 

se tornar um bom vendedor, e afirma que as oportunidades para o desenvolvimento 

profissional acontecem, para quem cumpre as metas e não apresenta débitos na 

organização, ou seja, não erra nas vendas. A entrevistada considera que o crescimento 

é importante para reter os funcionários na empresa e exalta ainda, ao final de seu 

relato, a existência de um plano de carreira organizacional. Contudo, vale destacar que 

esse discurso se contrapõe as opiniões emitidas pelos colaboradores. Ressalta-se que, 

durante a entrevista, a gerente se sentiu muito desconfortável com essa pergunta, 

relutando diversas vezes para respondê-la.   

 

 

4.4.6 Relação entre treinamento e melhoria no desempenho 

 
A análise qualitativa revelou que os funcionários consideram o processo de 

treinamento dentro da organização como um fator positivo. Eles percebem também que 

os resultados dos programas de treinamento se mostram tangíveis no volume de 

vendas, ou seja, após o treinamento eles se sentem mais preparados para atender aos 

clientes. 

 

“O treinamento influencia até na qualidade do atendimento. Quanto mais você 
conhece o destino, mais segurança você passa, mais você vende [...] e pra 
quem quer ser líder no mercado, o treinamento é fundamental. Acho que a 
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organização deve sim investir nos programas de treinamento, principalmente, 
nos treinamentos de destinos, naqueles destinos que a gente trabalha.” 
(JOANA) 
 
 
 
“Eu acho o treinamento é importante e, no caso da agência de viagens Beta, é 
fundamental [...] considero também que ele influência no volume de vendas, 
tanto que uma loja que a maioria dos vendedores comparece aos treinamentos, 
tem um volume de vendas maior.” (JOÃO) 
 

 

Por meio desses relatos pôde-se constatar que os entrevistados consideram que 

o treinamento influencia no desempenho do funcionário, e que isto se repercute no 

volume de vendas. Joana afirma que é fundamental a organização investir em 

programas de treinamento, se ela desejar ser líder no mercado. Para colaborador João, 

o treinamento influencia consideravelmente no volume de vendas, pois as lojas, as 

quais os funcionários comparecem aos treinamentos, possuem um volume de vendas 

maior.  

Nota-se que, investir no profissional é de suma importância para o sucesso da 

organização. Esses depoimentos estão em conformidade com o pensamento de 

Chiavenato (2008), que considera que o fator humano é fundamental para a execução 

de qualquer tarefa, por isso é imprescindível a utilização das ferramentas de 

treinamento e desenvolvimento. 

Existe uma consonância entre o depoimento da gestora com os relatos dos 

funcionários. 

 

“O treinamento é muito, muito importante. Por que faz toda a diferença no 
desempenho do funcionário, por que eles sabem falar pequenos detalhes, como 
distâncias, que é muito importante [...] eles influenciam consideravelmente no 
volume de vendas, até porque eles possuem maior domínio dos destinos e dos 
sistemas. Eles se sentem bem mais preparados.” (MARTA) 
 
 

Nota-se que ela entende que o treinar o funcionário é importante para o bom 

desempenho da organização. E que pessoas mais capacitadas falam com mais 

propriedade na hora de realizar o atendimento, por saberem informar aos clientes 

pequenos detalhes, que fazem toda a diferença no momento da transação comercial. 
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Percebe-se também que o treinamento possui uma relação com a qualidade no 

atendimento que, segundo Dantas (2002), este fator é primordial para a 

sustentabilidade de uma empresa. 

Outro fator percebido durante as entrevistas foi a motivação dos funcionários 

após um programa de treinamento. 

 

“Sim, já aconteceu comigo (ficar motivado após um treinamento), depois de dois 
treinamentos que eu tive, especificamente, de vendas. Foi um treinamento que 
o diretor da agência Beta deu pra gente, ele fala muito bem, ele se expressa 
muito bem, passa vídeos [...] acho que todo mundo fica motivado [...], a gente 
também vende mais e fala com mais propriedade.” (JOÃO) 

 

Nota-se, mais uma vez, a importância que os funcionários aferem aos 

treinamentos. Apesar de todos os problemas apresentados em outras categorias, eles 

se sentem mais motivados e preparados para realizar seus atendimentos. O 

entrevistado João, durante sua fala, assegura que os funcionários tendem a voltar para 

as suas filiais mais motivados e isso se reflete no volume de vendas. 

É o treinamento que facilita e proporciona a aprendizagem e o crescimento 

intelectual e profissional. Com ele é possível aumentar as condições e possibilidades de 

autoconfiança no desempenho de ações e atividades inerentes ao cargo ocupado 

(CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2012). 

 

4.4.7 Atuação restrita da Universidade Corporativa 

Essa categoria surgiu devido a agência Beta possuir uma universidade 

corporativa. No entanto, de acordo com a análise das entrevistas, percebe-se que esta 

universidade atua exclusivamente em formato online e que o foco dela é muito restrito, 

o treinamento para destinos turísticos.  

 

“A agência Beta possui sim uma universidade corporativa, que atende somente 
o público interno e ela é online [...] é um treinamento sobre destinos, que você 
pode fazer até em casa [...] tem testes e avaliações. Hoje, ela é estimulada, 
mas não obrigatória [...] eu acho fundamental, só acho que deveria ser 
obrigatória.” (MARIA) 

A entrevistada Maria relata que essa universidade corporativa tem como objetivo 

a formação dos funcionários para trabalhar melhor com as vendas, ou seja, ela possui 
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apenas uma modalidade de treinamento. Nota-se que sua atuação não está em 

consonância com a definição apresentada por alguns autores sobre a atuação das 

universidades corporativas nas organizações. De acordo com Marcondes (2008), as 

universidades corporativas atuam como uma aprendizagem continuada acerca de 

questões e de demandas da empresa, ou seja, ela expõe os colaboradores a vários 

tipos de conhecimentos e habilidades, no sentido de ampliar suas competências. O 

autor ainda afirma que elas atuam com menos ênfase em treinamentos voltados a 

objetivos específicos. 

A narrativa do entrevistado Marcos está em acordo com o que Maria relatou. 

Entretanto, difere quanto a obrigatoriedade e não obrigatoriedade do treinamento. 

 

 

“A gente tem uma universidade corporativa de destinos, ela é online. Agora, 
todos os vendedores mais novos são obrigados a fazer a universidade 
corporativa da Beta completa, para serem promovidos a agente de viagens 
internacional e ganharem melhor na carteira [...] é uma universidade corporativa 
com treinamentos de destinos nacionais e internacionais, tem muitos, a maioria 
que a gente trabalha, são muitas horas, vídeos, [...] tem que ler, tem apostilas, 
tem provas, tem que passar em todas elas.” (MARCOS) 

 

Percebe-se, por meio deste relato que, como forma de estimular os vendedores 

novos a utilizarem essa ferramenta dentro da organização, tornou-se obrigatório a 

conclusão dos treinamentos, para que se tenha um aumento financeiro. O entrevistado 

afirma ainda que essa universidade é completa, no sentido de oferecer treinamentos de 

destinos operados e não operados pela agência. 

Para a gestora Marta, a universidade corporativa da agência de viagens Beta só 

funcionou no início, o que confirma o depoimento dos outros colaboradores quando 

aborda que ela é uma boa ferramenta de treinamento. 

 

“Funcionou mais no início, assim que a gente lançou, eles meio que obrigavam 
a gente a insistir aos funcionários para acompanharem os treinamentos, mas 
assim, pra quem assiste é perfeito, é bem claro. Eu acho que todo mundo 
deveria fazer, só que nem todo o mundo faz. Nem todo mundo tem tempo pra 
isso.” (MARTA) 

O discurso de Marta vai além dos outros depoimentos, pois ela coloca que os 

funcionários não possuem tempo para realizar os treinamentos propostos pela 
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universidade. Entende-se que, como são realizados outros treinamentos na agência de 

viagens Beta, o colaborador se sente desmotivado para participar de treinamentos 

online, como é proposto na universidade corporativa. Nota-se que a universidade 

corporativa em questão não age como uma educação abrangente, ou seja, que visa 

desenvolver o profissional para assumir cargos superiores no futuro.  

Essa atuação foge do pressuposto do que os autores consideram como 

universidade corporativa, pois ela poderia fornecer cursos de idiomas, preparar os 

colaboradores para cargos de gestão, trabalhar as estratégias da organização, além de 

oferecer cursos específicos, principalmente, no que se refere ao fortalecimento da 

cultura empresarial. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender o processo de treinamento e 

desenvolvimento de uma agência de viagens, bem como analisar a percepção dos 

entrevistados com relação a esse processo. Para que esse objetivo fosse consolidado 

foi necessário: pesquisar como é o processo de treinamento e desenvolvimento da 

organização investigada; investigar a importância, atribuída aos funcionários, ao 

processo de treinamento e desenvolvimento e identificar as principais percepções dos 

funcionários com relação ao programa de treinamento e desenvolvimento aplicado na 

organização. 

Para a concretização desses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

para a construção do marco teórico inicial, abordando conteúdos referentes ao turismo, 

as agências de viagens, bem como a área de administração. Foi realizada também uma 

pesquisa qualitativa, cunho exploratório. Na pesquisa de campo foram entrevistados 

quatro funcionários e uma gerente de lojas. As entrevistas foram submetidas a uma 

análise qualitativa e, para tanto, foram criadas também categorias de análise. 

Essas categorias de análise emergiram, principalmente, através dos relatos dos 

entrevistados. Levou-se em consideração também evidenciar as similaridades ou 

diferenças entre as falas dos funcionários e da gerente de loja, bem como analisar a 

percepção dos entrevistados em relação ao programa de treinamento.  

As categorias de análise foram criadas com objetivo de responder o objetivo 

central e os objetivos específicos do trabalho. A primeira categoria, a “obrigatoriedade, 

não obrigatória” dos treinamentos revelou que a área de gestão de pessoas impõe a 

presença dos funcionários em todos os treinamentos, mesmo aqueles considerados 

não obrigatórios. Além disso, existe uma recomendação da própria gerencia que estes 

treinamentos sejam feitos fora do horário de trabalho. 

Observou-se que na segunda categoria, treinamentos “de cima para baixo”, os 

funcionários não tem liberdade de solicitar ao departamento de gestão de pessoas um 

treinamento, ficando somente a cargo da gestão discutir e tomar esse tipo de decisão. 

A terceira categoria, ausência de acompanhamento pós-treinamento, evidenciou 

a falta de avaliação após ter encerrado um treinamento. Desse modo, os colaboradores 



90 

 

se sentem completamente sozinhos dentro da organização, visto que não existe um 

acompanhamento para saber dos seus anseios e insatisfações dentro da empresa. 

A quarta categoria, foco nos resultados e não no processo de vendas, revelou 

que o foco da organização está no volume de vendas e não no processo de vendas, e 

isso fica mais evidente durante a seleção seletivo, no qual a competência mais exigida 

é a experiência com vendas, causando uma desvalorização do profissional que possui 

formação em turismo.  

Notou-se que a quinta categoria - sem perspectiva de crescimento - está 

relacionada com o processo de desenvolvimento na organização, ou seja, com o plano 

de carreira. No entanto, a organização não se mostra preocupada com o 

desenvolvimento dos seus colaboradores causando, assim, um sentimento de 

desvalorização por parte deles. Muitos veem a agência de viagens Beta como um lugar 

de passagem e não um espaço de desenvolvimento profissional. 

A sexta categoria, relação entre treinamento e melhoria no desempenho, relatou 

a percepção dos funcionários em relação ao treinamento na organização. Segundo os 

relatos dos colaboradores, o programa de treinamento é um fator positivo, que 

influência diretamente nos resultados e causa motivação. 

Já com relação a sétima categoria, observou-se uma contradição no próprio 

preceito do que vem a ser uma universidade corporativa, uma vez que o propósito 

dessa instituição na agência Beta não é promover uma educação continuada mas, sim, 

oferecer um treinamento pontual na área de destinos turísticos. 

Diante dos resultados obtidos, a pesquisadora sugere como melhoria do 

processo de treinamento e desenvolvimento na agência investigada, a aplicação de 

uma pesquisa com o intuito de fazer um levantamento de necessidades, com o 

propósito de verificar quais são as principais dificuldades que os funcionários possuem 

em relação aos produtos e os sistemas utilizados pela agência. É de fundamental 

importância que os colaboradores participem desse processo, pontuando as suas 

principais limitações, visto que são eles que atuam na linha de frente da organização. 

Sugere-se também, no período pós-treinamento, a realização, por parte do RH, 

de uma avaliação para verificar se as dificuldades dos funcionários foram sanadas. A 

pesquisadora propõe também que seja feito um acompanhamento do desenvolvimento 
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dos funcionários. Vê-se que a existência de uma universidade corporativa agrega valor 

para a organização, no entanto, a utilização dessa ferramenta como desenvolvimento 

profissional seria de grande valia para a empresa. Assim, é proposto que esta 

universidade promova cursos mais abrangentes, com objetivo de capacitar os 

funcionários para a possibilidade de assumirem cargos de maior responsabilidade no 

futuro. 

Este trabalho teve como limitação a falta de acesso a dados documentais da 

organização, em detrimento do difícil contato com a gerência de recursos humanos. O 

acesso aos dados documentais seria importante para auxiliar no entendimento de como 

se desenvolve o programa de treinamento e desenvolvimento da agência. 

Visto que o tema influência no desempenho das organizações cabe ressaltar que 

podem ser desenvolvidos mais estudos que explorem a temática do treinamento e 

desenvolvimento. Sugere-se uma pesquisa que vise analisar a percepção dos gestores 

quanto aos impactos positivos e negativos das universidades corporativas nas 

organizações.  

O trabalho torna-se importante, pois o processo de treinamento e 

desenvolvimento está relacionado com a educação, enriquecendo o campo científico do 

turismo. Desta forma, entende-se que essas ferramentas podem auxiliar a todos os 

envolvidos na atividade turística, tendo como principal consequência a otimização dos 

resultados. Além disso, o turismo por fazer parte do setor terciário, ou seja, da 

prestação de serviços, necessita de indivíduos cada vez mais capacitados, pois a 

verdadeira vantagem competitiva dessas empresas se sustentará na qualidade do 

atendimento oferecida por esses profissionais. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista realizada com os funcionários 
 

 

Bloco 01: INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

• Nome: 

• Idade: 

• Formação: 

• Cargo que ocupa: 

• Tempo de empresa: 

Bloco 02: INGRESSO NA ORGANIZAÇÃO 
 

• O que te motivou a trabalhar na organização? 

• No momento do ingresso na organização, quais eram as suas expectativas? 

(ambiente de trabalho; flexibilidade; carga horária; recompensas; plano de 

carreira; treinamento; avaliação) 

• Como foi o processo seletivo? 

• Quais foram as principais competências exigidas na seleção? 

• Em sua opinião, qual é o papel do consultor de viagens? 

Bloco 03: INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO 
 

• Como você avalia o departamento de gestão de pessoas da organização? 

• Você se sente valorizado na empresa?  

• Observando o seu setor, você acha que há muita ou pouca rotatividade de 

funcionários? 

• Em sua opinião o que a organização precisa fazer para reter um funcionário? 

• O que você considera o ponto forte da agência? 

 
Bloco 04: TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO/ UNIVERSIDADE CORPORATIVA 
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• Quando você ingressou na organização, de que maneira você foi socializado 

(familiarizado à empresa)? 

• Como você avalia esse processo de socialização? 

• Você passou por algum treinamento antes de ir para a linha de frente? Como foi? 

• Após o treinamento, você se sentiu preparado para realizar os atendimentos? Se 

não, diga qual foi a maior dificuldade. 

• Você já passou por quantos treinamentos, desde que entrou na empresa? 

• Caso tenha participado de algum treinamento, conte como foi (local de 

realização; tempo de treinamento; objetivo; prático/teórico)? Tratando 

especificamente de cada um deles, você se sentiu mais preparado no término 

desses treinamentos? 

• Como você avalia esses treinamentos no qual foi submetido? Aponte os pontos 

positivos e negativos. 

• Você tem domínio dos sistemas de informação? 

• Os treinamentos acontecem a pedido do funcionário ou são estipulados pela 

empresa? 

• Existem treinamentos obrigatórios e não obrigatórios? Em caso positivo, 

comente. 

• Como a gestão avalia se o treinamento foi absorvido pelos funcionários? 

• Há um plano de carreira na agência? Em caso positivo, como funciona? 

• Você já teve oportunidade de crescimento na empresa? 

• Como você avalia o processo de progressão da empresa? 

• A agência já teve uma universidade corporativa, certo? Como funcionava? 

• Por qual razão fechou? 

• A Universidade Corporativa atendia somente o público interno ou o externo 

também? 

• O que você acha de uma empresa possuir uma universidade corporativa? 

• O que você sugere para melhorar o programa de T&D da empresa? 
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• Em sua opinião, um programa de T&D pode motivar o funcionário? Isso já 

aconteceu com     você? 

• Em sua opinião, vale a pena uma empresa investir em um programa de T&D? 

Comente. 

• Na empresa, você já observou uma relação clara entre treinamento e melhoria 

no desempenho das funções?  

• Você considera que o treinamento influencia no volume de vendas? De que 

maneira? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O GESTOR 

Bloco 01: INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

• Nome: 

• Idade: 

• Formação: 

• Cargo que ocupa: 

• Tempo de empresa: 

 

Bloco 02: INGRESSO NA ORGANIZAÇÃO 
 

• O que te motivou a trabalhar na organização? 

• No momento do ingresso na organização, quais eram as suas expectativas? 

(ambiente de trabalho; flexibilidade; carga horária; recompensas; plano de 

carreira; treinamento; avaliação) 

• Como foi o processo seletivo para o cargo de gerencia? 

• Quais foram as principais competências exigidas na seleção? 

• Em sua opinião, qual é o papel do consultor de viagens? 

 

Bloco 03: INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO 
 

• Como você avalia o departamento de gestão de pessoas da organização? 

• Você sente que o funcionário é valorizado pela empresa?  

• Observando o seu setor, você acha que há muita ou pouca rotatividade de 

funcionários? 

 

• Em sua opinião o que a organização precisa fazer para reter um funcionário? 

• O que você considera o ponto forte da agência? 
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Bloco 04: TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO/ UNIVERSIDADE CORPORATIVA 
 
 

• Quando o funcionário ingressa na organização, de que maneira ele é socializado 

(familiarizado à empresa)? 

• Como você avalia esse processo de socialização? 

• Os funcionários passaram por algum treinamento antes de ir para a linha de 

frente? Como é feito esse treinamento? 

• Após o treinamento, você considera que o funcionário se sente preparado para 

realizar os atendimentos? Se não, diga qual é a maior dificuldade que você 

percebe. 

• Os funcionários já passaram por quantos treinamentos, desde que entraram na 

empresa? 

• Como a empresa identifica a necessidade de se realizar um treinamento? 

• Como a empresa costuma avaliar a efetividade dos treinamentos aplicados? 

• Os funcionários possuem domínio dos sistemas de informação? 

• Os treinamentos acontecem a pedido do funcionário ou são estipulados pela 

empresa? 

• Existem treinamentos obrigatórios e não obrigatórios? Em caso positivo, 

comente. 

• Como a gestão avalia se o treinamento foi absorvido pelos funcionários? 

• Há um plano de carreira na agência? Em caso positivo, como funciona? 

• Como você avalia o processo de progressão da empresa? 

• A agência já teve uma universidade corporativa, certo? Como funcionava? 

• Por qual razão fechou? 

• A Universidade Corporativa atendia somente o público interno ou o externo 

também? 

• O que você acha de uma empresa possuir uma universidade corporativa? 

• O que você sugere para melhorar o programa de T&D da empresa? 
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• Em sua opinião, um programa de T&D pode motivar o funcionário? Isso já 

aconteceu na sua loja? 

• Em sua opinião, vale a pena uma empresa investir em um programa de T&D? 

Comente. 

• Na empresa, você já observou uma relação clara entre treinamento e melhoria 

no desempenho das funções?  

• Você considera que o treinamento influencia no volume de vendas? De que 

maneira? 


