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RESUMO 

 

As agências de viagens ao longo dos anos passaram por diversas transformações, 
que estão atreladas principalmente ao desenvolvimento dos meios de transporte e 
aos avanços tecnológicos. Com a globalização, esse mercado teve que se adaptar 
aos novos processos, a concorrência e as exigências do consumidor, que está cada 
vez mais crítico e informado. Não somente as agências de viagens modificaram sua 
forma de negócio, como também o perfil do agente de viagens evoluiu, tanto que 
uma das tendências de mercado é a consultoria em viagens, que visa orientar, 
aconselhar e assessorar o cliente, de acordo com o seu perfil e suas expectativas. 
Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo geral investigar como as 
agências de viagens de Niterói estão realizando seu processo de recrutamento 
seleção e treinamento visto a necessidade de mudança do perfil do profissional que 
atua nesse setor. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter 
exploratório, com cinco agências de viagens no bairro de Icaraí – Niterói (RJ), 
buscando investigar, especialmente, os processos de recrutamento, seleção e 
treinamento dessas empresas. Após a aplicação, transcrição e análise das 
entrevistas, os dados foram organizados em quatro categorias: panorama das 
agências de viagens e suas expectativas; características do processo de 
recrutamento e seleção; características do processo de treinamento; e perfil do 
agente de viagens e consultor de viagens. Por fim, os principais resultados obtidos 
mostraram a importância de compreender o papel dos colaboradores como 
ferramenta capaz de agregar valor a organização.  

 
Palavras-chave: Agências de viagens; Recrutamento e Seleção; Treinamento; 
Agente de viagens; Consultor de viagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Travel agencies passed by several transformations over the years, which are mainly 

linked to the development of transportation and technological advances. With 

globalization, this market had to adapt to new processes, competition and consumer 

demand, which is increasingly critical and informed. Not only travel agencies 

changed their form of business, as well as the travel agent profile has evolved so 

much that one of the trends of market is the travel consultant, which aims to guide, 

advise and assist the client according to your profile and expectations. Given this 

context, this work has the general objective to investigate how Niteroi travel agencies 

are Niterói travel agencies are performing the process of recruitment selection and 

training since the need of changing the professional profile in this sector. Thus, an 

exploratory qualitative research was conducted with five travel agencies in the Icaraí 

- Niterói (RJ) neighborhood, seeking to investigate, especially the processes of 

recruitment, selection and training of these companies. After application, transcription 

and analysis of interviews, data were organized into four categories: overview of 

travel agencies and their expectations; process characteristics recruitment and 

selection; characteristics of the training process; and travel agent profile and travel 

consultant. Finally the main results indicated the importance of understanding the 

role of employees as capable of add value to the organization. 

 

Keywords: Travel agency; Recruitment and Selection; Training; Travel agent; Travel 

consultant. 
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que o papel das agências de viagens mudou ao longo dos anos. 

Antes, as agências atuavam basicamente com a função de intermediadora, criando 

um elo entre os prestadores de serviços e o consumidor final. 

Com os avanços tecnológicos e o advento da internet, as agências  

passaram por um processo de desintermediação, ou seja, os consumidores 

passaram a ter acesso a uma gama de informações que antes só era disponibilizada 

para agências de viagens (TOMELIM, 2001). 

Por conta disso, a intermediação passou a ser uma atividade menos 

lucrativa, o que levou as agências de viagens a repensarem sua forma de atuação 

no mercado.  

 Mesmo com todas as facilidades que a internet trouxe, os clientes ainda 

buscam por segurança, comodidade e informações que a rede não oferece, como 

cita Menezes e Staxhyn (2011). Além desses fatores, muitas vezes o consumidor 

sente a necessidade do contato humano, do suporte de um profissional e também 

da customização do serviço. 

Nesse momento, o setor de agenciamento percebe a oportunidade na 

prestação de um serviço qualificado e diferenciado. Os profissionais que atuam na 

linha de frente do negócio passam a ser fonte de vantagem competitiva do negócio. 

Diante disso, o perfil do agente de viagens passa por algumas 

transformações. O agente de viagens dá espaço ao consultor de viagens, um 

profissional preocupado em dar um suporte antes, durante e depois da viagem, que 

busca orientar, assessorar e aconselhar o passageiro de acordo com suas 

necessidades e anseios (MENEZES; STAXHYN, 2011). 

Contudo, para ser um consultor de viagens, é necessário manter-se 

atualizado, saber utilizar as ferramentas básicas do ramo, conhecer bem os 

produtos, além de possuir habilidades interpessoais. 

 Visto isso, nota-se que os consultores de viagens são a peça chave para o 

sucesso dessas empresas. Encontrar esses profissionais no mercado torna-se um 

desafio para os gestores. 

Para então recrutar e selecionar colaboradores que atendam as expectativas 

da organização é necessário que as agências de viagens organizem um processo 

seletivo, visando encontrar no mercado um consultor de viagens que possua as 
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características necessárias para atuação no cargo, alinhando seus valores à filosofia 

da empresa. 

Atrelado ao processo de seleção é importante que sejam adotadas práticas 

de treinamento e desenvolvimento que mantenham esse profissional em constante 

atualização das tendências do mercado (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

 Diante disso notou-se que o processo seletivo e o programa de treinamento 

são peças fundamentais para atrair os candidatos esperados e desenvolve-los da 

melhor forma. Considerando então a necessidade de um novo perfil de profissional 

nas agências de viagens, de que modo essas empresas estão realizando seu 

processo de recrutamento, seleção e treinamento? 

Visando responder essa questão, este trabalho tem por objetivo investigar 

como as agências de viagens de Niterói estão realizando seu processo de 

recrutamento, seleção e treinamento visto a necessidade de mudança do 

profissional que atua nesse setor. 

A fim de alcançar o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: analisar as expectativas dos selecionadores e o perfil desejado pelas 

agências no momento da contratação; pesquisar como é o processo do 

recrutamento e da seleção das agências de viagens; averiguar se existe e como é 

realizado o treinamento do novo funcionário; e finalmente, identificar se há uma 

preocupação por contratar um candidato com um perfil mais próximo ao agente de 

viagens ou consultor de viagens. 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa. Para apreender as informações necessárias, foi adotado como 

instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Após a coleta, os 

dados foram analisados qualitativamente e organizados em categorias que 

correspondem, inclusive, os objetivos específicos propostos nesta pesquisa. 

Além desta introdução, este trabalho de conclusão de curso está organizado 

em três capítulos. No primeiro capítulo é apresentado o histórico das agências de 

viagens no Brasil e no mundo; as principais transformações que ocorreram nesse 

setor, por conta dos avanços tecnológicos; as dificuldades enfrentadas por essas 

empresas; e o perfil do consultor de viagens. 

O segundo capítulo trata dos conceitos da aérea de gestão de pessoas, 

dando ênfase aos processos de recrutamento, seleção e treinamento. 
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Já o terceiro capítulo aborda a metodologia da pesquisa, as técnicas para 

coleta de dados e os resultados obtidos, que foram categorizados para auxiliar uma 

maior compreensão das informações apreendidas. 

Por fim, são colocadas as considerações finais do trabalho, ressaltando as 

principais contribuições do estudo, dificuldades encontradas no processo de 

elaboração e sugestões para pesquisas futuras. 
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1   AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

Para realização de uma viagem, o interessado precisa contratar alguns 

serviços, como por exemplo, comprar um bilhete aéreo, contratar um traslado do 

aeroporto até o hotel ou até mesmo obter um ingresso para um espetáculo. É 

possível que esses serviços sejam adquiridos por meio das agências de viagens, 

que comercializam esses produtos turísticos. 

Segundo Tomelin (2001), as agências de viagens e turismo servem como 

intermediárias e distribuidoras na prestação de serviços entre a oferta e a demanda, 

ou seja, entre aqueles que desejam viajar e aqueles que desejam receber os 

turistas, tornando-se, portanto, os principais ícones na distribuição dos produtos até 

o consumidor final.  

Nesse processo de aquisição do serviço turístico, o consumidor final é 

auxiliado por um agente de viagens que o orienta e oferece a melhor opção para ele 

de acordo com suas expectativas. 

Percebe-se, então, que o ramo de agenciamento está diretamente 

relacionado ao setor de serviços, que sobrevive por meio da prestação de um 

serviço de qualidade, fundamentalmente determinado pela percepção do cliente 

(LASHLEY; SPOLON, 2011). 

De acordo com Petrocchi e Bona (2003) e Lashley e Spolon (2011), por ser 

um segmento de serviços, apresenta características como intangibilidade, 

perecibilidade, heterogeneidade e sua produção e consumo são simultâneos. 

Essas características podem ser notadas nos serviços prestados pelas 

agências. No que se refere à intangibilidade, as agências tentam transparecer isso 

por meio das instalações, na receptividade e hospitalidade para com o cliente, já que 

seu produto não pode ser tocado, nem possui uma forma ou tamanho.  

Quando se afirma que um produto é perecível, quer dizer que ele não pode 

ser estocado. Essa situação demanda um gerenciamento eficiente por parte das 

agências de viagens, já que não é possível, por exemplo, estocar uma vaga de uma 

excursão. 

Com relação á heterogeneidade, a prestação de um serviço pode ser 

influenciada por outros fatores externos, fazendo com que cada serviço, seja 

prestado de uma forma diferente. 
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No que se trata da simultaneidade, é necessário que o cliente esteja 

presente no momento do fornecimento do serviço. Esse, por sua vez, interage e 

participa da produção do serviço.  

Esses fatores influenciam diretamente na qualidade do serviço, pois cada 

cliente pode receber um atendimento diferenciado. Isso vai depender daqueles que 

produzem o serviço e do comportamento de quem recebe o serviço.  

Logo, o negócio de agenciamento deve ser considerado, a princípio um 

processo para satisfazer o cliente, e não uma simples comercialização de produtos 

(PETROCCHI; BONA, 2003). 

Porém, até chegar ao que se tornou agenciamento nos dias atuais, que 

busca oferecer um atendimento individualizado, customizado, uma espécie de 

consultoria, alguns serviços básicos necessários para o avanço do turismo surgiram 

como, por exemplo, o desenvolvimento dos meios de transporte, mudanças 

relacionadas ao advento da internet e a globalização que, consequentemente, 

tornaram o consumidor muito mais crítico e astuto no momento da compra de um 

serviço.  

 

1.1   O SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

A origem das agências de viagens está atrelada a evolução história do 

turismo, ou seja, a necessidade que havia das pessoas se deslocarem, seja pelo 

cunho educativo, religioso ou comercial. O desenvolvimento do transporte na época, 

também foi de suma importância para que o mercado de agências de viagens 

despontasse, como afirma Tomelim (2001).  

O momento que marca o surgimento das agências de viagens, como 

empresa prestadora de serviços turísticos está relacionado ao surgimento das 

ferrovias no século XIX. Os avanços tecnológicos do período da Revolução Industrial 

foram facilitadores que ampliaram as condições da população de viajar de forma 

confortável e segura, tal como expõe Dias (2005). 

 
A sociedade toda esteve marcada pelas consequências desta melhora nos 
transportes nas áreas de comercio, indústria serviços e na realocação de 
mão de obra. As pessoas deixaram de trabalhar na terra e passaram a fazê-
lo nas indústrias de manufatura, depois nos transportes, especialmente na 
ferrovia, e finalmente, no setor terciário ligado a navegação. Apareceu uma 
classe média que passou a ter cada vez melhores salários, podendo pagar 
entretenimentos como futebol e corridas de cavalo (BARRETTO, 2001, p.6). 
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A era das ferrovias testemunhou a primeira grande explosão na demanda 

pelas viagens provocando grandes efeitos no país, na economia e nos hábitos 

sociais. A primeira ferrovia para passageiros (Liverpool e Manchester) foi inaugurada 

em 1830, na Inglaterra (LICKORISH; JENKINS, 2004). Foi a primeira linha ferroviária 

a preocupar-se mais com o passageiro do que com a carga (BARRETTO, 2001). 

O fato é que autores como Barretto (2001), Tomelin (2001), Dias (2005) e 

Lickorish (2004), citam Thomas Cook como sendo o primeiro agente de viagens. Ele 

que em 1841 organizou uma viagem de trem para os membros da Sociedade da 

Esperança, para participarem de um Congresso antialcoólico em Longhborough. 

Como ele era membro dessa mesma entidade que participou do encontro, fretou um 

trem para um grupo de 570 pessoas, sem a pretensão de obter nenhum benefício 

financeiro.  

Cook propôs à companhia ferroviária a cobrar apenas um shilling1 dos 

passageiros, levando em consideração que as tarifas de trem na época eram 

elevadas para os trabalhadores, mesmo em percursos curtos. Assim convenceu a 

companhia de trem que não teriam prejuízo com a viagem (REJOWSKI; PERUSSI, 

2008). 

A contribuição de Thomas Cook foi à 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 transporte e acomodação, ele conseguia atender uma 
demanda específica do mercado. Ele inventou um serviço essencial – um 
pacote ou excursão individual. Sua inovação foi copiada no mundo todo. 
Com essa invenção, ele, mas do que qualquer outro empresário contribuiu 
para mudar a imagem das viagens: de uma atividade necessária e nem um 
pouco aprazível, de uma tarefa árdua e voltada para a educação, para um 
prazer, um entretenimento e um novo conceito – „‟férias‟‟ (LICKORISH; 
JENKINS, 2004, p.30). 

 

Esse relato leva a perceber que Thomas Cook começa a ter uma visão 

organizada de como uma viagem pode ser estruturada em relação aos aspectos 

operacionais. Assim, o mercado de viagens começa a ganhar forma e surge 

concorrentes para essa nova maneira de desenvolver a atividade. 

Após essa viagem, Thomas Cook organizou mais outras três com o mesmo 

cunho. Em 1846, realizou uma viagem de Londres a Glasgow (Escócia) com 800 

pessoas utilizando os serviços de guia turísticos. Durante essa época surge o 

                                                
1
 Antiga unidade monetária inglesa que valia a vigésima parte da libra esterlina. Significado da 

palavra. Disponível em: http://www.significadodepalavra.com.br/Shilling. Acesso em: 29 ago. 2015. 

http://www.significadodepalavra.com.br/Shilling
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turismo coletivo ou a excursão organizada como cita Barretto (2001), até que em 

1851, Tomas Cook funda a Thomas Cook & Son em Leicester.    

Durante esse período, Cook realizou outras grandes viagens como a ida á 

Feira Industrial do Hyde Park em Londres, que levou cerca de 165 mil 

excursionistas, oferecendo transporte e alojamento; organizou a ida de 35 turistas 

com uma programação completa para o Estados Unidos, em 1865; e levou um grupo 

de 9 pessoas para dar a volta ao mundo, em 1872, como aponta Tomelim (2001). 

Outras contribuições de Thomas Cook foram: a criação do voucher hoteleiro, 

inovação essa que contribuiu para o desenvolvimento do turismo; criação do 

primeiro itinerário oficial descritivo de viagem, preparado de forma profissional e a 

realização de um tour com participação de guias de turismo (DIAS, 2005).  

Complementando, Barretto (2001, p.52) relata: 

 
As inovações de Cook marcam a entrada do turismo na era industrial, no 
aspecto comercial. No social, promoveu um significativo avanço, pois seu 
sistema permitiu que as viagens ficassem mais acessíveis para os 
chamados segmentos médios da população. 

 

No decorrer dos anos, mais de 30 mil bilhetes haviam sido vendidos pela 

Thomas Cook & Son. Consequentemente, sua empresa cresceu e no ano de seu 

falecimento a empresa possuía 84 escritórios e 85 agências ao redor do mundo, 

sendo considerada a mais importante da época, como relatam Rejowski e Perussi 

(2008). 

Além das agências de Thomas Cook, novas agências são criadas em toda 

parte do globo, podendo ser destacada a agência de Massimiliano Chiari que 

recepcionava turistas estrangeiros em Milão; a La Compagnie des Wagons na 

Bélgica que comercializava bilhetes ferroviários; e o Banco Marsans de Barcelona 

que antes de dedicar-se ao segmento de operação, dedicava-se as operações 

bancárias e de câmbio, dentre outras citadas por Rejowski e Perussi (2008).  

Essa expansão de agências de viagens no século XIX também pode ser 

notada no continente americano. Em 1898 é fundada a primeira agência no Estados 

Unidos nominada Ask Mr. Foster, que em pouco tempo se expandiu por toda a costa 

do país. Já na América do Sul, várias filiais da Thomas Cook & Son, foram fixadas 

na Argentina (REJOWSKI; PERUSSI, 2008).  

Conforme Acerenza (1990, p.23) citado por Rejowski e Perussi (2008), em 

1878 havia um total de 250 agências de turismo no mundo todo. Esse fenômeno 
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provocou a criação de uma Federação Internacional de Agências de Viagem (IFTA – 

International Federation Of Travel Agencies). 

No início do século XX, o surgimento do automóvel permitiu ampliar ainda 

mais o número de pessoas que viajavam. Entre as décadas de 20 e 40 as pessoas 

começaram a utilizar mais o automóvel por ser um meio de transporte mais rentável 

do que as passagens de trem, o que deu início ao turismo de circuitos, como cita 

Dias (2005).  

A partir de 1925, surgem na Europa as primeiras excursões de ônibus 

organizadas pelas agências de viagens que se especializavam nesse tipo de tour. 

Essa procura por viagens organizadas ocasionou no aparecimento das operadoras 

turísticas que, por sua vez, organizavam e operavam essas viagens, enquanto as 

agências de viagens divulgavam o produto, como mencionam Rejowski e Perussi 

(2008).  

Entretanto, entre 1939 a 1945 ocorre a Segunda Guerra Mundial. Durante 

esses anos, o turismo ficou praticamente paralisado. Todavia, ao longo desse 

tempo, o transporte aéreo se demonstrou muito eficiente. No final da guerra foi 

criada a IATA (International air Of Transport Association) que regulou o direito aéreo 

no turismo. Surge assim, a era da aviação no turismo (REJOWSKI; PERUSSI, 

2008). 

Em 1949 foi vendido o primeiro pacote aéreo, e a partir de 1957 o turismo 

aéreo começou a ser preferido ao turismo de cruzeiro pelo tempo ganho no 

deslocamento e pela introdução das tarifas turísticas e econômicas por avião 

(BARRETTO, 2001). 

Durante esse processo, muitas agências de viagens se vincularam as 

companhias aéreas. Isso ocorreu, pois o número de filiais de companhias aéreas era 

menor do que a demanda. A solução encontrada foi intermediar as vendas de 

passagens aéreas, por meio das agências de viagens (REJOWSKI; PERUSSI, 

2008). 

Com o crescimento do número de agências de viagens, estas começaram a 

se organizar em entidades de classe nacional. Com isso, a IFTA foi substituída pela 

UFTAA – Federação Universal das Associações das Agências de Viagens 

(REJOWSKI; PERUSSI, 2008). 

A partir da década de 70, o setor de agenciamento começa a se preocupar 

com as técnicas de marketing com enfoque no produto turístico e na padronização 
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da oferta. Já a década de 90, foi marcada por um mercado cada vez mais 

competitivo, que desenvolvia produtos diferenciados para os seus clientes e 

introduziam o uso de novas tecnologias no ramo, como relatam Rejowski e Perussi 

(2008).  

Essas novas mudanças influenciaram a forma de trabalho das agências de 

viagens no século XXI, pois agora elas tinham que lidar com um mercado cada vez 

mais competitivo, com a redução das comissões e principalmente com a era da 

internet. 

 

1.2 FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS NO BRASIL 

 

No Brasil não se sabe precisar com exatidão quando surgiu a primeira 

agência de viagens. Rejowski e Perussi (2008) afirmam que antes do surgimento da 

aviação, já existiam empresas no Brasil que comercializavam passagens de navios. 

Mas, somente na primeira metade da década de 1940 que a atividade começou a 

ser oficialmente exercida, tendo um crescimento efetivo do setor de viagens no país 

a partir da década de 1950. Esse crescimento trouxe junto o turismo de massa. 

As principais agências de viagens que despontaram na década de 60 até o 

início do século XXI foram a CVC, Soletur e Stella Barros (REJOWSKI; PERUSSI, 

2008).   

No início da década de 80, essas empresas começaram a investir ainda 

mais no mercado do turismo. Nessa mesma época, houve um crescimento elevado 

do número de agências de viagens de turismo no Brasil, por conta do Decreto nº 

2.294 que autorizava o exercício e a exploração de atividades e serviços turísticos 

no Brasil, como evidenciam Rejowski e Perussi (2008). 

Entretanto, juntamente com esse crescimento, veio o amadorismo por parte 

de muitas empresas que não tinham condições mínimas para atuarem no mercado, 

oferecendo um serviço de qualidade (REJOWSKI; PERUSSI, 2008). 

Visto essa nova fase que o ramo de agenciamento enfrentava, percebeu-se 

a necessidade da criação de uma associação que fomentasse o mercado do 

turismo. Foi criada então em 1989 a BRAZTOA (Associação Brasileira das 

Operadoras de Turismo). Vale ressaltar que antes da criação da BRAZTOA já existia 

a COBRAT (Câmara dos Operadores Brasileiros de Turismo). Em 1994 essas 

instituições se uniram (REJOWSKI; PERUSSI, 2008).  
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 Durante a década de 90 o setor foi influenciado pelo momento econômico 

que o país vivenciava. Em 1994, foi firmado o Plano Real que provocou algumas 

mudanças no ramo. Nesse momento, as empresas precisavam lidar com a receita 

inflacionada, variação cambial, taxas de juros e redução das passagens aéreas o 

que acarretou na diminuição das comissões e, consequentemente, afetou os lucros 

das empresas (REJOWSKI; PERUSSI, 2008). 

Em 1999, o Brasil passa por uma crise que afeta o turismo. Com uma forte 

variação cambial, as viagens aéreas internacionais se tornaram mais caras para os 

brasileiros. Para lidar com essa situação, as companhias aéreas foram obrigadas a 

diminuir suas tarifas com o intuito de equiparar os preços ao do real dos anos 

anteriores. Para superar essa crise econômica, as agências e operadoras 

começaram a investir fortemente no turismo nacional. Porém, nem todas sobreviram 

a essa fase econômica (REJOWSKI; PERUSSI, 2008). 

Outra questão que afetou o mercado das agências de viagens foi o atentado 

terrorista em 2001, nos Estados Unidos. O turismo no Brasil e no mundo foi 

prejudicado. Os turistas ficaram receosos em viajar, o que influenciou totalmente no 

volume de vendas das agências de viagens e provocou a falência de grandes 

empresas como a Soletur e a Stella Barros, que já enfrentavam grandes dificuldades 

financeiras (REJOWSKI; PERUSSI, 2008). 

Passado o período de crise, o setor de agenciamento volta a crescer, 

especialmente entre os anos de 2002 e 2005. A maioria das agências se 

concentrava na região sudeste, enquanto a região norte apresentava os menores 

índices de empresas, conforme nota-se na tabela 1. 

 

Tabela 1 Agências de turismo por região do Brasil entre 2002 e 2005. 

REGIÃO 2002 2003 2004 2005 

Norte 291 326 380 415 

Nordeste 1.117 1.146 1.346 1.449 

Centro-Oeste 638 683 770 826 

Sudeste 3.846 3.766 3.845 4.223 

Sul 2.004 2.003 2.080 2.217 

Total 7.896 7.924 8.421 9.130 

Fonte: EMBRATUR / Ministério do Turismo, 2006, p.199. 



18 
 

Embora tenha ocorrido um crescimento quantitativo das agências de viagem, 

este setor passou a enfrentar novos desafios. Com a globalização e o advento da 

internet, as pessoas passaram a ter acesso à informação de uma forma muito rápida 

e prática. Logo, esse mercado começa a perceber a necessidade de se adaptar às 

novas tendências (REJOWSKI; PERUSSI, 2008).  

Mesmo com os novos desafios, o número de agências de viagens no Brasil, 

continuou aumentando, conforme é possível perceber na tabela 2. 

 

Tabela 2 Agências de turismo cadastradas no Ministério do Turismo, 2009-2010. 

REGIÃO 2009 2010 

Norte 556 566 

Nordeste 1.716 1.782 

Centro – Oeste 948 970 

Sudeste 4.952 5.103 

Sul 2.365 2.371 

Total 10.537 10.792 

Fonte: EMBRATUR / Ministério do Turismo, 2010. 

 

Vale ressaltar que os dados apresentados pelo Ministério do Turismo não 

mencionam quantas dessas agências de turismo, seriam agências de viagens e 

agências de viagens e turismo, ou seja, não existe uma distribuição por categoria, 

como questionam Rejowski e Perussi (2008). 

Essa lacuna também pode ser percebida não somente nesses dados, mas 

também no que diz respeito à tipologia desse setor. Percebe se que a legislação ao 

longo dos anos utilizou-se de uma nomenclatura genérica para categorizar essas 

instituições (TOMELIM, 2001). 

Em 1980 foi publicado o Decreto nº 84.934, regido pela EMBRATUR que 

definia uma tipologia básica entre agências de viagens e agências de viagens e 

turismo. Esse decreto regulamenta e delibera as atividades das agências (BRAGA, 

2008). 

Conforme o Decreto nº 84.934/1980 as agências de viagens podem prestar 

serviços de recepção ao turista; operação de viagens e excursões individuais ou 

coletivas; venda comissionada ou intermedição remunerada; representação de 
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empresas transportadoras, de hospedagem, entre outras. Podem ainda prestar em 

caráter privativo, legalização de documentos para viajantes, reserva e venda de 

ingressos, desembaraço de bagagem, operações de cambio e outros serviços 

especificados pelo Conselho Nacional de Turismo (CNTur), como explica Braga 

(2008). 

O que difere as agências de viagens das agências de viagens e turismo são 

as questões geográficas. Entende-se que as agências de viagens podem operar 

excursões nacionais e em países da América do Sul, desde que a maior parte do 

roteiro seja realizada no Brasil, enquanto as agências de viagens e turismo podem 

realizar excursões em qualquer parte do mundo, conforme explica Braga (2008). 

Assim como afirma Tomelim (2001), essa legislação não dá conta da 

realidade do mercado atual de viagens nacionais e internacionais. O autor ainda 

ressalta que atualmente não há fiscalização nos serviços dessas empresas, o que 

coloca em conflito essa categorização. Além disso, como enfatiza Braga (2008), não 

há uma divisão coerente entre as agências de caráter emissivo ou receptivo. 

Por conta disso, em 2005 foi criado um novo Decreto Federal nº 5.406, que 

estabeleceu uma nova nomenclatura. As agências de viagens e turismo passaram a 

ser denominadas operadoras turísticas, que tem por objetivo desenvolver pacotes 

turísticos. Já as agências de viagem realizam a conexão entre o consumidor e os 

produtos turísticos. No entanto, as duas se enquadram na categoria de agências de 

turismo (BRAGA, 2008). 

Em 2014 uma nova lei é sancionada pela então presidente, que dispõe a 

respeito das atividades das agências de turismo. Segundo Artigo 3º da lei 12.974 é 

privativo as agências de turismo: venda comissionada ou intermediação remunerada 

na comercialização de passagens, passeios, viagens e excursões; assessoramento, 

planejamento e organização de atividades relacionadas à execução de viagens 

(BRASIL, 2014). 

Além dessas, de acordo com o Artigo 4º da lei 12.974, as agências também 

podem exercer sem caráter privativo a obtenção e legalização de documentos para 

viajantes, transporte turístico de superfície; intermediação remunerada de serviços 

de carga; venda de livros, revista e artigos; assessoramento e organização de 

atividades relacionadas a feiras, exposições, congressos e eventos similares, entre 

outras atividades destacadas no artigo (BRASIL, 2014). 
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 Ainda na atual legislação, as agências continuam sendo classificadas em 

duas categorias: agências de viagens e agências de viagens e turismo, sendo que 

as agências de viagens e turismo podem utilizar a denominação operadora turística. 

Em função da subjetividade da nomenclatura das agências no Brasil, alguns 

pesquisadores sugerem uma reformulação nas tipologias adotadas no país. Tomelim 

(2001) sugere a aplicação do modelo formulado e apresentado por Acerenza (1992), 

por ser uma terminologia que caracteriza a maioria das empresas que existem 

atualmente: 

 Agências de Viagens Detalhistas: Empresas que revendem viagens com 

roteiros já estabelecidos por agências de viagens maioristas ou operadoras 

de turismo; 

 Agências de Viagens Maioristas: Realização a confecção de pacotes que 

são repassados para as agências de viagens detalhistas para a venda ao 

consumidor final. Geralmente essas empresas não realizam a venda para o 

consumidor final; 

 Agências de Viagens Tour Operatours: São conhecidas também como 

operadoras de turismo. Essas por sua vez confeccionam seus programas e 

os operam com seus próprios equipamentos. Elas também comercializam 

seu produto para o consumidor final por meio dos seus escritórios locais; 

 Agências de Viagens Receptivas: Essas agências prestam serviços para as 

operadoras de turismo e demais agências, como por exemplo, a realização 

de tours, traslado e assessoria ao turista no destino; 

 Agências de Viagens e Turismo Consolidadora: Agências credenciadas 

pelas companhias aéreas, responsáveis pela a emissão de bilhetes aéreos. 

A mesma presta serviços às agências de viagens e turismo; 

 Agências de Viagens e Turismo Escola: Empresas laboratórios, localizadas 

nas instituições de ensino superior em Turismo, que tem como finalidade 

desenvolver ações didático-pedagógicas e aprimorar as habilidades dos 

discentes. 

 

Após a descrição do modelo proposto percebe-se que, mesmo com as 

modificações nas regulamentações teóricas e burocráticas, ainda existe uma 
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carência na legislação que rege o setor, o que acarreta na sua auto-regulamentação 

e dificulta a fiscalização desse mercado, como avalia Tomelim (2001). 

No que diz respeito à estrutura, organização e funcionamento dessas 

empresas Tomelim (2001, p.27) enfatiza:  

 
Dependendo da tipologia e da atuação da agência de viagens e turismo no 
mercado de viagens em que está inserida, a empresa terá que definir 
adequadamente a sua estrutura, tipo e matriz de serviços, 
consequentemente organização estrutural e funcionamento integrado com 
os provedores de serviços turísticos.  

 

Os provedores de serviços turísticos (transportadoras terrestres e aéreas, 

hotéis, empresas de serviço receptivo, locadoras de veículos, seguradores) 

conforme mencionado, formam o trade turístico. Sua relação com as agências de 

viagens é impulsionada como uma rede de distribuição para o consumidor final 

desses serviços. 

As agências de viagens, por sua vez, geram receita por meio do 

comissionamento que é concedido por essas empresas. No entanto, esse modo de 

geração de renda passou por algumas transformações ao longo dos anos, 

principalmente influenciado pelo setor das companhias aéreas. 

Conforme explica Dantas (2002, p.22): 

 
As agências de viagens indicam os prestadores de serviços turísticos aos 
clientes e, no ato da comercialização, recebem uma remuneração 
estipulada pelo mercado, em função do serviço prestado, ou seja, da 
intermediação. Essa remuneração se denomina comissão, que é autorizada 
pela EMBRATUR com base no decreto nº 84.934. Por ser uma atividade 
legalizada pelo Governo Federal, esta comissão gera nota fiscal e, 
consequentemente, impostos Federal e Municipal. 

 

Por serem intermediadoras, essas agências possuem diversos tipos de 

fornecedores, para atender as necessidades de cada cliente. Comumente esses 

fornecedores estipulam uma porcentagem que será paga às agências de viagens. 

Esse valor geralmente já está embutido na tarifa do produto final.  

É importante ressaltar que parte dessa porcentagem muitas vezes é 

direcionada para alguns custos que a empresa teve, como comunicação com o 

cliente, transações bancárias, custo do funcionário, entre outros, ou seja, a receita 

gerada pelo comissionamento acaba sendo bem inferior se forem levados em 

consideração esses gastos que a empresa tem que arcar. 
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Por conta disso, um volume maior de vendas acaba sendo a melhor solução 

para essas empresas se manterem no mercado. Porém, Santos (2008) afirma que 

esse modelo de remuneração está em decadência, em consequência da dinâmica 

do processo de desintermediação. 

Uma nova tendência que surge no mercado e já está sendo adotada em 

alguns países, como afirma Dantas (2002), é a cobrança de uma taxa pelo serviço 

de informações prestadas ao cliente que no final da compra pode ser descontada. 

Em meados da década de 70, as agências de viagens detinham o acesso à 

informação por meio dos canais de distribuição global de produtos, conhecidos como 

GDS, que disponibilizam horários dos voos, tarifas, opções de hotéis, dentre outras 

informações necessárias para o viajante. Entretanto, com o advento da internet, 

essas informações ficaram acessíveis aos consumidores, reconfigurando a 

distribuição desses produtos (GUIMARÃES; BORGES, 2008). 

Uma amostra disso é a criação dos sites das companhias aéreas. Essas 

criaram um canal direto com os consumidores, facilitando assim a emissão de 

passagens aéreas e eliminando o processo de intermediação que é realizado pelas 

agências. 

Ao eliminar os intermediários, os produtores deixam de remunerá-los 
cortando gastos com comissionamento e atingindo o público-alvo de 
maneira direta por meio da internet, ou seja, vendendo seu produto direto 
ao consumidor final, as empresas produtoras deixam de comissionar às 
agências de turismo, reduzindo custos operacionais (SANTOS, 2008, p.47). 

 

O e-commerce então se torna um desafio para as agências de viagens que, 

além de terem outras agências como seus concorrentes diretos, passam a enfrentar 

também o mercado virtual, que traz comodidade e alta competitividade de preços 

para o consumidor final. 

Por conta disso, é necessário que as agências de viagens passem por uma 

série de adequações relacionadas à globalização, questões econômicas, sociais, 

políticas e, principalmente, tecnológicas que interferem diretamente nos 

relacionamentos comerciais, entre todo o trade turístico, conforme argumenta 

Santos (2008). 
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1.3   AS AGÊNCIAS DE VIAGENS DO SÉCULO XXI E OS NOVOS DESAFIOS 

 

No que diz respeito aos avanços tecnológicos nota-se que a internet passou 

a ser uma nova realidade vivenciada pelo setor. Como citam Guimarães e Borges 

(2008), inicialmente as agências de viagens viam a internet como uma grande 

ameaça tendo em vista o potencial que a rede traz de desintermediação dos 

negócios. Contudo, com o passar do tempo, essa tecnologia agregou valor aos 

negócios e trouxe muitos benefícios para o setor.  

Como informa Tomelim (2001), as agências passam a ter acesso a um 

grande volume e variedade de informações por meio da internet, de um modo rápido 

e prático que supera qualquer meio de comunicação. 

O agente tem acesso a mapas, temperatura, moeda, pode visualizar o 

interior de uma unidade habitacional, obter informações sobre teatros, restaurantes, 

entre outros. Essas informações utilizadas a favor do agente faz com que ele 

conheça melhor o produto que está vendendo e possa indicar com maior segurança 

ao seu cliente. 

Desse modo, identifica-se a importância de cada vez mais este setor estar 

diretamente ligado às tendências globais que movimentam e influenciam o mercado 

e seus consumidores, que estão cada vez mais exigentes. 

 
O consumidor de produtos turísticos nos dias de hoje teve seu perfil 
modificado, transformando-se em um cliente muito mais exigente e que traz 
consigo uma bagagem muito maior de conhecimento e informações, 
disponíveis não só na mídia eletrônica como também na audiovisual, além 
de contar com guias e roteiros que são publicados periodicamente na mídia 
impressa (SANTOS E MURAD JUNIOR, 2008, p.112). 

 

Para o setor do turismo a internet torna-se um recurso essencial, visto o 

novo estilo de vida que a sociedade adotou. O desafio dos agentes de viagens se 

torna muito mais complexo, pois aquele serviço oferecido no século passado 

encontra-se obsoleto. É necessário, que sejam adotadas novas estratégias para 

conquistar o público. 

Em termos mercadológicos, como cita Tomelim (2001), as agências estão 

adquirindo definições próprias para a sobrevivência no mercado, em forma de 

fusões, redes, franquias ou até mesmo agências virtuais, como processo de 

reintermediação. Segundo o autor, esses fatores estão levando o mercado de 

viagens a assumir uma forma de consultor, onde o comissionamento dá espaço à 
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cobrança de taxas como honorários por serviço prestado ao cliente, valorizando a 

personalização do serviço. 

Como evidencia Montanarin (2002) citado por Menezes e Staxhyn (2011), 

essa tendência já está sendo adotada em alguns países na Europa e nos Estados 

Unidos, contudo no Brasil o termo consultor de viagens ainda encontra-se em fase 

de crescimento e valorização. 

No Brasil, existe a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) que 

classifica o agente de viagens, consultor de viagens e coordenador de viagens como 

sendo o mesmo profissional, ou seja, não há uma diferenciação, sendo sua principal 

função montar e vender pacotes de produtos turísticos (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2016). 

Alguns profissionais estão usando o termo “consultor” sem possuir 

especialização necessária para essa função e também sem saber o real significado 

do mesmo. Por outro lado, aqueles que possuem tal especialização, ainda não estão 

sendo devidamente reconhecidos (MENEZES; STAXHYN, 2011). 

Lidar então com esse novo cenário requer uma mudança no perfil do 

atendente, que deixa de ser intermediador de produtos e passa a ser um profissional 

extremamente conectado ás mídias digitais, capaz de identificar as necessidades do 

seu cliente de forma rápida e precisa, uma vez que nos dias atuais o consumidor 

está muito menos disposto a esperar, como afirmam Guimarães e Borges (2008). 

Esse profissional agora denominado consultor, não realiza somente a venda 

de um produto, ele dá orientação ao cliente, assessora, aconselha e mostra qual a 

melhor alternativa, ou qual o melhor destino, dentro dos desejos e perfil do cliente, 

diferenciando-se do seu antecessor, o agente de viagens (MENEZES; STAXHYN, 

2011). 

Logo, saber identificar a necessidade do cliente é um desafio, como 

apresenta Dantas (2002, p.60): 

 
O atendente deve ter capacidade para identificar a motivação, a percepção, 
a experiência anterior do cliente e as suas convicções e atitudes 
consideradas como fatores psicológicos. Ele deve, além disso, saber 
analisar os fatores demográficos do cliente, como idade, ocupação e 
condição econômica; fatores pessoais e também sociais e culturais como 
grupo familiar. Esses cuidados levarão o cliente a se sentir tranquilo e 
valorizado para tomar a decisão de compra. 
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Do mesmo modo que a tecnologia gerou um novo estilo de vida, percebe-se 

que os turistas têm dificuldade de encontrar aquilo que desejam, diante das várias 

opções oferecidas, nos variados sites e links correspondentes. É, portanto, esse tipo 

de atendimento que o consultor de viagens deve focar (GUIMARÃES; BORGES, 

2008). 

Muitas pessoas acabam sobrecarregadas com o volume de informações 

disponíveis na rede e desejam que as questões sejam resolvidas rapidamente. Por 

isso, é importante que o profissional esteja atento às necessidades desse indivíduo, 

esteja pronto para esclarecer as dúvidas, pesquisar alternativas e prestar um 

atendimento diferenciado, visando à fidelização desse cliente. 

É relevante então que o atendente saiba navegar pela internet e encontrar 

informações seguras e confiáveis, uma vez que existem muitas informações 

errôneas na rede, como evidenciam Santos e Murad Junior (2008). 

Além do fato da sobrecarga de informações, os clientes também procuram 

algo que a rede não oferece: o contato humano, a experiência, a atenção e a 

criatividade de profissionais especializados que orientam e aconselham esses 

consumidores, como afirma Montanarin (2002), citado por Menezes e Staxhyn 

(2011). 

Cada vez mais o cliente deseja que o agente de viagens não seja somente 

um articulador do processo construtivo da viagem, mas que ele participe ativamente 

na realização do sonho de quem contrata uma viagem (TOMELIM, 2001). 

Para que o atendente seja competente e desenvolva seu trabalho junto ao 

cliente (usuário e/ou decisório), é necessário que esse profissional conheça os 

fatores que influenciam o comportamento do consumidor, que podem ser 

psicológicos, pessoais, sociais e culturais (DANTAS, 2002). 

O que muitas vezes parece ser uma simples compra de uma viagem torna-

se algo mais complexo, pois envolve o relacionamento entre pessoas. Em algumas 

situações, o atendente foge da espera do produto e serviço e passa para uma esfera 

mais emocional, o que acentua a confiança do cliente na empresa, sendo um 

importante passo para fidelização, como esclarece Guiacomini Filho (1997). 

Portanto, é essencial que esse profissional reconheça o perfil de cada cliente 

para assim prestar um serviço personalizado e de qualidade. Também é necessário 

que o mesmo se mantenha atualizado e domine a rede de informações colocada a 

sua disposição. 
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Menezes e Staxhyn (2001, p.391) consideram que: 

 
Em geral, as competências dos agentes de viagens continuam sendo as 
mesmas de antes, o planejamento e organização de viagens, mas agora 
com ênfase na qualidade do atendimento e ampliação de seus 
conhecimentos e capacidade de inovação e criação de estratégias que 
venham a atender, conquistar e fidelizar os clientes. A partir deste novo 
cenário, os agentes devem atentar-se para como devem se comportar 
diante dos novos consumidores, fortalecendo suas habilidades 
interpessoais. Possuindo essas atribuições e esse diferencial, é que o 
agente evolui surgindo um novo profissional, o consultor de viagens. 
 

Diante disso, Dantas (2002) declara que é importante ter uma visão 

estratégica e investir nos funcionários por meio de formação, treinamento, 

possibilitando a eles a aquisição de competências e elementos necessários para a 

atuação no mercado. 

Alguns fatores são apresentados como básicos para que o atendente 

conquiste a confiança do consumidor, como cita Dantas (2002), o mesmo precisa 

ser educado, simpático e cortez. Giacomini Filho (1997) complementa afirmando que 

esse profissional necessita ter uma apresentação correta, incluindo boa dicção, 

higiene corporal, trajes adequados ao ambiente de trabalho, postura profissional, 

conhecimento operacional, entre outros. 

É necessário ressaltar que para lidar com pessoas, além dessas 

características é preciso ter algumas habilidades interpessoais, ou seja, capacidade 

de transformar ideias em palavras, ouvir, dar apoio, ou discordar de uma forma 

razoável, o que resultará numa consultoria eficaz, como enfatiza Tomelim (2001). 

Analisando essa questão, percebe-se que o gestor no momento da 

contratação de um funcionário deve levar em consideração esses pontos, visto que 

sua atuação impacta diretamente no resultado da empresa. Ele é o responsável por 

fazer o primeiro contato com o cliente e apresentar os produtos e serviços. 

Como disserta Dantas (2002), a qualidade dos recursos humanos é 

primordial para a sustentabilidade de uma empresa, pois é com o atendimento que 

as agências de viagens se viabilizam financeiramente. 

Logo, a contratação de colaboradores para a empresa, deve ter critérios 

alinhados à visão da empresa, de modo que ela consiga obter o sucesso desejado, 

e assim conquiste e fidelize o cliente. 
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2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

O setor terciário lida diretamente com pessoas que buscam um atendimento 

de qualidade, e os funcionários da empresa são os responsáveis pela satisfação dos 

clientes, ou seja, os colaboradores são a fonte de vantagem competitiva de uma 

organização (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

O contato entre o público e os funcionários é mais próximo, logo os clientes 

priorizam a qualidade do serviço como fonte de sua satisfação, que será avaliada de 

acordo com a consistência do produto e o sentimento reconhecido entre ambos, 

como descrevem Lashley e Spolon (2011). 

Dessa forma, os funcionários devem estar preparados para desempenhar 

com qualidade o seu papel, fazendo com que a experiência do cliente seja positiva.  

Devido à importância do funcionário dentro da organização, é importante que 

o gestor dedique um tempo recrutando funcionários capazes de incorporar os 

sentimentos e emoções necessários para dar ao cliente o serviço que ele espera 

receber (LASHELY; SPOLON, 2011). 

Para gerenciar essas pessoas é necessário adotar algumas técnicas, 

estratégias e políticas que desenvolvam o comportamento humano, de modo que os 

mesmos alcancem de forma sinérgica os objetivos da empresa. 

 
Para obter vantagem competitiva e mantê-la, cada empresa traça suas 
estratégias e gerencia as fontes que lhe dão origem. Entre essas fontes, 
destaca-se a capacidade das pessoas, que será transformada em trabalho 
e, consequentemente, em algum tipo de produto (ZACCARELLI; TEIXEIRA, 
2008, p.115). 

 

Visando administrar esses recursos, a área de gestão de pessoas busca 

fomentar a cooperação dos indivíduos que atuam nas empresas para que eles 

alcancem os objetivos organizacionais e individuais, como afirma Gil (2014). 

Ao longo dos anos a área, atualmente conhecida como gestão de pessoas, 

sofreu algumas transformações que foram reflexo da evolução da sociedade e das 

organizações. Essas mudanças ficaram marcadas principalmente pelas 

modificações que ocorreram na nomenclatura do setor.  

Na Era Industrial, que começa a partir do século XVII, o modelo artesanal é 

substituído pelo modelo industrial, modificando o processo produtivo e influenciando 

diretamente nos padrões sociais e na economia (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 
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Taylor, Fayol e Ford foram responsáveis pelo surgimento do movimento da 

administração científica, que tinha por objetivo proporcionar fundamentação 

cientifica as atividades administrativas (GIL, 2014). 

Nesse período, o trabalhador era somente um instrumento destinado ao 

alcance dos objetivos organizacionais. O funcionário deveria apresentar boas 

condições físicas, as quais permitissem cumprir sua função apresentando alto 

desempenho (MARRAS, 2009). 

Como citam Teixeira e Zaccarelli (2008), durante essa época surge a 

convicção de que existe one best way, ou seja, o local e tempo exato para a 

produção, visando a otimização e eficiência na produtividade, o que nos leva a 

perceber que nesse momento o ponto principal era a racionalização do trabalho. 

Vale ressaltar que os funcionários trabalhavam em um ambiente precário 

com condições insalubres, suportavam longas horas de trabalho, desempenhavam 

suas funções em ambientes inseguros e sofriam com o cansaço físico (TANKE, 

2004). 

Cabia ao chefe de pessoal controlar as entradas e saídas, pagamentos, 

vales, descontos, informar eventuais irregularidades e advertir os faltosos. Percebe 

que nessa fase não existe uma estrutura bem definida do setor, apenas uma figura 

de confiança que desempenhava ações punitivas e disciplinadoras, como explica 

Marras (2009). Este sujeito era denominado de personnel office, mais popularmente 

conhecido como capataz, e era ele quem representava o chamado Departamento 

Pessoal (FISHER, 2002). 

Após a Era Industrial, em meados do século XX surge a Era Pós Industrial, 

que mantém a industrialização, mas diferencia-se pelo número de pessoas 

presentes no setor de serviços, como destacam Teixeira e Zaccarelli (2008). Neste 

momento os bens tangíveis dão espaço aos bens intangíveis. 

Com essa evolução começam a surgir novos competidores, o que faz com 

que as empresas sejam mais inovadoras, prezem pela qualidade e baixo custo. 

O novo modelo de produção centra-se na produção flexível, no trabalho 

intelectual, na utilização de times de trabalho e não mais no trabalho individual. O 

ser humano passa a ser reconhecido como um ser social, capaz de trabalhar em 

grupo (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

As relações humanas no trabalho tornam-se fatores de relevância na 

produtividade, como afirma Gil (2014, p.19): 
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A descoberta da relevância do fator humano na empresa veio proporcionar 
o refinamento da ideologia da harmonização entre o capital e trabalho 
definida pelos teóricos da Administração Científica. Com efeito, pode-se 
dizer que as Relações Humanas constituem um processo de integração de 
indivíduos numa situação de trabalho, de modo a fazer que os 
trabalhadores colaborem com a empresa e até encontrem satisfação de 
suas necessidades sociais e psicológicas. 

 

O movimento das relações humanas trouxe um desafio à função de chefe 

pessoal, pois agora a proposta era eliminar os conflitos, aumentar a produtividade e 

seus respectivos custos, além de preocupar-se com o individuo e suas necessidades 

diferentemente do que era realizado, como evidencia Marras (2009). 

Após a Segunda Guerra Mundial, verificou-se notável aumento do poder dos 

sindicatos de trabalhadores, o que gerou mudanças significativas na administração 

das empresas que passaram a se preocupar mais com as condições de trabalho e 

com a concessão de benefícos aos seus funcionários, conforme explica Gil (2014). 

Esse processo deu origem ao departamento de relações industriais. 

A partir da década de 60 desponta a Administração de Recursos Humanos 

que substitui as expressões de Relações Industriais e Relações Humanas. O 

aparecimento desse termo deve-se a introdução da Teoria Geral dos Sistemas2, 

como menciona Gil (2014). 

Essa teoria contribuiu ao ponto de torna-se comum à classificação das 

atividades administrativas em sistemas: produção, comercialização, de recursos 

humanos, entre outros, ou seja, a organização é entendida como um sistema 

constituído por elementos que interagem entre si para o funcionamento coordenado 

e organizado da estrutura (GIL, 2014). 

Segundo Tanke (2004), o departamento de recursos humanos passa a ter a 

função de conhecer as necessidades de sua equipe de trabalho e ter consciência de 

que a satisfação dessas necessidades era uma função importante do departamento. 

Torna- se importante também selecionar profissionais que se enquadrem na cultura 

da empresa, além de possuir atributos, requisitos e conhecimentos necessários para 

desempenhar com êxito suas funções. 

  Contudo, em meados da década de 80, o termo Gestão de Pessoas é 

criado para substituir a expressão Recursos Humanos. Esse termo foi criticado pela 

academia, pois era muito restritivo e de certo modo comparava as pessoas a outros 

                                                
2
 A Teoria Geral dos Sistemas tem origem nos estudos do biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy 

(1901 -1972). (GIL, 2008). 
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recursos como, por exemplo, os recursos materiais e financeiros, como evidencia Gil 

(2014). 

Inicia-se então a Era Informacional, em que o capital pode ser gerenciado a 

todo o momento, os recursos humanos tornam-se globais e o processo produtivo 

incorpora partes produzidas em diversos locais no mundo como destacam Teixeira e 

Zaccarelli (2008). 

Nesta fase as empresas sofrem com as transformações tecnológicas, a 

globalização e a competitividade. Devido a isso, é necessário que algumas 

organizações passem por um processo de reestruturação para se adequarem as 

novas mudanças. 

 
A tecnologia da informação torna-se o ingrediente decisivo do processo de 
trabalho porque dela depende a capacidade de inovação, a correção de 
erros e a geração de feedback, durante a execução, fornecendo a 
infraestrutura para flexibilidade e adaptabilidade ao longo gerenciamento do 
processo produtivo (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008, p.6). 

 

Segundo Gil (2014), a tendência é que as empresas comecem a reconhecer 

o empregado como parceiro, já que todo o processo produtivo depende da 

participação conjunta de diversos parceiros, fornecedores e clientes. 

 
À medida que a composição do local de trabalho se alterava, também 
mudavam as necessidades e demandas. Temas relacionados ao trabalho e 
a família tornaram-se prioritários, e os benéficos eram considerados uma 
maneira de consolidar a lealdade do empregado. Os empregados se 
defrontavam com a necessidade de serem flexíveis e com ajustes nos locais 
de trabalho (TANKE, 2004, p.13). 

 

Embora essa tendência se manifeste mais no meio acadêmico do que 

propriamente nas empresas, Gil (2014) reflete que muitas empresas anunciam a 

disposição de tratar seus empregados realmente como parceiros, incentivando sua 

participação efetiva nas decisões da empresa e utilizando ao máximo o talento 

desses colaboradores. 

Portanto, as empresas precisam estar cada vez mais atentas aos interesses 

de autodesenvolvimento de seus colaboradores, pois nele reside umas das fontes 

de vantagem competitiva, como explicam Teixeira e Zaccarelli (2008). 

Visto essa questão, entende-se que a função do setor de gestão de pessoas 

vai além de selecionar, recrutar e administrar colaboradores. Agora, cabe a tal área, 
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promover condições para o desenvolvimento dos funcionários, levando em 

consideração os fatores sociais, emocionais e pessoais. 

A gestão de pessoas abrange um amplo leque de atividades como 

recrutamento e seleção, descrição de cargos, treinamento e desenvolvimento, 

avaliação de desempenhos, dentre outros. Como forma de facilitar o entendimento, 

essas atividades foram divididas em categorias mais amplas que estão diretamente 

relacionadas entre si, funcionando com um sistema, como apresenta Gil (2014, p.24) 

no quadro 1: 

 

Quadro 1 Classificação das atividades de recursos humanos e de gestão de 

pessoas segundo diferentes autores 

 
Aquino (1979) 

 
Mikovich e 

Boudreau (2000) 

 

 
Gómez-Mejia et 

al. (1998) 

 
Chiavenato (1999) 

Procura 

Desenvolvimento 

Manuntenção 

Pesquisa 

Recrutamento 

Desenvolvimento 

Remuneração 

Relação com 

empregados 

Suprimento 

Desenvolvimento 

Compensação  

Controle 

Agregação 

Aplicação 

Recompensa 

Desenvolvimento 

Monitoração 

Fonte: GIL, 2014, p.24. 

 

Conforme se observa no quadro, existe uma similaridade entre a divisão das 

atividades pelos autores, que é diferenciada pela nomenclatura. Além disso, os 

sistemas são apresentados de uma forma bem ampla, envolvendo assim um grande 

número de atividades clássicas da área de gestão de pessoas (GIL, 2014). De 

acordo com o referido autor: 

 O sistema de agregação ou suprimento visa incluir novas pessoas, 

abrangendo, entre outras, as atividades de recrutamento e seleção; 

 O sistema de aplicação refere-se ao acompanhamento do desempenho das 

atividades que as pessoas vão executar dentro da organização; 

 O sistema de capacitação ou desenvolvimento visa aprimorar o 

conhecimento teórico ou prático dos funcionários; 
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 O sistema de manutenção ou recompensa abrange as atividades 

relacionadas às condições ambientais e psicológicas dos indivíduos no 

ambiente de trabalho; 

 O sistema de controle e monitoração diz respeito às atividades relacionadas 

ao acompanhamento e controle do resultado dos colaboradores na 

organização; 

 

Visto de uma forma ampla a divisão do setor de gestão de pessoas, este 

estudo dará um enfoque maior ao sistema de recrutamento, seleção e treinamento.  

 

2.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

A escolha de pessoas para trabalhar em uma organização representa um 

papel estratégico. Como as pessoas constituem o mais importante ativo de que 

dispõem as organizações, devem ser recrutadas e selecionadas com a maior 

competência possível (GIL, 2014). 

Como afirma Tanke (2004) o recrutamento pode ser definido como o 

processo que busca identificar o candidato mais bem qualificado para um cargo 

vago específico. 

O processo de escolha de pessoas implica na reciprocidade, ou seja, tanto a 

empresa escolhe pessoas, quanto estas têm o direito de escolher a empresa. Por 

isso é importante que a empresa ofereça condições atraentes que estimulem os 

candidatos (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

Para selecionar adequadamente é importante que a empresa defina alguns 

critérios que vão auxilia-lo durante o processo. Definir quais as habilidades que são 

necessárias para a ocupação de um cargo, ajudam no momento da escolha. Logo, 

ter uma descrição de cargos agiliza no processo de identificação do perfil do 

candidato a ser recrutado e selecionado (GIL, 2014). 

Como afirmam Teixeira e Zaccarelli (2008), quando a empresa faz seu 

planejamento de recursos humanos com base em cargos, está pensando em um 

conjunto de pré-requisitos que considera necessário para que uma pessoa realize as 

atividades descritas no cargo.  
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Ter bem definido a descrição e especificação do cargo é de suma 

importância para saber qual o perfil deve ser traçado para recrutar e selecionar os 

candidatos. Como cita Gil (2008) para a seleção de pessoal, o importante é que se 

possa relacionar a descrição do cargo as atribuições e responsabilidades da função. 

Entretanto, atualmente, pressupor que serão desempenhadas determinadas 

tarefas em cada cargo, prevista na descrição de cargos, é acreditar em uma 

realidade bastante estável.  

Como apresentam Albuquerque e Oliveira (2001) existem algumas 

limitações na descrição de cargos, como por exemplo: baixa flexibilidade, 

engessamento da remuneração e das relações hierarquias, centralização das 

decisões no setor de Recursos Humanos, entre outros.  

Contudo, muitas empresas planejam seu processo de recrutamento e 

seleção, baseado na função de cargos, embora outras adotem a função por 

competências, como enfatizam Teixeira e Zaccarelli (2008). 

No que refere-se ao planejamento com base na função por competências, a 

organização leva em consideração quais as competências organizacionais 

necessárias para que a empresa se mantenha competitiva diante dos seus 

concorrentes. Essa dinâmica se torna importante como evidenciam Teixeira e 

Zaccarelli (2008), pois o mercado está em constante mudança, fazendo com que 

cargos que existem hoje, futuramente não existam mais. 

 
O dimensionamento dos recursos humanos necessários sofre influência 
igualmente da experiência e da produtividade alcançada pelas equipes. 
Assim se forem contratadas pessoas sem experiência, serão necessárias 
mais pessoas para desenvolver uma determinada atividade. Contratar 
pessoas experientes, porém, não basta. Os novos colaboradores precisarão 
de um tempo para adaptar-se á cultura da empresa e, por outro lado, 
podem trazer “vícios” na sua forma de trabalhar que não resultam em maior 
produtividade (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008, p.121). 

 

Após definido esse processo é realizado o recrutamento. A partir daí 

determina-se onde poderão ser encontrados os candidatos mais adequados. Esse 

processo consiste na atração de pessoal potencialmente qualificado e capaz de 

ocupar a vaga (GIL, 2014). 

Existem três maneiras para se realizar o recrutamento: interno, externo e 

misto. O interno visa encontrar dentro da própria organização um colaborador que 

possa ocupar a vaga disponível. Já o externo consiste na busca por candidatos 

disponíveis no mercado, visto que não se tem dentro da organização pessoas 
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capazes de atender o perfil desejado. Finalmente o misto compreenderia as duas 

formas anteriores, podendo estas serem aplicadas simultaneamente ou 

sequencialmente (ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

Conforme explicam Teixeira e Zaccarelli (2008) nem sempre a empresa 

procura recrutar internamente, para depois buscar externamente. Isso vai depender 

da cultura organizacional. Algumas buscam valorizar seus funcionários e por conta 

disso, acabam fazendo o processo de recrutamento interno primeiramente. Contudo, 

outras organizações optam por buscar por novos colaboradores, o chamado “sangue 

novo”. 

Esses dois tipos de recrutamento trazem consigo algumas vantagens e 

desvantagens dentro das organizações.  

O processo de captação e seleção pode construir um estímulo para o 

público interno das organizações demonstrando consideração e valorização por 

aqueles profissionais que já integram as equipes e fazem parte da cultura 

(TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

De acordo com Tanke (2004) existem algumas vantagens no recrutamento 

interno como, por exemplo, o fato do selecionador já conhecer de perto o perfil do 

candidato e os candidatos já estarem familiarizados com a cultura da empresa, 

permitindo com que os gastos com treinamentos iniciais, sejam reduzidos. 

No que diz respeito ao recrutamento externo, é necessário avaliar qual o 

método será utilizado para atrair os candidatos que apresentem as especificações 

do cargo em aberto. 

 
De acordo com o perfil procurado, é necessário obter informações sobre 
onde os candidatos podem ser encontrados com mais facilidade, de forma a 
poder contatá-los diretamente, gastando menos tempo e tornando o 
processo mais barato. Caso não seja possível obter essa informação é 
importante pensar quais os possíveis hábitos da população que tem esse 
perfil (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008, p.127). 

 

Quando se trata, por exemplo, da busca por um perfil mais jovem, talvez a 

melhor opção possa ser o anúncio da vaga por meio da internet. Porém, se a 

empresa busca um profissional mais raro no mercado, é importante evitar meios 

mais convencionais também utilizados por outras empresas, pois assim o candidato 

estará sendo disputado entre elas, como explicam Teixeira e Zaccarelli (2008). 

Definido onde encontrar esse profissional, torna-se necessário planejar 

como atrair. Segundo Teixeira e Zaccarelli (2008), o planejamento é relevante, pois 
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evita que sejam recrutadas pessoas que não possuem o perfil desejado, gastando 

assim o tempo da empresa, onerando os custos do processo e até mesmo deixando 

de atrair aqueles que realmente interessam para a organização.  

Algumas empresas optam em recrutar os candidatos por meio de anúncios. 

Segundo Tanke (2008), esse é um método bem antigo, mas não necessariamente o 

mais eficaz. Consiste em conhecer quando e onde colocar o anuncio e, além disso, 

precisa ser atrativo para o candidato, fazendo com que seja necessário contar com 

algumas técnicas do marketing. 

Um dos aspectos importantes dos anúncios como enfatizam Teixeira e 

Zaccarelli (2008) é o conteúdo dele. O mesmo precisa ser objetivo e conter aspectos 

capazes de atrair, inspirar confiança e mostrar as vantagens do cargo.  

Gil (2014) ainda aborda que a forma do anúncio depende de vários fatores 

como: orçamento disponível, pois não é um meio muito econômico de divulgação; 

prestígio da empresa onde será publicado o anúncio; tamanho do anúncio, 

impressão, layout e redação - ferramentas que ajudam a atrair o maior número de 

candidatos. 

Os anúncios podem ser considerados abertos ou fechados. Os anúncios 

abertos são aqueles onde as empresas se identificam, já os anúncios fechados isso 

não ocorre. Algumas empresas optam pelo anúncio fechado, pois muitas vezes 

possuem problemas internos que já são de conhecimento no mercado ou por que 

desejam preencher uma vaga confidencial ou são extremamente atrativas (GIL, 

2014). 

Vale ressaltar que anúncios fechados podem afastar os candidatos, pois os 

mesmos acreditam que a empresa tem algo a esconder, ou que não seja uma boa 

empregadora, como exemplifica Gil (2014). 

Outro método utilizado é o recrutamento pela internet. Conforme Teixeira e 

Zaccarelli (2008), esse método pode atrair candidatos passivos (aqueles que não 

necessariamente estão em busca de uma vaga) e candidatos ativos (aqueles que 

estão em busca de uma oportunidade). 

Atualmente muitas empresas disponibilizam em suas home pages uma área 

onde o candidato pode enviar ou cadastrar seu currículo on line, conhecida como 

“trabalhe conosco”. De acordo com Teixeira e Zaccarelli (2008) quando bem 

trabalhada a home page, a empresa  pode se tornar bem atrativa.  
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Outra possibilidade são os bancos de dados de currículos on line, onde as 

pessoas cadastram seus currículos e são encaminhadas para as vagas de acordo 

com o seu perfil. As salas de bate papo também são outra opção utilizada pelos 

recrutadores. Muitas vezes são direcionadas aos candidatos passivos. 

Mesmo sendo um dos meios mais utilizados nos dias de hoje, Gil (2014) 

aponta que indivíduos de meia idade podem ficar de fora de alguns recrutamentos 

por não apresentarem ainda muita intimidade com esse veículo e ainda ressalta que 

algumas pessoas têm receio de colocar seus dados e currículo na rede, admitindo 

que qualquer pessoa possa ter acesso a suas informações. 

Tanke (2008) aborda que a indicação é a melhor fonte para localizar 

candidatos potenciais, além de ser um meio econômico de recrutar. Na maioria das 

vezes os próprios funcionários da empresa recomendam os candidatos. Algumas 

empresas chegam até a bonificar os colaboradores que indicam pessoas para vaga.  

Todavia, Gil (2014) enfatiza que a recomendação pode criar um 

constrangimento com o contato, no caso de rejeição ou de identificação de falhas 

após a contratação. Para evitar problemas, é importante esclarecer bem o contato 

acerca dos requisitos desejados por parte da empresa e avaliar com os demais se 

essa é a melhor opção. 

Como método de baixo custo pode citar o recrutamento por meio de 

cartazes que é voltado para cargos mais simples, onde os cartazes são fixados na 

portaria das empresas ou nas suas proximidades (GIL, 2014).  

As consultorias de recolocação são utilizadas por pessoas que desejam se 

reinserir no mercado e pagam por esse serviço. As consultoras, por sua vez, 

distribuem currículos para as empresas interessadas em novas contratações. Em 

contra partida, os candidatos são treinados pela consultoria para participarem do 

processo seletivo, como explicam Teixeira e Zaccarelli (2008). 

Outra forma de captação de pessoas são as agências de emprego. Esse 

método evita a perda de tempo, pois agências são responsáveis por procurar e filtrar 

os melhores candidatos para a vaga. A empresa paga para essas agências que se 

utilizam do seu banco de dados. Esse método acaba sendo utilizado também 

quando a organização contratante deseja sigilo durante o processo (GIL, 2014). 

As agências de emprego temporário são voltadas para aqueles que têm uma 

demanda em períodos sazonais e as agências ligadas ao governo ou entidades são 

outra forma de recrutamento, contudo a maioria das pessoas que procura essa 
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opção encontram-se desempregadas e boa parte não apresenta o nível de 

qualificação esperada (GIL, 2014). 

Dependendo da situação da organização, em certas situações a mesma 

busca admitir antigos colaboradores. Nesse caso, a empresa economiza com 

treinamento, pois a pessoa já conhece a cultura da empresa, como apresenta Gil 

(2014). 

Existe também as feiras que são realizadas nas escolas e universidades que 

tem o intuito de atrair e promover a empresa a esses futuros profissionais. 

Por fim, os headhunters ou também conhecidos como caça talentos são 

utilizados por empresas que buscam profissionais de alto nível. Segundo Gil (2014) 

a grande vantagem da contratação desse profissional é a possibilidade de 

contratação de profissionais num curto período de tempo, visto que esses estão em 

constante contato com esse perfil de profissional. 

Após a identificação do melhor método a ser utilizado para recrutar os 

candidatos à vaga, inicia-se o processo de seleção que envolve diferentes métodos 

de triagem. 

De acordo com Chiavenato (2010), o recrutamento é uma atividade de 

atração e divulgação, enquanto a seleção é uma atividade de escolha, classificação 

e decisão. 

Por conta disso, é relevante que durante o processo de seleção existam 

pessoas qualificadas, experientes e treinadas capazes de compreender o cargo, a 

organização e como obter o maior número de informações do candidato. 

Para que isso aconteça, o selecionador utiliza métodos que o auxiliam a 

comparar os diferentes tipos de candidatos com a finalidade de escolher aqueles 

que possuem o maior potencial para assumir o cargo (GIL, 2014). 

 
Existem diversos procedimentos adequados para identificar as 
características pessoais de cada candidato, com vista em possibilitar a 
seleção dos mais aptos. Esses procedimentos – os métodos de seleção – 
permitem o conhecimento não apenas das habilidades dos candidatos, mas 
também a previsão do seu comportamento no cargo ocupado. Para que isso 
ocorra é necessário garantir que o procedimento apresente validade e 
fidedignidade. Assim, um método de seleção pode ser válido quando é 
capaz de medir as características que realmente são importantes para o 
desempenho das atribuições do cargo que irá ocupar (GIL, 2014, p.98). 

 

De acordo com os itens do perfil previamente traçado, podem-se aplicar 

técnicas mais ou menos objetivas, porém todas terão um nível de subjetividade 
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embutido, uma vez que são pessoas selecionando pessoas (TEIXEIRA; 

ZACCARELLI, 2008). 

Esse fato torna o processo suscetível a erros, visto que é um processo 

subjetivo, onde nem sempre é possível conhecer as pessoas integralmente, mesmo 

utilizando métodos científicos.  

Logo, infere-se que não existe um método ideal ou perfeito para selecionar, 

como evidenciam Teixeira e Zaccarelli (2008). Esses métodos variam ao longo do 

tempo de acordo com a época e o contexto. Snell e Bohlander (2014) ainda apontam 

que o número de etapas que serão utilizadas nesse processo também varia de 

acordo com cada organização, tipo e nível de cargo. 

Algumas técnicas de seleção apontadas por Teixeira e Zaccarelli (2008) e 

Snell e Bohlander (2014) são: 

a) Análise de currículos: utilizada como um método de triagem. De acordo com 

o volume de currículos recebido, essa análise pode ser uma forma de 

identificar aqueles que possuem as características esperadas e retirar do 

processo os que não possuem as habilidades necessárias. É uma técnica 

eliminatória e evita a perda de tempo. 

b) Entrevista: uma das técnicas mais utilizadas. Pode ser feita por telefone, 

internet e face a face. Os selecionadores também podem optar em realizá-la 

de forma coletiva, reunindo dois ou mais candidatos. 

 

Pode ser feita por meio de um roteiro estruturado que consiste em uma série 

de perguntas elaboradas previamente; roteiro não estruturado, na qual só são 

formuladas perguntas gerais; e roteiro semi - estruturado, que consiste na 

combinação dos dois. 

É importante que o selecionador tome nota do que foi dito, mantenha o 

autocontrole e saiba escutar e conduzir a entrevista de modo que o candidato se 

sinta a vontade para responder as questões. 

c) Dinâmica de grupo: método que busca analisar como as pessoas interagem 

em grupo, podendo identificar habilidades de liderança, cooperação, 

proatividade, trabalho sob pressão, criatividade, entre outros. Algumas 

organizações realizam essas dinâmicas por meio de jogos, simulações ou 

dramatizações. 
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d) Testes psicológicos: utilizado para identificar aptidões e personalidade dos 

candidatos. É importante que seja realizado por psicólogos habilitados, 

capazes de analisar os resultados. 

e) Teste de capacidade física: avalia a capacidade física do candidato. Esse 

tipo de teste pode colocar mulheres e deficientes em desvantagem, visto que 

exigem força, agilidade e resistência. 

f) Teste de conhecimento: ferramenta usada para verificar o nível de 

entendimento de algum conhecimento específico. Por meio desse, é 

possível investigar se é necessário a aplicação de algum treinamento 

adicional. 

 

Vale ressaltar que as organizações estão livres para escolher os melhores 

meios. A partir do momento em que as vantagens e limitações de cada técnica são 

analisadas e estudadas, fica mais fácil saber qual irá atingir melhor os objetivos da 

seleção (ARAUJO, 2006).  

De acordo com Gil (2014) os dados obtidos por meio de qualquer 

instrumento de seleção só se torna significativo após a avaliação do selecionador. 

Essa tarefa exige do selecionador um grau de conhecimento e compreensão das 

características que são desejadas, fazendo com que a avaliação seja um momento 

complexo e delicado que irá influenciar totalmente na tomada de decisão. 

Uma má decisão, como enfatiza Teixeira e Zaccarelli (2008), pode ser 

reflexo da definição incorreta dos critérios desejados, fontes pouco adequadas, 

informações insuficientes coletadas ou até mesmo uma escolha tendenciosa ou 

apressada. 

Por isso, é importante estudar as técnicas que serão utilizadas e quais os 

resultados esperados por meio delas, além de estar atento as armadilhas mentais, 

como, por exemplo, a formação de estereótipos, cor da pele, maneira de vestir, 

opiniões diferentes, entre outros (TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

Ao iniciar suas atividades, alguns funcionários já possuem o conhecimento 

necessário, entretanto outros necessitam de um treinamento intensivo antes de estar 

preparado para contribuir com a empresa. De acordo com Bohlander e Snell (2014), 

quase todos os funcionários, precisam de algum tipo de treinamento para ajustar-se 

ao trabalho. 
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Visto isso, é relevante que no momento do planejamento do processo 

seletivo, seja analisado se a vaga exigirá ou não a aplicação de treinamentos para 

que o novo colaborador tenha um bom desempenho na organização. 

 

2.2  TREINAMENTO 

 

Entende-se por treinamento o meio de desenvolver competências nas 

pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de 

contribuir com os objetivos organizacionais (CHIAVENATO, 2010). 

O treinamento então é uma forma de aperfeiçoar, em um curto prazo, o 

conhecimento e as habilidades do colaborador de forma que ele exerça da melhor 

maneira sua função e desenvolva seu desempenho. 

Para Chiavenato (2010), a maior parte dos treinamentos está concentrada 

em transmitir informações aos colaboradores sobre a organização, como missão, 

visão, valores, políticas, regras e procedimentos. Alguns programas visam 

aperfeiçoar e capacitar os funcionários, enquanto outros visam desenvolver novos 

hábitos e atitudes nos mesmos. 

Em uma perspectiva mais ampla, Bohlander e Snell (2014) afirmam que o 

objetivo do treinamento é contribuir para a realização das metas gerais da empresa. 

Para que isso ocorra, autores como Chiavenato (2010), Marcondes (2008), 

Bohlander e Snell (2014) evidenciam que o processo de treinamento deve passar 

por algumas etapas que são apresentadas na figura abaixo: 

Figura 1 – Etapas do processo de treinamento 
Fonte: Elaboração própria 

 
Antes de implementar algum treinamento, é importante realizar um 

levantamento sobre a real necessidade e benefícios que o mesmo pode trazer para 

organização. Logo, o objetivo final do treinamento deve estar alinhado às metas e 

objetivos que a empresa deseja alcançar. 

Levantamento  
das 

necessidades 
Planejamento Execução Avaliação 
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Marcondes (2008, p. 263) explica que: 

 
Na etapa de levantamento de necessidades, busca-se conhecer o 
planejamento estratégico da empresa e as metas definidas para as áreas 
onde estão as pessoas a serem o objeto de treinamento, as habilidades a 
serem desenvolvidas e o perfil dos treinados. A intenção é identificar as 
deficiências a serem superadas quanto ao desempenho esperado das 
pessoas, e consequentemente, da aérea ou do negócio. 

 

Nem sempre essas necessidades estão claras, por isso necessitam de um 

diagnóstico mais específico que pode ser realizado por meio de pesquisas com 

pessoas que trabalham no setor, com os gestores da área e com os clientes, por 

meio da avaliação de desempenho, discussões em grupos, testes, entre outros 

métodos. 

Finalizada a análise da necessidade do programa de treinamento, inicia-se a 

fase do planejamento que consiste na elaboração do treinamento. Nessa fase é 

importante identificar os objetivos que se deseja atingir e definir os prazos para 

alcançá-los (MARCONDES, 2008). 

Nesse momento é importante definir o público alvo, os métodos de 

treinamentos, conteúdo e os custos que esse treinamento irá demandar. Além disso, 

é importante avaliar a motivação daqueles que irão participar do programa. 

Segundo Bohlander e Snell (2014), os treinados devem reconhecer a 

necessidade de novos conhecimentos ou habilidades, e devem manter o desejo de 

aprender conforme o treinamento progride. 

Outro fator para obter sucesso no programa de treinamento é a escolha de 

quem irá conduzi-lo. É de suma importância que o treinador tenha habilidades e 

domínio sobre o assunto que será abordado. Algumas características são 

apresentadas por Bohlander e Snell (2014) como essenciais para o treinador, sendo 

essas : adaptabilidade, paciência, senso de humor, interesse, entusiasmo e didática. 

Tendo sido estabelecido os objetivos do treinamento, o próximo passo é a 

escolha dos métodos que serão utilizados no treinamento. 

Os métodos mais utilizados, segundo Marcondes (2008) são: 

a) Prático: envolve um aprendizado mais metódico, com rodízio de funções, 

divisão de tarefas, participação em equipes de trabalho, onde o treinando 

aprende desenvolvendo na prática a função. 
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b) Conceitual: o treinando aprende na teoria, por meio de exposição oral, 

debates, reuniões, painel de discussões, teleconferência, simpósio e 

educação à distância. 

c) Simulação: abrange a dramatização, jogos, estudos de casos, desafios. 

Nesse caso o treinando aprende por meio de situações fictícias ou reais que 

os ensina a como reagir diante de cada situação. 

d) Comportamental: envolve questões voltadas para o desenvolvimento 

psicológico, o que leva a participar de dinâmica de grupo, socioanálise, 

aconselhamento psicológico e trabalho em equipe. 

 

Alinhados a esses métodos são adotadas algumas técnicas de acordo com o 

objetivo do treinamento, dentre elas se destacam: a orientação inicial, voltada para 

aqueles que estão ingressando na organização; treinamento operacional, realizado 

por aqueles que estão na linha de frente da empresa como vendas, produção, 

atendimento, entre outros; treinamento gerencial, direcionado para aqueles que 

exerçam um cargo de chefia; e atuação internacional, onde o intuito é aumentar o 

conhecimento sobre como obter os melhores resultados em ambientes diferentes 

(MARCONDES, 2008). 

De acordo com Bohlander e Snell (2014) e Marcondes (2008) o treinamento 

pode ser realizado no local do trabalho, em sala de aula ou à distância.  

O ambiente onde as empresas mais realizam seus treinamentos é no próprio 

local de trabalho. Por conta disso, muitas vezes o próprio chefe ou os companheiros 

de trabalho orientam o treinando. Entretanto, nem sempre esse ambiente está 

estruturado para o treinamento, há pouca habilidade daqueles que instruem e os 

critérios de desempenho do trabalho não são bem definidos.  

O treinamento em sala de aula pode ser realizado em um espaço na própria 

empresa ou fora dela, como por exemplo, em hotéis, centro de convenções ou 

universidades. Geralmente os instrutores são consultores ou especialistas na aérea. 

Nesse tipo de treinamento são utilizados diversos recursos didáticos e audiovisuais, 

que auxiliam o orientador. O uso da internet e outras mídias digitais têm contribuído 

para que haja maior interação entre o grupo, fazendo com que o ambiente de 

aprendizado se torne mais dinâmico. 

Já o treinamento a distância não exige a presença física do treinando. Os 

meios mais utilizados são a teleconferência, internet e intranet. Esse tipo de 
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treinamento é mais direcionado para empresas que possuem um grande número de 

filiais, fornecedores e franqueados tanto no âmbito nacional como no âmbito 

internacional. Os custos para a realização desse tipo de treinamento é elevado, 

contudo atinge um número maior de pessoas. 

A etapa da execução ocorre após o planejamento. Neste momento o plano é 

colocado em prática. Como evidencia Marcondes (2008), nessa fase são feitas as 

adaptações de acordo com a necessidade e com a reação dos treinandos. O papel 

do instrutor é extremamente importante, pois ele que irá avaliar e criar um ambiente 

motivador para os aprendizes. 

Por fim é preciso saber se o treinamento foi eficaz, ou seja, se ele atingiu os 

objetivos esperados. Como forma de auxiliar essa mensuração, Bohlander e Snell 

(2014) definem 4 critérios básicos para avaliar o treinamento, que são: reação, 

aprendizado, comportamento e resultados. 

A técnica da reação está relacionada à avaliação por meio da percepção 

daqueles que participaram do treinamento, por meio de críticas, feedbacks e 

comentários. Uma das críticas a esse método é o fato de que nem sempre que a 

avaliação tem uma reação positiva, significa que ele atingiu os objetivos. 

A técnica de aprendizado diz respeito à aplicação de testes de 

conhecimentos e habilidades ou provas práticas, como forma de medir se o 

conteúdo transmitido foi absorvido pelo treinado. Algumas empresas vão além e 

também realizam um grupo de controle que consiste em comparar se houve uma 

evolução sobre aqueles que participaram do treinamento em relação aqueles que 

não participaram. 

A técnica de comportamento envolve o modo como o treinado transmite o 

que foi aprendido para seu dia a dia. Essa avaliação pode ser feita por meio de 

observação direta, entrevistas com funcionários e com os gerentes e avaliações de 

desempenho. 

A técnica de resultado tem por intuito medir as mudanças que ocorrem na 

organização após o treinamento. Isso pode ser medido por meio da redução de 

custos operacionais, aumento da lucratividade e diminuição da rotatividade por 

exemplo. 

Apesar das dificuldades, a avaliação deve ser feita, porque mesmo 

imperfeita é possível revelar indícios que ajudam no julgamento dos fatores 

influenciadores dos resultados (MARCONDES, 2008, p. 270). 
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Após apresentado os métodos, técnicas e práticas de avaliação que a 

empresa pode optar no processo de treinamento, infere-se que o treinamento é uma 

forma da empresa investir na sua mão-de-obra, para assim garantir uma maior 

produtividade, satisfação do empregado e o alcance dos seus objetivos. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

 

Com o intuito de compreender melhor como as agências de viagens de 

Niterói têm se posicionado em relação à contratação de funcionários, realizou-se 

uma pesquisa que será discutida neste capítulo. 

Primeiramente, será abordada a metodologia utilizada para a realização do 

estudo. Após, serão apresentados os sujeitos que contribuíram com a investigação e 

o objeto de estudo. Por fim, serão expostos os resultados obtidos e uma análise 

dialogando com os estudos teóricos relatados ao longo deste trabalho. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia está relacionada com os objetivos e a finalidade do projeto, e 

deve descrever os passos que serão dados para atingir o objetivo proposto 

(DENCKER, 2000). 

Para esse estudo, utilizou-se metodologia qualitativa. A pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, com um nível de realidade que pode ou não 

ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

valores, crenças e atitudes (MINAYO, 2012). 

De acordo com Dencker (2000), a maioria das pesquisas qualitativas se 

propõem a preencher lacunas no conhecimento, tendo caráter descritivo ou 

exploratório. Ocorrem, pois muitas vezes a teoria não é suficiente para solucionar o 

problema, o que torna necessário a ida a campo. 

Para a coleta de dados, optou-se pela entrevista semi-estruturada que 

segundo Minayo (2012), possibilita a combinação de perguntas fechadas com 

perguntas abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema, sem se prender a indagação formulada. 

Para obtenção das informações necessárias, foi elaborado uma entrevista 

com 34 questões abertas, divididas em 4 blocos, que tiveram como base a pesquisa 

bibliográfica realizada anteriormente.  

O primeiro bloco tem por objetivo recolher informações gerais sobre a 

empresa, conhecer de uma forma abrangente a cultura dela e suas expectativas em 

relação ao mercado. No segundo bloco, buscou-se entender como funciona o 
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processo de recrutamento e seleção dentro da empresa, assim como o terceiro 

bloco busca compreender a rotina de treinamentos. Já o quarto bloco procurou-se 

identificar a percepção dos entrevistados sobre o consultor de viagens e o agente de 

viagens. 

Finalizado o processo de coleta de dados realizou-se a análise e 

interpretação das informações coletadas.  

 
O objetivo da análise é reunir as observações de maneira coerente e 
organizada de forma que seja possível responder ao problema da pesquisa. 
A interpretação busca dar sentido mais amplo aos dados coletados, fazendo 
a ponte entre eles e o conhecimento existente (DENCKER, 2000, p.162). 

 

A fim de facilitar o entendimento, a análise realizada será apresentada em 

categorias que visam expor os aspectos mais relevantes do estudo com o intuito de 

atender aos objetivos propostos. 

 

3.2 OBJETOS DE ESTUDO E SUJEITOS INVESTIGADOS  

 

Foram realizadas 5 entrevistas presenciais com diferentes agências de 

turismo que atuam no bairro de Icaraí em Niterói. Para isso, foi feito um contato 

prévio com os possíveis responsáveis pelo estabelecimento, com o intuito de 

identificar quem seria a pessoa mais indicada para participar da conversa. 

Cada entrevista teve uma duração média de 30 minutos, e todas foram 

realizadas no mês de janeiro de 2016. 

Visando não perder os dados e coletar o máximo de informações possíveis, 

a pesquisa foi gravada com a autorização dos entrevistados e, por uma questão 

ética, o nome das empresas e dos entrevistados não serão divulgados. Sendo 

assim, os participantes e empresas serão identificados com números. 

No quadro 2 são apresentadas as empresas como agência 1, agência 2, 

agência 3, agência 4 e agência 5 e as seguintes informações: tempo de mercado e 

número de funcionários. 

 

Empresa Tempo de mercado Número de funcionários 

Agência 1 2 anos 4 

Agência 2 12 anos 9 
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Agência 3 25 anos 4 

Agência 4 15 anos 4 

Agência 5 17 anos 4 

Quadro 2 - Características das empresas 
Fonte: Elaboração própria 

 

No quadro 3 são apresentados os entrevistados e suas respectivas 

características: sexo, idade, formação, cargo e tempo de empresa. 

 

Entrevistado Sexo Idade Formação Cargo Tempo de 

Empresa 

Entrevistado 

1 

Masculino 29 anos Pós Graduação Diretor 

financeiro 

2 anos 

Entrevistado 

2 

Masculino 45 anos Ensino médio 

completo 

Supervisor 

de vendas 

4 anos 

Entrevistado 

3 

Masculino 42 anos Ensino médio 

completo 

Consultor 

de vendas 

3 anos 

Entrevistado 

4 

Masculino 48 anos Pós Graduação Sócio-

gerente 

8 anos 

Entrevistado 

5 

Masculino 46 anos Ensino médio 

incompleto 

Proprietário 17 anos 

Quadro 3 - Características dos entrevistados 
Fonte: Elaboração própria 

 

A primeira entrevista foi com o entrevistado 1. O mesmo atua há 2 anos na 

empresa 1 no cargo de diretor financeiro. Possui 29 anos e tem pós-graduação em 

gestão financeira, controladoria e auditoria. O mesmo se mostrou totalmente 

disponível para realização da pesquisa que também contou com o apoio de outro 

funcionário que atua como líder na linha operacional da empresa. 

A segunda empresa entrevistada foi a agência 2. O entrevistado 2 é 

supervisor de vendas desta agência. Ele possui 45 anos e tem o ensino médio 

completo. Ao longo da entrevista precisou interrompê-la para atender algumas 

ligações, mas se demonstrou muito aberto e disposto a contribuir com a pesquisa. 

A terceira entrevista foi realizada na agência 3. Mesmo sendo consultor de 

vendas da agência, o entrevistado 3 se demonstrou mais disponível do que o 
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responsável pela agência e, por conta disso, foi delegado para realizar a entrevista. 

Ele possui 42 anos e tem o ensino médio completo. No decorrer da entrevista se 

mostrou um pouco confuso com algumas perguntas, sendo necessário um maior 

aprofundamento por parte do entrevistador, mas no geral se apresentou muito 

solícito com a pesquisa.  

A quarta empresa entrevistada foi a agência 4. O entrevistado 4 possui 48 

anos e tem formação em marketing e administração, além de uma especialização 

em engenharia ambiental. Trabalha na agência há 8 anos como sócio gerente. 

Mostrou-se muito animado e envolvido com a entrevista, o que permitiu uma boa 

interação entre pesquisador e entrevistado. 

A última agência entrevistada foi a agência 5, administrada pelo entrevistado 

5 que é o dono da mesma. Ele atua no mercado há 17 anos e não possui o ensino 

médio completo. Durante a entrevista, o entrevistado 5 se mostrou muito direto ao 

responder as perguntas, fazendo com que sua entrevista tivesse um tempo reduzido 

comparado com as demais. 

Todas as entrevistas foram realizadas na própria agência de viagens com 

horários pré-estabelecidos por ambas às partes, o que permitiu maior 

aproveitamento. Foi necessário somente remarcar uma entrevista por conta da 

disponibilidade do entrevistado.  

 

3.3 RESULTADOS 

 

A fim de atender a proposta inicial deste estudo, a análise de resultados foi 

organizada em quatro categorias que correspondem, justamente, aos objetivos 

específicos elencados para a concretização deste trabalho. Tais categorias são: 

panorama das agências de viagens e suas expectativas; características do processo 

de recrutamento e seleção; características do processo de treinamento; e perfil do 

consultor e agente de viagens. 
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3.3.1 Panorama das agências de viagens e suas expectativas 

 

Diante da necessidade de entender melhor as agências que fizeram parte da 

pesquisa, cada entrevistado apresentou brevemente a cultura da empresa, o 

segmento de mercado que atua, o perfil dos clientes e o seu diferencial. 

A agência 1 atua no segmento do turismo emissivo, atendendo ao público 

em geral, porém com um direcionamento maior para o público de classe média alta. 

Seus principais valores são seriedade, transparência, comprometimento com o 

cliente, buscando sempre prestar um serviço de qualidade. O entrevistado 1 

transmite sempre aos seus funcionários a relevância de vestir a camisa e trabalhar 

duro, para assim garantir o crescimento da empresa a longo prazo. Afirma que o 

diferencial da agência é o atendimento personalizado, customizado e as condições 

competitivas. 

A agência 2 trata o desejo de viajar dos seus clientes como a realização de 

um sonho. Por conta disso, eles se empenham ao máximo para que esse sonho não 

se torne um pesadelo. Aponta como o maior diferencial da empresa a capacitação 

dos seus funcionários. No que refere ao perfil dos seus clientes, trabalha mais com o 

turismo exportativo, voltado para viagens de lazer. Ressalta que atualmente os 

roteiros internacionais têm perdido espaço para os roteiros nacionais, por conta da 

crise econômica que o país enfrenta atualmente, permitindo que os clientes mudem 

o destino de suas viagens. 

A agência 3 trabalha sempre com 3 pontos para conquistar seus clientes: o 

atendimento, o suporte na venda e o pós venda. Enfatiza que o diferencial da sua 

empresa é oferecer um bom atendimento até o cliente retornar da viagem. O perfil 

de seus clientes é bastante variado e há uma preocupação em atender a todos, sem 

estabelecer nenhuma diferenciação. 

A agência 4 coloca como os principais valores da organização a honestidade 

e compromisso em relação aos seus clientes. O objetivo da empresa não é ganhar 

uma venda, mas sim conquistar o cliente, independente dos valores monetários 

envolvidos, como afirma o entrevistado 4. Por isso, seu diferencial no mercado é a 

qualidade, satisfação e a segurança que transmite para o cliente.  

Assim como as agências 1 e 2, a agência 5 também trabalha com o turismo 

exportativo, contudo a procura pelas viagens internacionais vem diminuindo ao longo 

dos anos, por conta da crise econômica do país. Para conquistar o cliente, eles 
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prestam um excelente atendimento e acreditam que o bom conhecimento sobre 

seus produtos é o maior diferencial da empresa. 

De uma forma geral, observa-se no discurso dos entrevistados que as 

agências prezam pelo atendimento de qualidade, sendo que cada uma utiliza uma 

estratégia diferenciada para atender as expectativas de seus consumidores. 

 Assim como aborda Petrocchi e Bona (2003) o agenciamento, como 

prestador de serviço, deve ter como premissa o foco na qualidade, não importando a 

localização, proposta ou dimensão: a qualidade deve prevalecer sempre. 

Para que essa qualidade seja atingida, a organização precisa adotar o foco 

no cliente em todos os setores, e passar essa informação para todas as pessoas da 

empresa (PETROCCHI; BONA, 2003). 

Alinhado a essa questão, nota-se que os valores que norteiam a empresa, 

devem ser levados em conta, visto que a filosofia e as características que a 

organização transmite, por meio dos seus funcionários, são a fonte de vantagem 

competitiva. 

Quando indagados sobre o mercado atualmente, percebeu-se que os 

entrevistados estão preocupados com a questão da crise econômica que o país tem 

vivenciado. Isso pode ser notado anteriormente na fala dos entrevistados 2 e 5, que 

ressaltaram a diminuição ou até mesmo substituição das viagens internacionais por 

viagens nacionais.  

De acordo com o entrevistado 4, “o mercado atualmente está horrível”, 

devido a alta do dólar, a instabilidade financeira, insegurança nos destinos (guerras, 

assaltos, doenças), que influenciam diretamente as decisões do consumidor.  

Outro fator apontado foi a nova remessa de imposto adotada pelo governo, 

que acaba encarecendo as viagens internacionais. Isso ocorre, pois o governo está 

cobrando uma alíquota das empresas de turismo instaladas no Brasil que precisam 

pagar seus fornecedores no exterior. Essa tributação tem desestimulado muitas 

pessoas a viajarem para fora do país (LIMA, 2016). 

O entrevistado 5 conclui dizendo que, por conta desses fatores, o número de 

agências de viagens e de funcionários vem diminuindo muito nos últimos anos. 

Não menos importante, também foi citada pelos entrevistados a internet, que 

vem ganhando cada vez mais espaço. O entrevistado 2 enfatiza que as empresas 

devem se adaptar. Para tanto, sua agência está com um novo site, um e-commerce 

para concorrer também com a internet. Entretanto, afirma que não vê futuro muito 
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promissor da agência física até porque, nos dias atuais, ele ouve falar de pequenas 

e até grandes empresas que não sobrevivem diante das instabilidades do mercado. 

O entrevistado 4 ainda aponta que há um déficit muito grande das agências 

físicas quando comparadas as “lojas.com”, como booking, decolar e hotéis.com que 

não tem um custo com uma loja física, por exemplo, o que acaba sendo uma 

concorrência desleal, tornando a compra pela internet mais barata. 

O entrevistado 2 percebe que essas “lojas.com‟‟ trabalham muito com a 

questão do preço, mas se esquecem da qualidade, o que é algo priorizado pelas 

agências de viagens. Muitas vezes a questão da diferença de preço entres elas é 

pouca, e a agência de viagens acaba ganhando o cliente pelo atendimento. 

Comprando pela internet, o consumidor não tem acesso ao conhecimento, nem a 

segurança que o agente de viagens pode oferecer, o que torna esse um dos 

diferencias das agências de viagens. 

Em resposta a essas questões, Tomelim (2001) afirma que as agências 

virtuais são reflexo das transformações da era digital e que as agências de viagens 

devem se adaptar a essa tendência, visto que as empresas virtuais adotam uma 

postura agressiva e competitiva. Contudo, reconhece que as agências virtuais são 

impessoais e não transmitem muita segurança, fato que mantém as agências de 

viagens no mercado. 

No que diz respeito aos profissionais que estão no mercado atualmente e as 

características dessa geração, notou-se uma opinião bem próxima entre os 

entrevistados. Eles afirmam que está complicado encontrar no mercado bons 

profissionais, o que está acarretando na contratação de pessoas com pouca 

experiência. Em contrapartida, a empresa pode moldar este novo funcionário de 

acordo com suas expectativas, como pode ser observado na fala no entrevistado 1. 

 
A carência de mão de obra é generalizada para todos os mercados, para o 
segmento do turismo aqui no Rio de Janeiro de uma forma geral. O grau de 
comprometimento da mão de obra com experiência é um pouco aquém do 
esperado por nós. Por isso, muitas vezes vale a pena a gente capacitar uma 
pessoa do zero, pegar um pessoa sem vícios, mostrar qual o caminho, o 
que agente espera e o trabalho que a gente quer desenvolver, do que pegar 
um profissional no mercado que muitas vezes já vem com muitos vícios e 
também são profissionais mais caros pela experiência e pelo tempo de 
mercado (Entrevistado 1). 

 

Na fala do entrevistado 1 percebe-se uma crítica à falta de mão de obra 

qualificada no segmento do turismo. O entrevistado ressalta que os profissionais 
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qualificados deixam a desejar no que se refere ao comprometimento com a 

empresa. Ainda ressalta que por já terem experiência no mercado esses 

profissionais possuem muitos vícios, o que dificulta o aprendizado de novos 

procedimentos. No entanto, quando a pessoa não possui muita experiência esse 

processo torna-se mais prático. 

Voltada para esta mesma questão, o entrevistado 4 aponta: 

  
Aqui nós temos uma postura diferente. Eu gosto muito de dar oportunidade. 
[...] Eu prefiro fazer escola. [...] É obvio que você precisa ter uma coluna, 
precisa ter pessoas com conhecimento, pessoas com bagagem, mas 
também tem que estar aberto a pessoas que não tem experiência e, assim, 
a gente acaba moldando de acordo com os valores e os princípios da 
empresa, sem pegar profissionais com vícios e coisas do mercado 
(Entrevistado 4). 

 

O entrevistado 4 enfatiza que mesmo tendo profissionais pouco experientes, 

é importante ter um funcionário com um amplo conhecimento para dá suporte às 

pessoas inexperientes. Outro destaque a ser dado na fala do entrevistado é a 

conscientização em oferecer oportunidades para profissionais recém-formados, visto 

que atualmente muitas empresas no ramo do turismo não estão tendo essa 

preocupação.  

Diante desses fatos, o entrevistado 3 faz um alerta para as empresas que 

muitas vezes contratam um estagiário que tem um custo menor para fazer o papel 

de um profissional qualificado: 

 
Por conta dessa falta de profissionais qualificados, muita gente tem optado 
por trabalhar com estagiários.  O problema é que as empresas tem 
colocado o estagiário para fazer o trabalho de um profissional. O próprio 
nome já diz: é estágio. Você deve aprender, ver como funciona para depois 
atuar diretamente na área.  Mas, tem algumas empresas que estão fazendo 
o inverso, contratam como estagiário e, logo em seguida, colocam ele para 
trabalhar. Tem muita gente que chega aqui e reclama de outras agências, 
fala que o atendimento foi diferente, coisas nada fora do normal, porque o 
básico muitas vezes não foi bem apresentado pelo estagiário, o que 
demonstra que ele não está pronto. (Entrevistado 3).  

 

Nesta fala é possível notar que existe uma preocupação do entrevistado 3, 

ao enfatizar como algumas empresas tem usado de  forma errônea o estagiário. 

Essas empresas muitas vezes acabam se aproveitando do baixo custo que o 

aprendiz demanda e cobram dele uma postura de um profissional experiente. Antes 

mesmo de prepará-lo para o mercado, já o deixam atuando na linha de frente da 

empresa, o que acaba comprometendo a qualidade do serviço prestado, visto que o 
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estagiário está passando por uma fase de aprendizado e ainda não está pronto para 

tal atividade. 

O entrevistado 2 tem uma postura um pouco diferente dos entrevistados 1 e 

4. Evidencia que busca sempre por profissionais mais experientes, pessoas mais 

antigas no turismo, que já possuam uma clientela para agregar a empresa, contudo 

afirma: 

Hoje em dia, ao contrário do que se imagina, é que as pessoas mais antigas 
no mercado não fazem uma manutenção dos seus clientes. Eu admiro 
muito a pessoa que tem uma clientela e mantêm aquilo. Essa pessoa sim, 
ela sobrevive. Esse é o tipo de pessoa que a gente busca. A pessoa que se 
preocupa em manter essa clientela. [...] Não está fácil encontrar mão de 
obra no mercado. Tem pessoas formadas, mas que não tem o perfil de 
vendedor em si. ( Entrevistado 2). 

 

Diante do que foi afirmado pelo entrevistado 2, percebe-se que as pessoas 

que já atuam nesse mercado a mais tempo, acabam criando uma clientela, o que é 

levado em consideração pelo entrevistado. Porém, pelo fato de, consequentemente, 

serem pessoas com uma idade mais avançada, muitas vezes não renovam suas 

estratégias de mercado, ou seja, não se atualizam. Mesmo tendo uma clientela fixa, 

esses clientes muitas vezes vivenciam novas experiências, o que demanda dessa 

profissional uma atualização constante. Segundo o entrevistado, o profissional com 

este perfil está em falta no mercado.  

Como aborda Lashely e Spolon (2011), as organizações que prestam serviços 

devem rever constantemente as expectativas dos seus clientes e ajustar-se a elas, 

pois à medida em que as pessoas experimentam os serviços, suas expectativas 

acabam variando, o que nos leva a pensar que o atendimento precisa ser dinâmico. 

Por fim, o entrevistado 4 evidencia que existem bons profissionais no 

mercado e existem profissionais que precisam se atualizar. 

Relatadas as opiniões dos entrevistados, notou-se uma dificuldade no 

momento da contratação de novos funcionários, o que está levando essas empresas 

a contratarem profissionais com pouca experiência de mercado. Além disso, ficou 

evidente que hoje, a geração mais presente e disponível no mercado de trabalho é a 

geração Y3.  

Quando questionados sobre os melhores e piores valores dessa geração, 

tanto o entrevistado 1, como o entrevistado 4 colocam a determinação, vontade de 

                                                
3
 Os indivíduos pertencentes a geração Y são aqueles que nasceram entre o início na década de 

1980 até meados da primeira década do século XXI (2003 a 2004) (VASCONCELOS, et al., 2010). 
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aprender crescer e enfrentar desafios como as maiores características. Além disso, 

o entrevistado 5 cita que essa geração, é a do conhecimento e da tecnologia.  

Os piores valores apresentados pelos entrevistados são as expectativas muito 

acima da realidade, ou seja, muitas vezes desejam alcançar patamares que ainda 

não estão preparados. Portanto, a falta de paciência para galgar gradativamente 

novas posições hierárquicas foi levantada como um elemento negativo desta 

geração Y. Outra característica apresentada pelo entrevistado 4 e 5 foi o 

conformismo. 

Para Vasconcelos et al., 2010, esta é uma geração caracterizada pela 

constante ligação com a tecnologia e as mídias sociais, por sua criatividade, 

flexibilidade, inovação, além da impaciência, imediatismo, e da dificuldade em lidar 

com situações de limitação e frustração. 

Finalizada a primeira categoria, percebeu-se que as agências têm encontrado 

dificuldade no momento da contratação. O agente de viagens com experiência que 

se mantém atualizado - perfil procurado pelos entrevistados - está em falta no 

mercado, o que está levando os entrevistados a contratarem essa geração mais 

nova. Mesmo que esses profissionais ainda não possuam muita experiência, eles 

estão sempre conectados às tecnologias e nas novas tendências do mercado, o que 

possui grande relevância por conta da concorrência que existe entre as agências de 

viagens e a internet. 

 

3.3.2 Características do processo de recrutamento e seleção 

 

Após apresentada às expectativas dos entrevistados em relação aos 

profissionais e o tipo de perfil que eles buscam no mercado, serão expostas quais as 

características e técnicas utilizadas por essas empresas para atrair e selecionar os 

candidatos. 

Por se tratar de empresas de pequeno porte, as agências 1, 4 e 5 não 

apresentam uma estrutura formal do setor de gestão de pessoas. Já as agências 2 e 

3 possuem um setor específico de gestão de pessoas, mas que não encontra-se na 

própria empresa. Esse departamento cuida de todas as filiais que compõem a 

organização. O entrevistado 4 citou que trabalha em parceria com uma empresa que 

presta consultoria para assuntos relacionados ao departamento pessoal, fazendo 

fechamento de folha, FGTS, entre outros. 
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Quando indagados sobre o levantamento do perfil do candidato esperado, 

todas as empresas disseram que traçam o perfil antes do processo de recrutamento. 

Enquanto as agências 2, 3 e 5 buscam por profissionais que tenham mais 

experiência no mercado, como forma de agregar a clientela desses agentes de 

viagens a empresa, as agências 1 e 4 buscam por um profissionais mais jovens, que 

tenham facilidade com tecnologia e estejam atualizados no mercado. 

De acordo com Lacombe (2005) é importante estabelecer quais são as 

características relacionadas ao profissional que atuará no cargo. Essa descrição 

será um facilitador no momento da busca por esses profissionais. 

Também é fundamental o planejamento dos recursos humanos. O 

planejamento auxilia para que durante o processo seletivo, os objetivos iniciais não 

sejam perdidos. Funciona como uma ferramenta estratégica da empresa 

(LACOMBE, 2005). 

 Contudo, notou-se certo amadorismo por parte das empresas, pois elas não 

desenvolvem um planejamento formal do processo seletivo, como cita o autor. Isso 

pode ocorrer, pois boa parte das pequenas empresas não possui uma estrutura 

formal do setor de gestão de pessoas. 

A partir do momento que o selecionador define o perfil do candidato 

adequado, cabe a ele determinar onde poderão ser encontrados esses profissionais 

(GIL, 2014). 

Como as agências 2, 3 e 5 buscam por pessoas mais experientes, as três 

enfatizaram que não divulgam em nenhum canal a vaga. Geralmente fazem uso de 

recomendações de outras pessoas que trabalham nesse ramo. Além disso, citam 

que por possuírem um reconhecimento no mercado, isso acaba sendo um facilitador 

no momento do recrutamento, como pode ser notado na fala do entrevistado 2: 

 
A vaga a gente não costuma divulgar, a não ser no nosso site que tem um 
„trabalhe conosco‟. [...] No trade relacionado ao turismo todo mundo se fala, 
“fulano‟‟ está com vaga lá, então já chove candidato. [...] Mas a gente nunca 
divulga, nem nunca precisou divulgar (Entrevistado 2). 

 

O entrevistado 5 ainda complementa: 

 
Essas são práticas mais comuns para filtrar bons candidatos. Por ser uma 
quantidade pequena não há a necessidade de você colocar na internet, 
fazer grandes divulgações, até porque a gente procura dar prioridade a 
funcionários que trabalham em Niterói, que trabalham próximo, de 
preferência que tenham experiência. Esse contato com as agências vizinhas 
tem sido o suficiente (Entrevistado 5). 
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A prática de recomendações é muito utilizada por aqueles que buscam um 

profissional competente e de confiança, visto que as pessoas buscam indicar 

profissionais que já conheçam o trabalho e suas características. Como no mercado 

do turismo existe um relacionamento muito grande entre os fornecedores e as 

agências, nota-se que, quando um profissional com experiência está disponível, 

existe uma troca de informações muito rápida entre eles, fazendo com que essas 

agências não necessitem divulgar em grande escala sua vaga. 

As agências 1 e 4 também se utilizam desse método da indicação, contudo, 

vão um pouco mais além, divulgando sua vaga em universidades, por meio de 

mídias sociais, internet e portais de emprego na aérea do turismo, como o turisjobs, 

citado pelo entrevistado 1. Como buscam por profissionais mais jovens, acredita-se 

que muitos serão recém-formados nas universidades, além de estarem 

constantemente conectados a essas ferramentas tecnológicas. 

Em relação às fases da seleção, todas as agências apresentam uma 

estrutura bem parecida. 

Os métodos de seleção, como afirma Gil (2014), permitem o conhecimento 

não somente das habilidades dos candidatos, mas também dá uma previsão do seu 

comportamento no cargo a ser ocupado. 

Todas as empresas realizam uma pré-análise dos currículos disponíveis e 

convocam aquelas pessoas que possuem as características esperadas. Após, 

realizam uma entrevista com o selecionador que julga qual é o melhor profissional 

para ocupar o cargo. 

Nas agências 1 e 4 também é realizado um teste de conhecimentos gerais, 

que visa aferir se o candidato possui conhecimento básico sobre as capitais do país, 

principais destinos turísticos, entre outras questões relacionas ao agenciamento. 

O entrevistado 4 justifica seu método: 

 
Sempre faço um prova, porque algumas coisas são bem básicas. [...] Eu 
faço perguntas nas provas como quais são as principais capitais do Brasil e, 
por incrível que pareça às pessoas erram. [...] Contas básicas também de 
multiplicar e dividir, percentuais, sem utilização de calculadora, também 
erram. Porque na realidade a calculadora é uma ferramenta como o 
computador, mas você tem que ter o raciocínio lógico, tem que saber como 
funciona a coisa. Não é que a gente vai trabalhar sem a calculadora ou sem 
o computador , mas eu não posso ter uma pessoa aqui que não saiba como 
funciona. [...] Faço uma redação para averiguar se a pessoa sabe se 
expressar, se ela sabe escrever , se ela sabe montar um raciocínio e expor 
o que ela está pensando. [...] E, por fim, uma entrevista com o candidato 
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para verificar o que ele pensa, o que ele faz, o que ele espera da vida e 
quais são seus anseios ( Entrevistado 4). 

 

Acredita-se que por contratarem profissionais sem muita experiência, 

questões de geografia, cálculos básicos e redação seja uma forma de filtrar quais 

são as melhores opções. Além disso, no momento do treinamento do profissional, 

questões como essas podem ser bem mais trabalhadas de acordo com o nível de 

dificuldade que o candidato apresentou. 

Por possuírem um setor de gestão de pessoas, nas agências 2 e 3 além da 

entrevista com o gerente ou supervisor de loja, também é realizada uma entrevista 

com os responsáveis pela aérea de gestão de pessoas. Após, ambos conversam e 

chegam num consenso de quem selecionar. 

Os entrevistados afirmam que, por meio dessas técnicas, conseguem 

selecionar bons candidatos, como percebe-se na fala do entrevistado 1: 

 
A segurança de uma ferramenta bem aplicada e acadêmica a gente não 
tem. A gente faz de forma subjetiva, não tem essa metodologia, mas a 
gente acredita que tenha alcançado bons resultados (Entrevistado 1). 

 

Um método de seleção só pode ser válido quando é capaz de medir as 

características que realmente são importantes para o desempenho das atribuições 

do cargo que irá ocupar. Mas vale enfatizar que todo método está sujeito a erros 

(GIL, 2014).  

Notou-se que as agências de viagens entrevistadas não estipulam uma 

frequência para realizar os processos seletivos. Eles ocorrem de acordo com a 

demanda da empresa. Como afirma o entrevistado 2, o processo ocorre quando é 

realizado o desligamento de algum funcionário ou quando é aberta a oportunidade 

de uma nova vaga. 

No momento da seleção, os entrevistados apontaram que aparecem 

profissionais de todos os tipos, desde daqueles que colocam no currículo que sabem 

tocar flauta, até aqueles mais experientes, como aponta o entrevistado 2. 

O entrevistado 1 ainda afirma que: 

 
A maioria dos entrevistados são mal preparados para a entrevista. Algumas 
pessoas não se comunicam, não se vendem, não falam e esse é um 
momento que a pessoa precisa falar para que a gente possa conhecer. Às 
vezes tem até a formação, mas não sabem se vender. A questão da 
comunicação é o mais importante, ele tem que falar, se apresentar, mostrar 
quais são suas vantagens, porque ele está ali participando daquela 
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entrevista e porque ele quer aquela vaga, e isso não acontece, são poucas 
vezes (Entrevistado 1). 

 

Como aponta Zaccarelli e Teixeira (2008) no momento da entrevista tanto o 

entrevistado como o entrevistador tem um papel a cumprir, que pode ser efetivado 

com maior e menor produtividade. 

Cabe ao entrevistador preparar a entrevista e providenciar um clima mais 

agradável, pois seu objetivo é conhecer o candidato.  Para o entrevistado o maior 

desafio é conter a ansiedade e ser capaz de estar com um razoável domínio do seu 

estado (ZACCARELLI; TEIXEIRA, 2008). 

Percebe-se, então, que ambas a partes devem fazer com que o processo se 

torne produtivo. Contudo, o que se nota na fala do entrevistado 1 é que no momento 

que o candidato tem para se apresentar, não há uma comunicação muito eficaz. 

Talvez, implementar, além da entrevista outras técnicas de seleção, seja uma forma 

de conhecer e avaliar  melhor os candidatos. 

Por fim, as dificuldades apontadas pelos entrevistados no momento da 

contratação foram à inexperiência dos candidatos, dificuldade de encontrar o perfil 

esperado e o custo que esse profissional pode vir a trazer.  

No que diz respeito à rotatividade, todas as empresas, exceto a agência 1 

que possui pouco tempo de mercado, afirmam que há pouca rotatividade. Em média 

os funcionários ficam na empresa entre 3 a 5 anos. 

Para 4 dos entrevistados, o que atrai os candidatos a participarem dos seus 

processos seletivos é o nome e o reconhecimento que a empresa possui. Apenas a 

agência 1 não citou essa condição, pois possui pouco tempo de atuação. Mas, 

enfatizou que o ambiente de trabalho, localização, o clima organizacional e a 

estrutura física são grandes atrativos. 

Todas as agências trabalham com uma política de recompensas bem 

semelhante. Elas oferecem um salário fixo aos seus funcionários e uma 

remuneração variável, denominada de comissionamento, que varia de acordo com o 

atingimento das metas estabelecidas. Além disso, são oferecidas algumas viagens 

também conhecida como famtour4 e visitas técnicas aos funcionários, como 

apresentou a agência 4, e um bônus semestral dado pela agência 1.  

                                                
4
 Forma de promoção que tem como objetivo familiarizar e encantar o distribuidor do produto turístico. 

Consiste em convidar agentes de viagem para visitar o destino, para que conheçam o local e saibam 
o que estão oferecendo ao cliente (SEBRAE, 2010). 
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A ideia de remuneração variável consiste em compartilhar com os 
empregados os riscos e sucessos do negócio. Logo, o empregado passa a 
ser considerado um parceiro da organização que, ao contribuir direta e 
explicitamente para a realização dos objetivos organizacionais, recebe uma 
parte do resultado. Assim, a remuneração variável, sempre está vinculada a 
algum tipo de desempenho (HANASHIRO, 2008, p.189). 

 

Ao analisar o plano de carreira dessas agências, a agência 2 por ter uma 

estrutura maior e um número maior de funcionários em relação as demais, possui 

um plano de carreira mais estruturado, com maiores chances de promoção. 

O entrevistado 5 cita que : 

 
O novo contratado entrou na agência como officeboy, como um funcionário 
externo, que por ter demonstrado interesse treinamos e, hoje, ele é um 
excelente agente de viagens (entrevistado 5). 

 

Nesse momento percebe-se que não há preocupação por parte do 

entrevistado 5 em contratar pessoas com um grau de instrução maior. Verifica-se 

que foi necessário apenas um treinamento para promoção do officeboy, não 

necessitando do ensino superior em turismo, por exemplo. Além disso, nota-se que 

por se tratar de uma pequena empresa que, consequentemente, possui um 

organograma menor, há um baixo nível de elevação de cargos.  

As demais agências ainda afirmam que não possuem um plano de carreira 

definido, mas sempre buscam dar oportunidade de desenvolvimento para que seus 

funcionários cresçam na empresa. 

Tanto a política de recompensas como o plano de carreira são duas 

questões utilizadas para atrair e reter os colaboradores. Como cita Hanashiro (2008) 

a gestão de recompensas tem por objetivo atrair e manter os melhores talentos; 

reconhecer o desempenho; estimular o comprometimento; e ser um instrumento de 

gestão de desempenho, ou seja, é uma ferramenta que estabelece uma relação de 

parceria entre ambas as partes. 

Quando relacionada ao processo de recrutamento, essas duas ferramentas 

ganham destaque, pois os candidatos se sentem motivados a candidatar-se a 

aquela vaga, por conta da remuneração e chances de desenvolvimento que a 

empresa oferece. 

Depois de abordado as técnicas de recrutamento e seleção e as dificuldades 

enfrentadas durante esse processo, será apresentado o processo de treinamento 

das agências entrevistadas. 
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3.3.3     Processo de treinamento 

 

O processo de treinamento visa aprimorar o desempenho do funcionário 

para que ele possa aumentar a produtividade dos recursos. É a preparação para 

levar uma pessoa a ser capaz de fazer algo que nunca fez antes, mas sem 

assistência de quem ensinou (MARCONDES, 2008). 

O treinamento busca aperfeiçoar o conhecimento e as habilidades para que 

as atividades possam ser desempenhas à curto prazo. 

Desse modo, perguntou-se aos entrevistados se após o processo seletivo, o 

candidato era submetido a algum tipo de treinamento. Das agências entrevistadas, 

quatro deram uma resposta afirmativa e apenas uma das agências demonstrou não 

focar muito nesse processo. 

A agência 1, logo nas primeiras semanas dedica um tempo para apresentar 

os valores, missão e visão da empresa, para que o novo funcionário incorpore ao 

máximo essa filosofia e se sinta parte da equipe. Os gestores apresentam as 

ferramentas de trabalho, como os sistemas e a cadeia de parceiros que trabalham. 

 
Todas as pessoas que trabalham aqui devem ter esse sentimento de se 
sentir dono do negócio, assumindo as responsabilidades como dono. Por 
isso dedicamos um tempo grande também no treinamento operacional nas 
primeiras semanas e estamos sempre abertos à demanda dos funcionários 
também. Se eles sentem alguma carência, alguma lacuna, se eles estão 
precisando de algum treinamento podem nos informar, que nós vamos 
dedicar esse momento a ele (Entrevistado 1). 

 

Nota-se que existe uma preocupação por parte da agência em fazer com 

que o treinado se sinta importante para o negócio. Essa é uma forma de motivar e 

valorizar o funcionário, fazendo com que ele incorpore de uma forma mais natural a 

filosofia da empresa. Ainda é possível verificar um grau de proximidade entre o 

treinado e o treinador. O novo funcionário tem espaço para expressar suas 

dificuldades e o responsável busca formas de superá-las juntamente com o 

colaborador. 

A agência 2 tem um treinamento que leva em torno de 1 mês, com o objetivo 

de apresentar os sistemas e os produtos. Esse processo é definido como uma fase 

de conhecimento e aprendizado, segundo o entrevistado 2. 
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 É mais a questão da pessoa entender o produto em si, entender o perfil de 
pessoas que sentam a sua frente, saber para onde vai mandar. Porque 
quando você esta atendendo, você tem a capacidade de direcionar a 
pessoa para onde você quiser na verdade. O resto vai mais pela 
experiência no dia a dia mesmo (Entrevistado 2). 

 

Percebe-se que esse treinamento é mais direcionado para o operacional. Ele 

irá impactar diretamente no serviço que será prestado futuramente. É um 

treinamento que será desenvolvido no dia a dia, de forma prática com a supervisão 

de uma pessoa que já possua experiência e possa auxiliar o treinado. 

A agência 3 afirma que o processo de treinamento é dedicado somente á 

estagiários, para os profissionais que já possuem experiência, o treinamento é 

praticamente inexistente. Nos casos em que o funcionário desconhece o sistema 

que a empresa adota, ele é submetido a um treinamento. 

 
Quando a pessoa fala que já tem experiência, nesse momento ela 
realmente vai provar se ela sabe fazer na prática ou não. Nesse momento a 
gente descobre quem é quem (Entrevistado 3). 

 

Infere-se que não há uma preocupação por parte da agência 3 em instruir o 

novo funcionário, pois parte-se do princípio que ele já tenha domínio dos sistemas. 

Esse tipo de atitude futuramente pode ocasionar em erros e influenciar diretamente 

na qualidade dos serviços prestados, pois o colaborador não passa por nenhum tipo 

de familiarização ou orientação formal sobre os processos internos da organização. 

Já a agência 4 dedica um tempo para o treinamento de novos funcionários, 

principalmente os mais inexperientes, mostrando as rotinas da empresa e o padrão 

de trabalho. Além disso, sempre estão buscando novos aprendizados como pode 

ser notado: 

Diariamente todo mundo está aprendendo. [...] Além das rotinas normais da 
empresa que a gente sempre acaba passando mesmo para aqueles que 
têm menos ou mais experiência. E o inverso também acontece, sempre que 
surge alguma coisa nova, seja uma ideia nova na faculdade ou algo que 
soube no mercado, alguém aplicando uma política nova, fazendo algo 
diferente, a gente pode até implementar se for algo legal para empresa e 
depois passa para todo mundo. [...] Para os inexperientes a gente começa 
com as coisas mais básicas, serviços mais simples e vai verificando como 
ele vai respondendo para aumentar a carga de informações (Entrevistado 
4). 

 
  

Verifica-se que a agência 4 faz uso do método prático onde são repassadas 

as rotinas da empresa, mesmo para aqueles que possuem experiência, diferente do 

que pode ser notado na agência 3. Além disso, percebe-se que existe uma 
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preocupação por parte do treinador em analisar se o conteúdo aplicado está sendo 

absorvido da forma esperada, para que haja melhor aproveitamento do treinamento. 

Na agência 5 ocorre um treinamento que leva cerca de 15 dias, em que 

outro funcionário irá repassar todas as informações para o novo colaborador. 

 
É um treinamento físico, onde o novo funcionário vai sentar ao lado de um 
funcionário, que já tenha experiência, para ver como é o funcionamento da 
agência, algo direto. O tempo de duração vai depender do conhecimento 
dele. Geralmente leva em torno de 15 dias ( Entrevistado 5). 

 

O treinamento na agência 5, assim como nas agências 1, 2 e 4 também é 

realizado por meio do método prático. Ocorre no próprio ambiente de trabalho e 

também conta com a orientação de uma pessoa com mais experiência. 

De uma forma geral, inferiu-se que as agências trabalham com um método 

bem parecido para a realização de seus treinamentos, mas é importante ressaltar 

que antes da realização do treinamento é necessário fazer um levantamento das 

necessidades, planeja-lo, executa-lo e avalia-lo constantemente, como enfatiza 

Marcondes (2008).  

Diante disso, verificou-se que as agências 1, 2, 4 e 5 organizam esse 

processo de uma forma mais simplificada. A fase do levantamento das necessidades 

pode ser evidenciada no momento em que os entrevistados buscam saber o nível de 

instrução que o funcionário possuiu. Já a fase do planejamento, não foi abordada de 

uma forma direta por nenhuma das agências.  

A fase de execução pode ser notada quando os entrevistados dizem que o 

treinamento ocorre no próprio ambiente de trabalho, de forma prática, com a 

supervisão de uma pessoa que já atua no setor. Por fim, somente na empresa 4 

verificou-se uma preocupação em avaliar se o processo de treinamento está 

atingindo o objetivo esperado. 

Durante as entrevistas, observou-se também que os fornecedores das 

agências de viagens sempre oferecem diversas capacitações, seja sobre destinos, 

sistemas ou até mesmo oportunidades de viagens ou visitas técnicas, e todas as 

agências de viagens entrevistadas buscam participar desses treinamentos, na 

tentativa de se aperfeiçoarem e se manterem atualizadas no mercado. 

Apenas as empresas 1 e 2 apresentaram outros tipos de treinamentos que 

realizam. A agência 1 desenvolve mensalmente um treinamento sobre um destino 

específico que é ministrado pelos próprios funcionários. Já a empresa 2, num 
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intervalo de 3 meses,  realiza um dia inteiro de treinamento com os funcionários 

expondo as tendências do mercado, ministrando palestras motivacionais e 

apresentando novos parceiros. 

Encerrando a categoria de treinamento, indagou-se aos entrevistados se 

eles preferem contratar profissionais com uma ampla experiência na área e que, 

consequentemente, exigem menos treinamentos ou candidatos menos preparados 

que necessitarão de um intenso processo de treinamento. 

O entrevistado 4 abordou que: 

 
Isso depende do momento e da situação. Se um profissional capacitado sai 
da empresa eu vou ter que ir ao mercado buscar outro com características 
semelhantes. Eu também não posso colocar em todas as posições na loja 
só pessoas novas, pois fica muito complicado para a empresa, até porque 
existem atendimentos que são mais simples, mas também tem outros mais 
complexos (Entrevistado 4). 

 

Diante dessa fala nota-se que não há uma regra para contratar profissionais 

mais experientes ou não. O que fica evidente é que de acordo com as necessidades 

da empresa, esse perfil será traçado. É claro que quando se perde um profissional 

experiente, a preferência é que outro com o mesmo nível de instrução ocupe a vaga, 

e o mesmo acontece com o profissional sem muita experiência. 

Além disso, é importante salientar que nem sempre a empresa dispõe de 

tempo e recursos para treinar um funcionário o que o leva, muita vezes, a contratar 

um profissional mais completo. 

Entretanto, a agência 1 explica que: 

 

Profissionais com muita experiência naturalmente ocupam cargo com maior 
nível de responsabilidades, requerem um volume grande de vendas que 
talvez a gente não tenha. Hoje a gente tem profissionais com perfil de pouca 
experiência ainda, mas a gente tem ideia sim de contratar profissionais mais 
gabaritados com uma experiência mais ampla que possam acrescentar 
mais na empresa (Entrevistado 1). 

 

Isso nos leva a concluir que o profissional experiente demanda uma 

remuneração um pouco mais elevada, quando comparada a um profissional novo no 

mercado. Pelo fato da agência 1 ainda não possuir um grande volume de vendas 

como apresenta o entrevistado 1, ela optou por ter na sua equipe profissionais com 

pouca experiência, mas que na atual situação conseguem assumir as 
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responsabilidades delegadas, até porque passaram por um intenso processo de 

treinamento. 

A agência 2 também caminha na mesma linha de raciocínio que a agência 4, 

como por ser visto: 

A gente visa às duas coisas, isso vai depender da pessoa mesmo e do 
momento. Ano passado a gente estava procurando uma pessoa lá para 
Itaipu, três se classificaram. Dessas três pessoas, duas já tinham 
experiência no mercado e a outra era recém-formada. Ficamos com a 
recém-formada e ela está até hoje aqui e está vendendo bem. O que nos 
levou a escolher foi o tipo de pessoa que vimos. Percebemos que ela tinha 
capacidade, que era só ir ajustando algumas coisas, e a gente apostou e 
deu certo (Entrevistado 2). 

 

Na entrevista com a agência 2, fica evidente a percepção que os gestores 

tiveram no momento da contratação. Mesmo buscando por pessoas mais 

experientes, eles notam um potencial em uma pessoa recém-formada, que após um 

processo de treinamento, consegue atender as expectativas traçadas. Então, é de 

suma importância que o gestor saiba qual o perfil esperado para ocupar a vaga 

naquele momento que a empresa vive. 

O entrevistado 5 aponta que já contratou pessoas sem experiência, mas que 

tinham perfil de agente de viagens. Contudo, atualmente ele busca dar preferência 

para pessoas que já tenham experiência e, consequentemente, não necessitem de 

muito treinamento. 

Finalizada a abordagem do processo de recrutamento, seleção e 

treinamento, buscou-se entender como os entrevistados relacionam esses assuntos 

ao novo perfil do agente de viagens. 

 

3.3.4     Agente de viagens ou consultor de viagens 

 

Ao iniciarmos a discussão sobre as transformações que ocorreram no perfil 

do agente de viagens, pediu-se para que os entrevistados expressassem suas ideias 

a respeito da diferença entre agente de viagens e consultor de viagens. 

Segundo Menezes e Staxhyn (2011), a diferença entre o consultor de 

viagens e o agente de viagens é que o consultor não realiza somente a venda de um 

produto, ele dá orientação ao cliente, assessora, aconselha e mostra qual a melhor 

alternativa, de acordo com o perfil e desejos esperados pelo consumidor. 

De acordo com o entrevistado 5: 
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Consultor é o que a gente espera que todos os funcionários sejam. Para 
isso ele precisa ter conhecimento dos produtos para poder interagir e não 
ser simplesmente uma coisa passiva de pegar a informação do passageiro, 
pesquisar e devolver um preço. O consultor ele amplia mais isso. Ele busca 
saber o perfil do cliente, qual o tipo de viagem que ele quer fazer 
(Entrevistado 5). 

  
Percebe-se que o entrevistado tem uma noção clara a respeito da diferença 

entre o consultor e o agente de viagens. É interessante, pois ele identifica o agente 

de viagens como um indivíduo mais passivo, ou seja, uma pessoa sem muita pró-

atividade, iniciativa, apática, enquanto o consultor é identificado como uma figura 

mais ativa, que realmente busca entender o perfil do cliente, seus anseios e, acima 

de tudo, o orienta. 

Na visão do entrevistado 1: 

 
O agente de viagens está mais voltado para o sistema operacional, tarifas, 
companhias aéreas, ele conhece muito bem isso [...]. O consultor está mais 
voltado para o cliente, faz mais um trabalho comercial de entender o perfil e 
sugerir a melhor opção que se encaixa para o cliente. Então nos aqui somos 
consultores de viagens e não somos somente o agente de viagens. Nós 
também fazemos a consultoria, além de dominar todo o aspecto operacional 
de tarifas, comissão, toda essa parte do turismo emissivo que é papel do 
agente de viagens. A gente também dá dicas, mostra as melhores 
condições, o melhor destino, analisa o perfil do cliente. 

 

Como aborda Menezes e Staxhyn (2011), o consultor de viagens realiza 

todos os procedimentos de um agente de viagens na hora da venda, contudo, ele 

agrega valor ao serviço prestado com suas experiências e conhecimento. Essa 

questão é justamente abordada pelo entrevistado 1, pois ele cita que o consultor de 

viagens também tem o conhecimento do sistema operacional, mas busca ir além 

desse aspecto, mostrando as melhores condições, dando dicas, fazendo uma 

consultoria. 

O entrevistado 4 exemplifica o papel do consultor de viagens: 

 
Na realidade a gente trabalha para conquistar o cliente e não ganhar a 
venda. Quando a gente percebe que o cliente quer um produto que não é 
tão bom, nesse momento nós damos a consultoria, porque aquilo que ele 
está querendo não é o melhor para ele, e fazer isso às vezes é muito difícil, 
mas esse é o consultor, não é o agente de viagens. Então, você tem que 
mostrar para ele, por exemplo, que mesmo sendo um hotel 4 estrelas ele 
está numa localização ruim, que será perigoso ele sair a noite, e esse tipo 
de informação ele não tem na internet, ele está vendo que existe o hotel, vai 
ver as fotos do hotel, mas os detalhes quem passa é o consultor, com o seu 
conhecimento também de já ter ido no lugar , ter tido feedback de outros 
clientes. Consultoria é mostrar para o cliente que você entende daquilo que 
você está vendendo e fazer uma inversão de papéis, se colocar no lugar do 
cliente (Entrevistado 4). 
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Nesse trecho o entrevistado 4 aborda como pode ser complicado mostrar as 

melhores condições para o cliente, pois nem sempre o que ele deseja é a melhor 

opção. Como o entrevistado 4 afirma, o consultor de viagens muitas vezes já 

conhece determinado destino ou pelo menos já teve um feedback de outros clientes 

que viajaram, então ele possui uma certa “propriedade” para falar sobre o assunto. 

Ainda vai um pouco além, quando compara o tipo de informação encontrada na 

internet com a prestação da consultoria. Muitas vezes as informações encontradas 

na internet são superficiais e não há um alto nível de confiabilidade, como se tem 

com um consultor de viagens. 

Os entrevistados 2 e 3 apresentaram uma visão mais restrita da 

diferenciação entre os dois profissionais. O entrevistado 3 afirma que o consultor de 

viagens é somente mais uma expressão que vem sendo utilizada no mercado. E o 

entrevistado 2 acredita que o agente de viagens é algo mais clássico, “soa melhor” 

para os clientes, diferente do consultor que  “apenas dá conselhos”. 

Menezes e Staxhyn (2011) comentam que o profissional consultor de 

viagens ainda não tem amplo reconhecimento no Brasil, principalmente por parte 

dos consumidores que, em um primeiro momento, não conseguem diferenciá-los 

dos agentes de viagens. Talvez, esse seja um fator que levou os entrevistados 2 e 3 

a não apresentem uma visão mais abrangente entre esses dois profissionais, pois 

eles percebem que o próprio mercado ainda não reconhece essa diferenciação. 

Após apresentada uma visão mais acadêmica com relação à diferenciação 

entre o consultor de viagens e o agente de viagens, todas as empresas afirmaram 

que buscam contratar o consultor de viagens, pois o consultor tem as características 

necessárias para ocupar a vaga, como dinamismo, pró-atividade, iniciativa, 

conhecimento e inovação.  

Porém, os entrevistados analisam que o mercado ainda busca os dois tipos 

de profissionais: agente de viagens e consultor de viagens. Como explica o 

entrevistado 4 isso ocorre pois: 

 
Nós temos clientes que estão mais interessados no custo da viagem dele, 
aqueles que não se preocupam, que querem pagar menos e se submetem a 
qualquer tipo de serviço. Para ele nada importa, indo até contra os 
princípios da empresa. E temos aquele cliente que já valoriza muito o 
serviço do consultor. Esse normalmente é o cliente fiel, aquele que está 
sempre comprando com o a gente, pois reconhece o valor, reconhece o 
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esforço, o trabalho e sabe da importância. O outro não está muito 
preocupado. Ele só quer fazer a viagem dele a qualquer custo.  

 

Nota-se que, como algumas pessoas estão mais preocupadas com a 

questão do preço, acabam não reconhecendo o valor do consultor de viagens. 

Nesse caso, talvez apenas o agente de viagens pudesse atender sua expectativa. 

Contudo, quando o cliente deseja ter um serviço de qualidade, ele valoriza o papel 

do consultor de viagens. Como cita o entrevistado 4, esse geralmente é o cliente que 

sempre procura uma agência de viagens para organizar sua viagem, pois ele 

valoriza e reconhece a função do consultor. 

Dando continuidade ao assunto, indagou-se qual a opinião dos entrevistados 

referente à taxa que é cobrada por alguns consultores de viagens com o intuito de 

minimizar os custos que, muitas vezes, se tem com aqueles clientes que não 

efetivam a compra na agência, como por exemplo, gastos com energia, telefonia e 

internet. Essa tendência vem sendo adotada por alguns países da Europa e nos 

Estados Unidos que cobram essa pequena taxa. Quando o cliente efetua a compra, 

a taxa cobrada inicialmente é descontada do valor final do pacote. 

O entrevistado 5 concorda com a cobrança da taxa, contudo avalia que: 

 
Nesse momento de crise que tem que pegar passageiro no “laço” é uma 
péssima época para começar essa prática, mas eu acho que deveria ter 
sido implementada há um tempo atrás. [...] Um exemplo clássico é quando 
você vai num médico. Ele, com certeza, vai cobrar uma consulta inicial para 
qualquer coisa que você vá fazer lá. Essa taxa, então, seria o ideal, mas eu 
não vi isso ainda funcionar na prática (Entrevistado 5). 

 

Devido aos problemas econômicos que o país tem vivido, o entrevistado 5 

acredita que a cobrança nesse momento seria inviável. Mas, aponta que é uma 

prática justa, visto que assim como outros profissionais, a agência também possui 

algumas despesas que podem ser minimizadas com essa taxa e o agente de 

viagens estará prestando um serviço de toda forma. Logo, a atividade desse 

profissional deve ser valorizada. 

É importante enfatizar que atualmente com o processo de desintermediação, 

o ramo de agenciamento tem sofrido muito com a redução do comissionamento por 

parte dos fornecedores. Então, essa taxa também passa a ser uma forma das 

agências conseguirem se manter no mercado. 
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Mas, para que haja o reconhecimento por parte dos consumidores, o 

consultor deve demonstrar tal importância, buscando sempre prestar um serviço de 

qualidade. 

O entrevistado 2 acredita que: 

 
Essa remuneração funciona na Europa. Aqui no Brasil se eu cobrar isso 
com o movimento que se tem é muito difícil, não é muito viável nessa 
situação que estamos. O brasileiro não tem esse perfil. Isso dá margem até 
para as pessoas comprarem na internet (Entrevistado 2). 

 

O entrevistado 4 ainda completa: 

 
A cultura no nosso país é outra. Aqui as pessoas não aceitariam ter que 
pagar uma taxa por uma coisa que ela pode ver na internet. Mas, ela não 
vai ter a experiência que agente de viagens tem. Quando tiver que resolver 
um problema, vai ter que se virar sozinho (Entrevistado 4). 

 
Tanto o entrevistado 2, como o entrevistado 4 levam a aplicação da taxa de 

serviço como algo inviável para o mercado brasileiro, por conta da cultura do país. 

Eles ainda enfatizam que essa taxa pode fazer com que as pessoas deixem de 

consultar uma agência de viagens e comprem diretamente na internet, pois nesse 

canal, não há nenhum tipo de cobrança explícita. 

Entretanto, vale avaliar até que ponto o cliente está aberto a essa taxa. 

Talvez, se for para conhecer um pouco mais sobre um destino exótico, onde ele não 

tem acesso a muitas informações, ele acabe aceitando essa cobrança. Contudo, se 

o que ele deseja for algo mais convencional, é possível que ele não fique disposto a 

pagar a taxa. 

Quando questionados se eles levavam em consideração o profissional ter 

formação em turismo, as agências 1, 2 e 4 afirmaram que dão preferência para 

esses profissionais. Acreditam que essa é uma forma de valorizar a profissão do 

turismólogo. Já os entrevistados 2 e 5 demonstram que a formação em turismo não 

é algo relevante para a profissão de agentes de viagens. O entrevistado 5 até 

completa dizendo: 

O perfil do agente de viagens nem sempre ele é adquirido numa faculdade. 
Respeito muito a faculdade, é de extrema importância. Existem dezenas, 
centenas de cargos no turismo que a questão da faculdade é de extrema 
importância mas, especificamente para um consultor de viagens, não 
precisa ter essas características adquiridas numa faculdade (Entrevistado 
5). 
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O entrevistado 5 não identifica que o consultor de viagens necessita ter as 

características adquiridas no curso de turismo. Ele compreende a importância da 

graduação para outros cargos no setor de turismo. 

Talvez o entrevistado tenha essa percepção, porque ele mesmo não possui 

um nível de escolaridade elevado. Diante disso, nos induz a pensar que qualquer 

pessoa está apta a assumir esse cargo. 

Já, quando o assunto foi experiência com vendas, mesmo que em outro 

ramo, os entrevistados 2, 3 e 5, percebem a experiência em vendas como um 

diferencial.  

O entrevistado 2 coloca: 

 
A experiência em vendas é essencial. Pelo que a gente tem visto, pessoas 
que se destacam aqui é porque já tinham destaque em algum tipo de 
vendas, mesmo que seja em outro ramo, sem ser o da agência. Atrelado a 
isso, você vai aplica um treinamento em relação ao ramo de viagens 
(Entrevistado 2). 

 

O entrevistado 2 demonstra que é importante ter experiência em vendas, 

pois assim o profissional já tem uma base de como iniciar um atendimento, com 

cordialidade e simpatia. Contudo, o entrevistado ainda completa que a experiência 

em vendas deve estar atrelada ao conhecimento em agenciamento que é realizado 

por meio de um treinamento. 

Diferentemente, os entrevistados 1 e 4 analisam que a experiência em 

vendas não é algo essencial  para ocupar uma vaga de agente de viagens. 

 
A experiência em vendas é relevante, mas eu acho que nós damos um peso 
maior para a questão do perfil do profissional, em relação ao 
comprometimento e seriedade no trabalho. Até porque as habilidades em 
vendas serão desenvolvidas conforme as dificuldades e as demandas que 
surgirem. a gente pode trabalhar no dia a dia. Já essa questão 
comportamental é muito mais relevante e a gente dá um peso maior 
(Entrevistado 1). 

 

É possível notar que o entrevistado 1 acredita que outras características no 

profissional são mais relevantes do que a questão da experiência em vendas. Até 

mesmo porque esse dinamismo em vendas pode ser desenvolvido com o passar do 

tempo. 

O entrevistado 4 ainda completa: 

 
A gente percebe se a pessoa tem o dom para venda no dia a dia, que é lidar 
com o público. Saber escutar e conversar. Não adianta ter só o 
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conhecimento de vendas, isso deve estar alinhado com o conhecimento em 
turismo (Entrevistado 4). 

 

Com a fala do entrevistado 4, percebe-se que não adianta somente o 

profissional ter experiência em vendas, se esse conhecimento não estiver atrelado 

ao agenciamento. Quando um profissional não domina o produto que ele está 

vendendo, muitas vezes, não consegue conquistar o cliente da forma desejada. 

Ainda que existam algumas particularidades aplicadas por cada agência, no 

que diz respeito ao perfil desejado, é perceptível que as agências buscam 

consultores de viagens, pois acreditam que o consumidor está cada vez mais 

exigente, e esse profissional possui as características necessárias para atingir os 

desejos dos clientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo principal investigar como as agências 

de viagens de Niterói estão realizando seu processo de recrutamento, seleção e 

treinamento visto a necessidade de mudança do profissional que atua nesse setor. 

Por conta disso, foi necessário: 

a) Analisar as expectativas dos selecionadores e o perfil desejado pelas 

agências no momento da contratação; 

b) Pesquisar como funciona o processo de recrutamento e seleção das 

agências de viagens; 

c) Averiguar se existe e como é realizado o treinamento do novo funcionário; 

d) Identificar se há uma preocupação por contratar um candidato com um perfil 

mais próximo ao agente de viagens ou ao consultor de viagens. 

 

Para alcançar o primeiro objetivo específico, buscou-se compreender 

individualmente como os entrevistados têm analisado o mercado de trabalho e seus 

profissionais. Além disso, procurou-se identificar as características necessárias para 

atuação na área. 

Em busca da realização do segundo objetivo verificou-se se as agências 

planejam, executam e avaliam seus processos de seleção e quais são as técnicas e 

métodos utilizados durante esse processo. 

Para o cumprimento do terceiro objetivo, averiguou-se a existência de 

treinamentos, sua frequência e tipo de técnicas utilizadas. 

Por fim, para o atingimento do quarto objetivo, no decorrer da pesquisa 

buscou-se analisar quais as principais características que diferenciam o consultor do 

agente de viagens e o que tipo de profissional essas empresas preferem. 

Mesmo com as dificuldades encontradas, o objetivo do estudo foi alcançado 

por meio de uma ampla revisão de literatura que englobou os principais aspectos de 

gestão de pessoas que relacionadas ao setor de agenciamento, deram base para o 

entendimento do cenário atual do setor de agências de viagens. 

Com os avanços tecnológicos, o advento da internet e a globalização, o 

consultor de viagens está assumindo cada vez mais o espaço do agente de viagens, 

visto que o consumidor tem acesso às informações que antes só eram 

disponibilizadas para os agentes de viagens. Então, essas empresas percebem a 
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necessidade de prestar um serviço diferenciado e customizado para manter-se no 

mercado.  

A partir disso, o gestor ver o fator humano como peça fundamental para a 

inovação desse setor. Logo, encontrar profissionais qualificados que vão além de um 

simples vendedor, torna-se um desafio para as agências. 

Diante disso, revelou-se que as agências tem tido dificuldade para encontrar 

o profissional com as características de consultor de viagens. Esse fato tem levado 

essas empresas a treinarem os novos colaboradores de modo que eles 

desenvolvam as características desse novo perfil de profissional 

O que notou-se em comum entre as agências de viagens é que elas utilizam 

a indicação como método principal para atração dos candidatos e no momento da 

seleção utilizam a técnica de entrevista face a face para conhece-lo melhor.  

No entanto, é importante salientar que esse não é um modelo único utilizado 

por todas as empresas. De acordo com as expectativas e dificuldades encontradas 

por cada uma delas, também são adotadas outras técnicas de atração e seleção. 

Percebeu-se que as agências realizam treinamentos e esse processo é 

executado de forma prática, onde o treinado aprende no dia a dia o trabalho que 

desenvolverá, com o auxílio de um funcionário que já possua um conhecimento 

maior. 

De um modo geral, concluísse que as agências de viagens não cumprem de 

forma clara todas as etapas desse processo que são: o levantamento de 

necessidades, planejamento, execução e avaliação. Isso ocorre, pois essas 

empresas possuem uma estrutura pequena e consequentemente não tem um setor 

formal de gestão de pessoas. 

Finalizando, os resultados obtidos apontaram que as empresas 

entrevistadas estão preocupadas em contratar pessoas com o perfil de consultor de 

viagens, entretanto, esse perfil é dinâmico e cada empresa trata essa questão de 

uma forma singular, apontando quais características e valores são necessários para 

formação desse profissional. 

Como possibilidade de pesquisas futuras, propõe-se um estudo mais 

aprofundado da consultoria em viagens, visto que existe pouca literatura relacionada 

a esse assunto, pelo fato de ser uma discussão recente.  Além disso, seria 

interessante analisar se o consumidor identifica de forma clara as diferenças entre o 

agente de viagens e consultor de viagens. E por fim, verificar a viabilidade e 
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aceitação por parte do consumidor da cobrança de uma taxa para a prestação da 

consultoria em viagens. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1º BLOCO: DADOS GERAIS E EXPECTATIVA DA EMPRESA COM RELAÇÃO 

AO MERCADO; 

 

1. Agência 

2. Nome do entrevistado: 

3. Idade: 

4. Quanto tempo você trabalha na empresa? Qual o seu cargo? 

5. Qual o grau de escolaridade? Qual a sua formação? 

6. Quantos funcionários a empresa possui? 

7. Quais são os principais valores da organização? 

8. Quanto tempo à empresa atua no mercado? 

9. Qual o perfil dos seus clientes? 

10. O que você considera como diferencial na sua agência? 

11. Como você analisa o mercado de trabalho das agências de viagens 

atualmente? 

12. A empresa tem encontrado com facilidade no mercado de trabalho 

profissionais com o perfil desejado? 

13. Na sua opinião, quais são os melhores valores/características dessa geração 

que está no mercado de trabalho? E os piores valores? 

 

2º BLOCO: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

14. Quem é o responsável pela área de gestão de pessoas? Existe uma estrutura 

formal do setor de gestão de pessoas?  

15. Que perfil a empresa busca nos processos seletivos? Esse perfil é traçado 

antes do recrutamento? 

16. Na seleção surgem pessoas geralmente com qual perfil?  (valores, formação, 

características). 

17. Quais os meios são utilizados na divulgação da vaga? 

18. Quais são as etapas do processo seletivo? Qual o objetivo de cada uma 

delas? 
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19. Por meio dessas técnicas, vocês conseguem encontrar bons profissionais? 

20. Quais as dificuldades encontradas no momento da contratação? 

21. Com qual frequência são realizados os processos de recrutamento e seleção? 

22. Na sua opinião, o que o que atrai os candidatos para os processos seletivos 

da sua empresa?  

23. Como é a política de recompensas? 

24. Existe plano de carreira? Em caso afirmativo, explique como funciona? 

25. Como é a rotatividade de seus funcionários? Comente.  

 

3º BLOCO: TREINAMENTO 

 

26. Finalizado o processo de seleção o candidato é submetido a algum processo 

treinamento? Em caso afirmativo, como é realizado?  

27. Os funcionários da sua empresa realizam ou participam com frequência de 

algum tipo de treinamento? De quanto em quanto tempo? Como funciona esse 

treinamento?  

28. A empresa prefere selecionar candidatos com ampla experiência na aérea, 

que consequentemente exigem menos treinamentos ou candidatos menos 

preparados que necessitarão de um intenso processo de treinamento? 

 

4º BLOCO: AGENTE DE VIAGENS OU CONSULTOR DE VIAGENS 

 

29. Você sabe qual diferença entre um agente de viagens e um consultor? 

Poderia explicar à diferença? 

30. Qual a sua opinião sobre a taxa que é cobrada por alguns consultores de 

viagens? 

31. A empresa opta por contratar um candidato com perfil mais de agente ou de 

consultor? Por quê? 

32. A empresa busca por profissionais com formação em turismo? Comente. 

33. Você acredita que a experiência em vendas, mesmo que seja em outro ramo 

é essencial na escolha do candidato? Por quê? 

34. De uma forma geral, você acredita que o mercado está mais interessado em 

agentes de viagens ou consultores? Por quê? 


