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Resumo: O Treinamento é uma prática tradicional na UFMG Consultoria Jr. que sofreu vários aperfeiçoamentos 
para melhor capacitar as pessoas que entrassem na empresa a desempenhar seu trabalho. A prática dura em 
média dois meses e é dividida em duas partes: Teórico e Prático. As atividades ministradas durante o Treinamento 
são variadas para garantir que a capacitação dos Trainees, ou membros colaboradores, seja completa. Alguns 
exemplos são o treinamento em ferramentas do MS Office, nos produtos do portfólio da empresa e de redação. 
Além disso, eles passam um mês executando projetos juntamente com os membros efetivos a fim de que possam 
vivenciar na prática o que aprenderam durante o Treinamento Teórico. Este é o início de uma série de atividades 
que visam o desenvolvimento dos membros da UCJ para o mercado de trabalho, já que a missão da empresa é 
ser uma incubadora de talentos.
Palavras-chave: treinamento; UCJ; empresa júnior; trainee; recursos humanos.
Abstract: The Training is a traditional activity in UFMG Consultoria Jr., going through many improvements in order 
to better capacitate the new members to develop their work. The practice lasts in average two months, being 
divided into a theoretical and a practical moment. It consists of varied activities, thus guaranteeing a complete 
qualification of the trainees, or collaborating members. Some examples of these activities are the training in MS 
Office tools, in the products of the company’s portfolio, and in writing. In addition, the members also spend one 
month developing projects alongside the full-fledged members, so as to experience in practice what they learned 
during the theoretical training. This is the beginning of a series of activities that aim at preparing the UCJ members 
for the job market, in accordance to the company’s mission, which is to foster new talents.
Key words: training; UCJ; junior enterprise; trainee; human resources.

1. iNTROdUçãO

A UFMG Consultoria Jr. realiza, semestralmente, 
o Treinamento, prática que reúne todos os candidatos 
aprovados no Processo Seletivo e que visa capacitá-los 
e prepará-los para a execução de projetos, bem como 
para a provável ocupação de cargos gerenciais. Com esta 
finalidade, o processo é dividido em duas etapas, uma 
primeira que tem como objetivo fornecer todo o conhe-
cimento teórico, específico e necessário para a ocupação 
do cargo inicial na empresa e, posteriormente, uma se-
gunda fase focada no treinamento prático, momento em 
que os Trainees são alocados, juntamente com os mem-
bros efetivos da empresa, em equipes para a execução 
de projetos internos ou externos para avaliar o Trainee 
quanto ao seu desenvolvimento técnico e interpessoal.  

Para que o Treinamento chegasse a esse formato, 
foi feito um mapeamento das necessidades da empresa, 
tendo em vista as dificuldades que os membros apre-
sentavam durante a execução de projetos. Tal formato 
se consolidou em 2006, após a Reestruturação Orga-
nizacional feita na UCJ, e vem sofrendo atualizações e 

aperfeiçoamentos no intuito de se aperfeiçoar, cada vez 
mais, o desenvolvimento das competências essenciais 
para que a empresa seja, de uma maneira ainda mais 
eficaz, uma incubadora de talentos e, assim, tenha sua 
missão reconhecida. 

É válido explicar, brevemente, como funciona a 
estrutura organizacional da UCJ. Após a aprovação do 
candidato no Processo Seletivo, ele se torna um Trainee, 
cargo também designado como membro colaborador. As-
sim que é efetivado, o membro ocupa, obrigatoriamente, 
o cargo de Analista, que é co-responsável pela execução 
de projetos. Se promovido, o membro torna-se Consul-
tor e responsabiliza-se diretamente pela execução dos 
mesmos e, a partir de então, caso desenvolva todas as 
habilidades necessárias, pode ocupar tanto o cargo mais 
alto da parte técnica, o de Consultor Máster, quanto car-
gos gerenciais, os de Diretores e Gerentes. 

2. dESENvOLviMENTO

O responsável pela administração do Treinamento 
é o Diretor de Recursos Humanos, que acompanha todos 
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os potenciais membros, desde o Processo Seletivo até 
o final do Treinamento, incumbindo-se, também, de 
monitorar o desenvolvimento de todos, juntamente 
com o Gerente de Pessoas.

Em relação ao processo do Treinamento, o 
primeiro passo é montar o Cronograma das ativida-
des no MS Project. Neste ficam especificadas as ati-
vidades da parte teórica durante todas as semanas, 
o que inclui a definição dos horários de cada uma, a 
identificação dos membros alocados para ministrar 
cada treinamento, além da distribuição de tempo 
entre as atividades. Vale ressaltar que o acesso a 
tais dados é permitido a todos os envolvidos com o 
processo. As vantagens de se ter um cronograma 
está relacionada à possibilidade de se acompanhar 
as atividades em ordem lógica e clara, facilitando 
seu gerenciamento e contribuindo para a Gestão do 
Conhecimento da empresa. 

As atividades são variadas para assegurar uma 
boa capacitação dos membros, sendo algumas delas 
fundamentais, nas quais é exigido um bom desempe-
nho dos Trainees para serem efetivados. Entre elas, 
encontra-se o Portfólio, treinamento em que todos 
os produtos que a empresa oferece são explicados 
pelo Diretor de Projetos, após uma pesquisa sobre 
os moldes de relatórios feitos para os projetos ser 
realizada pelos Trainees. Este treinamento impul-
siona o desenvolvimento da iniciativa dos membros 
colaboradores, que são mobilizados a pesquisar tan-
to em diversas fontes bibliográficas como, também, 
diretamente com os membros efetivos, ampliando 
o entendimento através de exemplos reais. Logo 
após o estudo de cada produto, há a apresentação 
de cases de projetos externos finalizados recente-
mente, cujos produtos têm os mesmos moldes dos 
que foram estudados. Isso facilita a compreensão, 
pois une a teoria estudada à prática da UCJ. Quando 
há demanda, o treinamento de Portfólio é comple-
mentado com apresentações de projetos internos, 
como a Auto-Avaliação, e de workshops, como o de 
BSC (Balanced Scorecard). Uma ferramenta também 
apresentada aos Trainees e que auxilia a certificação 
da qualidade dos projetos feitos na empresa é o PM-
BoK (Project Management Body of Knowledge), capaz 
de aprimorar a aplicação de processos em projetos, 
evitando a recorrência de problemas. 

Uma inovação deste semestre foi a implemen-
tação do treinamento completo nas ferramentas do 
MS Office, que inclui Access, Excel, Power Point, Pro-
ject, Visio, Visual Basic e Word. Todos os treinamentos 
são ministrados por componentes do Núcleo de TI, 
constituído pelas pessoas da empresa mais capaci-
tadas neste assunto, e possuem o suporte didático 
de apostilas, também desenvolvidas por membros, 
que apresentam explicações de como utilizar todos 
os recursos dos softwares nos moldes da UCJ. Com 
isso, já foi possível perceber um melhor aprendizado 

por parte dos Trainees, os quais têm resolvido todos 
os exercícios propostos durante os treinamentos com 
o suporte didático. Além disso, houve um reconhe-
cimento externo por parte da faculdade e de outras 
empresas juniores, que se interessaram em oferecer 
o treinamento em conjunto com a UCJ para, respec-
tivamente, seus alunos e membros.  

Desde o início de 2006 se percebeu a necessi-
dade de capacitar os membros em relação à produção 
de textos, já que na empresa todos têm a respon-
sabilidade de elaborar relatórios de projetos, cases, 
e-mails formais e relatórios de gestão. Para tanto foi 
moldado o treinamento Brasil Português, que avalia 
os Trainees em simulações, a partir de experiências 
reais, de produções de texto. Pode-se afirmar que o 
Brasil Português foi o responsável por impulsionar e 
disseminar a cultura de produção de artigos, notas 
e retrancas para a página quinzenal da UCJ no Diá-
rio de Comércio. 

Há uma preocupação em garantir que todos 
os Trainees adquiram um conhecimento significativo 
acerca das atividades da empresa. Nesse sentido, 
durante as primeiras semanas de Treinamento todas 
as células são apresentadas, assim como o é o Con-
selho Administrativo e Fiscal. É muito comum que os 
Trainees entrem sem terem clareza das funções de 
cada setor da UCJ, porém, com as explicações dos 
Diretores, dos Gerentes e dos Conselheiros, eles 
conseguem adotar uma postura mais crítica e em-
basada sobre a gestão da empresa. Uma ferramenta 
que auxilia todas estas apresentações é a Planilha 
de Formalização de Cargos, na qual se encontram 
as descrições sumárias e as funções estabelecidas 
para todos os cargos da atual estrutura. Além disso, 
a empresa possui quatro Núcleos consolidados (TI, 
de Investimentos, Social e MEJ), que são atividades 
paralelas na empresa, e todos são apresentados du-
rante o Treinamento pelos coordenadores dos mes-
mos. Vale ressaltar que há a possibilidade imediata 
de os Trainees interessados já começarem a partici-
par, mesmo antes de suas efetivações, das reuniões 
periódicas e atividades daqueles núcleos que lhes 
interessarem. Outras atividades pontuais que con-
tribuem para a socialização do membro colaborador 
são a apresentação de alguns parceiros, represen-
tados por membros das próprias instituições. São 
exemplos destes parceiros o Junior Achievement e o 
MEJ (Movimento de Empresas Juniores), sendo que 
a apresentação deste último preza por incentivar a 
participação dos membros em todos os eventos e 
atividades relacionadas ao Movimento. 

A UFMG Consultoria Jr. tem consciência de 
que o membro só se sentirá parte atuante das prá-
ticas de gestão no momento em que conhecer bem 
toda a parte institucional da empresa. Portanto, o 
Diretor Presidente incumbe-se de apresentar todos 
os documentos relacionados a essa área, a saber: 
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Estatuto, Código de Ética e Regimento Interno. Para 
se certificar que o Trainee compreendeu bem todas 
as informações expostas e se garantir que o mesmo 
estará apto a divulgar de maneira correta a empresa, 
é aplicada uma prova institucional que abrange todo 
o conteúdo estudado.

Com o intuito de motivá-los e integrá-los ain-
da mais à empresa, há a apresentação de ex-mem-
bros e a realização de dinâmicas. A primeira confere 
aos Trainees a oportunidade de presenciar relatos 
de pessoas que passaram pela UCJ e conseguiram 
excelentes oportunidades de emprego graças à ex-
periência vivida na empresa. Além disso, tal expla-
nação configura-se como um momento de conversa 
informal em que todos se sentem à vontade para 
sanar dúvidas quanto às expectativas que têm com 
a empresa. Já a realização de dinâmicas tem como 
objetivo motivar os Trainees, bem como aproximá-
los e integrá-los à empresa. 

Tendo em vista que o membro da UCJ precisa 
ter desenvoltura para fazer apresentações perante 
clientes e determinados públicos, foram elaboradas 
atividades no Treinamento capazes de desenvolver 
habilidades relacionadas à oratória. Nesse contexto, 
são expostas técnicas de apresentação e há o Alto 
Impacto, atividade que avalia a capacidade deles de 
se expressar em relação a uma situação surpresa. 

Para que o Diretor de Recursos Humanos con-
siga acompanhar o desempenho e desenvolvimento 
de todos os Trainees, as notas recebidas por eles 
nas atividades são todas lançadas na Planilha de 
Avaliação de Trainees. Nela, cada responsável pelos 
treinamentos de MS Office, Institucional, Brasil Por-
tuguês, Portfólio e Alto-Impacto analisa os Trainees 
de acordo com critérios padronizados considerados 
condizentes com os do Processo Seletivo e com os 
da Avaliação de Desempenho técnica. A avaliação de 
todas as aulas concentra-se na Planilha, que é enri-
quecida com comentários, feitos pelos mesmos res-
ponsáveis, acerca de questões observadas durante 
os treinamentos – por exemplo, no que diz respeito 
ao comportamento e postura. Tal Planilha é essencial 
no momento da decisão da efetivação, já que todos 
os dados constados contribuem para tornar o pro-
cesso de escolha mais eficiente e seguro, evitando 
surpresas futuras em relação a qualquer aspecto. 

Pode-se garantir que o Treinamento da UCJ 
é de qualidade pelo fato de ele ser constantemente 
melhorado em decorrência da análise feita após o 
término de cada edição. Os Trainees avaliam quinze-
nalmente tanto as atividades do Treinamento quanto 
o desempenho dos membros envolvidos responsáveis 
por ministrar as mesmas, sendo as avaliações de or-
dem qualitativa e quantitativa. Há, ainda, a avalia-
ção feita por aqueles membros que participaram de 
alguma parte da edição, os quais contribuem com 
opiniões provenientes da experiência e sugerem me-

lhorias. Todos os dados são estudados pela célula de 
Recursos Humanos e as decisões de aprimoramento 
são implementadas no próximo semestre. 

A fase prática finaliza a capacitação do mem-
bro colaborador, possuindo a mesma duração da 
etapa teórica, um mês. Como já foi mencionado an-
teriormente, os Trainees são alocados em projetos 
internos ou externos e, neste momento, o trabalho 
deles se equipara ao dos Analistas. Para que os Trai-
nees consigam se desenvolver bem e apresentar um 
desempenho satisfatório na fase prática, há uma es-
trutura para execução pré-definida atenta a tal inten-
ção. Nesse contexto, os Trainees são alocados para 
trabalhar em uma equipe composta, geralmente, por 
alguns Analistas, um Consultor e um Consultor Más-
ter. Assim, é importante que eles demonstrem um 
bom trabalho em grupo e uma satisfatória absorção 
do conteúdo do Treinamento teórico, pois tudo o que 
foi ensinado é colocado em prática. Nesta etapa, o 
desempenho deles é mensurado pela Avaliação de 
Desempenho, nos moldes daquela aplicada aos Ana-
listas. A importância da aplicação dessa Avaliação é 
que, com os resultados conseguidos, torna-se pos-
sível obter uma noção real de como eles desenvol-
veram todas as competências exigidas para ocupar 
o cargo de Analista. A segurança dessa ferramenta 
é aumentada pela comparação feita com os resul-
tados das turmas anteriores, processo que garante, 
ademais, a Gestão do Conhecimento. 

3. CONCLUSõES

O Treinamento da UCJ tornou-se uma prática 
essencial para garantir que os membros da empresa 
entrem capacitados e possam desenvolver um traba-
lho de maior qualidade. Isso contribui para se atingir 
um dos objetivos estratégicos da instituição: “atrair 
e reter potenciais talentos”. Além disso, tal atividade 
possibilita que a missão da UCJ, baseada no fato de 
ser uma incubadora de talentos, seja reconhecida. 

É preciso salientar que a UCJ não concentra as 
estratégias de capacitação dos membros somente no 
Treinamento, mas, como esta é a etapa inicial, dá-se 
à mesma extrema importância. Tendo em vista o mo-
delo atual de Treinamento, com etapas consolidadas 
e eficazes, é possível garantir a qualidade das práti-
cas da instituição e, então, evitar que a rotatividade, 
fator comum em empresas juniores, iniba um rápido 
e constante crescimento da empresa.   

4. RESULTAdOS

Com o Treinamento nos moldes atuais, várias 
mudanças significativas foram percebidas e diag-
nosticadas, seja através de melhora nos indicadores 
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do Planejamento Estratégico, seja de maneira mais 
subjetiva. 

Atualmente, conseguimos desenvolver novas 
ferramentas de gestão que, normalmente, deixam 
os processos mais práticos e fáceis de serem geren-
ciados. Isso se dá através da maior capacitação e 
qualificação de todos os membros, o que implica em 
aumento da dinamicidade e flexibilidade da empre-
sa, posto estar o conhecimento distribuído de modo 
mais homogêneo, e não concentrado em determina-
dos membros com conhecimento em áreas específi-
cas, como acontecia anteriormente – evitando, por 
exemplo, que a empresa dependa de poucos com co-
nhecimento de informática. É percebido também que 
os membros conseguem ter uma participação mais 
crítica e ativa nas discussões acerca de melhorias em 
geral para a empresa. Isso pode ser constatado nas 
quinzenais Reuniões de Membro, nas quais há um 
tempo reservado para debate de idéias sobre temas 
internos diversos, e no Retiro de Membro, que acon-
tece anualmente e é um momento reservado para 
todos discutirem questões relevantes na condução 
administrativa e estratégica da UCJ.  

Além disso, o Índice de Eficiência Operacional, 

indicador da Célula de Projetos, aumenta significa-

tivamente a cada semestre, o que comprova que a 

produtividade dos membros cresce constantemente 

em decorrência da maior capacitação dos mesmos. 

Outro indicador importante para ratificar o aprimora-

mento na gestão da empresa devido ao Treinamento 

é o índice de Atrasos de Projetos, que também vem 

melhorando em função da diminuição tanto do tempo 

gasto com estudos antes da execução, quanto de er-

ros por falta de domínio de ferramentas de informáti-

ca. Por fim, outras conseqüências positivas também 

observadas são o aumento da satisfação dos clien-

tes, indicador percebido pela Célula de Marketing, e 

o surgimento do também valorizado reconhecimento 

externo em função da consolidação do Treinamento 

com MS Office completo.

Artigo convidado em: 06/2008
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ANExO A 

TreinamenTo UCJ 2007/2
avaliação do TreinamenTo – Período avaliado: 17/09 a 28/09

Como você avaliaria nos seguintes pontos:
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Temas abordados
Organização
Recursos Utilizados
Pontualidade
Aproveitamento do Tempo

Como você classificaria a sua atuação quanto à:
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Assiduidade
Pontualidade
Atenção/Interesse
Participação
Motivação

dê uma nota geral (de 0 a 5) para cada dia do treinamento:

data Atividade Responsável Nota
Tema Apresentação

Seg 17/09

Boas Vindas Diretoria   
Dinâmica Diretoria   
Tour pela empresa Ariel e Maria Clara
Orientações iniciais Maria Clara
Conhecendo o trabalho na UCJ  Maria Clara   

Ter 18/09

Parte institucional Leonardo   
Apresentação da Célula de RH Hadassa e Maria Clara
Apresentação da Célula de Marketing Cecília e Thiago
Apresentação da atividade Portfólio Gustavo   

Qua 19/09
Treinamento de Word Cecília e Aguiar   
Treinamento de Power Point Ariel e Maria Clara
Apresentação do Conselho Fábio e Juan   

Qui 20/09 Pesquisa Portfólio de Marketing
Sex 21/09 Pesquisa Portfólio de Marketing

Seg 24/09
Apresentação da equipe de Excel Ariel , Lucas Roberto, Filipe, Augusto 

Vilela, Mariana Braga e Lucas Aguiar   

Treinamento de Excel 1 Ariel, Augusto Vilela, Filipe, Lucas 
Roberto e Mariana Braga   

Ter 25/09

Case Spa Urbano Leonardo, Suzana, Frederico e 
Mariana Brescia   

Apresentação da Célula Administrativo-
Financeiro Ariel e Vivian

Apresentação da Célula de Projetos Gustavo, Juliana, Lucas Aguiar e 
Renato

Apresentação Núcleo de TI Lucas Aguiar, Thiago
Apresentação da Presidência Leonardo
Apresentação do MEJ Leonardo   

Qua 26/09

Apresentação Núcleo Social Ana Luísa, Bruno e Carina   
Apresentação Núcleo de Investimentos Ariel
Apresentação Núcleo MEJ Leonardo, Filipe e Luiz Ângelo
Pesquisa Portfólio Reestruturação 
Organizacional e Redesenho de Processos    

Qui 27/09 Pesquisa Portfólio Reestruturação 
Organizacional e Redesenho de Processos

Sex 28/09 Treinamento de Visio Ariel   
Brasil Portugês Cecília e Tatiana   

quais atividades e/ou temas você indicaria para o próximo treinamento?

quais atividades e/ou temas você julgou desinteressantes? Por que?

quais as principais falhas ocorridas/cometidas?

Sugestões/Comentários (preenchimento obrigatório)
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ANExO b – CRONOGRAMA EM MS PROJECT dO TREiNAMENTO UCJ
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ANExO C – ExEMPLO dE PLANiLHA dE AvALiAçãO dO TREiNAMENTO UCJ
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