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RESUMO 

Este estudo teve como tema o treinamento e desenvolvimento de competências. 

Para tal, objetivou-se analisar as principais ferramentas de treinamento e 

desenvolvimento de competências utilizadas pela empresa GlobeTrotter com o 

propósito de qualificar seus clientes para o intercâmbio nos Estados Unidos.  O 

treinamento e desenvolvimento de competências são ferramentas eficazes no 

processo de capacitação do indivíduo e um diferencial significativo para uma 

empresa bem-sucedida. Após a elaboração de um referencial teórico no qual se 

conceituaram compreensões sobre treinamento, desenvolvimento e competências, 

desenvolveu-se uma pesquisa configurada como quantitativa e qualitativa, em que 

foram aplicados questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas 

aos participantes do programa, que foram descritas, analisadas e interpretadas. 

Como resultado deste estudo destaca-se que para a empresa continuar se 

sustentando nesse mercado gradativamente competitivo e desafiador, deverá 

desenvolver resultados, dominar seus desafios gerando assim o crescimento 

organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No mercado atual, as empresas estão em busca de mão-de-obra qualificada, 

pois a concorrência está cada vez maior e os clientes cada vez mais exigentes.  

Estes novos cenários vêem fazendo com que as organizações se preocupem com a 

capacitação de seus funcionários, para assim, apresentarem um resultado positivo e 

satisfatório. 
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Com vistas a torná-las mais eficazes naquilo que fazem, os gestores 

desenvolvem ações voltadas para a capacitação de pessoas e as empresas 

desenvolvem programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas com uma 

frequência cada vez maior. 

De acordo com Gil (2001), desde o início do século XX já existia uma 

preocupação com o desenvolvimento de programas voltados ao treinamento de 

pessoas, tendo em vista que, os objetivos desses programas eram preparar os 

indivíduos para atingirem o nível máximo de produtividade. 

A empresa GlobeTrotter é uma agência de viagens com sede em Belo 

Horizonte, à rua Conceição do Mato Dentro, número 241, Loja 02, Bairro Ouro Preto 

e seu foco é intercâmbio. Foi fundada em 2011 pela diretora executiva Emanoela 

Souza, com o objetivo de oferecer aos seus clientes experiências que vão além de 

intercâmbio, permitindo aos mesmos desenvolverem habilidades utilizando os 

principais produtos e serviços de viagem para garantir a comodidade e tranquilidade. 

 Diante do exposto, o problema de pesquisa do referido trabalho traz a 

seguinte questão: Como é desenvolvido o treinamento e desenvolvimento de 

competências do programa de intercâmbio ministrado pela empresa GlobeTrotter, 

visando atender as necessidades dos seus clientes? 

O objetivo geral que norteia esse trabalho é analisar o treinamento e 

desenvolvimento de competências realizado pela empresa GlobeTrotterpara 

capacitar os candidatos a viajarem.  

Com o propósito de viabilizar a proposta expressa no objetivo geral, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:   

Identificar a estrutura do setor de treinamento e desenvolvimento de competências 

da empresa GlobeTrotter;    

Avaliar o nível de fluência do treinamento e desenvolvimento de competências nos 

candidatos;   

Conhecer o que a GlobeTrotter entende atualmente como treinamento e 

desenvolvimento de competências em seus serviços;   

Analisar se o treinamento e desenvolvimento de competências é uma ferramenta 

mensurada em indicadores.  



3 
 

 

 

Através das considerações e propósitos deste trabalho, o artigo se justifica 

como forma de colaborar com ferramentas eficientes para compreender como o 

treinamento e desenvolvimentos de competências são fundamentais para a 

qualificação do indivíduo, bem como torná-lo mais capacitado para o exercício das 

atividades laborais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Treinamento 

 

Segundo Marras (2011) treinamento é um método que serve para absorver, 

compreender e reciclar conhecimentos, habilidades e atitudes, conectados 

diretamente à realização de atividades, o que gera uma mudança no conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) de cada indivíduo.  

Para Boog (2013) treinamento faz referência às atividades especificas de 

desempenho e preparação de uma função a ser exercida em curto prazo, já o 

desenvolvimento está relacionado à ampliação das habilidades dos indivíduos para 

responsabilidades futuras. A relação dos dois termos mostra a associação dessas 

atividades, método que agrega valor às habilidades das pessoas, resultando em 

indivíduos mais eficientes e capazes de desempenhar atividades.  

Contudo, Araújo (2009) afirma que treinamento é um processo de 

aprendizagem direcionado ao conhecimento do indivíduo voltado à execução de 

tarefas e o desenvolvimento; é um processo de aprendizagem voltado ao 

crescimento do indivíduo em nível de conhecimento, habilidade e atitude.  

Atualmente, segundo Boog (2013) já não se pode falar em desenvolvimento 

com um aspecto fragmentado da realidade humana. Cada pessoa carrega consigo a 

resposta ao desafio e soluções de problemas, entretanto é preciso deixar esse 

potencial se manifestar. É função do treinamento e desenvolvimento fornecerem as 

condições essenciais para que essa manifestação seja exibida através de um 

sistema de educação que estimule o crescimento da consciência, a independência 

da ação, a liberdade da expressão e a autoria do mundo em que cada um vive.  
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Desta forma, pode-se concluir que treinar é um método que possibilita 

condições que simplificam o aprendizado e o relacionamento entre as pessoas nas 

atividades a serem realizadas. O aprendizado para ser considerado eficaz, é preciso 

uma sequência de treinamento, tendo um acompanhamento de todo o processo, 

pois para se obter um resultado positivo é preciso motivar as pessoas durante todo o 

processo (ARAÚJO, 2009).  

As funções de treinamento e desenvolvimento são modificar comportamentos 

e substituir conhecimentos técnicos, informações e habilidades com a finalidade de 

capacitar, especializar e desenvolver pessoas. Existem também outras maneiras 

formais e informais de aprendizado, como por exemplo, o ensinamento prático, a 

observação, a vivência no meio de uma cultura específica e a influência de algum 

tipo de liderança. O treinamento e desenvolvimento conseguem apoiar de várias 

maneiras, de acordo com as relações interpessoais, estilos de liderança, negociação 

e flexibilidade (BOOG 2013).  

Para Marras (2011) existem dois objetivos importantes no treinamento, os 

objetivos específicos que destacam a formação profissional, tendo como finalidade 

atingir um patamar ideal de capacidade laboral para uma profissão estabelecida e os 

objetivos genéricos que aumentam a produtividade, uma vez que, o treinamento 

disponibiliza a possibilidade de executar funções mais precisas e corretas, gerando 

assim, resultados positivos e aumentando a qualidade das atividades executadas de 

forma diretamente proporcional ao conhecimento das pessoas sobre suas funções, 

treinando o indivíduo para que ele seja eficaz e eficiente, fazendo com que o mesmo 

se sinta motivado a continuar suas tarefas.   

De acordo com Boog (2013), no momento em que o treinamento e 

desenvolvimento focalizam apenas o concreto, as competências técnicas e de 

gestão são mais valorizadas que os valores que as compõem. O treinamento e 

desenvolvimento têm a função de auxiliar na formação do indivíduo para que o 

mesmo saiba lidar com situações instáveis e difíceis. O desenvolvimento de valores 

como autocontrole, paciência, agilidade e equilíbrio são fundamentais para a 

sobrevivência no mundo cada vez mais dinâmico e imprevisível.  

Ao se pensar em treinamento e desenvolvimento é preciso ter em mente que 

para se alcançar um resultado eficaz é necessário pensar nos processos que 
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compõem a atividade, pois em qualquer processo, existem suas limitações e o 

treinamento e desenvolvimento não se diferencia dos outros métodos, tendo como 

vantagens capacitar as pessoas, aumentar sua produtividade e como desvantagem 

a resistência por parte dos indivíduos. Mesmo com as limitações é preciso executar 

as atividades baseando-se nas quatro etapas: diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação, pois elas são fundamentais para se alcançar as 

vantagens da atividade, (ARAÚJO, 2009).  

 

2.2 Competência  

Conforme Isambert Jamati (apud Brandão; Guimarães, 1999), a palavra 

competência, desde a Idade Média, era relacionada à linguagem jurídica, 

relacionada com alguém ou alguma faculdade que conseguia julgar e apreciar certas 

questões.  A expressão competência começou com uma aplicação gerencial com 

significativa importância e diferentes perspectivas teóricas. Dentre várias 

argumentações de inúmeros teóricos uma concepção de análise trabalha o 

entendimento de competências em um raciocínio que valoriza os recursos e as 

capacidades (Chandler, 1987, 1997; Penrose, 1962; Selznick, 1962). Já outros 

teóricos acreditam que competências aumentam a ideia de recursos através da 

incorporação da dinâmica dos processos de sua criação e utilização (ANDREWS, 

2001; BARNEY, 1991, 1997; WERNERFELT, 1997).  

Historicamente competência vem sendo usada para especificar as 

características individuais. Contudo, Harvey (1991) prefere fazer uso da palavra 

habilidades ao invés de competência, quando se refere às características individuais 

para desempenhar um trabalho.  

Sparrow e Bognanno (1994), ao abordar o mesmo tema, mencionam que as 

atitudes proporcionam ao indivíduo uma adaptação de forma rápida em um ambiente 

cada vez menos estável, tendo uma orientação para inovar e aprender. Segundo 

esses autores, a competência evidência atitudes relevantes para se alcançar um alto 

desempenho em uma atividade.  
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Existem outros autores que abordam o tema não apenas como um 

agrupamento de qualificações que a pessoa possui, pois é necessário praticar o que 

se sabe, aplicando tais qualificações em um cenário específico (WOOD, 2002).  

Segundo Zarifian (2001), é possível observar as competências por meio do 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e conceitos, buscando resultados e 

interação com outras pessoas. Durand (1998) criou uma definição de competência 

baseado em três dimensões – atitudes, conhecimentos e habilidades-, envolvendo 

além das questões técnicas as atitudes relacionadas a uma tarefa a ser executada.  

Existe o modelo KSAO (Knowledge/Skill/Ability/Other), que é utilizado para 

especificar e organizar as características individuais necessárias para se executar 

um trabalho bem feito. Além disto, os princípios do modelo KSAO aplicados 

atualmente em recursos humanos podem ser manifestados nos conceitos de 

habilidades.  

 

Conhecimento (K)  Habilidade (S)  Capacidade (A)  Outras (O)  

São dados 
necessários para se 
realizar uma tarefa.  
Geralmente é 
adquirido através de 
experiências 
profissionais, 
educação formal ou 
treinamentos.  

É utilizada no uso de 

equipamentos ou 

ferramentas para se 

executar uma tarefa. 

É adquirida por meio 

do ambiente 

educacional ou no 

trabalho de modo 

informal.  

Princípios como 

orientação espacial, 

inteligência e tempo de 

reação são mensurados 

por testes que 

proporcionam hipóteses 

sobre o grau de 

capacidade que a 

pessoa possui para 

realizar algo.  

São qualidades 
indispensáveis para 
exercer uma função com 
êxito. Nesta categoria 
inclui atitudes, habilidades 
de desempenho, 
personalidade e outras 
características pessoais 
fundamentais como 
iniciativa e criatividade.  

 

Segundo Green (2000), os termos habilidade, competência e capacidade são 

colocadas de várias maneiras e em um nível individual, as habilidades englobam 

conhecimentos técnicos, desempenhos, liderança e organização. Algumas 

competências e capacidades são comparadas com o ganho de vantagens 

competitivas no mercado.  

Kubr e Abell (1998) utilizam o conceito de competências detectando 

inicialmente o nível e o tipo de competência requisitada para cada uma delas, 

relacionando o conceito de competências à antropologia, que explica o homem como 
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um ser incompleto, e por esse motivo precisa transformar a natureza em meio de 

vida.  

Pujol (1999), por sua vez, interpreta competências como a habilidade de uma 

pessoa em executar uma atividade, utilizando de maneira pertinente e integral seus 

conhecimentos, atitudes e destrezas em uma determinada função ou em situações 

definidas.  

Segundo Green (2000), competência individual é uma definição das 

características, hábitos e habilidades pessoais adotadas para se alcançar um 

objetivo maior, onde as mesmas viabilizam uma estrutura e padrões para o sistema 

de recursos humanos.  

Para Fleury (2004), competência é uma palavra utilizada para indicar quando 

uma pessoa está qualificada para executar algo. No mercado de trabalho a palavra 

competência vem apropriando-se de várias definições, algumas ligadas às 

características da pessoa como habilidade, conhecimentos, atitudes e outras a 

tarefas e resultados.  

As competências, segundo Bitencourt (2010), são compreendidas ou 

construídas através de atributos (aplicação das competências). Sendo assim, 

existem várias abordagens, dentre elas a do autor Katz (1974) alegando que as 

competências são compreendidas através da análise de competências humanas, 

técnicas e conceituais, para Parry (1996) e Durand (1998), apresenta-se como foco 

a análises das habilidades, atitudes e conhecimento, de acordo com Zarifian (1996), 

as competências são compreendidas através da análise sobre os processos, 

técnicas e organização. 

O vasto leque de conceitos que buscam elucidar as competências concebe 

seu tratamento e sua abordagem por diferentes perspectivas. De acordo com Velde 

(1996), existem conceitos diferenciados e contraditórios sobre o entendimento de 

competências referentes à sua formação a partir de treinamentos e educação, que 

algumas vezes são estimuladas pelo governo, como acontece nos países de 

primeiro mundo.  

Conforme Moscovici (1994), a competência pode ser compreendida sob o 

ponto de vista da competência interpessoal e técnica, ambas essenciais para a 

evolução do ser humano. Contudo, destaca-se que, as características interpessoais 
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referem-se à capacidade do ser humano em lidar de forma apropriada com as 

exigências da situação e as necessidades de cada um, já os conhecimentos técnicos 

não certificam um desempenho de qualidade e adequado.  

A competência interpessoal é decorrente da percepção objetiva sobre 

situações de habilidades especificas comportamentais e interpessoais (MOSCOVICI, 

1994). Referindo-se ao tema do desenvolvimento de competências, Swieringa e 

Wierdsma (1992) colaboram para essa reflexão destacando três principais 

dimensões que consideram o saber, saber fazer e o saber agir.  

O saber está relacionado ao conhecimento, resultando em questionamentos e 

esforços direcionados a informação que possa agregar valor ao trabalho; o saber 

fazer refere-se a habilidades, focando no avanço de práticas e na responsabilidade 

da ação tomada e o saber agir é voltado para as atitudes, onde é preciso buscar 

hábitos adequados com a realidade desejada (RUAS, 1998).  

Segundo Fleury (2004), uma definição geralmente utilizada é a de um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que influenciam uma grande 

parte do trabalho de uma pessoa. Sendo assim, a competência pode ser avaliada 

quando relacionada com padrões estabelecidos e desenvolvidos mediante 

treinamento.  

O conceito de competência é cogitado como uma agregação de 

conhecimentos, atitudes e habilidades que favorecem um alto desempenho, na 

medida em que há também uma dedução de que os melhores desempenhos estão 

fundamentados na inteligência e na personalidade das pessoas (FLEURY, 2004).  

Le Boterf (1997) apresenta a competência como resultado da união de três 

fundamentos: a formação da pessoa (sua biografia e socialização), sua formação 

educacional e sua experiência profissional. Competência é a união de 

aprendizagens sociais e de comunicação geradas pela formação e o sistema de 

avaliações. A rede de conhecimentos em que se coloca o indivíduo é fundamental 

para que a comunicação seja eficaz e elabore competência.  

Para Dutra (2002) o desenvolvimento de pessoas reporta-se a capacidade de 

assumir funções e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade. De 

outra maneira, ao procurar a operacionalização do conceito de competências como 

capacidade de entrega, junta-se os conceitos de desenvolvimento, níveis de 
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complexidade e competências individuais que enfocam e direcionam a entrega e o 

próprio processo de aprendizagem.   

 

 3. METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi de natureza qualitativa e quantitativa, com caráter descritivo. 

Conforme Delanes (2006), a pesquisa qualitativa se adéqua a questões muito 

particulares, uma vez que se ocupa com um nível de realidade que pode ser 

qualificado já a quantitativa segundo Marconi e Lakatos (2011), se adéquam a 

amostras amplas e informações numéricas.  

Segundo Vergara (2009), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Nesse tipo de pesquisa 

também é possível estabelecer relações entre variáveis e definir sua natureza, sem 

necessariamente ter o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirvam de base para tal explicação.   

Na execução do presente estudo será empregado o estudo de caso como 

técnica de investigação, que tem como objetivo relatar o treinamento e 

desenvolvimento de competências da empresa GlobeTrotter Intercâmbio. De acordo 

com Gil (2010), o estudo de caso é uma pesquisa de modalidade ampla que consiste 

no estudo exaustivo e profundo com um ou mais objetivos, permitindo seu 

detalhamento e amplo conhecimento.    

Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário com 5 questões 

abertas e 10 questões fechadas, descrevendo como o treinamento e 

desenvolvimento de competências da empesa GlobeTrotter é executado, 

possibilitando o anonimato das respostas sem sofrerem influências por parte do 

entrevistado (GIL, 2010).  

Acerca da organização, do programa e grupo de sujeitos investigados, a 

empresa GlobeTrotter uma agência de viagens que atua no setor de turismo, 

especificamente no segmento de turismo educacional, oferecendo serviços como: 

intercâmbios, cursos de idiomas, high school (escola no ensino médio), pacotes de 

viagens e serviços de viagens em geral (passagens aéreas, seguro, câmbio, 

pacotes).  
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O YCCP é um programa de intercâmbio cultural e formação em liderança, que 

seleciona e treina jovens na faixa etária de 18 a 30 anos para atuarem como 

monitores em acampamentos de verão nos Estados Unidos e é composto por três 

etapas eliminatórias onde os candidatos deverão trabalhar sua criatividade, 

liderança, motivação, carisma e inglês.   

Os perfis dos participantes são jovens universitários, na faixa etária entre 18 e 

30 anos e com algum nível de comunicação em inglês. Em sua maioria, são de 

classe média baixa ou aqueles que não têm condições de arcar com um programa 

de intercâmbio convencional. O universo de amostra da pesquisa foi realizado a 

partir do mês de abril com 56 candidatos que foram aprovados em todas as etapas 

do processo.   

 

4. ANÁLISE DE DADOS  

4.1 Unidade de análise 

A empresa GlobeTrotter foi fundada em 2011 pela diretora executiva Emanoela 

Souza, com o objetivo de oferecer aos seus clientes experiências que vão além de 

intercâmbio, permitindo aos mesmos desenvolverem habilidades de liderança e uma 

visão global, utilizando os principais produtos e serviços de viagem para garantir a 

comodidade e tranquilidade.  

A marca GlobeTrotter significa alguém cujo lema de vida é viajar e se 

aventurar no mundo e o seu slogan é be (seja), live (viva) e experience 

(experiência).  

Segundo Emanoela Souza, sua missão é trabalhar com honestidade, respeito, 

transparência e responsabilidade para possibilitar aos seus clientes experiências 

internacionais de qualidade, colaborando para a sua formação como cidadãos de 

valores. Seus valores são qualidade, diversidade, transparência, caridade, respeito, 

honestidade, responsabilidade e fé.  

Emanoela Souza iniciou sua trajetória em 2004, onde fez o treinamento YCCP 

e viajou em 2005 para Houston, nos Estados Unidos, como camp counselor 

(conselheiro de acampamento). Desde então, Emanoela atuou em programas na 

área, foi voluntária na ACM/YMCA Minas Gerais onde, dentre outras funções, 
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coordenou também o departamento internacional por quase seis anos. Possui MBA 

em Gestão Estratégica de Negócios e atualmente cursa MBA em Gestão Financeira 

pela Fundação Getúlio Vargas.  

 

4.2 Características da amostra 

O questionário foi aplicado aos 58 candidatos que participaram do processo 

seletivo no ano de 2015 e foram aprovados nas três etapas do processo. Dentre os 

56 candidatos somente 54 responderam o questionário.  

Através do Gráfico 1 foi possível identificar que a presença feminina é 

superior a masculina, representando 53,7% do número total de entrevistados.  

 

 

Com uma faixa etária bem distribuída, pode-se notar no Gráfico 2 que a 

população dos pesquisados estão 55,6% predominando entre 19 e 21 anos de 

idade.   

 

46 ,30%  

,70% 53  

Sexo  

Masculino 

Feminino 

Gr áfico 1  -  Sexo dos candidatos  

 

 

 

 

 

 

 

F onte: Dados da Pesquisa  
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Foi observado através do Gráfico 3 que 61,1% de sua totalidade está inserida 

em um curso superior incompleto, de acordo com os dados levantados, podendo 

ressaltar que mesmo com 1,9% cursando o ensino médio incompleto, isso não o 

excluí em participar do processo de treinamento e desenvolvimento de 

competências.  

 
 

Gráfico 3  –  Nível d e escolaridade dos candidatos  

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

0 ,00%  

1 ,90%  

,20% 9  

,10% 61  

,80% 27  

Escolaridade  

Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
) ( Incompleto 

Ensino Médio 
( Completo ) 

Ensino Superior 
) Incompleto ( 

Ensino Superior 
( Completo ) 

Grá fico 2  -  Idade dos candidatos  

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

1 ,90%  

,60% 55  20 ,40%  

14 ,80%  

,30% 7  

Idade  

Até 18 

Entre 19 e 21 

Entre 22 e 24 

Entre 25 e 27 

Entre 28 e 30 
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Ainda de acordo com os dados levantados, foi possível constatar no Gráfico 4 

que o nível de inglês prevalece num patamar entre o intermediário com 42,6% e 

avançado com 51,8%, não descartando a possibilidade de uma pessoa que possuí o 

nível de inglês básico conseguir participar do programa. Como pode ser percebido 

no relato ilustrado, a seguir:  

Eu não sabia falar quando comecei e agora tenho inglês básico 

(CANDIDATO 9).  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Analisando o Gráfico 5, foi constatado que 79,6% dos candidatos nunca 

fizeram intercâmbio antes. 

 

 

Gráfico 4 -  Nível de inglês  dos candidatos   

   

,60% 5  

42 ,60%  51 ,80%  

0 ,00%  

Qual é o seu nível de inglês?  
 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

Não falo 
inglês 



14 
 

 

 

 

O Gráfico 6 aponta que 66,7% dos candidatos já trabalharam com crianças e 

adolescentes, sendo que 33,3% nunca trabalharam, ou seja, mais da metade dos 

candidatos possuem alguma experiência direta ou indireta com crianças e 

adolescentes. 

 

Gráfico 6 – Experiência com crianças e/ou adolescentes.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

  

66 ,70%  

33 ,30%  

Você já trabalhou com recreações  
para crianças e/ou adolescentes?  

Sim 

Não 

Gráfico 5  –  Se o candidato já fez intercâmbio  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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4.3 Treinamento da GlobeTrotter 

 

A empresa utiliza o marketing boca a boca para divulgar seu trabalho, sendo 

este o mais utilizado pelos candidatos para participar do programa, por isso, de 

acordo com o Gráfico 7, pode-se identificar que 88,9% dos candidatos iniciaram o 

treinamento através de indicação de amigos/colegas. 

 

Gráfico 7 – Como o candidato ficou sabendo do treinamento  

 

 

Através da pesquisa realizada pode-se observar no Gráfico 8 que 46,3% 

optaram em participar do treinamento pela à oportunidade de viajar para o exterior, 

lembrando-que 33,3% nunca fizeram intercâmbio antes. Os perfis dos candidatos em 

sua maioria são de classe média baixa ou aqueles que não têm condições de arcar 

com um programa de intercâmbio convencional, por isso 20,4% dos candidatos 

decidiram participar pelo preço acessível do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

,90% 88  

5 ,60%  
1 ,90%  

0 ,00%  
3 ,60%  

Como você ficou sabendo do treinamento?  

Indicação de 
amigos/colegas 

Mídias sociais 

Palestras em 
faculdades/empresas 

Panfletos/cartazes 

Outros 



16 
 

 

 

Gráfico 8 – O que mais chamou atenção dos candidatos em querer participar do treinamento  

 

De acordo com Araújo (2009, p. 04), é preciso ter em mente que para se 

alcançar um resultado eficaz é necessário pensar nos processos que compõem a 

atividade e através das respostas coletadas foi possível observar que apenas 5 

candidatos dos 54 conseguiram descrever quais são as etapas do treinamento, 

detalhando a finalidade de cada uma.  

Para Marras (2011, p. 03), treinamento é um método que serve para absorver, 

compreender e reciclar conhecimentos, habilidades e atitudes, conectados 

diretamente a realização de atividades, através dos dados coletados foi possível 

perceber que para 48% dos candidatos o treinamento se destaca por fornecer meios 

que possibilita um desenvolvimento pessoal e de competências, para os 52% o 

treinamento se destacou pela qualidade da equipe, ambiente amigável e familiar.  
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4.4 Treinamento/desenvolvimento de competências  

Segundo Boog (2013, p. 04), as funções de treinamento e desenvolvimento 

são modificar comportamentos e substituir conhecimentos técnicos, informações e 

habilidades com a finalidade de capacitar, especializar e desenvolver pessoas. De 

acordo com Emanoela Souza “Os counselors3 são voluntários e tem o papel de 

auxiliar no treinamento e seleção dos participantes”. O site da empresa está 

exemplificando as qualificações dos integrantes da equipe sendo que todos 

possuem fluência na língua inglesa e apresentam experiência vasta com programas 

de acampamento de verão, trabalho no exterior e liderança.  

Toda a equipe da GlobeTrotter passou por treinamento de vários meses no 

Brasil e participou dos intercâmbios da YMCA no exterior (SOUZA, 

Emanoela, 2015).  

Conforme o Gráfico 9, pode-se concluir que 96,3% dos candidatos acreditam 

que a equipe preparada pela empresa GlobeTrotter é capacitada para a função.  

 

Gráfico 9 - Percepção sobre a qualificação da equipe treinadora  

 
Conforme Araújo (2009, p. 03) o aprendizado para ser considerado eficaz, é 

preciso uma sequência de treinamentos, tendo um acompanhamento de todo o 

                                            

3
Counselor é uma palavra em inglês que significa conselheiro em português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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ministram o treinamento são capacitadas  

para essa atividade?  

Sim 

Não 
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processo. A empresa oferece após todas as atividades de recreação um feedback 

para cada participante informando os pontos positivos, negativos e o que precisa ser 

melhorado.  

Através do Gráfico 10 pode-se observar que 96,3% dos candidatos afirmaram 

que os feedbacks foram coerentes com as atividades realizadas.  

 

Gráfico 10 – Percepção dos candidatos em relação aos feedbacks  

 

De acordo com Fleury (2004, p. 08) competência pode ser avaliada quando 

relacionada com padrões estabelecidos e desenvolvidos mediante treinamento. 

Após coletar os dados foi possível perceber que todos os candidatos conseguiram 

desenvolver alguma habilidade, seja ela liderança, criatividade e/ou inglês.    

Segundo Dutra (2002, p.08) o desenvolvimento da pessoa reporta-se a 

capacidade de assumir funções e responsabilidades em níveis crescentes de 

complexidade. No geral 17 candidatos alegaram não ter apresentado nenhuma 

dificuldade durante todo treinamento, entretanto, pode-se observar que as 

dificuldades que surgiram foram em relação ao inglês, criatividade, timidez, trabalho 

em equipe e os counselors deram todo o suporte necessário para sanar esses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

96 ,30%  
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Os feedbacks que você recebeu foram  
coerentes com as atividades  

realizadas?  

Sim 

Não 
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obstáculos. Apenas dois candidatos que informaram sobre problemas com 

criatividade e idioma não tiveram o auxílio da equipe treinadora.  

Quando foram questionados sobre a forma como o programa é executado e 

se eles mudariam a forma como é realizado, 34 participantes informaram que não 

mudariam nada.   

 Acredito que o treinamento é ótimo e funciona muito bem do jeito que está 

(candidato 44);  

O treinamento é fantástico do modo que é administrado e desenvolvido 

(candidato 48).  

Entretanto, para alguns candidatos, o treinamento precisa de algumas 

mudanças como:   

Mais atividades que envolva a participação dos candidatos, para que sejam 

menos espectadores (candidato 53);  

Os feedbacks deveriam ser mais detalhados e mais específicos de acordo 

com foi feito (candidato 49);  

Algumas atividades poderiam ser melhores executadas e aprimoradas 

(candidato 28).  

Uma das fases importante de toda essa análise foi à percepção dos 

candidatos em relação ao treinamento e desenvolvimento de competências, onde foi 

possível observar que muitos conseguiram desenvolver habilidades além das que a 

empresa avalia e julga essenciais para viajar, pois mesmo com as limitações é 

preciso executar as atividades baseando-se nas quatro etapas: diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação, pois elas são fundamentais para se 

alcançar as vantagens da atividade realizada, (Araújo 2009, p. 05).   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, no decorrer desse artigo foi possível elucidar o problema 

de pesquisa que mencionava como era desenvolvido o treinamento e 

desenvolvimento de competências do programa de intercâmbio. Através da análise 

das respostas dos questionários aplicados aos 54 participantes aprovados, com 

questões abertas e fechadas, caracterizando abordagens qualitativas e 

quantitativas, foi possível compreender como são assimiladas e utilizadas as 
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ferramentas de treinamento e desenvolvimento visando aplicá-las nos Estados 

Unidos. 

Os objetivos específicos serviram para nortear a pesquisa, sendo possível 

entender que a empresa não possui um setor específico responsável pelo 

treinamento e desenvolvimento de competências, uma vez que, a equipe é formada 

por ex-participantes, que ao retornarem são submetidos a uma entrevista avaliativa 

para analisar se os mesmos se enquadram no perfil da organização. Entretanto, a 

empresa não deixa de instruí-los sobre como os processos acontecem, 

esclarecendo dúvidas e fornecendo informações para que não haja nenhum mal-

entendido na hora da avaliação e realização das tarefas. 

O estado atual da organização está voltado para os clientes que visam 

desenvolver habilidades como o inglês, a liderança e a criatividade através do 

treinamento e assim conseguirem se sobressair nos Estados Unidos. Também são 

alvos do programa aqueles que pretendem aproveitar a oportunidade e o valor 

acessível do programa para fazer um intercâmbio cultural, ou até mesmo para os 

que gostam de trabalhar com crianças e adolescentes. Logo, o programa consegue 

se diversificar buscando atender as diversas exigências e objetivos distintos de seus 

clientes. 

Conclui-se que para alcançar um treinamento e desenvolvimento de 

competências de qualidade, com retornos favoráveis para a organização e ao cliente 

final, se deve desenvolver um processo que não consista somente em treinar, mas 

sim em técnicas importantes com a capacidade de ampliar as possibilidades para 

que esses indivíduos consigam desenvolver habilidades, com o intuito de aplicá-las 

tanto como counselor nos Estados Unidos quanto para sua vida pessoal e 

profissional. 

Sendo assim, sugere-se para futuras pesquisas um estudo sobre o modo 

como a empresa adota estratégias para aplicar o treinamento no programa, além de 

uma entrevista com os counselors voluntários que ajudam a ministrar o treinamento, 

com o propósito de entender a opinião deles em relação aos métodos adotados pela 

organização. Recomenda-se, também, realizar uma pesquisa com os ex-candidatos, 

para identificar se a empresa adotou alguma ferramenta nova de ensino, ou se algo 
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foi modificado em relação ao treinamento desses jovens que viajaram para os 

Estados Unidos. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 

 

Título do trabalho: Treinamento e Desenvolvimento de Competências: Um estudo de 

caso na empresa GlobeTrotter. 

Objetivo Geral: analisar o processo de treinamento de competências dos jovens que 

participam do programa de intercâmbio da GlobeTrotter. 

As informações fornecidas serão consideradas confidenciais. Como entrevistado, 

você pode se recusar responder qualquer pergunta ou se recusar a continuar o 

questionário a qualquer momento.   

BLOCO 1 – Caracterização do entrevistado:  

1. Sexo:  

() Feminino 

() Masculino 

2. Idade:  

() Até 18   

() Entre 19 e 21  

() Entre 22 e 24  

() Entre 25 e 27  
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() Entre 28 e 30  

3. Grau de escolaridade: () Ensino Fundamental  

() Ensino médio (incompleto)  

() Ensino médio (completo)  

() Superior (incompleto)  

() Superior (completo)   

4. Qual é o seu nível de inglês?  

() Básico.  

() Intermediário 

() Avançado 

() Não falo inglês  

 

5. Você já fez intercâmbio?   

() Sim  

() Não 

6. Você já trabalhou com recreações para crianças e/ou adolescentes?  

() Sim  

() Não 

 

 

 

 

BLOCO 2 – O processo/programa da GlobeTrotter 

 

7. Como você ficou sabendo do treinamento?  

() Indicação de amigos/colegas  

() Mídias sociais  

() Palestras em faculdades/empresas  

() Panfletos/cartazes  

() Outros 

8. O que mais te chamou atenção para querer participar do treinamento? () 

Preço acessível  
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() Oportunidade de viajar para o exterior  

() Trabalhar com crianças e adolescentes  

() Aprimorar o idioma  

() Oportunidade de desenvolver habilidades e competências  

9. Quais as etapas do treinamento?  

10. O que mais se destaca no treinamento em sua opinião?  

 

BLOCO 3 – Treinamento/desenvolvimento de competências  

 

11. Você conseguiu desenvolver alguma habilidade durante o treinamento?  

Quais? Justifique.  

12. Você apresentou alguma dificuldade durante o treinamento e teve algum 

suporte para sanar esse problema? Quais? Justifique.  

13. Você acha que as pessoas que ministram o treinamento são capacitadas para 

essa atividade?   

() Sim  

() Não 

14. Os feedbacks que você recebeu foram coerentes com as atividades 

realizadas?   

() Sim  

() Não 

15. Você mudaria a forma como o treinamento é realizado? Justifique.  


