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RESUMO 

O turismo abrange uma enorme rede de serviços, caracterizando-se como um 

negócio multidisciplinar. Dentre os diversos componentes dessa rede, existem as 

agências de viagens e turismo, que têm por função básica serem intermediárias 

entre os prestadores de serviços e os clientes finais. Atualmente, as agências têm 

enfrentado algumas adversidades do mundo moderno, entre elas, a internet. Esse 

meio de comunicação permitiu que os clientes tivessem o acesso direto a todos os 

prestadores de serviços, o que diminuiu a procura pelos serviços das agências. Para 

enfrentar esse desafio, as agências buscaram se especializar em determinados 

nichos de mercado, como as que são focadas no turismo educacional, as chamadas 

agências de intercâmbio. Esse nicho diferenciado vem ganhando muito espaço no 

Brasil, mas em contrapartida, é bastante prejudicado com os avanços da internet, 

pois seu público alvo é em grande parte formado por jovens, que estão mais 

próximos da realidade virtual, principalmente, das mídias sociais, um dos maiores 

canais de comunicação da atualidade. Por essa especialização de mercado não ser 

suficiente, as agências de intercâmbio encontraram como forma de diferenciação, a 

comercialização não apenas de serviços turísticos, mas também do conhecimento. 

Assim, os agentes de viagens passaram a ser consultores de intercâmbios, 

assumindo um papel importante na conquista dos clientes. Essa nova função requer 

que o profissional seja muito bem selecionado, a fim de que a empresa obtenha 

sucesso. Dessa forma, destaca-se a importância dos processos de recrutamento e 

seleção para a escolha do profissional mais adequado. Frente à necessidade dessa 

escolha, o presente trabalho buscou investigar o perfil esperado pelo mercado para 

o cargo de consultor de intercâmbio, utilizando como ferramenta os processos de 

recrutamento e seleção. Para tal procedeu-se à revisão de literatura, seguida por 

uma pesquisa de campo, com utilização de entrevistas semiestruturadas. Os dados 

submetidos à análise qualitativa foram elencados em categorias relacionadas à 

busca pela identificação do perfil do consultor. Os principais resultados revelam que 

não existe um perfil consolidado para esse cargo, destacando-se um grupo de 

características esperadas pelo mercado para esse profissional, sem, entretanto, 

caracterizar um perfil pré-determinado para esse tipo de consultor.  

Palavras – chave: Intercâmbio. Agências de viagens. Consultores. Processos de 

recrutamento e seleção. 



ABSTRACT 

 

The tourist industry if formed by a full net of services, working as a multidisciplinary 

business. Among some of the net components, there is the travel agency, which is 

basically characterized as an intermediary or third party between service providers 

and clients. Currently, the travel agencies have been facing some modern 

challenges, for example, the internet. The internet has given customers straight 

access to service providers, which certainly decreased the search for travel agencies. 

In order to fight this challenge, travel agencies have been trying to specialize 

themselves in particular market niches, such as the ones focusing on educational 

tourism, the so called Interchange Agencies. This particular market niche is growing 

very much in Brazil. On the other hand, it faces the internet challenge on a daily 

basis, considering its main clientes are formed by young students, very close to the 

virtual world and social medias. Considering this specialization market itself is not 

enough, interchange agencies had found another differentiation tool, not only 

providing tourist services, but also tourist knowledge. Therefore, tourist agencies 

became interchange consultants, assuming a new role whenever getting into new 

clientes. This new task necessarily assumes that the employee must be very well 

selected, in order the company to perform well. In this sense, the recruitment for 

specilaized employees became very importante nowadays. This paper aimed to 

show the most suitable profile for this interchange consultant job, using human 

resources and selection process techniques. Bibliography analysis, followed by a 

field research including some interviews. All the data was submitted to a qualitative 

analysis and categorized into diferent employees profiles. The main results show us 

there is no specific profile for this role, even though some assumed characteristics by 

these professionals are certainly expected by the market.  

 

Key words: Interchange. Travel agencies. Consultants. Recruitment processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Turismo se tornou uma das atividades com maior potencial de 

gerar renda e lucratividade para um país. Existem determinadas localidades no 

mundo que vivem praticamente dos serviços gerados pela atividade turística, como 

por exemplo, as cidades de Bariloche e de El Calafate, ambas na Argentina. Diante 

da importância dessa atividade, diversos estudiosos, entre eles Beni (2006) observa 

que o mercado de turismo é capaz de abranger uma rede de serviços muito variada 

aos clientes. Como uma forma de unir todos esses itens, a fim de que os turistas 

pudessem encontrar tudo em um único local, surgem as agências de viagens e 

turismo, que têm por objetivo intermediar as relações entre os prestadores de 

serviços e os turistas.   

O papel das agências na atualidade não é mais simplesmente de 

intermediária. Com o avanço da internet, as pessoas passaram a ter acesso 

diretamente aos prestadores de serviços, como hotéis e companhias aéreas, o que 

diminuiu a procura pelas agências. Assim, percebeu-se a necessidade de buscar 

especialização em um determinado nicho de mercado, pois, tendo o conhecimento e 

a expertise em um assunto, o público certamente iria querer contar com o suporte de 

uma agência.  

Dentre os nichos de mercado existentes, um deles tem representado exímio 

crescimento no Brasil, o chamado Turismo Educacional, ou ainda Turismo de 

Intercâmbios. Esse tipo de turismo tem por objetivo congregar o desenvolvimento 

pessoal e profissional com a utilização de serviços turísticos, ou seja, uma nova 

motivação para que os turistas busquem novos destinos. Assim, diferentemente da 

maioria dos nichos de mercado existentes, o intercâmbio passou a ser muito 

utilizado como uma ferramenta de diferenciação e especialização para a atuação no 

âmbito profissional, principalmente por jovens, que são na atualidade seu maior 

público.  

Deve-se observar que a simples busca pelo nicho de atuação não é suficiente 

para a manutenção das agências de intercâmbio no mercado. A consolidação do 

acesso fácil às informações trouxe nova atuação para as agências. Elas deixaram 

de ser somente intermediárias, para também atuarem como empresas de 

consultorias, auxiliando no processo de escolha do programa educacional mais 

adequado ao cliente.  
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Diante disso, os agentes de intercâmbios que estão em constante contato 

com os clientes finais, precisaram assumir o papel de consultores, tornando-se uma 

peça chave para as organizações. Na medida que esse capital humano é valorizado, 

por conta de sua vantagem competitiva baseada em aspectos intangíveis, e por isso 

difíceis de copiar, os consultores de intercâmbios passaram a ser vistos como 

essenciais para a conquista e a manutenção dos clientes e portanto, devem ser bem 

selecionados no mercado.  

Para essa escolha no mercado ocorrer de maneira satisfatória, é necessário 

que as agências de intercâmbio realizem um processo de recrutamento e seleção 

apropriado, visando selecionar no mercado um consultor de intercâmbio que possua 

o perfil condizente com a sua atuação junto aos clientes. Mas afinal, quais seriam 

essas características que os gestores buscam como fundamentais para compor o 

perfil dos seus consultores? 

Visando responder a essa pergunta, este trabalho tem como objetivo geral 

analisar através dos processos de recrutamento e seleção em agências de 

intercâmbio, as características que compõem o perfil do consultor esperado pelo 

mercado. A fim de alcançar esse objetivo geral, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: compreender o desenvolvimento da atividade turística até a 

prática do intercâmbio; detalhar a evolução da área de agenciamento até a 

atualidade; destacar a mudança no caráter de atuação do consultor de intercâmbios; 

identificar os processos de recrutamento e seleção praticados pelas agências de 

intercâmbio. 

Esta investigação está pautada na importância de se compreender melhor 

quais são as características que os atuais gestores nas agências de intercâmbio 

acreditam serem importantes nos seus consultores para conquistar os clientes, ao 

mesmo tempo que a agência possa se fortalecer cada vez mais no mercado. Como 

a competitividade nesse setor está cada vez mais acirrada, faz-se oportuno realizar 

uma análise sobre as suas questões, não só voltadas para a visão mercadológica, 

mas também acadêmica.   

Assim, em busca dessa compreensão a respeito da temática abordada, 

estrutura-se o presente estudo em quatro capítulos. Nos três primeiros é realizada 

uma pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura sobre os tópicos a serem 

abordados durante a análise do objeto investigado. Conforme Deslandes (2012) 

assinala, essa primeira etapa tem como objetivo proporcionar um diálogo reflexivo 
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entre a teoria de outros estudiosos, relacionando-as ao objeto de estudo escolhido. 

Dessa forma, a fundamentação teórica proporciona um levantamento acerca dos 

assuntos relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. No primeiro capítulo, é 

visto o desenvolvimento da atividade turística, incluindo o seu delinear na história até 

a formatação em que se encontra na atualidade. O segundo capítulo trata o 

desenvolvimento das agências de viagens e turismo. Discorre-se ainda sobre as 

agências de intercâmbio, sua trajetória e características, mas também aborda sua 

nova perspectiva de mercado, no âmbito da consultoria. Já o terceiro capitulo aborda 

os conceitos na área de gestão de pessoas, dando um destaque para os processos 

de recrutamento e seleção. No quarto capítulo é apresentada a metodologia da 

pesquisa, destacando o método adotado, as técnicas de coleta e a forma pela qual 

os dados são analisados. Os resultados aparecem separados em cinco categorias 

que auxiliam na apresentação da análise desenvolvida.  

Por fim, são colocadas as considerações finais do trabalho, com os principais 

resultados e contribuições da pesquisa, bem como as limitações encontradas 

durante o processo de construção do trabalho, e as sugestões para pesquisas 

futuras.    
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1 O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 
 

O turismo é uma atividade complexa e que se torna marcante nos mais 

diversos segmentos da sociedade. Isso ocorre na medida em que promove vários 

impactos sociais, econômicos, culturais e ecológicos, tornando-se importante a 

compreensão de um cenário turístico como instrumento para a análise sobre uma 

localidade (WAHAB, 1991). Dessa forma, pode-se depreender que a história da 

atividade turística está intimamente relacionada aos movimentos e manifestações da 

sociedade. 

     

O fenômeno turístico está relacionado com as viagens, a visita a um local 
diverso do da residência das pessoas. Assim, em termos históricos, ele teve 
início quando o homem deixou de ser sedentário e passou a viajar, 
principalmente motivado pela necessidade de comércio com outros povos. 
É aceitável, portanto, admitir que o turismo de negócios antecedeu o de 
lazer. (...) Era também econômica a motivação para grandes viagens 
exploratórias dos povos antigos, que buscavam conhecer novas terras para 
sua ocupação e posterior exploração. Dessa maneira, o turismo data de 
milênios antes de Cristo. (IGNARRA, 2003, p. 02). 

 

 

Segundo de La Torre (1991), o turismo iniciou-se no Século VIII a.C, na 

Grécia, visto que os gregos tinham o hábito de viajar a cada quatro anos para 

assistirem aos jogos olímpicos. Entretanto, conforme observa Barretto (2001), os 

Romanos foram os primeiros a realizar viagens por prazer, como retratado em suas 

pinturas pré-históricas e na construção do grande número de estradas abertas no 

Império Romano, entre os séculos II a.C e II d.C.  

Uma definição mais ampla de turismo pode ser encontrada em Dias (2003) ao 

explicitar que: 

 
O fenômeno das viagens não é novo na história da humanidade; desde que 
se formaram as primeiras sociedades o homem sempre viajou pelos mais 
diversos motivos: econômicos, políticos, sociais, culturais, esportivos. Nas 
primeiras sociedades humanas os deslocamentos se destinavam á busca 
de alimentos, através da caça e das coletas de frutos e sementes (p.04).  
 

 
 

Os séculos seguintes ao Império Romano foram marcados por conquistas 

territoriais e religiosas. Já o século XV é caracterizado pelo começo das viagens 

transoceânicas de descobertas, tendo como principais atuantes os portugueses e 
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espanhóis que vão, nesse momento, despertar a vontade da sociedade em querer 

conhecer outros lugares, o mundo novo. (BARRETTO, 2001).  

Já no século XVI, iniciam-se os chamados tours, que são viagens de ida e 

volta, realizadas somente pela elite, com o objetivo de que os jovens rapazes da 

sociedade adquirissem experiência de vida para, assim, firmarem seu caráter e se 

prepararem melhor para a guerra. Ainda segundo Barretto (2001), essas viagens 

tinham como objetivos secundários a absorção e o conhecimento de novas culturas, 

uma vez que esses jovens ao retornarem aos seus países assumiriam cargos de 

liderança, seja no âmbito civil ou militar. Foi nesse mesmo século que surgiu o 

primeiro hotel do mundo, o Wekalet-Al-Ghury, no Cairo (Egito), para atender aos 

mercadores que vinham para a cidade a trabalho (BARBOSA, 2002).  

Durante o século XVII ocorreu uma considerável melhora nos transportes, 

entretanto, os caminhos eram precários, bem como a sua manutenção. A 

conservação das estradas era realizada pelos próprios donos da terra, que 

cobravam uma espécie de pedágio dos viajantes (BARRETO, 2001). 

O século XVIII foi marcado por profundas transformações, o que de acordo 

com Barreto (2001), foram advindas da Revolução Industrial, da consolidação do 

capitalismo e da consequente mudança nas relações sociais. Com esse novo 

cenário, o lado humanista começa a ser mais valorizado, e o turismo passa a ser 

classificado como “neoclássico”. As atividades turísticas ganham um valor educativo, 

e as viagens convergem para um enfoque mais cultural, tendo o aprendizado como 

objetivo. Nesse contexto, alguns filósofos alertaram que as escolas jamais se 

equiparariam a uma viagem, pois nesta o resultado pedagógico advém da 

observação direta dos costumes, da cultura, da gastronomia, do governo e da 

religião de uma localidade e, por consequência, o feedback torna-se muito mais 

proveitoso. Barreto (2001) chama atenção para o fato que o final do século XVIII é 

marcado pelo Romantismo, um movimento artístico e intelectual, que influenciou na 

prática turística permitindo, dessa forma, que as pessoas passassem a se relacionar 

melhor com a natureza e contemplassem o prazer do descanso que se contrapunha 

diretamente com a deterioração da qualidade de vida dos grandes centros urbano-

industriais da época.  

O século XIX e o inicio do século XX representam o maior momento de 

transformação para a atividade turística. Para Barreto (2001), esse período é 

conhecido como turismo moderno, devido a sua aproximação com a realidade atual, 
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tendo como personagem marcante desse século a figura de Thomas Cook, um 

vendedor de bíblias, que em 1841, levou 570 pessoas de trem de Leicester para 

Loughborough a fim de participarem de uma reunião da liga contra o alcoolismo. 

Nesse episódio, Thomas Cook comprou e revendeu os 570 bilhetes de trem, e, 

dessa forma, configurou-se a primeira viagem agenciada. Em seguida, Thomas 

Cook continuou realizando esse trabalho, e até mesmo inaugurou o primeiro tour 

pelos Estados Unidos, em 1866. Já segundo Ignarra (2003), Thomas Cook foi o 

primeiro a dar um passo fundamental para o aperfeiçoamento da atividade turística. 

Entretanto, nada seria possível se esse trabalho não viesse acompanhado pelas 

melhorias ocorridas no setor de transportes, o aumento da segurança, da 

salubridade, da alfabetização e, principalmente, do avanço do setor industrial e da 

sua massa de trabalhadores que compunham a nova classe média, capaz de 

sustentar novos entretenimentos e ávida por lazer.  

Entretanto, o inicio do século XX também apresentou algumas mudanças no 

cenário social e político do mundo, afinal, em 1914, deu-se inicio à Primeira Guerra 

Mundial. Segundo Keegan (2005), esse evento mostrou ser de grande importância 

para o desenvolvimento industrial, principalmente, com a consolidação dos 

transportes terrestres, com enfoque especial ao automóvel, sendo esse um dos fatos 

dessa época que mais contribuíram para a atividade turística. Posteriormente, no 

período entre guerras, pode-se destacar a propagação do conceito de férias 

remuneradas, o que permitiu que as classes sociais menos favorecidas 

economicamente também começassem a viajar.  

Barretto (2001) em sua contextualização histórica, cita a Segunda Guerra 

Mundial como ponto de afirmação na utilização do transporte aéreo, inclusive com a 

criação da International Air Transport Association (IATA), em 1945, que é o órgão 

que até hoje regula o transporte aéreo comercial. No pós-guerra, mais precisamente 

em 1949, foi o ano em que se deu a venda do primeiro pacote que incluía passagem 

aérea. A partir de 1957, essa prática tornou-se mais comum, devido à economia de 

tempo que esse meio de transporte proporcionava durante as viagens.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, começa o período do chamado 

Turismo Contemporâneo, com o surgimento das primeiras operadoras turísticas que 

ofereciam pacotes partindo do norte da Europa, da Escandinávia, Alemanha 

Ocidental e Reino Unido para as costas do Mediterrâneo. Inicia-se assim o período 
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conhecido como “boom turístico” que vai perdurar até meados da década de 1970 

(BARRETO, 2001).  

Nesse contexto, nasce uma das mais famosas cadeias de resorts, o Club 

Med, que iniciou suas atividades no dia 05 de Junho de 1950, e que levou o primeiro 

grupo de turistas para a Ilha de Maiorca, na Espanha (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - O primeiro Village Club Med na Ilha de Maiorca 
    Fonte: Club Med, 2012 

  

 

O pacote de viagem, vendido pelo então Club Mediterranee, incluía o trajeto 

feito de Paris à Ilha (em um trem, barco e ônibus), as três refeições, uma equipe de 

organizadores para atender os turistas, uma série de esportes náuticos, excursões 

pela ilha, festas e o mais importante, a convivência entre os membros e os 

organizadores do clube, que se firmou como o grande diferencial do Club Med 

(Figura 2) pelo mundo. Dessa forma, já no final dos anos 1960, o sistema all 

inclusive tour 1 passou a ser o responsável pela maior parte do movimento turístico 

(CLUB MED, 2012).  

 
 
 

                                                 
1
 All Inclusive Tour: Um sistema de hospedagem praticado em diversos hotéis (resorts) ou cruzeiros 

marítimos em que todas as refeições, bebidas, lanches (e certas atividades) já estão incluídos no 
preço.  
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        Figura 2 – Os primeiros turistas do Club Med na Ilha de Maiorca 
        Fonte: Club Med, 2012 

 

Já na segunda metade do século XX, como afirma Barretto (2001), a 

consolidação das companhias aéreas abriu portas para o surgimento de diversas 

agências de viagens, que passaram a exercer o papel de intermediadoras no 

processo de compra e venda de passagens aéreas, a exceção dos Estados Unidos, 

em que a maioria das companhias preferiu ter suas próprias filiais. Além do setor de 

transportes, a hotelaria também sofreu diversas mudanças, dando inicio ao conceito 

das grandes cadeias de hotéis padronizados. Outro fato marcante desse período é a 

criação dos órgãos de turismo encarregados de formar a superestrutura 

organizacional, legislativa e administrativa para o novo fenômeno turístico.  

Segundo Ignarra (2003), a década de 1970 indicou um contraponto a todo o 

desenvolvimento turístico apresentado, com o surgimento da preocupação pelo meio 

ambiente e seus recursos. Em outras palavras, esse autor refere-se à aversão à 

poluição derivada do turismo, sendo essa uma preocupação que deve permear 

todas as atividades do setor no sentido de zelar pela preservação do meio ambiente. 

As décadas de 1980 e 1990, como ressalta Barretto (2001), marcaram a 

transição da atividade turística para os moldes como ela se encontra na atualidade. 

Barretto (2001) descreve que esse foi um momento na história em que ocorreram 

grandes acontecimentos, como a queda dos regimes comunistas europeus, a 

Guerra do Golfo, a unificação alemã, a guerra da Bósnia, que incidem de forma 

direta no turismo. Trata-se de uma etapa de amadurecimento do setor que 

continuava a crescer, porém de uma maneira mais controlada. 
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 Enquanto a história mundial se desenvolvia, o turismo reconhecido como uma 

atividade lucrativa só foi formalizado no Brasil depois da década de 1920, e tem 

como marco a criação da Sociedade Brasileira de Turismo, em 1923. Já a década 

de 1950, foi o período em que a atividade consolidou-se como uma opção de lazer 

para grande parte da população construindo, assim, o conceito de turismo de 

massa. No decorrer do tempo, principalmente, na década de 1980, sucede um 

aumento na diversidade de opções de turismo, com destaque para a realização de 

viagens em cruzeiros marítimos (TRIGO, 1991).  

 Segundo Luppa (2012), hoje em dia, com o desenvolvimento econômico do 

país e com as facilidades de crédito e parcelamento, a atividade turística passou a 

estar disponível para diferentes camadas sociais. Diante desse cenário, o turismo 

deixa de ter apenas uma visão simplória, sendo considerado como uma atividade 

extremamente lucrativa, e passa-se a enxergar a necessidade de se estudar melhor 

esse fenômeno.    

 Nesse contexto, um desses pesquisadores, Mario Carlos Beni, apresenta uma 

nova metodologia de estudo chamada de Sistema de Turismo – SISTUR – através 

do qual define que o mercado de turismo abrange uma rede de serviços muito 

extensa e que por isso, seria mais fácil de analisá-la através de um sistema global 

integrado. Isso ocorre, pois segundo Beni (2006), a quantidade de dados que o 

Turismo envolve o torna um sistema complexo, sendo necessário formar uma 

estrutura que analise todas as variáveis que influenciam a atividade. Dessa forma, o 

referido autor procura organizar todos esses pontos no chamado SISTUR. 

     

Pela conceituação de sistema como o conjunto de procedimentos, 
doutrinas, ideias ou princípios logicamente ordenados e coesos, com 
intenção de descrever, explicar, ou dirigir o funcionamento de um todo, 
tivemos em mente situar o Turismo, em toda a sua abrangência, 
complexidade e multicasualidades, em um esquema sintetizador dinâmico 
que demonstre as combinações multifacetadas de forças e energias, 
sempre em movimento, de modo a produzir um modelo referencial (BENI, 
2006, p. 46). 

 

 A partir dessa base conceitual, Beni (2006) estabelece um diagrama (Figura 

3) que permite visualizar todos os componentes da atividade e os separa em três 

grandes grupos, são eles: o Conjunto das relações ambientais, o Conjunto da 

organização estrutural e o Conjunto das ações Operacionais. 
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Figura 3 - Modelo Referencial do Sistur 

             Fonte: Beni, 2006 
 

Cada um desses itens possui objetivos próprios e específicos, que juntos 

integram todo o sistema. Desta forma, pode-se caracterizar cada um como: 

- Conjunto das Relações Ambientais – O objetivo desse conjunto é identificar todo o 

contexto que influencia direta ou indiretamente o turismo, por isso, analisa-se 

individualmente cada cenário (ecológico, social, econômico e cultural) e a forma 

como se relacionam entre si.   

- Conjunto da Organização Estrutural – Engloba os subsistemas da superestrutura e 

da infraestrutura. A superestrutura é o conjunto de normas, regras e leis que 

regulam o funcionamento da atividade turística. Já o segundo item é composto por 

toda a infraestrutura necessária para o funcionamento da atividade, tais como: a 

infraestrutura de acesso e a infraestrutura urbana. A partir dessa descrição, pode-se 

dizer que o objetivo desse conjunto seja a organização da atividade turística. 
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- Conjunto das Ações Operacionais - Compreende a oferta, a demanda e a 

distribuição dos produtos turísticos. Desta forma, o objetivo principal deste conjunto 

é a operacionalização da atividade.  

Diante da estrutura citada, pode-se dizer que todos os itens que compõem e 

influenciam o mercado de turismo estão incluídos dentro desse complexo sistema. 

Ele engloba todos os serviços usualmente conhecidos pelos turistas, como os hotéis 

e as agências de viagens e turismo, até mesmo as instituições governamentais 

responsáveis pela infraestrutura da cidade. Dessa forma, Beni foi capaz de 

congregar todo o funcionamento e operacionalização da atividade turística na 

atualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2 AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO 

 
 
 Este capítulo aborda o desenvolvimento das agências de viagens e turismo, 

que é um dos elementos englobados no SISTUR, com destaque para as agências 

de intercâmbio que fazem parte do objeto de estudo deste trabalho. Apresenta ainda 

as perspectivas do agente de viagens dentro da nova realidade das agências de 

intercâmbio. 

 

 
2.1 HISTÓRICO 
 
  
 Conforme explicitado no capítulo anterior, o inglês Thomas Cook é 

considerado o maior idealizador das agências de viagens. Através de sua iniciativa, 

esse personagem da história do turismo contribuiu diretamente para o 

desenvolvimento de um novo mercado. Segundo Lickorish (2000 apud DANTAS, 

2002): 

 

A contribuição excepcional de Thomas Cook foi a organização da viagem 
completa – transporte, acomodação e atividade ou “satisfação” em um novo 
e desejado destino – o verdadeiro produto do turismo. Como agente dos 
principais fornecedores de transportes e acomodação, ele conseguia 
atender uma demanda específica do mercado. Ele inventou um serviço 
essencial – um pacote ou excursão individual. Sua inovação foi copiada em 
todo o mundo. (p.27) 
 
 

A organização de viagens profissionalizou-se em meados do século XIX, 

quando o Turismo ainda não se configurava como uma atividade capaz de promover 

o desenvolvimento econômico e social de uma localidade. Além de Thomas Cook, 

houve também outro precursor das agências de viagens que foi o americano Henry 

Wells, que fundou a empresa American Express Company, em 1850 (ANSARAH, 

2001). 

 Andrade (2000) aponta que as agências no século XX sofreram significativas 

modificações dentro da história do Turismo e acabaram por servir de base para 

grande parte do que se observa na atualidade, inclusive com o surgimento de alguns 

órgãos associativos como a Federação Internacional de Viagens (FIAV) e ainda 
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algumas organizações especializadas – as Operadoras Turísticas, que nos Estados 

Unidos surgiram em 1928, e que hoje são conhecidas como Wholesaler2.  

Tomelín (2001 apud Andrade 2000) descreve o desenvolvimento das 

agências no século XX em fases: A primeira fase reúne as agências pioneiras que 

trabalhavam exclusivamente para a burguesia (população de alto poder aquisitivo), 

produzindo tours individuais. Depois, na segunda fase estão as agências da década 

de 1930 que faziam tours em grupos (de ônibus ou de carro), mas ainda com foco 

exclusivo no atendimento às classes burguesas e a uma principiante classe média 

que surgia. Já a terceira fase engloba as agências criadas em 1950 que possuem 

um enfoque na clientela de poder aquisitivo mediano. Por fim, a quarta fase se 

caracteriza pela entrada de uma clientela mais jovem, que busca pacotes de viagens 

e excursões a preços mais acessíveis, fazendo com que as agências passassem a 

se dedicar mais na fixação dessa nova demanda de clientes. Desta forma, pode-se 

perceber que as agências paulatinamente foram moldando grande parte do seu 

papel e do que seria sua oferta de serviços na atualidade, auxiliadas, em parte, por 

conta do progresso tecnológico que acompanhou esse processo e proporcionou um 

aumento na diversidade e na capacidade de deslocamento da população. Esse 

processo citado por Tomelín (2001) com tendências para o turismo de massa se 

tornará consolidado até o final do século XX. 

 O século XXI já será um período mais marcado pela contribuição direta dos 

avanços tecnológicos, principalmente a entrada da internet na comercialização de 

produtos turísticos (DANTAS, 2002). Inclusive, pode-se citar esse processo no dia- 

a-dia das empresas, com a utilização de softwares específicos para esse mercado 

como, por exemplo, o Global Distribuction System (GDS), que são os sistemas de 

distribuição global, tais como o Sabre, Amadeus e Galileo, que auxiliam no processo 

de reserva de passagens aéreas.  

  

2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS   

 
 
 Dentro de toda a literatura disponível sobre esse tema, diversos autores, entre 

eles Petrocchi (2003), Ansarah (2001) e Braga (2008) abordam qual seria a real 

definição do que constitui uma agência de viagens.  A primeira abordagem a ser 
                                                 
2 Grandes Operadoras Turísticas 
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citada é a construída por Petrocchi (2003), que define as agências como um tipo de 

organização responsável por comercializar os produtos turísticos. Do ponto de vista 

de Ansarah (2001), as agências atuam como canais de distribuição dos produtos 

turísticos, estabelecendo uma ligação entre os fornecedores turísticos e os turistas / 

viajantes. O Ministério do Turismo, na lei Geral do Turismo, apresenta uma definição 

mais formal: “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”. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008)  

 Braga (2008) fornece uma visão mais mercadológica, determinando dois 

pontos chave para o conceito de agências de viagem. O primeiro dele refere-se ao 

papel de representante, em que as agências apresentam ao mercado determinado 

produto turístico; e a segunda um papel de distribuidora de produtos turísticos. Sob 

essa ótica, percebe-se que essas empresas podem assumir duas formas: a primeira 

como organizadores de viagens e a segunda como vendedora de serviços e 

produtos turísticos. Atualmente, no mercado, os organizadores são denominados 

operadoras de turismo e os vendedores são as agências de viagem (ANSARAH, 

2001).   

 Diante disso, pode-se resumir as três principais funções das agências de 

viagens (ANSARAH 2001 apud SCHÜLTER ; WINTER, 1994):  

• Intermediação de serviços entre os fornecedores de cada localidade e os 

clientes (tais como: transporte, acomodação, entre outros); 

• Desenvolvimento e execução de programas de viagens – Cabe a agência 

intervir, de modo a promover uma união dos serviços e a chegada de apenas 

um único produto turístico ao cliente, que comporte todos os serviços 

necessários a sua viagem; 

• Assessoramento ao viajante – Auxílio e indicação para a eleição dos produtos 

e serviços mais adequado aos clientes. 

 

Na Lei Geral do Turismo (2008) estão resumidas as principais funções das 

agências, já citadas anteriormente, porém, pode-se encontrar uma nova atribuição e 

tipo de serviço turístico: a comercialização de programas educacionais e de 

aprimoramento profissional. Esse documento vem ressaltar a importância e o atual 

destaque existente para as agências que possuem enfoques especializados, 
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voltados para determinados nichos de mercado. Complementando, o referido pelo 

Ministério do Turismo, na Lei Geral,  Ansarah (2001) cita que além da divisão entre 

operadores e agências, já referidos, existem outros critérios para classificar as 

agências, são eles:  

• Tipo de Mercado: Agência emissiva ou receptiva; agência nacional e 

internacional; 

• Grau de orientação para um determinado serviço: agências especializadas 

em determinada modalidade turística ou nicho de mercado, tais como: turismo 

de aventura, cruzeiros marítimos, intercâmbios, entre outros; 

• Grau de orientação para um determinado destino em especial: agências 

especializadas em uma determinada região ou país. 

 

 Segundo Brito (2006), essa abordagem especializada e voltada para a 

segmentação de mercado é a tendência do século XXI, em que as agências 

passaram a adotar um único viés, a fim de conquistar uma determinada camada da 

sociedade. A especialização agrega valor ao produto, uma vez que passa a 

apresentar ao cliente uma perspectiva de consultoria em determinado assunto / 

destino.  

 Dentre as diversas categorias existentes, este trabalho visa apresentar as 

agências com enfoque voltado para o mercado de intercâmbios, que é um dos que 

mais têm se desenvolvido nos últimos anos, devido ao aumento do poder aquisitivo 

do jovem que entra, cada vez mais cedo, no mercado de trabalho (ZAKABI, 2010).  

 
 
2.3 AGÊNCIAS DE INTERCÂMBIO 
 
 
 O verbete intercâmbio possui duas definições no Dicionário Brasileiro da 

Língua Portuguesa O Globo (1993), o primeiro é o de “permuta, troca”, já o segundo 

é: “relações comerciais ou intelectuais que uma nação mantém com outra”. De 

maneira geral, pode-se observar a união do prefixo inter (que significa “posição 

intermediária”, “reciprocidade”), com a palavra câmbio (que expressa “troca”), ou 

seja, é uma palavra que expressa o constante aprendizado e a troca de experiências 

entre povos, pessoas, nações entre outros.  
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2.3.1 Histórico 

 
 
 A prática do intercâmbio passou a se estabelecer em meados do século XVIII, 

a partir do momento em que o desenvolvimento do capitalismo, baseado na 

industrialização e na racionalização do trabalho, contribuíram para a propagação em 

larga escala do conceito de que as viagens seriam um dos meios para a busca de 

prazer e emoção, aliados ao aprimoramento pessoal (SALGUEIRO, 2002). Os 

primeiros registros referem-se aos Grand Tours, um fenômeno tipicamente europeu, 

em que os viajantes, ou grand tourist, sempre jovens de família rica, dispunham 

seus recursos e seu tempo livre para realizarem viagens com a finalidade de 

complementarem seus conhecimentos culturais. Esse perfil era muito comum á 

época e compunha o status social e intelectual que a sociedade impunha aos jovens 

(SALGUEIRO, 2002).  

 Andrade (2000) afirma que: 

 

O Grand Tour, sob o imponente e respeitável rótulo de “viagem de estudo”, 
assumia o valor de um diploma que lhes conferia significativo status social, 
embora – na realidade – a programação se fundamentasse em grandes 
passeios de excelente qualidade e repleto de atrativos prazerosos (...). Os 
ingleses, importantes e ricos, consideravam detentos de cultura apenas 
quem tivesse sua educação ou formação profissional coroada por um Grand 
Tour através da Europa [...]. 

 

 A caracterização do Grand Tour teve seu início no final do século XVII, mas o 

seu ápice ocorreu em 1715, com fluxos de destino e origem específicos. A principal 

cidade de partida era Londres, e os destinos mais procurados pelos jovens e suas 

famílias eram a Itália, a Holanda, Suíça e Alemanha, seguidos da Espanha, Grécia e 

Turquia. Ao final do século XVII a maioria do público era formada pela aristocracia, 

mas aos poucos, o número de participantes foi aumentando e, ao final, do século 

XVIII, o Grand Tour já havia se estabelecido junto à classe média urbana (UNY, 

1991). Adam Smith destaca dentro do Grand Tour um ponto relevante dentro do 

contexto de aprendizado que o jovem adquiria no intercâmbio: a convivência com 

um novo idioma, ao mesmo tempo que tem a oportunidade de se divertir: “O 

costume tornava-se cada vez mais frequente entre as famílias ricas, que mandavam 

seus filhos viajarem para países estrangeiros ainda jovens, para aprender uma ou 

duas línguas, edificar-se e distrair-se” (SMITH apud MESSMANN, 1776, p.24) 
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Porém, de todos os escritores que relataram sobre o Grand Tour, Garay 

(2005) é o que explicita um caráter mais relacionado à visão profissional do 

intercâmbio. 

  

Tinha como objetivo principal o ensino [...] dos saberes e das realizações 
dos estados europeus modernos, e, sobretudo na parte italiana, do 
esplendor das antigas civilizações gregas e romanas, embora os fins 
principais eram formar um corpo de diplomatas, políticos, advogados e 
militares bem capacitados.  
 
 

 Com a proximidade do fim do século XVIII, o Turismo passa a ser uma 

atividade mais democrática, deixando, gradativamente, de atender apenas os ricos e 

aumentando, cada vez mais, o número de turistas que tinham a possibilidade de 

viajar. Dessa forma, a prática do turismo de caráter educativo também se espalhou 

pelo continente europeu e passou a incidir de forma bastante significativa nos 

Estados Unidos, onde o intercâmbio foi rapidamente adotado por colégios e 

universidades particulares (BENI, 2006).  

 No Brasil, o intercâmbio foi prioritariamente assimilado por alguns colégios de 

elite, que o enxergavam como uma viagem cultural organizada mediante o 

acompanhamento de professores especializados sobre o assunto, que poderiam ser 

da própria instituição de ensino. Essas viagens deveriam combinar um grupo de 

aulas com visitas a pontos históricos que visassem ao desenvolvimento educacional 

dos estudantes. (BENI, 2006) 

 Hoje em dia, o cenário está um pouco diferente. A partir do século XX, no 

Brasil, surgem as primeiras agências de viagens especializadas no mercado de 

intercâmbios. Por conta do aparecimento dessas empresas especializadas em 

viagens educacionais / culturais, pouquíssimas instituições pedagógicas 

continuaram a manter essa prática. Pode-se citar a abertura da agência Student 

Travel Bureau (STB), em 1971, como um marco nesse segmento. Outro momento 

importante e marcante para o desenvolvimento das agências de intercâmbio foi a 

criação da Brazilian Educational & Language Travel Association (BELTA), em 1992, 

que é uma organização que reúne as principais instituições brasileiras que atuam 

nas áreas de cursos, estágios e intercâmbio no exterior. Devido a sua importância, a 

BELTA é reconhecida tanto no Brasil como internacionalmente, e suas associadas 

representam hoje mais de 90% do mercado de educação internacional. (BELTA, 

2013) 
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 Segundo o Ministério do Turismo, atualmente no Brasil, a maioria dos 

intercâmbios é realizada por estudantes de segundo e terceiro graus que buscam 

aprender uma língua estrangeira. Diante da propagação dessa prática, é possível 

encontrar no mercado várias opções de programas e agências que os ofertam 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

 

2.3.2 Conceituação 

 
 
 Há diversos termos para designar o intercâmbio como uma modalidade 

turística, entre eles Turismo Educacional, Turismo de Intercâmbio, Turismo 

Educacional – Científico, Turismo Universitário, Turismo Pedagógico, Turismo 

Estudantil, entre outros. Diante desse cenário, de múltiplos nomes, o Ministério do 

Turismo analisou a motivação por atividades e programa de aprendizagem como a 

grande base, e definiu que a atividade seria chamada por Turismo de Estudos e 

Intercâmbio.  

A definição formal ficou então decidida como:  

 

Turismo de Estudos e Intercâmbio constitui-se da movimentação turística 
gerada por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins 
de qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal 
e profissional (BRASIL, 2006 [sp]) 
 

 

 Diante dessa definição, o Ministério do Turismo (2010) esclarece de forma 

mais ampla cada termo utilizado na citação acima: 

 

a) Movimentação Turística 

Os movimentos turísticos referem-se aos deslocamentos e estadas de 

pessoas entre dois locais, o qual usufruam diretamente de serviços turísticos, com o 

objetivo de realizar um estudo ou intercâmbio. Entende-se por serviços turísticos 

todos aqueles itens que estiverem relacionados à realização da viagem, são eles: 

operação e agenciamento turísticos; educação e trabalho; transporte; hospedagem; 

alimentação; recepção; recreação e entretenimento; eventos; entre outras atividades 

complementares; 
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b) Atividades e programas de aprendizagem e vivência 

 Referem-se à realização de cursos e/ou de troca de experiências que tenham 

finalidade educacional, seja ela formal ou não-formal. Já a vivência seria a 

experimentação participativa, de onde se é capaz de adquirir conhecimentos sobre 

os aspectos sociais e culturais de uma localidade. 

  

c) Qualificação e ampliação de conhecimento 

Compreende a ampliação do grau de conhecimento, aptidão e instrução do 

viajante em determinada atividade.  

 

d) Conhecimento 

Nesse segmento, pode-se dizer que conhecimento refere-se ao conjunto de 

informações e experiências adquiridas, seja na área técnica ou acadêmica. A área 

técnica refere-se a uma profissão, ciência ou arte (como cursos esportivos, de 

idiomas, entre outros), enquanto á área acadêmica direciona-se para os 

conhecimentos adquiridos via instituições de ensino superior de ciência ou arte. 

 

e) Desenvolvimento pessoal e profissional 

São todos os ganhos qualitativos e quantitativos de conhecimento que, após 

serem absorvidos, servirão para a prática e utilização no mercado de trabalho ou em 

outros momentos da vida.  

 

 Assim, o Ministério do Turismo apresenta a atividade como uma prática que 

não se resume aos estudos, mas a um conjunto de serviços que demonstram juntos 

englobar um grande desenvolvimento não somente profissional, mas também 

pessoal ao viajante. Portanto, o intercâmbio além de ser uma experiência única, 

promove a vivência na prática de um novo destino, novo idioma, novos costumes 

que, indiretamente, proporcionam o crescimento e amadurecimento daqueles que o 

utilizam como ferramenta para suas vidas.  
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2.3.3 Principais modalidades de programas educacionais 
 
 

 Zakabi (2010) relata que existe atualmente uma grande variedade de 

programas educacionais disponíveis no mercado. Dentro desse contexto, colocam-

se duas perspectivas para essa situação ocorrer. No âmbito profissional, as pessoas 

estão em constante processo de renovação dos seus conhecimentos, buscando 

sempre um novo aperfeiçoamento que proporcione um crescimento nas suas 

carreiras. Já no âmbito pessoal, há uma grande necessidade dos indivíduos de se 

diferenciarem uns dos outros e a busca por novos programas, destinos, idiomas, 

entre outros, tornou-se uma nova ferramenta. Diante desse cenário, listam-se os 

principais tipos de intercâmbios encontrados no mercado (BELTA, 2013):  

 

a) Cursos de Idiomas:  

Um programa focado para o aprendizado ou aprimoramento de um idioma.  

 

b) Cursos de Idiomas mais um curso adicional: 

Nesse tipo de programa é oferecido um idioma como a base do aprendizado, 

conjugado com cursos adicionais, tais como: moda, dança, surf, entre outros. 

 

c) Curso preparatório para exames internacionais: 

 São cursos que oferecem aulas preparatórias para a realização de um exame 

internacional, tais como: Toefl, GMAT, Cambridge, entre outros. 

 

d) High School: 

 É o programa que oferece ao estudante a oportunidade de realizar o Ensino 

Médio no exterior, seja em escolas públicas ou privadas. O estudante pode fazer 

um trimestre, um semestre, um ano letivo ou todo o ensino médio em outro país. 

Logo, a faixa etária do High School é para jovens de 14 a 18 anos.  

 

e) Graduação: 

Esse programa oferece a oportunidade ao estudante de cursar desde um período 

da faculdade ou até mesmo a graduação completa no exterior. 
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f) Pós Graduação: 

Nesse programa o estudante pode realizar no exterior algum tipo de 

especialização dentro da sua área, como MBA, mestrados, doutorados e pós-

doutorados.   

 

g) Business: 

 Curso de idiomas oferecidos dentro de uma linguagem específica de 

negócios. O público alvo é constituído por profissionais que já estão inseridos no 

mercado de trabalho e necessitam de um aperfeiçoamento em uma determinada 

área. Esta modalidade também é muito utilizada por empresas que buscam montar 

cursos sob medida, de acordo com as suas necessidades. 

 

h) Programas de Férias 

 Cursos de férias para crianças e adolescentes que ocorrem nos meses de 

janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto e dezembro. O programa é composto por um 

curso de idioma na parte da manhã, e na parte da tarde ocorrem atividades 

extracurriculares que são sempre supervisionadas por um responsável. 

 

i) Estágio Remunerado e não remunerado: 

Programa direcionado a um público alvo que procura aperfeiçoamento no idioma 

e, em seguida, uma experiência profissional. Esse tipo de programa combina 

estudos com trabalho dentro da área escolhida pelo estudante, podendo o estudante 

ser remunerado ou não.  

 

j) Work Experience ou Work and Travel:  

É um tipo de intercâmbio voltado para jovens, em geral, entre 18 e 29 anos de 

idade, no qual o estudante viaja exclusivamente para vivenciar uma experiência de 

trabalho, durante os meses de férias.  

 

k) Au Pair: 

É um tipo de programa de trabalho remunerado exclusivo para mulheres entre 18 

e 26 anos, em que a jovem trabalha como babá e mora na casa de uma família. 

Além do trabalho, ela também deverá estudar em uma instituição de ensino. 
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2.4 Atualidade do mercado das Agências de Intercâmbio 

  
 

Diante dessa variedade de programas disponíveis, percebe-se um aumento 

expressivo do número de estudantes que procuram o intercâmbio como uma 

estratégia pessoal. Esse cenário é destacado pelo próprio Ministério do Turismo, 

que vê nesse tipo de programa a experiência fundamental para o amadurecimento 

pessoal, mas também profissional:  

 

Assim, quanto maior o número de pessoas internacionalizadas e 
preparadas para lidar com a diversidade cultural, mais chances estes 
indivíduos e, consequentemente, os seus países, têm de se projetar e se 
manter competitivo. Portanto, a mobilidade estudantil e acadêmica 
desempenha um importante papel, proporcionando aos cidadãos novas 
experiências e competências interculturais e gerando, aos países, uma forte 
fonte de geração de receitas. (BRASIL, 2010, s.p.) 

  

 Além do Brasil, observa-se a tendência da mobilidade estudantil no mundo 

como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos que esperam até 2017 quintuplicar o 

número de estudantes americanos no exterior. Essa perspectiva traçada é fruto das 

ações propostas pela Comissão Lincoln do Congresso Americano3, que identificou a 

necessidade de profissionais no mercado que possuam cada vez mais 

competências globais.  

 
O desconhecimento pode ferir nações. As iniciativas existentes em 
programas de educação internacional são simples, diretas e importantes. 
Para garantir o seu futuro e o da sua nação, estudantes universitários 
precisam ter competência intercultural. (COMMISSION ON THE ABRAHAM 
LINCOLN STUDY ABROAD FELLOWSHIP PROGRAM, 2005) 

 
 Essa necessidade de diferenciação como profissional impulsiona as pessoas 

a buscarem mais opções de intercâmbio que estejam dentro do seu perfil. Para 

conseguir tomar essa decisão, sobre qual programa é o ideal, o primeiro passo é a 

captação de informações por parte do estudante interessado. Entretanto, hoje em 

dia, esta etapa se tornou muito simples diante dos avanços tecnológicos, 

principalmente da internet, e do crescente uso das redes sociais por parte da 

sociedade, uma vez que elas têm sido utilizadas como ferramentas de marketing e 

                                                 
3
  Commission on the Abraham Lincoln Study Abroad Fellowship Program, Novembro de 2005 
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promoção de diversos produtos que compõem o turismo educacional, entre eles, as 

próprias instituições de ensino.  

Esse novo cenário atingiu diretamente os profissionais que atuam no mercado 

de turismo, principalmente, os agentes de viagens, que precisam ser cada vez mais 

especializados, uma vez que as informações estão quase sempre disponíveis ao 

alcance do cliente. Sobre essa situação, Marin (2004) cita alguns fatores que 

influenciaram para essa mudança no mercado de agências: 

 

 A estruturação da oferta turística internacional, a consolidação de diversos 
destinos turísticos e o crescimento da internet como meio de comunicação 
têm sido fatores determinantes. No fim das contas, os viajantes do século 
XXI cobram dos agentes maior rapidez, menor preço e informações mais 
precisas (MARIN, 2004 p.35) 
 

 Esse trecho citado por Marin (2004), desperta uma discussão bastante atual 

sobre o novo papel das agências de intercâmbio e a sua função na dinâmica do 

sistema de turismo. Parte-se do principio que as agências não devem mais ser vistas 

apenas como intermediárias no processo de compra e venda de produtos 

educacionais e turísticos, uma vez que a internet veio para exercer esse papel e os 

próprios clientes passaram a fazer um contato direto com os prestadores de serviços 

e com as instituições de ensino no exterior. 

 Frente a essa mudança de cenário, as agências estão se posicionando cada 

vez mais como grandes empresas de consultorias, prestando serviços diferenciados 

e auxiliando não só na compra, mas no processo de escolha e decisão sobre qual 

produto o cliente deve adquirir, o que demonstra um caráter mais voltado para a 

gestão do conhecimento.  

 Diante disso, os agentes de viagens, que são as pessoas que estão em 

contato com os clientes finais, precisaram assumir um novo papel como consultores 

de viagens. Esse novo perfil do profissional exige um perfeito exercício da função, 

uma vez que passou a ser o diferencial competitivo das empresas na busca pela 

manutenção e fidelização dos clientes.  

 Essa nova tendência provocou uma necessidade de constante 

desenvolvimento do capital humano dentro das organizações. Porém, acima de 

tudo, motivou os gestores a enxergarem que o funcionário que exerce essa função, 

passou a ser fundamental para a obtenção de resultados positivos para a empresa, 

e como tal, deve ser essencialmente bem escolhido no mercado. (LACOMBE, 2005) 
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Esse novo perfil do agente de intercâmbio, que passa a ser um consultor, 

requer determinado conjunto de características que servem de base para seleção no 

momento da contratação do profissional. Para que essa escolha ocorra de maneira 

satisfatória é importante que cada empresa possua um departamento de gestão de 

pessoas bem estruturado e preparado para realizar um processo de recrutamento e 

seleção apropriado, visando “pinçar” no mercado um consultor de intercâmbio que 

possua o perfil adequado aos novos clientes.  
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3 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
 Todas as organizações dependem, em menor ou maior grau, do desempenho 

humano para o seu sucesso, dai a importância que adquire a gestão do 

comportamento humano dentro das empresas, o que levou à criação de um 

departamento exclusivo para essa atuação.  

 A decisão por um modelo adequado de gestão de pessoas tornou-se um 

diferencial competitivo para as organizações, uma vez que o modelo visa estruturar 

e organizar a forma pela qual a empresa conduzirá o trabalho humano dentro da sua 

rotina. Pode-se dizer que atualmente utiliza-se o modelo de gestão por 

competências, em que o conjunto de conhecimentos e habilidades de cada indivíduo 

é valorizado a fim de gerar um resultado adequado ao que a organização espera ou 

precisa (FISCHER, 2002).  

 Dentro desse departamento, podem-se destacar quatro funções principais, 

como especificadas na figura 4. 

 

Funções Descrição 

Recrutamento e Seleção 
  

Captação e seleção dos novos profissionais 
que irão fazer parte da organização. 
 

Treinamento e Desenvolvimento 

Capacitação dos profissionais que já integram 
a empresa, a fim de aperfeiçoar seus 
conhecimentos e práticas, alinhando-os 
sempre com os objetivos e necessidades da 
organização. 

Avaliação do Desempenho 
Análise a avaliação da performance de cada 
profissional. 
 

Administração de cargos e 
salários 

Determinação das funções relativas a cada 
cargo de acordo com a necessidade da 
empresa, alinhando cada um deles a um 
salário compatível com o mercado. 
 

Figura 4: Funções do Departamento de Gestão de Pessoas 
Fonte: Elaboração própria baseada em Chiavenato, 2008 
.  

 Como observado na figura 4, o departamento de gestão de pessoas deve ser 

composto por diversos profissionais que atuem de maneira conjunta a realizar todas 

as funções necessárias á esse setor; uma vez que a necessidade de renovação e de 

atualização das equipes em uma organização é constante.  
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3.1 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
 

Essa seção visa apresentar mais detalhadamente os atuais conceitos na área 

de Recrutamento e Seleção, que é um dos subsistemas citados acima. Essa etapa 

tem por objetivo explicitar os diversos componentes que serão destacados pela 

autora durante a pesquisa de campo. 

 
 

3.1.1 Planejamento para o processo de recrutamento e seleção  

 
 

Como já mencionado, o capital humano está sendo cada vez mais valorizado, 

sendo considerado um dos maiores geradores de riquezas para as empresas. Com 

isso, o processo de recrutamento e seleção se tornou uma ferramenta primordial 

para a captação de funcionários no mercado, e consequente sucesso para a 

organização. Principalmente, porque não basta a escolha dos colaboradores ser 

perfeita, já que diante de um mundo altamente competitivo, as empresas precisam 

de um diferencial, que tem como base dispor de equipes que além de possuírem 

bons funcionários, também precisam estar engajadas com os objetivos e estratégias 

do negócio. 

 Segundo Lacombe (2005), a maior meta da área de recrutamento e seleção 

deve ser a busca pela contratação de pessoas adequadas para cada cargo da 

empresa, a fim de que o desempenho da equipe seja satisfatório. Assim, para uma 

equipe ser efetiva, é necessário que exista um grupo de pessoas competentes para 

o trabalho que deve executar, que se identifica com os princípios e valores da 

organização, e que tem potencial para crescer profissionalmente. Contudo, muitas 

empresas ainda acreditam que contratando “gênios” terão todos os seus problemas 

resolvidos.  

 O ponto de partida para esse processo, portanto, é o planejamento dos 

recursos humanos, que por sua vez, devem ser elaborados como parte do plano 

estratégico da empresa. Esse planejamento visa indicar quais as pessoas 

necessárias em cada departamento, quais as qualificações necessárias para cada 

cargo e quais são os objetivos que se espera alcançar com esse trabalho. 

Recordando-se sempre da necessidade constante de atualização do projeto frente a 

uma nova perspectiva que pode surgir, dentro ou fora da empresa. (LACOMBE, 
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2005). Uma vez que os objetivos e metas foram estabelecidos na preparação inicial, 

é que se torna possível realizar o processo de recrutamento e seleção.  

 
 
3.2 RECRUTAMENTO 

 
 
 O recrutamento é a etapa subsequente ao planejamento que definitivamente 

irá fazer o primeiro contato com os candidatos a(s) vaga(s). Segundo, Milkovich e 

Boudreau (2000 apud ARAUJO; GARCIA, 2009) “O recrutamento é 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 e Boudreau (2000 apud ARAUJO; GARCIA, 2009) destacam a 

importância não apenas do recrutamento como uma forma de atrair pessoas, e sim 

como um instrumento de identificação, que tem como função suprir as necessidades 

da organização. Chiavenato (2008) também defende esse ponto de vista, quando 

define que o recrutamento tem como função “abastecer adequadamente o processo 

de seleção”, o que deixa claro a interligação dessas duas atividades. Em suma, 

trata-se de uma forma com a qual as organizações são capazes de suprir seu capital 

humano a fim de atingirem seus objetivos, por meio de uma estrutura social 

realmente qualificada para suas funções. (ARAUJO; GARCIA, 2009).   

 Com base nessa definição, depreende-se o posicionamento das organizações 

frente ao recrutamento de funcionários, porém, uma pessoa quando se dispõe a 

trabalhar em uma determinada empresa, apresenta seu currículo a partir de uma 

análise elaborada da visão que a empresa apresenta no mercado. Essa discussão 

proposta por Araujo e Garcia (2009) é chamada de comunicação bilateral, em que 

não apenas as organizações escolhem uma pessoa para uma determinada função, 

mas também o inverso, as pessoas escolhem as empresas nas quais acreditam. 

Apesar de hoje em dia algumas organizações acreditarem que pela alta demanda de 

empregos essa prática não se aplique, Breyer (2004) afirma que ela na verdade é 

uma ferramenta de mão dupla, capaz de sintonizar o colaborador e a empresa, 

inclusive como uma forma de reter os melhores talentos. Essa abrangência citada 

pelos autores demonstra o caráter fundamental dado a esta etapa do processo.  
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3.2.1 Formas de Recrutamento  

 
 
 Atualmente, existem no mercado três formas de recrutamento: recrutamento 

interno, recrutamento externo e misto.  

 O recrutamento interno é quando uma empresa recorre aos seus próprios 

recursos humanos ao invés de procurar novos colaboradores no mercado externo.  

 

O recrutamento é interno quando a organização procura preencher uma 
vaga para um posto de trabalho mediante o remanejamento de seus 
funcionários, que podem ser promovidos, transferidos (movimentação 
horizontal) ou transferidos com promoção (ascensão funcional). 
(FERREIRA, 2001)  
 
 

 Segundo Ferreira (2001), a escolha por um processo interno pode ter três 

razões, pois além de um simples remanejo de funções, o colaborador também pode 

estar sendo promovido a um novo cargo dentro da instituição. Em função desse 

remanejo, Marras (2009) apresenta as seguintes vantagens do uso deste tipo de 

recrutamento: 

• Necessidades de investimentos de menor ordem: A utilização dos próprios 

recursos humanos proporciona um menor investimento na busca por novos 

funcionários; 

• Disponibilidade de investimento para outras atividades: Com o menor gasto 

no recrutamento de novos funcionários, torna-se possível investir os recursos 

financeiros em outros projetos; 

• Rapidez no processo: Como nesse tipo de recrutamento ocorre um remanejo 

de um funcionário já previamente contratado pela empresa, ele já possui 

conhecimento sobre a cultura organizacional, e somente precisará ter acesso 

às novas obrigações, o que se torna muito mais rápida a sua adaptação e 

treinamento. Além disso, o processo admissional (assinatura de contrato, 

exame médico, entre outros) não precisa ocorrer, apenas providencia-se a 

transferência de um departamento para outro, o que diretamente também 

otimiza o tempo para contratação; 

• Segurança em relação aos seus recursos humanos: Pelo fato do funcionário 

já trabalhar previamente na organização, ele já passou por um processo 

seletivo anterior e pelo menos um departamento já o conhece e confia em seu 
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trabalho, o que gera uma segurança muito maior para a empresa, do que a 

entrada de um novo colaborador; 

• Motivação das pessoas: O fato de recrutar e selecionar internamente 

demonstra um interesse da empresa em incentivar e reconhecer seus 

talentos. Isso faz com que seja uma forma de motivação para que os 

funcionários busquem desempenhar um bom trabalho a fim de terem a 

mesma oportunidade.  

 

 Em contrapartida a essas vantagens, Araújo e Garcia (2009) apresentam 

algumas limitações, que não impedem que o processo de recrutamento interno 

ocorra, apenas devem ser compreendidas pelos gestores a fim de se evitar 

problemas. São elas: 

• Relacionamentos em conflito: Em geral, dentro de uma empresa as pessoas 

estabelecem desentendimentos que podem afetar direta ou indiretamente 

uma equipe e a realocação de um funcionário pode não extinguir as razões 

que levaram ao conflito e acabar por manter os mesmos; 

•  Pessoas conectadas com a cultura: A influência prévia do conhecimento da 

cultura organizacional provoca certos vícios no cotidiano de uma empresa, e 

com a entrada de uma nova pessoa ocorre uma renovação no ambiente que 

pode ser extremamente benéfica para o desenvolvimento da organização; 

• Excesso nas promoções (“O princípio de Peter”):  

 

Á medida que uma pessoa da organização demonstra, a priori, competência 
para algum cargo, a empresa, a fim de premiar seu desempenho e 
aproveitar sua capacidade, promove-a, sucessivamente, até o cargo em que 
a pessoa, por se mostrar incompetente, estaciona, uma vez que a 
organização pode não ter meios de retorná-lo a posição anterior (ZOUAIN, 
2003 apud ARAUJO; GARCIA, 2009,  
 
 

É uma teoria que aponta um posicionamento limitador para o crescimento de 

um profissional dentro de uma empresa, pois afirma que todos têm um limite 

de capacidade de atuação para determinada função. Como dificilmente a 

regressão de posição acontece, esse questionamento é importante no 

momento de uma realocação interna de funcionários. 

• Protecionismo: É um dos casos mais comuns, uma vez que é possível se 

deparar cotidianamente com a expressão: “QI – quem indica”, que pode vir a 



39 
 

beneficiar uma pessoa em prol de um grande talento que poderia estar sendo 

contratado.  

 Outro tipo de recrutamento é o externo, que pode ser definido como: “o 

processo de captação de recursos humanos no mercado de trabalho, com o objetivo 

de suprir uma necessidade da empresa no seu quadro de efetivos.” (MARRAS, 

2009). 

 Araujo e Garcia (2009) complementam essa definição de Marras (2009) 

explicando que além de suprir uma necessidade do quadro de efetivos, o 

recrutamento externo também é utilizado para agregar novos indivíduos à 

organização que não se limitem a cobrir cargos, mas para a implantação e criação 

de novos.    

 Em relação ao recrutamento externo, também se pode apresentar algumas 

vantagens e limitações. Existem duas vantagens principais que merecem destaque: 

a renovação de pessoas no ambiente de trabalho, que trazem consigo novas visões, 

novas soluções para o cotidiano da empresa; e também a falta de conflitos prévios 

com outros funcionários, o que pode ser muito bom para o andamento da 

organização. Em termos de limitações, destacam-se a maior necessidade de 

investimento de tempo e dinheiro no processo seletivo e no treinamento após a 

contratação, a insegurança quanto aos novos funcionários e certa desmotivação da 

equipe existente, pela falta de incentivo no crescimento e na valorização do 

funcionário já vinculado à empresa. (ARAUJO; GARCIA, 2009) 

 Dentro desse contexto, Lacombe (2005) apresenta as principais técnicas de 

recrutamento externo, são elas: 

• Assessorias de recursos humanos: São contratadas pela própria empresa que 

decida abrir um processo seletivo. Cabe a essas organizações receber o perfil 

do candidato previamente estipulado pela empresa – cliente, e fazer uma pré-

seleção de currículos, a serem enviados posteriormente para a seleção final, 

que em geral é feita por parte da empresa-cliente; 

• Indicações: Após a divulgação da vaga o recrutador da empresa começa a 

receber um grupo de indicações feitas por pessoas da própria empresa ou de 

fora; 

• Utilização da internet: são sites especializados em assessoria para 

recrutamento na internet, que disponibilizam um espaço para o candidato 

poder divulgar o seu currículo, ao passo que as empresas também divulgam 
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as suas vagas disponíveis no mercado. Essa ferramenta da tecnologia fez 

com que se facilitasse o processo de captação do candidato. São exemplos 

deste tipo de empresa: Catho, Vagas.com, entre outras; 

• Banco de dados da empresa: A maioria das empresas possui um banco de 

dados próprio, com diversos currículos cadastrados, seja por conta de 

participantes de outros processos, ou ainda a partir da inscrição do candidato 

no site da empresa; 

• Mídia: Utilizada para veicular anúncios classificados com o objetivo de atrair 

novos recursos humanos. Os canais de comunicação mais utilizados são os 

jornais e revistas, mas podem-se encontrar vagas sendo oferecidas nas 

rádios, televisões, redes sociais e outro meios; 

•  Consultorias de outplacement: Têm por objetivo realocar um profissional no 

mercado que esteja em processo de desligamento da sua empresa atual. 

Quem contrata esse serviço é a empresa atual (pessoa jurídica) que visa 

auxiliar o funcionário a obter um novo cargo em outra organização, logo, 

quem efetua o pagamento por esse tipo de serviço é a própria empresa. Esse 

tipo de consultoria permite a atualização e reposicionamento do funcionário 

frente ao mercado de trabalho; 

• Consultoria de replacement ou de recolocação: São empresas que auxiliam 

diretamente o profissional a encontrar um emprego, divulgando seu currículo 

para as vagas adequadas ao seu perfil. As empresas disponibilizam suas 

vagas para os consultores, que fazem uma pré-seleção de currículos e os 

apresenta para essas organizações;  

• Headhunter: São os profissionais “caçadores de cabeças”, ou seja, que são 

contratados para selecionarem pessoas que ocupem o topo da pirâmide 

organizacional, como diretores e presidentes. Em geral, utilizam-se esses 

profissionais para auxiliar no processo de seleção de cargos estratégicos, em 

sua maioria, de alto escalão em uma organização. 

 

 Por fim, pode-se citar o recrutamento misto que abrange uma mescla dos dois 

tipos anteriores. Após o processo de recrutamento executa-se o processo de 

seleção dentre os candidatos já previamente indicados. 

 



41 
 

3.3 SELEÇÃO 

 
 
  O processo de seleção tem por objetivo escolher, mediante metodologia 

específica, os candidatos a um determinado emprego selecionados previamente 

através dos métodos de recrutamento, para o atendimento das necessidades 

internas da empresa (MARRAS, 2009). 

 A maioria dos autores aborda um único caminho para a realização do 

processo de seleção. Entretanto, apesar de ser o mais aplicado em grande parte das 

seleções de empregos, algumas empresas vêm inovando e adaptando algumas 

etapas dos seus processos de seleção, de acordo com a demanda da vaga. 

Observa-se essa tendência no preconizado por Lacombe (2005) que apresenta as 

etapas de forma mais independente, permitindo melhor adequação por parte do 

gestor de recursos humanos. São elas: 

• Análise Curricular – Cabe ao gestor de RH analisar os currículos que foram 

selecionados no setor de recrutamento e identificar aqueles que possuem o 

grupo de características esperadas pela vaga, como, por exemplo, a 

formação básica, experiência no mercado, entre outros; 

• Entrevista na unidade de seleção – Nesta etapa realiza-se uma entrevista 

com o candidato mediante o objetivo de verificar as informações descritas no 

currículo, e fazer uma análise comportamental inicial. É uma forma de 

conhecer o candidato além do que está descrito em seu currículo; 

• Informações de fontes confiáveis – Essa etapa permite ao recrutador 

confirmar com outras fontes, além dos próprios candidatos, se as informações 

contidas no currículo e citadas no primeiro contato são verídicas. Essa 

verificação pode ser feita com empregadores anteriores, pessoas confiáveis 

que por acaso conheçam o candidato ou até mesmo pela internet (com a 

precaução de acessar uma fonte de cunho responsável para que não 

acrescente nenhuma informação errônea); 

• Testes técnico-profissionais - A finalidade desta etapa é avaliar a competência 

técnico-profissional do candidato. É mais usualmente aplicada para cargos de 

nível intermediário para baixo e também para profissionais em inicio de 

carreira; 
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• Teste Psicológico - São testes preparados por instituições especializadas que 

os vendem pronto para as unidades ou empresas de recrutamento e seleção. 

Esses testes visam avaliar as características de personalidade do candidato, 

suas respectivas habilidades linguísticas e espaciais, além do raciocínio 

lógico; 

• Dinâmica de grupo – A função da dinâmica de grupo é avaliar as atitudes e 

reações dos candidatos mediante uma simulação do trabalho cotidiano. Além 

disso, também se avalia como o individuo se relaciona e interage com os 

demais candidatos. O objetivo final dessa etapa é analisar as aptidões e 

características dos candidatos. Alguns tipos de dinâmicas aplicadas são: 

Simulações do cotidiano, jogos que em geral trabalham a criatividade do 

candidato e dramatizações de situações inusitadas; 

•  Entrevista com os futuros gestores – Nessa etapa os candidatos já foram 

previamente filtrados e alguns se dirigem para uma entrevista direta com o 

gestor da área que irão trabalhar. Assim, o próprio chefe pode influenciar no 

poder de decisão sobre o candidato ideal; 

• Entrevista de pré-contratação - Nessa entrevista são esclarecidos ao 

candidato todas as obrigações e direitos relativos à função a ser exercida, 

bem como é apresentado ao mesmo à cultura organizacional da empresa. 

Essa etapa tem por objetivo explicitar todas as regras a serem seguidas e o 

que é esperado daquela pessoa pela organização. Alguns candidatos nessa 

etapa tendem a desistir quando se deparam com regras com as quais 

discordam, ou acreditam que não irão conseguir cumpri-las; 

• Seleção - Compreende a escolha final do candidato a ser contratado para a 

empresa, de acordo com todos os requisitos exigidos para a posição. Não é 

considerada exatamente uma etapa, é apenas uma finalização do processo 

em que o gestor estabelece sua decisão final.  

 

 Todo o conjunto de técnicas de recrutamento e de seleção apresentadas têm 

por objetivo auxiliar o gestor de recursos humanos a encontrar o profissional 

adequado para uma função previamente designada pela empresa que trabalha ou 

que o contratou para realizar esses procedimentos. Porém, pode ser que ao longo 

do processo uma ou mais etapas não tenham sido aplicadas da forma correta e 
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alguns candidatos selecionados, que pareciam promissores, podem acabar por não 

se desenvolverem dentro da organização. Para essa análise ocorrer, e tornar-se 

possível a identificação desses problemas, se faz necessário um constante processo 

de avaliação de cada funcionário, seja por meio do seu desempenho, por feedback 

da equipe, ou através de um diagnóstico do gestor direto de cada colaborador. 

Essas práticas podem ser benéficas para se ajustar uma equipe ou até mesmo para 

corrigir equívocos nos processos internos da empresa. 
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4  PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 
 Neste capítulo são apresentados a metodologia utilizada na pesquisa, que 

tem por objetivo destacar quais são as características que compõem o perfil do 

consultor de viagens, através do filtro realizado pelos gestores durante os processos 

de recrutamento e seleção, bem como os resultados obtidos junto ás agências de 

intercâmbio selecionadas como objeto de estudo.  

 
 
4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
 
 Foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, partindo-se do conceito 

apresentado por Rampazzo (2005) que define que essa abordagem tem um enfoque 

mais voltado para a compreensão dos fatos, em que se avaliam fatores não 

passíveis de medição, ao passo que se torna mais abrangente para a captação de 

dados. Além disso, a escolha pelo método qualitativo pode ser empregada no estudo 

em questão, pois conforme observa Neves (1996): 

 

Há problemas e situações cuja análise pode ser feita sem 
quantificação de certos detalhes, delimitação precisa do tempo em 
que ocorreram, lugar, causas, procedência dos agentes e etc.[...] O 
vínculo entre signo e significado, conhecimento e fenômeno, sempre 
depende do arcabouço de interpretação empregado pelo 
pesquisador, que lhe serve de visão de mundo e de referencial. (p. 2) 
 
 

 Para obtenção das informações necessárias optou-se pela utilização da 

entrevista semiestruturada e da análise documental. A entrevista semiestruturada foi 

escolhida por possuir um caráter mais flexível em que o entrevistado pode fornecer 

as informações que ele considere relevante, e também lhe permite se expressar 

mais abertamente, além de oferecer maior facilidade de adaptação durante a 

entrevista para o próprio pesquisador. Segundo Minayo (2012), a entrevista 

semiestruturada possibilita a combinação de perguntas fechadas e abertas, em que 

o entrevistado pode discorrer livremente sobre o assunto, sem ficar preso à questão 

levantada pelo entrevistador.  

As informações relativas às organizações selecionadas para este estudo foram 

obtidas no site de cada uma delas e em materiais impressos aos quais se teve livre 
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acesso. A partir desse material, foi possível coletar dados fundamentais para uma 

melhor compreensão das organizações.  

As perguntas das entrevistas foram formuladas para os gestores que atuam no 

processo de recrutamento e seleção de novos consultores de intercâmbios. O cargo 

de consultor foi o escolhido para a pesquisa, por ser a base da pirâmide 

organizacional das agências de intercâmbio, representando um dos primeiros 

degraus para uma das áreas que o profissional em turismo pode atuar. As agências 

foram escolhidas mediante os seguintes critérios: 

• Serem associadas a BELTA ( Brazilian Educational & Language Travel 

Association) 

• Não possuírem uma rede própria de instituições de ensino 

• Fluxo de estudantes enviados ao exterior, superior a 10.000 por ano 

• Número de lojas no mercado nacional  

 

Cada entrevista teve a duração média de 50 minutos, e todas foram realizadas 

durante os meses de novembro e dezembro de 2013. 

Pode-se dizer que a partir da escolha por essa metodologia, somando-se os 

depoimentos e relatos de cada gestor, foi possível construir e destacar as categorias 

de análise que virão a seguir de forma a atender o objetivo proposto neste trabalho. 

 
 
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
 Após a leitura desse material coletado, emergiram algumas categorias de 

análises que estão diretamente conectadas às características que compõem o perfil 

do profissional que atua como consultor de intercâmbios. Destaca-se também o 

papel dos processos de recrutamento e seleção no sentido de adequar essas 

características às expectativas dos profissionais que irão compor a equipe.  

As categorias podem ser identificadas da seguinte maneira: Informações 

pessoais e perfil do gestor entrevistado; Informações gerais sobre cada empresa; 

Planejamento para a realização de uma nova contratação; Características dos 

processos seletivos; Avaliação dos candidatos e dos processos utilizados. Cada 

categoria é apresentada e discutida nessa seção, trazendo como contribuição 

alguns trechos transcritos das entrevistas.  
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4.2.1 Informações pessoais e perfil dos gestores entrevistados 

 

 A fim de se identificar as características que compõem o perfil do consultor de 

intercâmbios, que se destacam através dos processos de recrutamento e seleção, 

optou-se por limitar os sujeitos investigados. Sendo assim, as pessoas escolhidas 

para a realização das entrevistas foram os gestores que estão mais próximos dos 

consultores e que integram o processo de recrutamento e seleção dos mesmos.  

 A decisão por delimitar o grupo entrevistado tem por objetivo facilitar a coleta 

de dados e concentrar os esforços nos pontos mais importantes para o trabalho. Por 

isso, a escolha dos gestores, que são pessoas que estão constantemente avaliando 

os consultores, além de estarem inseridos no mercado de agenciamento, que é 

fundamental para a pesquisa.   

 Foram feitas quatro entrevistas presenciais. Três dos gestores foram 

localizados através de contatos sociais e somente um foi selecionado por 

proximidade da agência com a residência da pesquisadora. Para poder ser fiel aos 

dados e não perder nenhum detalhe, as entrevistas foram gravadas com a prévia 

autorização dos entrevistados. Além disso, como forma de preservar as agências e 

os entrevistados, as identidades de ambos não serão divulgados.  

 Na Figura 5, são apresentados os quatro entrevistados identificados como 

Gestor 01, Gestor 02, Gestor 03 e Gestor 04 e suas respectivas características: 

gênero, idade, formação, cargo atual, cargo que ingressou na empresa e o ano de 

ingresso na empresa.  

 

Entrevistados Gênero Idade 
Formação 
Acadêmica Cargo 

Cargo que 
ingressou 

Ano de 
ingresso na 

empresa 

Gestor 01 Feminino 32 anos Turismo Diretora e Sócia 
Consultora de 
intercâmbio 2008 

Gestor 02 Feminino 30 anos Turismo 
Coordenadora de 

escritório 
Coordenadora 
de escritório 2011 

Gestor 03 Masculino 33 anos Turismo Gerente de Loja 
Consultor de 
Intercâmbio 2007 

Gestor 04 Feminino 28 anos Turismo Diretora e Sócia Estagiária 2009 
Figura 5 – Caracterização dos entrevistados 
Fonte: Elaboração própria, 2014  
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 Esse destaque para o perfil de cada gestor pode ser considerado como um 

ponto de partida para se começar a entender melhor qual é a atual demanda do 

mercado para os novos profissionais que estão ingressando como consultores. O 

que é possível depreender é que há algumas semelhanças, como a formação 

acadêmica em turismo, apesar de não ser esse um diferencial destacado pelos 

gestores. Outra característica bastante relevante é a faixa etária dos gestores, todas 

são próximas e indicam que pertencem à fase de jovens-adultos. Entretanto, durante 

as entrevistas foi possível perceber que cada gestor teve uma trajetória profissional 

singular.  

 
Eu fiz um estágio de oito meses aqui e foi quando eu pensei na ideia 
de abrir uma [...] Eu trabalhei aqui no ano entre 2009 e 2010 ai fiz um 
intercâmbio por aqui [...] conheci um pouco sobre a empresa e gostei 
muito do que eu conheci porque eu já conhecia outras empresas [...] 
a partir disso foi quando pensei em abrir a minha assim que eu me 
formasse [...]  meu último intercâmbio foi no final de 2011 para 2012, 
a minha monografia ia ser entregue no meio de 2012 e durante esse 
último processo da faculdade eu abri a minha própria franquia. 
(Gestor 04) 

 

O caso do Gestor 04, que iniciou sua experiência na empresa como 

estagiária, mas logo em seguida afastou-se da organização para realizar alguns 

intercâmbios e retornou anos depois, adquirindo uma filial para si, foi o caso mais 

dispare encontrado. O Gestor 02 foi o único que ingressou na empresa diretamente 

como coordenador de escritório e não passou anteriormente pela função de 

consultor de intercâmbio. Esse gestor relata que isso ocorreu por já possuir 

experiências anteriores tanto no mercado de turismo como no mercado de vendas. 

Já o Gestor 03 seguiu o caminho mais comum, ingressou como consultor de 

intercâmbio, em seguida, assumiu um cargo de gerência. Em parte essa trajetória se 

assemelha ao do Gestor 01, em que a diferença está baseada no fato do mesmo 

após trabalhar um tempo na área adquiriu uma filial da agência para si.  

O perfil dos gestores serviu de base para enumerar as primeiras 

características a serem discutidas posteriormente para a seleção de um consultor de 

intercâmbio.   
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4.2.2 Informações gerais sobre cada empresa 

  

 Diante da necessidade de uma primeira compreensão do método de trabalho 

de cada empresa foi preciso obter informações sobre as empresas. Assim, 

questionou-se cada gestor sobre a estrutura da empresa, como ela se posiciona no 

mercado e quais são a participação e importância do consultor dentro desse cenário.  

 Os quatro gestores se posicionaram a respeito do funcionamento e da 

correlação das ações entre a matriz e as filiais. As empresas correspondentes aos 

Gestores 01 e 03 possuem uma única matriz, ambas em São Paulo, que coordenam 

as atividades internas da empresa, ou seja, a matriz é responsável por toda a 

logística entre fornecedores, lojas, funcionários. Esse ponto também se assemelha 

muito nas agências 02 e 04, porém, segundo os gestores respectivos, elas 

apresentam uma estrutura um pouco diferenciada. O Gestor 02 citou que além de 

São Paulo, também possui uma matriz em Porto Alegre. Na primeira cidade, 

encontra-se toda a gerência da área comercial, enquanto em Porto Alegre 

concentra-se a gerência operacional. Já o Gestor 04 relatou que possui uma matriz 

no Rio de Janeiro e a outra em Curitiba, embora a divisão exata das funções 

exercidas por cada uma não tenha sido esclarecida pelo gestor. Um ponto em 

comum dos quatro gestores é o fato de que durante o processo de contato com os 

clientes, tanto os consultores quanto as matrizes têm acesso á eles, e interferem 

diretamente no desenvolvimento do intercâmbio do estudante. 

 Foi importante conhecer a estrutura de cada empresa para compreender 

como cada uma está se posicionando no mercado de turismo. O Gestor 03 

apresentou um ponto de vista bem consolidado sobre o posicionamento da sua 

agência nesse mercado: 

 

O mercado de turismo ele mudou muito. Antigamente você dependia 
de alguém para fazer sua viagem, hoje em dia, você pode planejar 
tudo sozinho. Nós não temos como foco turismo de lazer e sim o 
turismo educacional, e para fazer uma educação no exterior é 
necessário um aconselhamento. A gente vende na verdade, nossa 
matéria prima, que é o conhecimento para poder direcionar uma 
pessoa para determinado tipo de curso. (Gestor 03)  

 

 Nesse contexto, o Gestor 03 vem explicitar que apesar de todas as mudanças 

sofridas pelo mercado de turismo nos últimos anos, o mercado de intercâmbio ainda 

possui suas particularidades, uma vez que para ele não é suficiente você ter acesso 
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aos serviços pela internet, como ocorre no turismo de lazer, pois para realizar um 

curso no exterior com qualidade, o estudante precisará de um consultor com uma 

expertise maior. Essa afirmação foi confirmada pelos Gestores 01 e 04, incluindo o 

dado novo abordado pelo Gestor 01:  

 

A parte de intercâmbio eu ainda não vejo como todas as pessoas 
comprando online. Acho que a maior parte, 90% ainda quer contato 
com alguém. Porque uma coisa é você comprar uma passagem aérea 
ou hotel que facilmente você pode mudar, outra coisa é comprar um 
intercâmbio, um pacote para o seu filho [...] Por isso, muito poucas 
pessoas tem a confiança de comprar online.  (Gestor 01)  

 

  Entretanto, os três disseram que mesmo com essa necessidade dos 

estudantes, de um suporte local, a internet costuma influenciar na venda dos demais 

serviços que estão atrelados ao intercâmbio, como a acomodação e o transporte. 

Frente a essas declarações, o Gestor 02 traz uma visão um pouco diferente do 

mercado de turismo. Ele nos relata que o mercado sofreu alterações com a chegada 

da internet, porém, que veio para conectar e expandir o alcance das informações 

para se trabalhar. Não citou a rede como concorrente nem mesmo para os pontos 

citados pelos demais, como na acomodação e transporte.  

 

Concorrência? Não! Eu vejo muita porcaria na internet. [...] o que ela 
faz é só ajudar a todos nós e aos estudantes obtermos mais 
informações sobre o destino, sobre a escola e o programa que 
queremos. [...] Por isso, acho que a internet só ajuda, só ajuda a obter 
mais informações, não atrapalha de jeito nenhum. (Gestor 02)  

 
 
 Diante desses posicionamentos desencadeou-se a apresentação de quais 

seriam as estratégias de cada agência para sobreviverem no mercado. De forma 

unânime todas responderam que as suas táticas estão relacionadas à atuação dos 

consultores junto aos clientes finais. A maioria citou que a solução para o sucesso 

passa por profissionais constantemente bem treinados, com conhecimento pleno 

sobre os seus produtos. Assim, os quatro apontaram a importância e o papel do 

consultor de intercâmbios para suas agências. O Gestor 04 apresentou uma linha de 

planejamento diretamente relacionada ao consultor de intercâmbio, assim como os 

demais, que está relacionada ao constante treinamento e aperfeiçoamento do 

mesmo. Porém, além disso, destacou a importância da manutenção do consultor na 
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agência, pois acredita que um dos problemas do mercado de turismo é a alta 

rotatividade e a falta de profissionais bem informados.  

 

Consultor mal treinado passa informação errada e a agência perde 
credibilidade e a segunda coisa é consultor que não fica, se você não 
investe nele, ele não vai ficar [...] Porque as pessoas precisam de 
algo além da estabilidade [...] porque se não aprender nada novo, não 
ver para onde você pode crescer na empresa, você não vai ficar. 
(Gestor 04) 

  

Assim, foi possível depreender que o consultor de intercâmbios possui um 

papel fundamental dentro da hierarquia das agências de intercâmbios. 

 

Os consultores são tudo, são a essência da empresa, a cara do 
negócio. (Gestor 02) 

 

Dessa forma, captar os melhores profissionais no mercado se tornou um 

objetivo para muitas agências, que através dos seus processos de recrutamento e 

seleção explicitaram suas características e particularidades na busca por esse 

profissional. 

 
 

4.2.3 Planejamento para a realização de uma nova contratação 

 
 
O ponto de vista dos gestores é importante para se conhecer a necessidade 

da contratação de um novo consultor para a agência e seu respectivo planejamento 

para estabelecer esse novo funcionário junto á organização. 

Segundo Lacombe (2005), é fundamental o planejamento dos recursos 

humanos como uma ferramenta estratégica da empresa. O planejamento auxilia 

para que durante o processo de recrutamento e seleção, os objetivos iniciais não 

sejam perdidos. Entretanto, durante as entrevistas, todos os gestores disseram que 

não fazem esse planejamento e que na verdade os funcionários são substituídos 

caso ocorra algum problema, ou ainda quando algum se desliga da empresa e a 

vaga fica disponível. Somente o Gestor 02 apresentou um pequeno diferencial, pois, 

após a identificação da necessidade de um novo funcionário, eles posicionam a 

matriz a respeito, para que ela faça um planejamento para o processo de 

recrutamento e seleção.    
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Lacombe (2005) também defende a ideia de que durante o planejamento, é 

necessário estabelecer quais são as características relacionadas ao profissional que 

atuará em cada cargo. Nesse ponto, os gestores apresentaram uma diversidade de 

respostas. Os Gestores 01, 02 e 03 disseram que as suas empresas em geral, 

costumam contratar funcionários com um perfil parecido para o cargo de consultor 

de intercâmbio, porém, disseram não ser um perfil estático. Priorizaram citar o grupo 

de características que acreditam ser fundamentais para o exercício da função de 

consultor. O Gestor 01 destacou a rapidez de raciocínio como sendo uma das 

características fundamentais para o consultor de intercâmbio. Além dessa, também 

citou o conhecimento do idioma inglês e a experiência em já ter realizado um 

intercâmbio, como dois pontos relevantes.  

 

Rapidez, agilidade, é importante a pessoa ser rápida, ter raciocínio 
rápido, pois a cada dia muda uma coisa e a pessoa tem que correr 
atrás da informação. Além disso, o ideal, ideal né, é que a pessoa fale 
inglês e que já tenha feito intercâmbio, pelo menos essas três coisas. 
(Gestor 01) 

 

  Já o Gestor 02 disse que além das características citadas pelo Gestor 01, 

uma grande particularidade da empresa é a necessidade do consultor de 

intercâmbio ser uma pessoa jovem. Já que esse é o perfil da empresa como um 

todo, não somente para essa função.  

 

O perfil da empresa é muito jovem. Nós temos um limite de idade de 
até em torno de 26 anos para contratar o funcionário como consultor 
de intercâmbio. Acima dessa idade, em geral, é para ser supervisor. 
Para você ter uma ideia, eu tenho 30 anos e sou a terceira pessoa 
mais velha da empresa, incluindo os donos. (Gestor 02) 

  

 O Gestor 03 abordou esse quesito de características que compõem o perfil do 

profissional de uma maneira diferente. Além de citar itens comuns a todos os 

gestores, como proatividade, possuir segundo idioma, ter experiência de 

intercâmbio, ele apresentou uma perspectiva em que disse que a agência tem um 

estilo próprio de atuação no mercado, e que todos os funcionários devem se 

encaixar nesse perfil. Explicitou que um dos principais pontos refere-se à postura da 

pessoa desde a entrevista.  
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A empresa possui um perfil próprio traçado para o cargo de consultor 
de intercâmbio e que é muito forte no dia-a-dia, e que está 
diretamente relacionada com a postura física do funcionário desde a 
entrevista. Eu devo sentir que o candidato é capaz de se encaixar no 
nosso perfil e poderá representar nossa empresa. (Gestor 03)  

  

 Já o Gestor 04 apresentou um cenário completamente diferente dos demais. 

Primeiramente, enumerou todas as características que acredita serem importantes 

para o cargo de consultor de intercâmbio, que inclusive já foram citadas pelos 

demais gestores. A diferença está no fato do Gestor 04 dizer que apesar de todas as 

características básicas serem facilmente identificadas, para ele, a empresa nunca 

possuirá um perfil pronto para cada cargo, pois ela as adapta segundo as 

necessidades de cada contratação.  

 

A marca não tem nenhum perfil pronto, pois ela entende que cada 
localidade tem sua característica. Eu não tenho um perfil tratado, vejo 
de acordo com o momento. (Gestor 04) 

  

 Um ponto realmente unânime para todos os gestores foi a formação 

acadêmica. Todos disseram que para o cargo de consultor de intercâmbio não é 

necessário que o funcionário tenha se formado previamente em Turismo. Porém, 

tende-se a contratar turismólogos, pois os gestores acreditam que é um grupo que 

tem maior facilidade de adaptação nesse emprego e que costuma gerar menor 

rotatividade no cargo. 

 Durante a descrição do perfil, os gestores transmitiram claramente a 

dificuldade que passam quando precisam contratar um novo consultor. Todos 

colocaram que muitas vezes o mais complicado não é encontrar um candidato que 

tenha esse grupo de características, e sim aquele que consiga colocá-las em prática 

e que seja capaz de compreender por completo a função para a qual estão sendo 

contratados. O Gestor 03 resume esse ponto: 

 

Ultimamente, vemos um relaxamento muito grande por parte das 
pessoas que se formam em turismo, ou de outros que acham que só 
porque tiveram uma experiência no exterior são capazes de serem 
consultores. Mas todos tem que lembrar que aqui não são apenas 
vendedores, você tem que ser psicólogo, capaz de ouvir, interpretar e 
compreender o que o cliente procura. Aqui nossos produtos não são 
materiais, palpáveis, nós temos que vender uma ideia, um 
sentimento, e vender isso não é qualquer um que consegue. Tem que 
ter muito carisma para conquistar o cliente, tem que ter o “pulo do 
gato”. (Gestor 03) 
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 Assim, observa-se que a fase de planejamento ainda que fundamental para o 

processo de contratação de um consultor, não vem sendo realizada pelas agências 

de intercâmbio, o que prejudica diretamente a percepção correta sobre o candidato. 

Ainda que os gestores citem as características que acreditam compor o perfil para o 

cargo de consultor, elas acabam se tornando questionáveis, uma vez que não são 

definitivas e sofrem adaptações ao longo do processo de recrutamento e seleção 

realizado pelas agências.  

 
 
4.2.4 Características dos processos seletivos 

  
 

Para chegar a contratar um funcionário que possua todas as características 

citadas na seção anterior, cada gestor explicitou o seu processo de recrutamento e 

seleção em que faz toda essa análise e a captação de novos recursos humanos. 

Para a análise da pesquisa, essa etapa foi separada em duas categorias: 

Recrutamento e Seleção. 

 

RECRUTAMENTO 

 

  O conceito utilizado para recrutamento na pesquisa de campo pode ser 

definido como a abordagem feita por Milkovich e Boudreau (2000 apud ARAUJO e 

GARCIA, 2009), em que o recrutamento é um processo no qual se identificam e para 

o qual se atrai um grupo de candidatos, a fim de posteriormente, na etapa de 

seleção, os mesmos serem filtrados e escolhidos para o emprego. Dentro desse 

contexto, existem diversas opções de recrutamento que estão separadas em três 

grandes grupos: recrutamento externo; recrutamento interno; e recrutamento misto, 

conforme foi visto no capitulo 03 deste trabalho. Dentre todas as técnicas existentes, 

os gestores abordaram quais utilizam e suas razões. O interessante é observar que 

apesar de existir uma opção bem variada de técnicas de recrutamento, o mercado 

de agenciamento pouco se utiliza delas. Todos os gestores alegaram que por conta 

do consultor de intercâmbio ser o primeiro cargo na hierarquia da empresa, o 

processo de recrutamento é basicamente externo.  

Os gestores 01 e 02 disseram utilizar as mesmas técnicas, são elas: a 

utilização da internet, ou seja, de sites especializados como a Catho e o Infojobs; e o 
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banco de dados da empresa. Porém, as razões segundo as quais cada empresa 

escolheu essas opções de recrutamento são diferentes. Para o Gestor 01, essas 

técnicas são utilizadas, pois surtem o efeito esperado. 

 

O site da empresa é óbvio, pois os candidatos que se inscrevem já 
estão interessados na agência, e o Infojobs, foi uma questão de 
oportunidade, um gerente de outra loja da mesma rede usa e indicou 
para gente. (Gestor 01)  

 

 Já o Gestor 02 relatou que essas são as técnicas utilizadas por toda a rede. 

Porém, de maneira informal, lembrou que há divulgação das vagas também em 

redes sociais e em universidades. O conjunto dessas técnicas foi escolhido, pois 

segundo o gestor, elas são as que mais se aproximam do perfil de funcionário que 

procuram para o cargo de consultor. Novamente, essa agência traz à tona a 

abordagem e a visão jovem desse funcionário.  

 

É muito mais fácil encontrar alguém com o perfil traçado através 
dessas técnicas do que por anúncios de jornal, por exemplo. (Gestor 
02) 

 

 O Gestor 03 apresenta, além dessas técnicas de recrutamento citadas, uma 

muito particular. A agência dele comercializa um programa específico de trabalho no 

exterior, e em grande parte os intercambistas que são aprovados possuem um perfil 

muito próximo daquele traçado para o consultor de intercâmbio. Então, aqueles 

clientes que obtiverem durante a realização do programa um resultado satisfatório, 

são convidados pelo gestor a virem trabalhar na agência, caso haja disponibilidade 

para a vaga de consultor, caso contrário, seus currículos entram no banco de dados 

da agência. O Gestor 03 acredita que essas são as técnicas mais eficientes, pois os 

currículos já vêm mais filtrados e o feedback após a contratação acaba sendo muito 

mais positivo. Além de permitir, segundo ele, que dessa forma haja uma maior 

padronização dos perfis dos consultores por toda a rede.  

 Já o Gestor 04 tem uma abordagem diferente e somente divulga suas vagas 

dentro das Universidades e disponibiliza através do seu site um espaço para banco 

de dados da própria empresa. Relatou que nunca foi necessário utilizar sites 

especializados em assessoria para recrutamento, ou ainda outras formas de 

recrutamento, uma vez que até hoje, os candidatos que entraram em contato já 

estavam bastante interessados em trabalhar junto a essa agência. 
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 Esse ponto de vista do Gestor 04 permite que seja destacada a análise sobre 

quais são as razões que fazem com que essas agências sejam atrativas para os 

candidatos a consultores de intercâmbio. Cada uma expôs seus pontos fortes. O 

próprio Gestor 04 foi o que deu maior ênfase a esse quesito, enumerando cada um 

deles: 

 

O nosso primeiro diferencial é a própria cultura organizacional da 
empresa que não está ligada somente a vender intercâmbio, e sim a 
passar a informação sobre os produtos que muitas vezes os alunos já 
viram pela internet. Em segundo lugar, está o plano de carreira que 
criei aqui na agência, com diversas possibilidades de treinamento, 
que tem atraído muitos candidatos. Fora, é claro, as nossas bolsas de 
estudo e ajudas de custo que damos aos nossos consultores que 
querem fazer intercâmbio em suas férias. (Gestor 04)  

 

 Os Gestores 01 e 03 utilizaram como argumento o fato de já estarem há 

muitos anos no mercado, serem empresas nacional e internacionalmente 

conhecidas, o que para esses gestores é motivo suficiente para atrair um candidato. 

Já o Gestor 02 acredita que seu maior potencial está na própria estrutura da 

empresa, que oferece ao cliente todo o suporte necessário do inicio ao fim da 

viagem. Quando o candidato a consultor passa a conhecer melhor essa estrutura 

fica encantado com a possibilidade de trabalhar em uma empresa tão organizada e 

completa, o que facilita o dia a dia do trabalho e proporciona muito mais satisfação 

ao funcionário.  

 

SELEÇÃO 

 

 Segundo Chiavenato (2008), o recrutamento é um processo que tem como 

função abastecer de forma adequada o processo de seleção, ou seja, demonstra 

claramente a interligação das duas atividades. Por sua vez, a seleção tem por 

objetivo escolher os candidatos dentre o grupo previamente selecionado durante o 

recrutamento. Para isso, existe um grande grupo de técnicas de seleção que podem 

ser aplicadas para a escolha do melhor profissional. Todas estão descritas no 

capitulo 03, porém, de acordo com a pesquisa realizada, o mercado de 

agenciamento não costuma realizar muitas etapas de seleção para o cargo de 

consultor de intercâmbio. Cada empresa seleciona um grupo de técnicas que 

acredita ser necessária para selecionar o melhor candidato no mercado. 
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 O Gestor 01 utiliza como técnicas de seleção (respectivamente nesta ordem): 

análise curricular, entrevista na unidade de seleção, dinâmica de grupo e entrevista 

de pré-contratação. No caso dessa empresa, todas as etapas são realizadas pelo 

próprio gestor, e caso necessite de auxilio, a matriz pode encaminhar um 

responsável para auxiliar na escolha do consultor. Segundo o Gestor 01, o processo 

seletivo sendo mais longo proporciona uma melhor identificação das características 

que compõem o perfil de cada candidato. Porém, ainda assim, destaca a dinâmica 

de grupo como sendo a etapa principal. 

 

A dinâmica terá um peso maior. Pois é na dinâmica que a pessoa fará 
uma simulação de um atendimento a um cliente, e é onde 
consequentemente, mostrará o que realmente sabe. (Gestor 01) 

  

O Gestor 02 já apresenta algumas etapas diferentes ao Gestor 01. São elas 

(na ordem respectivamente): análise curricular, entrevista pelo telefone, entrevista 

na unidade de seleção, teste psicológico e entrevista de pré-contratação. Entretanto, 

o mais interessante a ser destacado nessa empresa, é que parte do processo 

seletivo é realizado pela matriz (etapas de análise curricular e de entrevista pelo 

telefone) e as demais são feitas pelo próprio Gestor 02. Sendo assim, o Gestor 02 

não soube exatamente definir qual seria o real motivo para aplicação dessas 

técnicas, porém, acredita que elas foram estabelecidas a fim de se conseguir filtrar 

da melhor forma possível, um candidato á distância, já que a matriz dessa empresa 

fica em uma cidade distinta da agência do Gestor 02.   

 

Eu acredito que a escolha por essas técnicas foram realizadas a partir 
da necessidade de filtrar os candidatos à distância. A matriz realiza 
diversas etapas a fim de otimizar o nosso tempo, de todos os 
gestores de lojas, e permitir que a gente mantenha o foco sempre nas 
vendas. Deixando a nosso cargo, só as etapas presenciais, que são 
inevitáveis para a contratação. (Gestor 02)  

 
 

Além disso, o Gestor 02 acredita que a etapa que merece mais peso durante 

o processo seletivo são a entrevista na unidade de seleção e o teste psicológico, 

pois acredita que os dois se complementam e auxiliam a identificar melhor as 

características do perfil de cada candidato. 

O Gestor 03 apresenta quase as mesmas técnicas que os demais gestores, 

porém acrescenta uma nova etapa que até então nenhum havia destacado. As 

técnicas são: análise curricular; entrevista na unidade de seleção; testes técnico – 
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profissionais de português e inglês; entrevista de pré-contratação. Essa agência tem 

todos os processos seletivos previamente definidos pela matriz, inclusive a técnica 

de análise curricular é feita pelo departamento de gestão de pessoas na matriz, logo, 

o Gestor 03 não soube citar quais foram as razões que levaram ao estabelecimento 

dessas técnicas. Dentre as demais técnicas que são aplicadas pelo próprio Gestor 

03, ele destacou como sendo a mais importante a entrevista na unidade de seleção. 

 

A entrevista é sempre melhor, porque nem todo mundo é tão feliz 
quanto é no facebook, nem todo mundo é tão ocupado quanto é no 
skype, e nem todo mundo é tão bom quanto é no currículo, e, em uma 
conversa, você é capaz de conhecer melhor o candidato. [...] 
Consegue ter acesso ao candidato e consegue começar a traçar o 
perfil dele para saber se está de acordo com a empresa. Inclusive, já 
dá para sentir se a pessoa está envolvida e interessada em trabalhar 
na empresa. (Gestor 03) 

 
  

O Gestor 04 foi o que mais fugiu do padrão de estabelecer exatamente quais 

as técnicas utilizadas para seleção dos candidatos. Aparentemente, transmitiu 

informalidade na realização de cada etapa do processo. Por isso, como uma 

maneira de organizar as ideias transmitidas, segue a ordem depreendida da 

entrevista: análise curricular, entrevista na unidade de seleção, testes técnico-

profissionais, e entrevista de pré-contratação. Como não há um padrão definido na 

empresa, o Gestor 04 disse que a opção por essas técnicas surgiram a partir da 

própria experiência do gestor em contratar novos consultores de intercâmbio. Além 

disso, o Gestor 04 destaca a entrevista na unidade de seleção como sendo a técnica 

que possui maior peso, pois é o primeiro contato com o candidato e a oportunidade 

que o próprio gestor tem de identificar as características que compõe o perfil da 

pessoa.  

 Dessa forma, percebe-se que apesar de algumas técnicas serem utilizadas 

por todas as agências, os processos como um todo possuem abordagens e 

objetivos diferentes que caracterizam a cultura organizacional de cada empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

4.2.5 Avaliação dos candidatos e dos processos utilizados 

 
 
 Após os processos de recrutamento e seleção é fundamental que cada 

empresa estabeleça uma forma de avaliação dos funcionários. Esse método tem por 

objetivo aclarar duas situações: a primeira é o feedback sobre o próprio processo de 

recrutamento e seleção, a fim de identificar se as atuais técnicas são eficientes para 

selecionar o profissional adequado ao perfil traçado pela empresa. Em um segundo 

momento, a avaliação propriamente dos candidatos em que será possível identificar 

se o perfil traçado do consultor, durante as diversas etapas de contratação, é 

condizente com a prática diária. Essa reflexão visa ao aperfeiçoamento dos 

processos, a fim de que cada empresa obtenha o melhor desempenho para escolher 

um bom profissional no mercado.  

De modo geral, os quatro gestores responderam que no momento encontram-

se satisfeitos com as suas técnicas, mas que acreditam ser impossível acertar 

sempre na escolha do consultor. Com isso, todos também afirmaram possuir 

diversos treinamentos, que vão desde a área conceitual dos produtos até mesmo a 

forma de como se comportar durante um atendimento, a fim de estarem 

constantemente atualizando seus funcionários.   

Ainda que existam algumas particularidades aplicadas por cada agência, é 

perceptível que a maioria das agências de intercâmbio procura consultores com 

características similares, e que realmente o diferencial passou a ser o 

desenvolvimento do individuo dentro da empresa. Por isso, a grande dificuldade de 

selecionar o funcionário ideal no mercado e a constante necessidade de treinamento 

e avaliações para que os diferenciais de cada empresa apareçam para os clientes 

finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo principal investigar através do processo 

de recrutamento e seleção das agências de intercâmbio, quais são as características 

que compõem o perfil do profissional que atua como consultor de intercâmbios nas 

agências. Para o alcance desse objetivo central foi necessário: a) compreender o 

desenvolvimento da atividade turística até a prática do intercâmbio; b) detalhar a 

evolução da área de agenciamento até a atualidade; c) destacar a mudança no 

caráter de atuação do consultor de intercâmbios; c) identificar os processos de 

recrutamento e seleção praticados pelas agências de intercâmbio.  

 Para o cumprimento do primeiro objetivo procedeu-se à revisão de literatura a 

fim de que se compreendesse o desenvolvimento da atividade turística, e que 

principalmente, destacasse o surgimento da prática do intercâmbio. Esse primeiro 

enfoque teve como limitador a própria literatura sobre intercâmbio, que ainda 

encontra-se um pouco limitada no que tange à análise do seu desenvolvimento. O 

intercâmbio é uma atividade que tem como fim a qualificação do estudante, a 

ampliação do conhecimento profissional e o desenvolvimento em ambos os campos, 

sendo assim, torna-se fundamental existirem mais materiais acadêmicos que deem 

uma maior ênfase a essa atividade.  

 Em busca da realização do segundo objetivo procurou-se compreender o 

antigo papel exercido pelas agências e sua evolução e adaptação ao mundo 

moderno. As agências atualmente não devem ser mais vistas apenas como 

intermediárias nos processos de compra e venda de produtos educacionais e 

turísticos, mas sim como grandes empresas de consultorias, que prestam serviços 

diferenciados e auxiliam os clientes nas escolhas finais. A nova leitura desse 

mercado está voltada para a gestão do conhecimento e não mais restrita ao setor de 

vendas. Esta nova visão sobre o papel das agências está diretamente relacionada 

ao cumprimento do terceiro objetivo, já que o vendedor de antigamente assumiu um 

novo papel de consultor, na atualidade. A responsabilidade sobre a conquista do 

cliente não está mais somente na habilidade de vendedor, mas sim no conhecimento 

do funcionário como um consultor de intercâmbios. Esse novo perfil profissional 

exige que as empresas atribuam ao consultor a responsabilidade pela busca da 

fidelização dos clientes.   
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 Dessa forma, muitas empresas passaram a considerar os consultores de 

intercâmbio como peças-chave para suas organizações. Esse novo olhar fez com 

que os profissionais se tornassem cada vez mais especializados, uma vez que as 

empresas passaram a exigir determinado grupo de características que acreditam 

serem fundamentais para o exercício dessa função. Assim, surgiu a necessidade de 

se analisar quais eram essas características esperadas pelos gestores das agências 

de intercâmbio para os profissionais que estão trabalhando como consultores. 

Consequentemente, chega-se ao cumprimento do quarto objetivo, em que analisar 

os processos de recrutamento e seleção foi o meio necessário para obtenção do 

objetivo principal.  

 Os principais resultados da pesquisa apresentam similaridade quanto às 

características que cada gestor considera importante para compor o perfil do 

consultor de intercâmbios. Dentre elas pode-se destacar as três que foram mais 

recorrentes nos discursos dos gestores: a proatividade, como característica da 

personalidade do consultor; o domínio do idioma inglês e a experiência em já ter 

realizado um intercâmbio; como características relacionadas ao conhecimento e a 

experiência de vida para o exercício do cargo. Entretanto, algumas particularidades 

dentro desse grupo de características também foram mencionadas, e por isso, pode-

se afirmar que não existe um perfil pronto para o consultor de intercâmbios. O que 

existe é um grupo de características que o mercado espera que esse profissional 

apresente, mas não algo concreto e pré-estabelecido.  

 Além de proporcionar o levantamento das características que compõem o 

perfil do profissional, a análise realizada dos processos de recrutamento e seleção 

de cada agência destacou a informalidade que ocorre na maioria desses processos. 

Algumas agências de intercâmbio disseram utilizar alguns métodos bastante 

formais, porém, não mantiveram esse caráter para todas as etapas do processo, o 

que caracterizou certa informalidade. Esse seria um tópico a ser ressaltado como 

sugestão para novas pesquisas: a compreensão da informalidade nos processos de 

recrutamento e seleção das agências de intercâmbio.  

 Espera-se que esta investigação tenha contribuído para a composição não só 

do perfil esperado para o consultor, mas também, para indicar a importância e o 

papel desse profissional dentro das agências. Atualmente, ele se encontra na parte 

de baixo da pirâmide organizacional dessas empresas, porém, possui uma função 

complexa e que requer um olhar mais detalhado. Por isso, o papel do departamento 
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de gestão de pessoas não é somente executar um processo de recrutamento e 

seleção excelente, é necessário que haja manutenção e capacitação constantes 

desse funcionário, para que consiga contribuir satisfatoriamente com os objetivos e 

metas da empresa.   

 Conclui-se que o perfil do consultor não é estático e por isso cada 

característica deve ser analisada individualmente, uma vez que o mercado atualiza-

se de maneira muito rápida, e requer adaptações constantes. Além disso, vale 

ressaltar que a pesquisa também mostrou a importância de compreender o papel 

dos funcionários como ferramentas estratégicas, capazes de agregar valor para uma 

organização. Por isso, a constante busca dos gestores pelo profissional mais 

adequado e melhor capacitado para a função de consultor.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista realizado com os Gestores  

 

BLOCO 1 – Informações pessoais 

 

1. Nome:  

2. Idade:  

3. Formação:  

4. Cargo que ocupa: 

5. Trajetória na empresa:  

6. Tempo de permanência na empresa: 

 

BLOCO 2 – Informações gerais sobre a empresa 

 

7. Conte um pouco sobre a empresa  

8. Como é a estrutura da agência? Onde fica localizada a matriz? São quantas filiais? 

9. Qual é a missão da empresa? 

10. Quais são os valores da empresa? 

11. Como você analisa o seu ramo de atuação (agências de intercâmbio), nos dias 

atuais? 

12. Quais são as estratégias adotadas pela agência para sobreviver no mercado atual?  

13. Qual a importância e o papel que o funcionário (consultor de viagens) representa 

para a empresa?  

 

BLOCO 3 – Planejamento do Processo de Recrutamento e Seleção  

 

14. Como é o seu departamento de gestão de pessoas? É centralizado na matriz? 

Quais as funções das filiais? Fale sobre a atuação do departamento de gestão de 

pessoas. Quais são as principais funções desempenhadas por esse departamento? 

15. Como vocês identificam a necessidade de contratar um novo funcionário? 

16. Com relação ao processo de recrutamento e seleção, com qual periodicidade ele 

acontece na empresa? 

17. Tratando especificamente do cargo de “consultor de intercâmbios”, quando vocês 

planejam um processo de recrutamento e seleção, é traçado previamente um perfil?  
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*Em caso positivo na pergunta 17, seguir com as questões 18, 19 e 20. 

18. Quem traça esse perfil? 

19. Que perfil é esse? Quais são as principais características (conhecimento, 

competências, habilidades, aspectos comportamentais, bagagem cultural) que são 

necessárias para um indivíduo ocupar esse cargo?  

 Você acredita que hoje, a formação acadêmica em turismo é uma característica que 

compõe esse perfil?  

 Dentre essas características citadas, todas se aplicam aos “consultores de 

intercâmbios” das demais filiais da empresa?  

20. É difícil encontrar hoje no mercado um profissional com essas características 

mencionadas? Por quê? 

 

BLOCO 4 – Execução do processo de recrutamento e seleção 

 

RECRUTAMENTO  

 

21. Para a vaga de “consultor de viagens”, o recrutamento acontece internamente, 

externamente ou de maneira mista? 

22. Por qual razão? 

23. Quem se responsabiliza pela execução dos processos de recrutamento e seleção? 

24. Quais são as técnicas de recrutamento usualmente adotadas pela empresa? 

Exemplos: Empresa Catho, jornal, o próprio site da empresa, entre outros. 

25. Por quais razões vocês escolhem essas técnicas?  

26. Vocês já receberam empresas de recolocação? O que acham delas? Acha que 

poderia ser um bom suporte? 

27. Vocês costumam divulgar as vagas em locais onde, possivelmente, encontrarão os 

profissionais desejados?  

 28. Essas técnicas de recrutamento adotadas pela empresa, em sua opinião, são 

efetivas, surtem o efeito esperado?  

 29. Em um processo seletivo, quantas pessoas geralmente se inscrevem para a 

seleção? 

30. Entendendo o recrutamento como um processo de “chamar” os candidatos, você 

acredita que a sua empresa oferece atrativos interessantes para profissionais se 

inscreverem na seleção? 
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31. Em caso positivo, quais? 

 

SELEÇÃO  

 

32. Com relação às técnicas de seleção, quais são usualmente adotadas? 

33. Por quais razões vocês escolhem essas técnicas? 

34. Qual é a ordem do processo seletivo (ordem das técnicas)?  

35. Vocês atribuem um peso maior para uma determinada etapa? Em caso positivo qual 

e por quê? 

36. Quem se responsabiliza pela aplicação dessas técnicas? Contrata-se um profissional 

de fora? Em caso positivo, qual e por quê? 

37. Essas técnicas de seleção adotadas pela empresa, em sua opinião, são efetivas, 

surtem o efeito esperado?  

38. Tendo finalizado a seleção, vocês costumam aplicar uma entrevista de pré-

contratação?  

38. Em caso positivo, o que é tratado nessa entrevista? 

39. Já aconteceu do candidato desistir da vaga nesse último momento? 

 

BLOCO 5 – Avaliação do processo de recrutamento e seleção 

 

40. Geralmente, essas técnicas são capazes de “pinçar” no mercado um profissional 

com aquele perfil previamente traçado?  

41. O que poderia ser melhorado nos processos de recrutamento e seleção aplicados 

pela empresa?  

42. Após o recrutamento e seleção, vocês avaliam se o candidato selecionado 

correspondeu às expectativas inicialmente traçadas? 

43. Aos não selecionados é fornecido um feedback? 

44. O processo de recrutamento e seleção dentro da empresa sempre ocorreu da 

mesma forma que é realizado hoje ou sofreu alterações ao longo do tempo? Se 

ocorreram mudanças, porque elas foram realizadas? 

45. Você acredita que as empresas que atuam no ramo de agência de intercâmbio, 

buscam profissionais com as mesmas características?  

 


