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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo principal propor melhoria ao processo de 
recrutamento e seleção em uma empresa no ramo de engenharia no munícipio de 
Fraiburgo. Para o desempenho do objetivo geral foram propostos objetivos 
específicos: (1) caracterizar a empresa em estudo (2) descrever o atual 
procedimento de recrutamento e seleção; (3) analisar indicadores de contratação e 
desligamento de colaboradores no ano de 2019; (4) verificar a percepção do gestor 
da empresa, referente ao processo de recrutamento e seleção; (5) propor uma 
ferramenta de gestão para o processo de recrutamento e seleção. A metodologia 
aplicada foi a qualitativa, através da realização da entrevista semiestruturada e do 
levantamento de dados através dos cadastros e formulários do SINE, utilizando a 
pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa primária e pesquisa 
documental, tratando-se de um estudo de caso. Foi realizada uma entrevista 
semiestruturada no dia 01 de novembro de 2019, tendo o total de um respondente, 
no caso o gestor da empresa, e foi feito o levantamento de dados baseado através 
de 210 formulários do SINE e cadastros fornecidos pela organização, tendo como 
resultado a deficiência de comunicação com o candidato, período curto de retenção 
dos colaboradores, e o não planejamento antes do processo de recrutamento e 
seleção na empresa, sendo assim foi proposto uma ferramenta de gestão para 
melhorar a sistematização do processo. O presente trabalho resultou no alcance de 
cinco objetivos específicos, sustentando a teoria adquirida em sala de aula no 
decorrer do curso de administração com a prática. 

 

 

Palavras-chave: (Gestão de Pessoas; Recrutamento e Seleção; Ferramenta de 
Gestão). 
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ABSTRACT 
 
The main objective aimed to propose an improvement in the recruitment and 
selection process in an engineering company in the municipality of Fraiburgo.  For 
the performance of the general objective, specific objectives were proposed: (1) to 
characterize the company under study (2) to describe the current recruitment and 
selection procedure;  (3) to analyze employee hiring and dismissal indicators in 2019;  
(4) verify the perception of the company manager regarding the recruitment and 
selection process;  (5) propose a management tool for the recruitment and selection 
process.  The applied methodology was qualitative, through the semi-structured 
interview and data collection through the SINE records and forms, using exploratory 
research, descriptive research, primary research and documentary research, being a 
case study.  A semi-structured interview was conducted on November 1, 2019, with a 
total of one respondent, in this case the company manager, and data were collected 
based on 210 SINE forms and records provided by the organization, resulting in  the 
lack of communication with the candidate, short retention period of employees, and 
non-planning prior to the recruitment and selection process in the company, so it was 
proposed a management tool to improve the systematization of the process.  The 
present work resulted in the achievement of five specific objectives, supporting the 
theory acquired in the classroom during the course of business administration with 
practice. 

 

Keywords: (People Management; Recruitment and Selection; Management Tool). 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, serão apresentadas a contextualização do tema, a 

problematização, bem como a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa realizada nesse trabalho de conclusão de curso. 

 

1.1APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Caxito (2008) fala da importância dos Recursos Humanos, pois apesar de ser 

a área que cuida das pessoas, está se tornando uma área de negócios, pois todas 

as decisões tomadas pelo gestor de RH influenciam no planejamento estratégico 

que a organização tem quanto aos objetivos que quer alcançar. 

De acordo com Camargo (1999), os processos de recrutamento e seleção 

têm o propósito muito maior do que apenas preencher uma vaga. Para que o 

colaborador selecionado faça render em prol da organização, tem de lembrar que 

selecionar e recrutar uma pessoa envolve colocar um ser humano com todas as 

suas complexidades e conseguir adaptá-lo no ambiente organizacional da forma 

esperada. Ou seja, o recrutamento e seleção é bem mais complexo do que parece. 

E um dos processos mais importantes na área de recursos humanos. 

Os processos de recrutamento e seleção são fundamentais dentro da área de 

gestão de pessoas e têm sido um assunto muito comentado nos últimos tempos em 

decorrência da aceleração que o mundo tem vivido. River (2009) argumenta que 

muito se fala na maneira correta de serem feitas as entrevistas e analisar o perfil do 

candidato, mas, com o passar dos tempos esse trabalho tornou-se muito mais difícil 

para as organizações. Isso porquê as organizações sabem que as pessoas são 

fundamentais que essas empresas não apenas sobrevivam, bem como tornem-se 

cada vez mais competitivas. 

Devido às grandes mudanças que estão acontecendo, o profissional de 

Recursos Humanos – RH tem de estar atento e, para isso, precisa desenvolver 

competências que o capacitem para isso, ou seja, precisam transformar os 

colaboradores para que sejam eficientes no futuro próximo. Necessitam ter uma 

visão perspicaz para encontrar pessoas que consigam ajudar a organização, já que 
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é o obscuro do futuro que faz com que as pessoas que sejam altamente eficazes e 

competentes que se destaquem entre os outros (FRANCO, 2016). 

Para obter os melhores resultados dentro dos processos de recrutamento e 

seleção, os profissionais de RH precisam estar atentos ao conjunto de atividades 

que precisam ser feitas. Essas funções vão desde atrair, recrutar e selecionar o 

novo colaborador, sendo responsáveis por trazer os candidatos certos e conseguir 

selecionar os competentes para as funções que irão desempenhar (SCHREINER; 

BUSANELLO, 2018).   

1.2 PROBLEMA 

As organizações têm sofrido a influência da globalização em seus processos 

internos de gestão de pessoas, com ênfase, ao longo dos últimos tempos aos 

processos de recrutamento e seleção. River (2009) explana que esta dificuldade é 

muito mais comum do que parece, pois basicamente todas as empresas e quem 

realiza o determinado processo sofrem desse mal. Mesmo com estratégias criadas 

para se ter um bom processo de seleção ao final, percebem deficiências através 

trabalho do colaborador, o qual acaba cometendo erros graves, inexperiente e sem 

capacitação para a função determinada. 

Souza, Paixão e Souza (2011) citam que com todas essas mudanças no 

século XXI, tem-se dificuldade de encontrar pessoas capacitadas e talentosas para 

dar conta do trabalho dentro da própria organização, ou seja, que estejam aptas 

para esse novo momento, e que tempos atrás os mesmos colaboradores eram 

altamente eficazes e capacitados. 

Por esse motivo, as empresas precisam de gestores de RH, que consigam 

trazer pessoas que ajudem na organização, pois é fundamental o capital do 

conhecimento nas organizações, tornando-as mais competitivas no mercado, então 

conclui-se que para a formação de uma boa equipe precisa de processos bem 

realizados, e que o gestor de RH consiga liderar junto com o líder da organização 

(FRANCO, 2016). 

Pensando nas dificuldades encontradas para escolher os melhores 

profissionais, a presente pesquisa apresenta o seguinte problema: Como é possível 
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melhorar os processos de recrutamento e seleção em uma empresa no ramo de 

engenharia no munícipio de Fraiburgo? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O gestor de pessoas é fundamental para uma organização, pois tem que ter 

uma visão ampla. Knapik (2008) cita que é preciso ter um conhecimento do clima 

organizacional e da cultura. Tudo isso para que os colaboradores e a empresa 

tenham só a ganhar, pois tem que dirigir os conhecimentos dos colaboradores 

dentro da organização, ou seja, colaboradores são beneficiados e a empresa 

também. 

O recrutamento e a seleção têm influência econômica para a organização, 

pois, com um bom processo, planejado corretamente, a necessidade de 

treinamentos futuros provavelmente será menor. Por isso que o profissional que irá 

avaliar e contratar precisa estar ciente da importância de escolher um profissional 

qualificado, atentando-se assim ao que a empresa realmente precisa e buscar o 

perfil adequado, ou seja, “[...]faz-se importante que o profissional de RH amplie o 

seu olhar, o seu campo de visão, no sentido de entender o perfil do profissional que 

realmente necessita e o que cada setor precisa” (GUIMARÃES; ARIEIRA, 2005). 

O processo de recrutamento e seleção, deve ser embasado nos métodos 

científicos, para conseguir ter o melhor resultado possível. De acordo com Carvalho 

(2008), tem de ser feito estrategicamente, pois tem que ser de acordo com os 

propósitos da organização. São fatores que interferem na escolha de novos 

colaboradores. 

De acordo com Kumar e Gupta (2014 apud MOREIRA, 2017) o processo de 

recrutamento tem alguns benefícios que são: implantação de técnicas eficazes e 

diferentes; criar um conjunto de possíveis candidatos em prol da organização e para 

o recrutamento; melhorar a índice de sucesso no processo de seleção.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Propor melhoria ao processo de recrutamento e seleção em uma empresa no 

ramo de engenharia no munícipio de Fraiburgo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

· Caracterizar a empresa em estudo; 

· Descrever o atual procedimento de recrutamento e seleção; 

· Analisar indicadores de contratação e desligamento de colaboradores 

no ano de 2019; 

· Verificar a percepção do gestor da empresa, referente ao processo de 

recrutamento e seleção; 

· Propor uma ferramenta de gestão para o processo de recrutamento e 

seleção. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O referencial teórico do presente trabalho de conclusão de curso visa a 

fundamentaras análises que serão feitas no capítulo 4 deste trabalho.  

2.1 RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 

No século XX, Taylor buscava a maior eficiência que poderia obter na 

produção, isso era de relevância para época, já que houve uma grande revolução 

com os processos de produção, e logo após Fayol surge com a Administração Geral 

Industrial, o qual faz a divisão clássica do administrador: Planejar, organizar, 

coordenar, comandar e controlar, e a partir da teoria desses dois administradores 

temos a Administração Científica ou Escola Clássica, foi nesse movimento que o ser 

humano era referido dentro da organização como um insumo em benefício da 

organização, o qual importava apenas a idade e se tinha aptidão física para 

trabalhar. (MARRAS, 2016). 

Na Figura 1 observa-se a visão geral referente à administração científica. 

 

Figura 1 - Visão geral da administração científica 

 
Fonte: MOTTA (1974 apud MARRAS, 2016) 

 

Dentro da administração científica, criou-se uma vertente chamada de 

administração de pessoal, lembrando que a parte científica da administração de 

pessoal também está relacionada aos estudos de Munsterberg que estudava a 

Psicologia Industrial, enfatizando a questão humana dos trabalhadores dentro do 

ambiente organizacional. Após a Administração Científica, a área de Recursos 
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Humanos foi se adaptando, passando pela Escola de Relações Humanas, Relações 

Industriais, Administração de Recursos Humanos e finalmente até chegarmos ao 

termo utilizado hoje em dia como Gestão de Pessoas (GIL, 2019). 

No Brasil o primeiro indício de recursos humanos foi através dos registros de 

gestão pública brasileira, militares, educacionais e políticas, isso sendo há mais ou 

menos dois séculos atrás, pelo fato de ter início os trabalhos artesanais que eram 

feitos para a corte portuguesa. Nessa época eram trazidos os escravos para o 

Brasil, para serem usados como força de trabalho para as produções, após essa 

fase o Taylorismo teve grande interferência também no Brasil, pois obteve também o 

início da produção em massa, e o uso da psicométrica para selecionar o pessoal 

para trabalhar, mas agora para fabricação têxtil principalmente (FRANÇA, 2013). 

Há uma complexidade muito grande para encontrar pessoas com as 

exigências que o mundo moderno necessita, colocando o capital intelectual acima 

de tudo, pois elas devem adaptar-se rapidamente igual ao mundo globalizado, 

dentro desse contexto de necessidade de educação, o Brasil precisa colocar a 

educação básica como prioridade, pois a migração para outros países  é grande, já 

que o conhecimento hoje em dia é usado como tática para competitividade, e sendo 

um diferencial para as organizações poderem sobreviver no mundo atual 

(LACOMBE, 2012). 

Atualmente as culturas organizacionais precisam dessa percepção de novo 

mundo. O ponto positivo da cultura em uma empresa é que se os seus valores forem 

usados por todos provavelmente será uma empresa bem-sucedida. Por outro lado, a 

cultura que não tem percepção de futuro a organização provavelmente vai estagnar, 

tem que ter sempre a revolução para a empresa continuar em potencial no mercado, 

lembrando que o ambiente organizacional é muito importante para o 

desenvolvimento do trabalho com as pessoas (BARBIERI, 2016). 

Na Gestão de Pessoas, há alguns processos que auxiliam os gestores a 

encontrarem pessoas para a organização, as quais são cruciais. Esses processos 

basicamente são: provisão, que faz o levantamento de mercado, e que dará base 

para o recrutamento e seleção, ou seja, nesse processo o foco está no planejamento 

estratégico de RH. O segundo processo é o de aplicação, que integra e define as 

funções de cargos. O terceiro é a manutenção que tem o objetivo de manter as 

pessoas na empresa. O quarto processo se dá pelo desenvolvimento que tem como 
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foco de aprimorar as habilidades e competências. E o quinto processo é o de 

monitoramento o qual buscará o controle das funções do pessoal (CHIAVENATO, 

2016). 

A figura 2 é referente aos processos de Gestão de Pessoas. 

Figura 2 - Processos de gestão de pessoas 

 
Fonte: CHIAVENATO (2016). 

 

Gil (2019) define a gestão de pessoas como um meio para alcançar os 

objetivos através da cooperação de todos na organização, de toda a equipe 

gerencial, operacional etc. A gestão de pessoas tem a visualização do funcionário 

como antiga, tornando-o colaborador, cooperador e parceiro da organização. 

De acordo com Vergara (2016), a gestão de pessoas tem que ser vista com 

uma das áreas mais importantes na organização, pois, de acordo com o autor as 

pessoas são as que movem uma organização, e também é na empresa o qual o 

colaborador passa a maior parte do tempo. 

Para realizar o bom processo de recrutamento e seleção é necessário um 

bom profissional da área, que será o tema apresentado no subcapítulo a seguir. 
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2.1.2 O Profissional de Gestão de Pessoas 

Marras (2016) retrata a evolução das atividades dos profissionais de RH, ao 

longo dos tempos, de acordo com uma pesquisa feita pela professora TOSE de 

1997, essa evolução conta com cinco fases, que são: contábil, legal, tecnicista, 

administrativa e estratégica. Nessa evolução dá para analisar a diferença dos 

diferentes tipos de profissionais, por exemplo na contábil as pessoas eram vistas 

economicamente falando, o qual eram importantes apenas o quanto iriam render 

para a organização. Na administrativa obteve uma revolução, pois as pessoas já não 

eram vistas mais como capitão humano, e sim tinha-se uma visão mais humanística, 

e finalmente a estratégica que tem uma preocupação a longo prazo em relação aos 

colaboradores.  

Para Lacombe (2012), a função mais importante de um administrador está em 

administrar pessoas, pois, há uma dificuldade muito grande em selecionar, 

capacitar, desenvolver e fazer com que colaboradores cooperem, tornando todos 

uma equipe onde todos têm um propósito comum, que é gerar resultados positivos, 

mas esse processo de liderar pessoas é um processo muito lento, que necessita de 

muita sagacidade.  

Atualmente os profissionais de gestão de pessoas tem objetivos além de 

apenas melhorar os custos trabalhistas das organizações, precisam estar atentos 

estrategicamente em relação as atividades desempenhadas pelos colaboradores, e 

quais desses funcionários irão desempenhar as determinadas funções, por exemplo, 

ele ficará encarregado de mostrar qual a melhor pessoa para ir representar a 

organização em outro pais. O gestor de RH auxiliará com as pessoas para que as 

organizações alcancem sempre um mercado novo, e que atinjam tendências do 

mundo atual (BOHLANDER; SNEL, 2015). 

Para Marques (2016), os propósitos dos gestores de pessoas são: 

desenvolver o planejamento estratégico das empresas através das pessoas, tanto 

qualitativamente e quantitativamente, ter uma estrutura organizacional que mude 

conforme as necessidades da organização de uma forma mais rápida, encontrar 

pessoas com as capacitações que a empresa necessita, melhorar continuamente 

habilidade e competências dos colaboradores, oferecer uma remuneração justa, ou 

seja, obter reconhecimento das atividades desenvolvidas pelo trabalhador, manter 
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um clima organizacional propício para o trabalho, para que o colaborador esteja 

conectado com a empresa.  

Os administradores de Recursos Humanos são responsáveis por vários 

resultados relacionados aos colaboradores da organização, esses resultados são 

obtidos através de algumas funções que o gestor de pessoas deve ter, que são: 

obter resultados dentro de determinada área da empresa, motivar e verificar os 

esforços determinados para tais funções, distribuição de atividades, escolha de 

promoção, admissão e demissão de determinado colaborador, por orientar novos 

integrantes, ajudar na adaptação, e dar o feedback (LACOMBE, 2012). 

Lago (2018) fala que o feedback é a retornança que o gestor dará ao seu 

colaborador, referente as atividades que tem desempenhado, e no que ele tem que 

se aperfeiçoar e o que ele está fazendo muito bem, o feedback é de grande valia 

para o funcionário ter uma noção do que ele é bom e o que ele tem que melhorar. 

Para Marques (2016), a complexidade do mundo moderno fez com que os 

colaboradores tivessem um grau de comprometimento maior que relacionasse a 

produtividade e a qualidade, e com isso os gestores de pessoas tiveram que se 

adaptar, obtendo assim novas funções de Recursos Humanos, a qual conta com 

responsabilidade muito importantes que são: gestores de recursos humanos sendo 

parceiros estratégicos, ser especialista administrativo, ajudando a reduzir custo e 

melhorando a eficácia e eficiência dos processos, entender e aceitar mudanças e 

ser defensor de colaboradores. 

Um dos processos que o gestor de pessoas faz na área de Recursos 

Humanos é o de recrutamento e seleção, o qual será apresentado no próximo 

subcapítulo. 

2.1.3 Recrutamento e Seleção 

O recrutamento e seleção de pessoas é a captação de possíveis candidatos a 

trabalhar na empresa e a seleção desses candidatos, trazendo para a empresa as 

suas capacitações, e habilidades, ou seja, dentro do que a organização esteja 

precisando (MARQUES, 2016). 

Sempre se fala em recrutamento e seleção juntos, mas eles são diferentes 

dentro da área de Recursos Humanos, cada um utiliza de conhecimentos 
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específicos, para recrutar colaboradores, precisa usar de táticas dependendo da 

função que se quer contratar, por exemplo se o gestor de pessoas precisa de 

alguém com conhecimento na área de finanças ele não vai simplesmente colocar 

cartazes em frente a organização dizendo que há vaga, ele terá que ser mais 

específico para atrair as pessoas certas. (CAXITO, 2008). 

O processo de recrutamento e seleção de pessoal geral pode ser dividido em 

quatro partes principais. Essas partes são: a preparação, que é quando faz o 

encaminhamento de requisição de pessoal; o recrutamento, que faz a localização de 

possíveis candidatos com alternativas de trazê-los para a organização; a seleção 

que irá avaliar os candidatos e a contratação dos novos colaboradores (MARQUES, 

2016). 

Na Figura 3 é possível ver um modelo de fluxograma referente ao 

recrutamento e seleção geral. 
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Figura 3 - Fluxograma recrutamento e seleção geral 

 
Fonte: Adaptado de MARQUES (2016). 

Dentro da área é importante desenvolver o planejamento de recrutamento e 

seleção, pois irá analisar a longo prazo o fornecimento e a demanda, avaliando 

qualquer empecilho que tiver. Há funções que a qualificação tem que ser grande e o 

planejamento desses cargos precisa ocorrer bem antes de escolher alguém para 

enfrentar as atividades do cargo, por outro lado há funções que não necessitam de 

um planejamento mais aprofundado (IVANCEVICH, 2008). 

2.2.1 Recrutamento 

Recrutar é basicamente reunir pessoas para um determinado fim, dentro da 

área de gestão de pessoas para conseguir atrair possíveis candidatos deve-se 
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publicar, ou anunciar de alguma forma a disponibilidade de uma vaga na 

organização, com o objetivo de atrair pessoas qualificadas para as funções que a 

empresa precisa (CAXITO, 2008). 

Para Ivancevich (2008), o inicial do recrutamento tem que acontecer na busca 

por colaboradores que tenham capacidades e conhecimentos que a empresa esteja 

precisando, para isso será analisado previamente as habilidades que foi executado 

pelo candidato em outras organizações. É muito importante que nesse primeiro 

contato com o candidato seja passado uma boa imagem da organização. 

Há basicamente quatro etapas de recrutamento, que são: Coleta de Dados, o 

qual irá detalhar o perfil para o cargo, e buscará os recursos para esse processo. A 

segunda etapa é o planejamento que irá gerenciar tempo, custos e formas de 

divulgação. O terceiro processo é a execução do recrutamento, ou seja, o momento 

que será efetivamente publicada a vaga. E o último processo se dá pela avaliação 

do recrutamento, o qual irá analisar quantos candidatos estão disponíveis para a 

vaga, e quais que podem ser chamados para seleção (BANOV, 2015). 

O recrutamento pode acontecer em duas formas: recrutamento interno ou 

recrutamento externo, os quais serão apresentados na sequência deste trabalho. 

2.2.2 Recrutamento interno e externo 

De acordo com Marques (2016), o recrutamento interno está relacionado com 

as pessoas que já estão inseridas na organização, ou seja, pode-se promover e 

realocar o pessoal. O recrutamento interno é benéfico porquê a empresa pode 

motivar os colaboradores, é um meio mais seguro, pois já se conhece as pessoas, 

tem um custo menor do que a divulgação do recrutamento externo e o processo é 

mais rápido. 

O Quadro 1 traz as vantagens e desvantagens referente ao recrutamento. 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens do recrutamento interno 

RECRUTAMENTO INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Aproveitar melhor o potencial humano da 
organização Bloqueia a "oxigenação" da empresa 
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Motiva e encoraja o desenvolvimento 
profissional dos funcionários Aumenta o conservadorismo e favorece a rotina 

Incentiva a permanência dos funcionários e sua 
fidelidade Não altera  o patrimônio humano da organização 

Ideal para situações de estabilidade e pouca 
mudança ambiental Conserva a cultura organizacional existente 

Não requer socialização organizacional de 
novos membros Diminui a reciclagem do quadro de funcionários 

Probabilidade de melhor seleção, pois os 
candidatos são bem conhecidos   

O custo é menor do que o recrutamento externo   
Fonte: Adaptado de SALIM; RIBAS, (2013) 

 

No recrutamento interno deve-se ter algumas atenções, como funcionários 

serem promovidos continuamente chegando a funções o qual o colaborador não 

conseguirá realizar, mas pode fazer com que os funcionários se sintam motivados. 

No recrutamento externo a admissão será com um colaborador novo, o que pode 

trazer novas experiências para a empresa e o processo não é barato e rápido. 

(Salim; Ribas, 2013). 

O quadro 2 apresentará as vantagens e desvantagens do recrutamento externo. 

 

Quadro 2 - Vantagens de desvantagens do recrutamento externo 

Continua... 

RECRUTAMENTO EXTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Introduz sangue novo na organização Pode interferir na motivação dos funcionários 
 

Conclusão 

Diversifica o patrimônio humano Reduz a fidelidade dos funcionários 

Aumenta o capital intelectual 
Requer a aplicação de técnicas seletivas 
aprimoradas 

Renova a cultura organizacional Mais caro 

Incentiva a interação da organização com o 
mercado de trabalho Mais trabalhoso 

  Mais inseguro 
Fonte: Adaptado de (SALIM; RIBAS, 2013). 
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2.2.3 Seleção 

Marques (2016) fala que o objetivo da seleção é escolher de fato o melhor 

candidato para a determinada função, a escolha será de acordo com as habilidade e 

competências que a organização e o cargo necessitam, nessa fase pode ser 

aplicado testes e provas dependendo das aptidões que precisa ter, ou seja, os 

testes vão depender do grau de dificuldade que a função vai pedir. 

Os processos de seleção ocorrem em cinco etapas que são: Análise de 

currículos, o qual irá avaliar os dados pessoais e trabalhos anteriores do candidato. 

A segunda etapa se dá pela entrevista o qual captará informações mais 

aprofundadas do candidato as quais não contam no currículo. Na terceira etapa é a 

aplicação de testes para saber dos conhecimentos do candidato, há alguns tipos de 

teste, que são de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, prova prática, 

testes psicológicos e uma apresentação através de slides. O quarto processo é a 

dinâmica de grupo que irá avaliar a relação do candidato trabalhando em grupo. A 

última etapa é do exame médico específico para função que irá exercer (BANOV, 

2015). 

De acordo com Banov (2015), o selecionador precisa ter algumas habilidades 

que seria saber as competências certas para o cargo, par então procurar o novo 

colaborador, e buscar uma coerência com o candidato e as habilidades que a 

empresa precisa, observando os seus modos, por isso a primeira impressão é muito 

importante, pois desde desse momento o candidato já será avaliado.  

O início da seleção é a verificação dos currículos dos candidatos, mas para 

obter uma padronização nas informações, a organização coloca as informações que 

serão importantes para selecionar de fato. No formulário os dados que geralmente 

precisa ter são: nome, idade, estado civil, endereço, meios de contato, nome de pai 

e mãe, cargo desejado, dados sobre a educação, como formação, cursos, e 

especializações na área, trabalhos anteriores, habilidades executadas nos cargos 

anteriores, CPF, RG, CTPS, entre outros dados (LACOMBE, 2012). A Figura 4 traz 

um modelo de formulário. 

Figura 4 - Modelo de formulário 

Continua... 
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Conclusão 

 
Fonte: LACOMBE (2012). 

A entrevista no processo de seleção é o encontro do entrevistador com o 

possível selecionado, é utilizada para averiguar informações mais afundo, o qual 

possibilitará ter o esclarecimento de informações que não estejam tão claros, dar a 

oportunidade de o candidato poder falar sobre suas habilidades e suas 

competências, e o entrevistador pode falar mais sobre a organização, como os 

benefícios, salário, cultura e sobre as funções desejadas para a função etc. 

(BANOV, 2015). 

De acordo com Lacombe (2012), para selecionar os novos colaboradores as 

organizações podem utilizar de dois tipos de testes, para avaliar a capacitação para 

trabalhar no cargo, o teste pode ser técnico- profissional, ou teste psicológico. O 

técnico- profissional, normalmente é usado para um cargo de nível intermediário, ou 

caso o candidato esteja iniciando a sua carreira. O teste psicológico é um teste que 

vai mais afundo na personalidade e habilidades do candidato, pode-se avaliar 

também a memória, coordenação etc. É um teste mais elaborado, nele poderá 

verificar se o perfil é adequado para a vaga.  

A etapa de dinâmica em grupo é quando consegue-se fazer a observação da 

relação com pessoas desconhecidas do possível colaborador, Para a realização, 

precisa-se ter uma preparação, o qual antecede a dinâmica, então nesse período o 

avaliador irá buscar o melhor método que consiga captar todas as competências dos 

avaliados, vai definir horário, data, quantidade de pessoas, materiais etc. Na 

aplicação da dinâmica o instrutor irá passar as regras, as instruções e manterá um 

ambiente descontraído, e por fim irá dar pontos positivos e negativos aos candidatos 

a fim de fazer a escolha dos que passaram (BANOV, 2015). 

Após as demais etapas, ou seja, antes da admissão do novo colaborador, é 

obrigado fazer o exame admissional de acordo com a lei. O exame tem a pretensão 
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de mostrar as condições de saúde para o determinado cargo, e se ele estará apto a 

desenvolver tais atividades (LACOMBE, 2012). 

2.3 FLUXOGRAMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

O fluxograma basicamente mostra de uma forma mais visual, todo um 

processo, o que facilita para encontrar possíveis problemas, para aperfeiçoar, as 

principais atividades, além disso mostra as pessoas envolvidas e quais os materiais 

que serão utilizados, ou seja, é uma representação gráfica de toda a sequência de 

um determinado processo, para que fique mais fácil de conseguir fazer ajustes. O 

fluxograma funciona basicamente em três partes, sendo o início, o processo em si e 

o fim (CÉSAR, 2011).  

A Figura 5 apresenta um modelo de fluxograma para o processo de 

recrutamento e seleção no geral. 
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Figura 5 - Modelo de fluxograma de recrutamento e seleção. 

 
Fonte: (CAXITO 2008, apud ALMEIDA, 2000). 

Caxito (2008) fala que para a realização do fluxograma de recrutamento e 

seleção de pessoal, deve-se ter algumas definições que ele chama de Processo 

Geral do Recrutamento, algumas dessas diretrizes são: decidir a forma de 

recrutamento se ele será interno ou externo, e se a escolha será com intenção de as 

atividades serem somente para a função, fazer estimativas de números de 

candidatos, verificar as funções da vaga, observar as fontes para o recrutamento, e 

como atrair o pessoal, fazer o anúncio da vaga, e então na seleção fazer a avaliação 

dos devidos candidatos.  

Para a realização do fluxograma, é interessante ser montado por pessoas de 

diversas área da empresa, pois, com isso tem uma visão mais ampla, e ajuda na 

identificação de possíveis problemas, para a realização da visualização gráfica da 

sequência das atividades existe um dicionário de símbolos relacionados ao 
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fluxograma que ajudam a identificar do que se trata cada etapa (LOBO; LIMEIRA; 

MARQUES, 2015). 

2.4 ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO 

A entrevista de desligamento tem como objetivo coletar informações do 

colaborador que está se desligando para saber o motivo, e então para que a 

organização possa fazer uma pesquisa através das entrevistas para melhorar o 

desempenho da empresa em relação aos motivos dos desligamentos (MARQUES, 

2011). 

Na entrevista precisa ter atenção à alguns pontos como: o motivo de o 

colaborador estar saindo da empresa; lembrar que o ex funcionário está sob forte 

impacto emocional pela sua saída; obter dados para que contribua para a empresa; 

não tirar conclusões no momento da entrevista, ou seja, fazer a amostragem 

primeiro para então ter os resultados que ajude a organização (MARQUES, 2011). 

De acordo com Feinberg e Jeppeson (2000 apud VIDOTTO; SPERONI; 

NERES; BASTOS, 2013), a entrevista de desligamento tem também como objetivo 

diminuir os feitos negativos da rotatividade da empresa, o qual os gestores 

conseguem compreender o porquê que as organizações estão se desligando, e com 

base nos dados diminuir esses feitos.  
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados procedimentos para buscar o resultado do estudo para melhorar o 

processo de recrutamento e seleção em uma empresa no ramo de engenharia, no 

munícipio de Fraiburgo- SC. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza do presente trabalho de conclusão de curso é a qualitativa, 

contando com a pesquisa exploratória, descritiva, e pesquisa documental tornando-

se um estudo de caso, com o levantamento de dados a partir dos cadastros de 

selecionados e não selecionados na organização, após foi realizado a tabulação 

para fazer a análise e obter os resultados e por fim foi realizado uma entrevista 

semiestruturada. 

A metodologia qualitativa busca compreender a intencionalidade e o 

significado, está atrelada às relações sociais, nesse caso ela busca o como e porquê 

de tal fato, nessa natureza de pesquisa os instrumentos utilizados podem ser objetos 

ou pessoas para o seu embasamento científico (HARLEY; RODRIGUES, 2013). 

No método qualitativo, observação, análise de material e entrevista são os 

procedimentos mais comuns utilizados para a pesquisa e o próprio pesquisador é 

instrumento, pois ele tem de fazer observações de contextos gerais e ações, o 

pesquisador precisa estar atento a todos os detalhes, e é muito importante sempre 

poder fazer anotações quando algo vem à mente referente a pesquisa, pois pode ser 

muito útil (STAKE, 2011). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2017), para dar início à pesquisa 

qualitativa é preciso ter um embasamento, buscando leituras de obras atreladas ao 

assunto estudado, pois é a partir desse conhecimento que é possível dar 

continuidade ao estudo e assim identifica problemas e soluções. 
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

Essa pesquisa é descritiva, exploratória, primária e documental, tratando-se 

de um estudo de caso. A pesquisa é definida como todas as atividades que buscam 

a solução de determinado problema, através da pesquisa será possível ter um 

conjunto de conhecimentos que trarão a compreensão do que foi indagado, e existe 

várias formas de pesquisa (PÁDUA, 2006). 

Uma forma de pesquisa comum é a pesquisa descritiva, normalmente nesse 

tipo de pesquisa usa de processos ou pessoas para avaliar a situação daquele 

grupo referente ao foco estudado, nesse contexto as variáveis estudadas são 

apresentadas automaticamente de forma natural, o qual as respostas obtidas não 

podem ser mudadas, são apresentadas da mesma forma que fora encontrada, 

normalmente as pesquisas que os resultados são modificados são as pesquisas 

feitas em laboratórios (BAPTISTA; CAMPOS, 2016). 

No entanto o objetivo da pesquisa exploratória é de formar questões de um 

determinado problema, as finalidades são: familiarizar o pesquisador ao ambiente 

em estudo, desenvolve hipóteses e modifica ou busca a clareza de conceitos. Uma 

ferramenta utilizada pode ser por entrevistas, análises de conteúdos, e observações 

(MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Na pesquisa documental obtém informações de registros contemporâneos ou 

retrospectivos, e todos os documentos deverão ser legítimos não podendo ser 

fraudados. É importante que o pesquisador saiba da autenticidade dos documentos 

e que seja citado corretamente a fonte de tais (PÁDUA, 2006). 

Já a pesquisa primária é realizada através de dados que não tiveram 

nenhuma análise para algum fim, é literalmente a matéria-prima para aprofundar 

uma pesquisa, e normalmente são provenientes dos próprios órgão que é realizado 

o estudo SEVERINO (2016 apud MARCONI; LAKATOS 2017). 

Por fim o estudo de caso ocorre principalmente em pesquisas que se busca o 

“como” e o “porquê”, pode ser feita esse tipo de pesquisa quando não tem muito 

controle em casos comportamentais, e tende a ter como foco no estudo um fato 

contemporâneo. No estudo de caso é importante estar atento à algumas 

preocupações, como: chegar de forma correta em uma conclusão generalizada; ser 

rigoroso no processo; entender as vantagens comparativas. (YIN, 2015). 
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3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA 

A pesquisa foi realizada na empresa da Consest Engenharia Ltda, tendo um 

total de um participante, sendo aplicada uma entrevista semiestruturada, a 

participação foi livre e voluntária, sendo convidado pessoalmente. O respondente da 

entrevista foi o representante legal da empresa, Ronaldo Regalin, o qual respondeu 

à entrevista no dia 01/11/2019, com um tempo de trinta minutos. 

De acrdo com Marconi e Lakatos (2017) a delimitação da pesquisa pode ser 

limitada em relação a: 

(a) Assunto: Determinar um assunto, para que não se torne muito grande ou 

não perca o foco; 

(b) Extensão: Nem sempre consegue abranger um âmbito grande o qual o 

fato se desenrola; 

(c) Série de fatores: Esses fatores podem ser econômicos, humanos e de 

exiguidade de praxe. 

Para a análise de indicadores de contratação e desligamento de 

colaboradores, foi utilizada busca de dados, através de cadastros de seleção 

formulários do SINE, totalizando 210 fichas e formulários, sendo de colaboradores 

contratados e desligados, de colaboradores que continuam na organização, e 

candidatos que não foram selecionados. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Um dos instrumentos utilizados na pesquisa qualitativa foi a entrevista 

semiestruturada (apêndice E), com o representante legal da empresa Ronaldo 

Regalin. 

De acordo com Pádua (2006), há várias formas de coleta de dados podendo 

ser:  

Pesquisa bibliográfica; 

Pesquisa experimental; 

Pesquisa documental;  

Entrevistas; 

Questionários e Formulários; 

Estudo de caso; 
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Relatos de experiências/ relatórios de estágios; 

Observação sistemática. 

A entrevista é utilizada com o propósito de obter informações qualitativas, o 

gestor pode utilizar da entrevista quando precisar de informações referente a 

estrutura organizacional, relacionada, à gestão de pessoas, objetivos, planejamentos 

estratégicos etc. As vantagens encontradas com a entrevista é não ter problemas 

com questionários estruturados por exemplo, e após a entrevista corrigir falhas 

durante o processo da avaliação (CARREIRA, 2009). 

A entrevista semiestruturada não tem um roteiro fixo para a realização da 

mesma, ela permite com que tenha algumas perguntas de embasamento e para ter 

uma prévia, isso permite que ao longo da conversa possa surgir outros 

questionamentos para a complementação das respostas, isso ajuda a fazer com que 

o participante se sinta mais motivado ao responder, e que seja menos automático 

(SALGADO, AZEVEDO, 2016). 

Foi feito um levantamento de dados fornecidos pela organização pesquisada, 

através dos documentos internos, não publicáveis, ou seja, que não podem ser 

colocados em anexo por conterem dados pessoais de colaboradores ou não 

colaboradores. 

Os documentos utilizados foram as fichas de seleção que são disponibilizadas 

pela empresa para o candidato fazer o preenchimento dos dados principais para 

então ser chamado para a entrevista. O total de fichas analisadas foi de 210, sendo 

fichas de candidatos que não foram chamados para entrevistas, fichas de 

entrevistados e não selecionados, e fichas referentes a colaboradores selecionados, 

mas que já foram desligados da organização, em um período de janeiro a outubro de 

2019. 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

Como o objetivo principal da pesquisa é propor melhoria ao processo de 

recrutamento e seleção em uma empresa no ramo de engenharia no munícipio de 

Fraiburgo, foi necessária a análise dos dados fornecidos pela organização 

pesquisada, através dos documentos internos, não publicáveis, fazendo assim uma 

tabulação utilizando a ferramenta do Excel. 
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Para a análise dos dados qualitativos, foi realizada a entrevista com o gerente 

Ronaldo Regalin, e efetuada a análise do conteúdo. Para isso a entrevista foi 

gravada, transcrita e o conteúdo foi analisado. 

A análise de conteúdo tem como finalidade de descrever de forma sistemática 

o conteúdo das comunicações, os dados obtidos são aplicados nas ciências sociais, 

nesse procedimento de análise o pesquisador deve registrar todo o conteúdo que 

será importante para a pesquisa e não somente o que lhe chamar a atenção, ela é 

composta por três fases, que são a de estabelecer uma unidade de análise; 

determinar as categorias de análise; e estabelecer uma amostra do material de 

análise (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

A entrevista foi realizada no dia 01 de novembro de 2019, levou uma média 

de 30 minutos, visando buscar a visão do gestor referente ao processo de 

recrutamento e seleção na empresa, para poder propor uma ferramenta de gestão. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, bem 

como suas limitações e possibilidades de ampliação. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA OU POPULAÇÃO 

Em julho de 1994, tiveram início as atividades da empresa Consest Pré-

Moldados na cidade de Fraiburgo-SC, tendo como atividade o ramo da construção 

civil, o nome de Consest surgiu da junção da palavra de construção e 

estaqueamento. 

Em julho de 2005, a empresa reformulou seu quadro societário e estabeleceu 

sua sede na Rodovia Airton Senna da Silva, nº 890A, no bairro São Cristóvão em 

Fraiburgo, visando melhorar seus processos produtivos na construção civil. 

O constante desejo de crescimento, inovação e melhoria da direção da 

empresa, aliado à necessidade de padronizar e aperfeiçoar os processos de 

trabalho, fizeram com que a empresa iniciasse em 2009, a implantação de um 

sistema de garantia da qualidade que atende aos requisitos do SIAC - Construtoras 

Nível “A”, Especialidade Técnica de Execução de Obras, e Escopo de Execução de 

Obras de edificações. 

Em 2014, a empresa passou a trabalhar também no ramo de engenharia, 

obtendo uma ramificação com mais um CNPJ, com o nome de Consest Engenharia 

Ltda, buscando sempre atender as necessidades de um mercado competitivo e 

globalizado. A empresa desenvolve as seguintes linhas da construção civil e 

engenharia: 

Projetos de engenharia; 

Construção pública e privada; 

Construção de redes urbanas; 

Construção de edifícios habitacionais; 

Construção de edifícios comerciais; 

Construção de ginásios; 

Construção de escolas; 

Construção de galpões pré-moldados para indústrias; 
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Pavimentações de ruas; 

Fabricação de materiais de artefatos de cimento; 

Sondagens de SPT e CBR.  

Em 2019, a empresa conta com uma média de 13 colaboradores, dando 

continuidade às atividades. Tendo como atividades principais, obras de barracões 

pré-moldados e fabricação de artefatos de cimento, como: blocos, pavers, lajes, 

lajotas, meio fio, palanques, fossas e sondagens SPT e SPT-T e projetos de 

engenharia, como: casas, fossas, barracões, ginásios e etc. 

4.1.2 Missão 

A Consest Engenharia baseia sua missão, na área em que atua, a de 

construção civil e engenharia, na preocupação com seus clientes e com o meio 

ambiente, observa-se a seguir a missão da Consest Pré-Moldados:   

“Projetar e construir OBRAS com QUALIDADE, preservando o meio 

ambiente, assegurando a melhoria contínua dos serviços e a satisfação de nossos 

CLIENTES”. 

4.1.3 Visão 

Veja a visão apresentada pela organização: “A Consest Pré-Moldados deve 

manter a conquista de liderança de mercado, no segmento da construção civil em 

que atua, honrando os compromissos assumidos com os seus clientes”. 

A Consest Engenharia tem consciência de que, para atingir sua visão global, 

deve investir incessantemente em seu sistema de gestão pela qualidade como 

ferramenta propulsora para o seu programa de qualidade total. 

O seu nome deverá estar sempre associado às necessidades de moradia e 

aos investimentos do setor imobiliário, assegurando, desta forma, a expansão de 

seus horizontes.  

Analisando a Visão já existente, foi elaborada uma nova proposta de texto, 

dentro dos mesmos fundamentos já apresentados, só que mais simplificada, 

trazendo a liderança de mercado e o reconhecimento dentro da área da construção 

civil. 
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Observa-se, a seguir, a proposta de mudança da Visão da Consest 

Engenharia:  

“Ser líder no mercado da Construção Civil, construir obras que atendam com 

eficiência às necessidades dos nossos clientes, investindo no programa de 

qualidade, obtendo a qualidade total e estar sempre associada às necessidades de 

moradia e aos investimentos do setor imobiliário”. 

4.1.4 Valores 

A empresa cedente não tem seus valores delineados. Assim, foram 

formulados valores dentro do conhecimento da empresa, pois ela preza em ser 

honesta com clientes e funcionários, assegurando a segurança aos seus clientes. É 

responsável pela qualidade de seus serviços e busca a colaboração dentro da sua 

gestão e de seus colaboradores. 

Observam-se a seguir, os valores propostos:  

· Honestidade com clientes e colaboradores; 

· Preservar a segurança com os colaboradores; 

· Qualidade de produtos e serviços; 

· Colaboração de gestores e colaboradores. 

4.2 DESCRIÇAO DO ATUAL PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Primeiramente no processo de gestão de pessoas observa-se a necessidade 

de novos colaboradores, essa informação é passada pelo gerente de produção ou 

então o representante legal da empresa. Após a requisição da necessidade de 

novos colaboradores para organização é necessário saber também a função que o 

novo colaborador irá desempenhar, e então é feito um formulário ao SINE.  

O formulário é padrão o qual constará os dados organizacionais como: Razão 

Social, Nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, nome do responsável pela 

organização. Constará os respectivos dados referente as informações da vaga: 

CBO, o tipo de contratação se será estágio, permanente, aprendiz ou temporário, se 

a empresa disponibiliza transporte, horário de trabalho da organização, valor do 

salário, se a empresa disponibiliza benefícios, como: plano de saúde, plano 
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odontológico, cesta básica, ticket alimentação, participação nos lucros, seguro de 

vida e outros, endereço da entrevista, horário da entrevista e responsável pela 

entrevista. 

O principal dado inserido no formulário serão as informações pessoais do 

candidato, se é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), tempo 

de experiência exigido pela organização, escolaridade, gênero, disponibilização de 

veículo pessoal para o trabalho, se há disponibilidade para trabalhar fora da cidade e 

se há disponibilidade de se ausentar por longos períodos ou de pernoitar no 

trabalho. 

O anexo I, contém o modelo do formulário que é enviado ao SINE. 

Após encaminhado o formulário ao sistema público, os candidatos irão levar 

até escritório os encaminhamentos, e ao mesmo tempo é entregue pela organização 

uma Ficha de Seleção, e de Escolaridade formulada pela empresa para o candidato 

preencher o qual constará seus dados, como: endereço, nome, telefone, quais seus 

últimos empregos e o tempo de trabalho em cada, e também um teste simples de 

escolaridade. Segue em anexo II a ficha de seleção, e no anexo III a ficha de 

escolaridade formulada pela empresa. 

Caso o candidato não seja selecionado esses cadastros são arquivados, para 

quando a organização precisar de mais colaboradores, e as fichas do SINE 

selecionadas ou não, são enviadas ao SINE com o resultado. 

Quando as fichas forem selecionadas entra-se em contato com o candidato 

para fazer uma entrevista com o gestor da empresa, então a pessoa dirige-se a 

empresa na data e horário marcado, se o gestor o selecionar marcar um horário 

para fazer o treinamento e o exame admissional. 

Após a realização do exame e resultado, o colaborador retorna a empresa 

para fazer o treinamento. 

O treinamento consiste em passar dois vídeos sobre a empresa, o qual 

aborda os temas referente ao uso de EPI’s, o PBQPH, Segurança no trabalho e o 

programa d’olho na qualidade, após o candidato assistir aos vídeos ele se dirige 

para assinar os papéis, como contrato de trabalho com salário especificado e tempo 

de experiência, ficha de registro, e papéis em relação ao treinamento. 

Apesar de a organização seguir sempre esse mesmo processo eles não 

possuem um fluxograma, então foi elaborado um a partir dessa descrição, através 
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do sistema BIZAGI, esse sistema é um software realizado pela empresa que obtém 

do mesmo nome que o sistema. 

Observa-se na figura 6 o fluxograma elaborado a partir da descrição anterior 

para melhor visualização. 

Figura 6 - Fluxograma atual 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

4.3 ANÁLISE DE INDICADORES DE CONTRATAÇÃO E DESLIGAMENTO 

A análise de indicadores de contratação e desligamento foi feita a partir de 

documentos não publicáveis fornecidas pela empresa estudada. Os dados são 

referentes ao período de janeiro a outubro de 2019.  

A Tabela 1 apresenta os dados referentes aos cadastros e formulários de 

candidatos não selecionados ou que foram selecionados, mas que não continuaram 

o processo de seleção. Ela foi dividida em observações desses documentos, e a 

quantidade referente a determinada observação. É possível verificar também o 
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número total de observações, o total de cadastros e formulários realizados de janeiro 

a outubro de 2019, o total de fichas e formulários sem observações, e o total de 

cadastros e formulários que continham a observação de não aprovado.  

 

Tabela 1 - Quantidade de observações por cadastros e formulários 

NÃO ATENDEU O TELEFONE 29 

NÚMERO DE TELEFONE ERRADO 6 

TRABALHADOR NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EMPREGADOR 4 

TRABALHADOR RECUSOU CONDIÇÕES OFERECIDAS PELO EMPREGADOR 6 

ENCONTROU EMPREGO 3 

NÃO COMPARECEU PARA O TREINAMENTO 1 

NÃO COMPARECEU PARA A ENTREVISTA 4 

NÃO COMPARECEU PARA TRABALHAR 4 

NÃO QUIS PREENCHER A FICHA 2 

NÃO SABER LER E ESCREVER 4 

TOTAL DE OBSERVAÇÕES 63 

REPROVADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019 73 

FICHAS E FORMULÁRIOS SEM OBSERVAÇÕES 40 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Para melhor visualização referente aos 63 cadastros e formulários, observa-

se o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Observações de cadastros e formulário 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

De acordo com as observações apresentadas na Tabela 1 e no Gráfico 1, 

verificou-se que a maioria dos cadastros e formulários não foram selecionadas, mas 

não possuem a identificação do porquê, e em segundo plano, há muitas fichas e 

formulários que não possuem observação.  

Com os dados obtidos, um dos problemas identificados é a comunicação com 

o candidato da ficha, sendo que, das 63 fichas com observações, 29 não atenderam 

o telefone e seis candidatos estavam com o número de telefone errado. 

Dentre as pessoas com que obteve-se contato, quatro não compareceram 

para a entrevista, uma não compareceu para o treinamento e quatro pessoas 

fizeram o treinamento, mas não compareceram para trabalhar. 

A Tabela 2 apresenta dados referentes ao cadastro e formulários do SINE, de 

colaboradores selecionados no período de janeiro a outubro de 2019 e que foram 

desligados. 
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Tabela 2 - Dados de cadastros e formulários de selecionados e desligados 

Continua... 

FICHAS SELECIONADAS NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019 E 
DESLIGADAS 

TEMPO DE 
REALIZAÇÃ
O DO 
CADASTRO 
ATÉ A 
ENTREVIST
A 

TEMPO DE 
TRABALHO  

FORMA DE 
CONTATO 

IDADE DO 
COLABORADOR 

ESCOLARIDADE 

18 dias 27 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 18 

ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

28 dias 511 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 37 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

2 dias 58 dias SINE 46 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

NÃO 
CONSTA 370 dias 

CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 62 NÃO CONSTA 

5 dias 25 dias SINE 28 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

20 dias 493 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 38 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 dia 
está ainda na 
empresa SINE 27 

ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

 

 

Continua... 

19 dias 
está ainda na 
empresa 

CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 22 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

10 dias 65 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 25 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

4 dias 4 dias SINE 22 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

2 dias 
está ainda na 
empresa SINE 37 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

N CONSTA 
está ainda na 
empresa 

CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 22 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

5 dias 
está ainda na 
empresa 

CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 21 ENSINO MÉDIO COMPLETO 
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1dia 1 dia 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 25 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 dia 5 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 19 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 mês e 1 dia 80 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 27 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 dia 8 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 20 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

4 dias 10 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 20 

ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

3 dias 105 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 23 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

16D 2 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 31 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

7D 15 dias SINE 30 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

5D 4 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 24 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

6D 135 dias SINE 34 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

2D 16 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 21 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

NÃO 
CONSTA 6 dias 

CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 33 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

4D 1 dia SINE 26 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

1D 30 dias SINE 26 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

 

Conclusão 

1D 1 dia 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 35 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

8D 1 dia SINE 20 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

10D 1 dia SINE 23 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

3D 7 dias SINE 28 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

1D 36 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 34 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 
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1D 8 dias SINE 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

15D 1 dia SINE 20 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Como observa-se na Tabela 2, é possível verificar que, no período de janeiro 

a outubro de 2019, seis pessoas trabalharam um dia e desistiram do trabalho, mas 

não foi possível identificar o motivo da desistência. Dessas pessoas, três têm ensino 

médio incompleto, duas pessoas possuem ensino fundamental completo e uma 

pessoa ensino fundamental incompleto. 

A diferença de tempo entre as pessoas que estão há mais tempo na 

organização é bem grande. Muitas pessoas desistiram em até dez dias. Observou-

se também que a maioria dos colaboradores entraram em contato com a empresa 

por conta própria sem trazer o formulário do SINE, sendo que 20 pessoas apenas 

fizeram o cadastro, e 14 foram encaminhadas pelo SINE. 

A partir da Tabela 2 foi realizada a Tabela 3, com a média de todos os dados 

apresentados. 

Tabela 3 - Média de dados da Tabela 2 

TEMPO DO 
CADASTRO 
ATÉ A 
ENTREVISTA 

MÉDIA DE TEMPO 
DE TRABALHO NO 
PERÍODO DE 
JANEIRO A 
OUTUBRO DE 2019 

TOTAL DE 
FORMULÁRIOS 
DO SINE 

COLABORADORES 
QUE BUSCARAM 
EMPREGO POR 
CONTA PRÓPRIA 

IDADE MEDIA DOS 
COLABORADORES 

7,26 70,93 dias 14 20 28,15 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Com os dados da Tabela 3 é possível analisar que, dentre os 34 cadastros e 

formulários selecionados, apenas cinco permanecem na organização até o período 

de outubro de 2019. 

É possível a visualização da média de tempo em que o candidato faz o 

cadastro e traz o formulário para a empresa, até o momento em que é chamado 

para a entrevista, observa-se também a média de retenção dos colaboradores que 

foram selecionados no período de janeiro a outubro na empresa, também é possível 

verificar a média da idade dos colaboradores, sendo considerada uma idade de 

acordo com os requisitos da empresa. 
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Através da Tabela 3 foi realizado um gráfico referente ao período de retenção 

dos colaboradores, o qual consta o número de colaboradores por determinado 

período de tempo na empresa.  

Gráfico 2- Tempo do colaborador na organização. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 O gráfico mostra que a maioria dos colaboradores selecionados trabalharam 

até dez dias somente. Até um mês ou mais de dois meses, cinco pessoas 

trabalharam por esse tempo na organização. Até dois meses, quatro pessoas 

ficaram na empresa. 
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4.4 A PERCEPÇÃO DO GESTOR DA EMPRESA REFERENTE AO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. 

De acordo com o gestor, Ronaldo Regalin, o recrutamento e seleção na 

empresa em si é muito importante, pois as organizações que trabalham 

principalmente com serviços dependem única e exclusivamente do recrutamento e 

seleção bem feito, porém com as mudanças das leis trabalhistas que ocorrem 

frequentemente precisa-se sempre estar inovando e aprimorando o processo, mas é 

muito difícil acompanhar a evolução, por isso que a pessoa responsável tem de ser 

capacitada. 

Na entrevista, Ronaldo Regalin falou da importância do planejamento 

estratégico no recrutamento e seleção, e que resulta em uma qualidade melhor de 

serviço e desempenho e aumento de produtividade em relação ao custo do 

funcionário, pois mesmo que o funcionário tenha um salário maior, ele conseguirá ter 

um custo menor pelo desempenho dele. 

O gestor fala que um dos maiores desafios enfrentados é encontrar 

colaboradores que fiquem mais tempo na empresa, apesar de dizer que não possui 

uma política de retenção por ser trabalhar no ramo de construção civil e engenharia. 

De acordo com o gestor, para melhorar essa lacuna, seria viável melhorar o salário e 

propor treinamentos para os colaboradores, porém ele considera o processo 

estratégico, mas ele propõe, para melhorar o recrutamento e seleção, uma política 

que visasse a melhoria do tempo do colaborador na organização, trazendo 

benefícios para ambos, empresa e funcionário. 

Como se observa na entrevista, o gestor trouxe que é importante um 

processo estratégico, porém, de acordo com a descrição do processo e de acordo 

com o referencial, não se tem definido o planejamento antes do processo, o que 

acontece lacunas, não atendendo às exigências da organização. 

4.5 PROPOSTA DE FERRAMENTA DE GESTÃO 

Como foi observado, de acordo com os dados obtidos, foi realizado uma 

tabulação com a média de tempo dos colaboradores na organização, mas obteve-se 



51 
 

um índice baixo e observou-se que muitas pessoas com qualificação superior ao 

necessário buscam emprego, podendo ser um dos motivos de ter um índice baixo de 

retenção. 

De acordo com a base científica e entrevista, observou-se a necessidade de 

um planejamento para o processo antes de divulgar a vaga. 

Com os dados analisados dos cadastros e formulários não selecionados, 

obteve o resultado de que a comunicação com os candidatos é falha. Sendo assim, 

é preciso melhorar o recrutamento por pessoas com habilidades e competências que 

a empresa precisa, e melhorar a comunicação com os candidatos. Foi feita uma 

proposta de mudança do fluxograma de recrutamento e seleção para a organização. 

O fluxograma novo busca melhorar a comunicação com o candidato no 

momento de chamar para as entrevistas, sendo assim foi aplicado o processo de 

verificação dos cadastros, fazendo o pedido de os próprios candidatos retornarem 

para a organização em um período de tempo. 

Através dos dados analisados e entrevista, verificou-se que precisa melhorar 

também o índice de tempo de trabalho na empresa, por ter um índice grande de 

pessoas que desistiram em menos de dez dias. Sendo assim, como proposta, foi 

aplicado mais uma etapa após a apresentação da empresa, que é o treinamento 

prático e a visita às instalações da organização. Com isso o colaborador tem uma 

ideia melhor do serviço a ser realizado e então saberá se estará acessível ao 

trabalho. 

A Figura 7 é a proposta de um novo fluxograma para a empresa. 
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Figura 7 - Proposta de fluxograma 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Por fim, para a empresa obter melhores resultados da retenção dos 

colaboradores, foi proposto, no novo fluxograma, fazer a entrevista de desligamento, 

para que a organização possa analisar posteriormente os dados obtidos e fazer mais 

melhorias, e então melhorar seu índice de retenção, para isso foi proposto um 

modelo de entrevista de desligamento, de acordo com o apêndice G 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho visou propor melhorias no processo de recrutamento e 

seleção em uma empresa no ramo de engenharia na cidade de Fraiburgo, pois o 

processo é de suma importância já que retém talentos para a organização, e o 

gestor deve estar atento as atividades que estão sendo exercidas. 

Para o alcance do objetivo geral o qual foi propor melhorias ao processo de 

recrutamento e seleção em uma empresa no ramo de engenharia no munícipio de 

Fraiburgo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (1) Caracterizar a 

empresa em estudo; (2) Descrever o atual procedimento de recrutamento e seleção; 

(3) Analisar indicadores de contratação e desligamento de colaboradores no ano de 

2019; (4) Verificar a percepção do gestor da empresa, referente ao processo de 

recrutamento e seleção; (5) Propor uma ferramenta de gestão para o processo de 

recrutamento e seleção. 

Buscando atingir o segundo objetivo específico, foi apresentado as etapas do 

processo de recrutamento e seleção atual, e elaborado um fluxograma atual para 

melhor visualização. 

No terceiro objetivo específico, foi analisado através de cadastros e 

formulários, os indicadores de contratação e desligamento, com os dados obtidos foi 

realizado uma tabulação com os respectivos dados, o que facilitou a fazer uma 

análise geral, levantando assim pontos importantes para a pesquisa. 

Os pontos levantados que merecem atenção, está na falha de comunicação 

no momento de entrar em contato com os candidatos para a realização da 

entrevista, o não planejamento para a realização do processo e o período de 

retenção do colaborador. 

Para analisar a percepção do gestor da organização referente ao processo de 

recrutamento e seleção realizou-se uma entrevista semiestruturada, o qual foi 

gravada e transcrita, a entrevista facilitou para realizar uma análise entre a entrevista 

e os dados obtidos com os cadastros e formulários. 

Diante dos pontos levantados a ferramenta de gestão proposta foi mudanças 

e elaboração de um fluxograma para a organização, para ter uma sistemática no 

momento de recrutar e selecionar colaboradores para a organização, de acordo com 
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as necessidades da empresa, e com a intenção de diminuir lacunas no processo, as 

quais foram apresentadas na presente pesquisa. 

As limitações encontradas no decorrer do estudo foi o tempo para aprofundar 

a análise dos dados, os cadastros que não continham observações que poderiam 

ser úteis na investigação e a entrevista o qual o entrevistado pode ter sido 

influenciado de alguma forma. 

Visto que a partir da aplicação do fluxograma poderá ter uma sistemática no 

processo de recrutamento e seleção o que facilitará para o responsável pelo 

processo para encontrar novos colaboradores, dentro das habilidades e 

competências exigidas pela organização, visando também melhorar o tempo de 

retenção de funcionários, e melhorar a deficiência da comunicação com os 

candidatos. 

Concluindo vale mencionar que a presente pesquisa foi de grande valia 

academicamente e profissionalmente para a autora, o qual foi possível observar que 

o processo de recrutamento e seleção é muito mais complexo do que aparenta, e 

que ferramentas de gestão podem simplificar o processo o que ajudará para 

encontrar o colaborador que tenha habilidades e competências que a organização 

precisa. 
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ANEXOS 

ANEXO I – FORMULÁRIO DO SINE 

  

INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR  

CNPJ:   

RAZÃO SOCIAL:   

NOME FANTASIA:  
 
 

ENDEREÇO:  
 

 

TELEFONE:   

E-MAIL:  

Nome completo do responsável pela empresa:  
Cargo:  
 
Nome completo do responsável pela seleção:  
Cargo:  
e-mail:  
Telefone:  

 

  

REQUISITOS DA VAGA 
(todos os campos devem ser preenchidos) 

 

OCUPAÇÃO/CBO 
 

TIPO DE CONTRATAÇÃO:     (  ) Aprendiz      (  ) Estágio      (  ) Permanente      (  )Temporária 
 

NÚMERO DE VAGA(S):   (  ) Aumento de quadro     (  ) Reposição 
 

 

EXPERIÊNCIA EM CTPS:     (  ) Sim     (  ) Não 
Tempo de experiência exigido: 

 

SEXO: MASCULINO  
ESCOLARIDADE:   
EMPRESA DISPONIBILIZA TRANSPORTE PARA TODOS OS BAIRROS DO MUNICÍPIO?   (   ) SIM     
(   ) NÃO 

 

CNH:   (  ) Sim    (  ) Não Categoria: Tempo de habilitação exigido: 

DISPONIBILIZAR SEU VEÍCULO A TRABALHO:   (  ) Sim    ( ) Não 

DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR A TRABALHO:   (  ) Sim    (  ) Não 

DISPONIBILIDADE DE SE AUSENTAR POR LONGO PERIODO:  (  ) Sim    (  ) Não 

DISPONIBILIDADE DE PERNOITAR NO TRABALHO:   (  ) Sim    (  ) Não 
HORÁRIO DE TRABALHO: 07:42 às12:00 E 13:00 às 17:30 

SALÁRIO:  

BENEFÍCIOS: 

  PLANO DE SAÚDE 

  PLANO ODONTOLOGICO 

  CESTA BÁSICA 

  TICKET ALIMENTAÇÃO 
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  VALE TRANSPORTE 

  PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

  SEGURO DE VIDA 

  OUTROS: 

Endereço completo do Local da Entrevista:  
 
Horário da Entrevista / Nome do responsável pela entrevista:  

 

ANEXO II – FICHA DE SELEÇÃO 

 

  

  

FICHA DE SELEÇÃO  

  

  

NOME:_______________________________________________________________  

ENDEREÇO:__________________________________________________________  

ESTADO CIVIL:_________________DATA DE NASCIMENTO:____/____/______  

ESTUDA:__________________________ SÉRIE:____________________________  

TELEFONE:________________________CELULAR:_________________________  

NOME PAI:___________________________________________________________  

NOME MAE:__________________________________________________________ 

PRIMEIRO EMPREGO:_________________________________________________  

ÚLTIMO EMPREGO:___________________________________________________  

CPF:______________________________RG:________________________________ 

CARTEIRA PROFISSIONAL:____________________________SÉRIE:_________  

PIS:__________________________________________________________________  

FUMA:_______________________________________________________________  

NÚMERO DO CALÇADO:______________________________________________  

PROFISSÃO:__________________________________________________________  

  

DECLARO QUE OS DADOS ACIMA INFORMADOS SÃO VERDADEIROS.  

DATA: ______/______/________  

ASSINATURA:________________________________________________________  
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PARA USO DO RECURSOS HUMANOS  

Empregos anteriores_____________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

(    ) APROVADO PELA CARTEIRA PROFISSIONAL  (   ) ENCAMINHADO PARATESTE  

DATA: _____/_____/________ ASSINATURA:______________________________  

 PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS  

HABILIDADE E EXPERIÊNCIA  

(    ) APROVADO PELA CARTEIRA PROFISSIONAL (   ) ENCAMINHADO 

PARATESTE COMENTÁRIOS:   

_____________________________________________________________________

_  

_____________________________________________________________________

_  

DATA: _____/_____/________ ASSINATURA:______________________________  

   

PARA USO DO RECURSOS HUMANOS  

(    ) APROVADO           (   ) NÃO APROVADO  

DATA:_____/_____/________ 

ASSINATURA:______________________________  

  

Ficha de Seleção  FPC 14 05  Rev: 01  Página 1 de 1  

 

ANEXO III – TESTE DE ESCOLARIDADE 

 

  

TESTE PARA COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE  
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QUAL É O SEU NOME?  

  

 QUAL O NOME DA CIDADE QUE VOCÊ MORA?  

  

  

  

ATÉ QUE SÉRIE VOCÊ ESTUDOU?  

  

  

  

QUAL A POLÍTICA DE QUALIDADE DA EMPRESA?  

  

  

  

  

QUANTO É ?  

    

                 2+2 =  

  

                 2x3=   

                10-5=  

  

DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE: _________/_________/_________________  

  

ASSINATURA:__________________________________________________

______  

  

  

APROVADO PELO DEPTO 

PESSOAL  

  

DATA:_______/________/__________

  

APROVADO PELO DIRETOR  

  

DATA:_______/________/________

_____  
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____  

  

  

ASSINATURA:___________________

_____   

  

ASSINATURA:_________________

_____  

   

  

 Teste para Comprovação de Escolaridade  FPC 14 06  Rev: 01 

 Página 1 de 1  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – FLUXOGRAMA ATUAL 
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APÊNDICE B- QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES POR CADASTROS E 

FORMULÁRIOS 

NÃO ATENDEU O TELEFONE 29 

NÚMERO DE TELEFONE ERRADO 6 

TRABALHADOR NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EMPREGADOR 4 

TRABALHADOR RECUSOU CONDIÇÕES OFERECIDAS PELO EMPREGADOR 6 

ENCONTROU EMPREGO 3 

NÃO COMPARECEU PARA O TREINAMENTO 1 

NÃO COMPARECEU PARA A ENTREVISTA 4 

NÃO COMPARECEU PARA TRABALHAR 4 

NÃO QUIS PREENCHER A FICHA 2 

NÃO SABER LER E ESCREVER 4 

TOTAL DE OBSERVAÇÕES 63 

REPROVADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019 73 

FICHAS E FORMULÁRIOS SEM OBSERVAÇÕES 40 
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APÊNDICE C- DADOS DE CADASTROS E FORMULÁRIOS DE SELECIONADOS 

E DESLIGADOS 

FICHAS SELECIONADAS NO PERÍODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019 E 
DESLIGADAS 

TEMPO DE 
REALIZAÇÃ
O DO 
CADASTRO 
ATÉ A 
ENTREVIST
A 

TEMPO DE 
TRABALH
O  

FORMA DE 
CONTATO 

IDADE DO 
COLABORADOR 

ESCOLARIDADE 

18 dias 27 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 18 

ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

28 dias 511 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 37 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

2 dias 58 dias SINE 46 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

NÃO 
CONSTA 370 dias 

CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 62 NÃO CONSTA 

5 dias 25 dias SINE 28 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

20 dias 493 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 38 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 dia 

está ainda 
na 
empresa SINE 27 

ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

19 dias 

está ainda 
na 
empresa 

CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 22 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

10 dias 65 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 25 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

4 dias 4 dias SINE 22 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

2 dias 

está ainda 
na 
empresa SINE 37 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

N CONSTA 

está ainda 
na 
empresa 

CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 22 

ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

5 dias 

está ainda 
na 
empresa 

CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 21 

ENSINO MEDIO 
COMPLETO 
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1dia 1 dia 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 25 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 dia 5 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 19 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 mês e 1 dia 80 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 27 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1 dia 8 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 20 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

4 dias 10 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 20 

ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

3 dias 105 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 23 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

16D 2 dias 
CONTA PRÓPRIA 
DO COLABORADOR 31 

ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

7D 15 dias SINE 30 
ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

Continua... 
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Conclusão 

5D 4 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 24 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

6D 135 dias SINE 34 
ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

2D 16 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 21 

ENSINO MEDIO 
COMPLETO 

NÃO 
CONSTA 6 dias 

CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 33 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

4D 1 dia SINE 26 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

1D 30 dias SINE 26 
ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

1D 1 dia 35 
ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

8D 1 dia SINE 20 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

10D 1 dia SINE 23 
ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

3D 7 dias SINE 28 
ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 

1D 36 dias 
CONTA PRÓPRIA DO 
COLABORADOR 34 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

1D 8 dias SINE 33 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

15D 1 dia SINE 20 
ENSINO MEDIO 
INCOMPLETO 
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APÊNDICE D- MÉDIA DE DADOS DA TABELA 2 

TEMPO DO 
CADASTRO 
ATÉ A 
ENTREVISTA 

MÉDIA DE TEMPO 
DE TRABALHO NO 

PERÍODO DE 
JANEIRO A 

OUTUBRO DE 2019 

TOTAL DE 
FORMULÁRIOS 

DO SINE 

COLABORADORES 
QUE BUSCARAM 
EMPREGO POR 

CONTA PRÓPRIA 

IDADE MEDIA DOS 
COLABORADORES 

7,26 
                                  
70,93 dias 

14 20 28,15 
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APÊNDICE E- ENTREVISTA COM O GESTOR DA EMPRESA 

1- Qual a importância do recrutamento e seleção para a empresa? 

É de fundamental importância, pois empresas que trabalham com serviços 

dependem única e exclusivamente do recrutamento e seleção. 

 

2- Quais as possíveis melhorias referentes ao fluxograma de recrutamento e 

seleção? 

Como há sempre evolução do mercado de trabalho e mudanças das leis 

trabalhistas tem sempre a necessidade de mudar e inovar, sendo assim 

contratando pessoas cada vez mais capacitadas, e tentando obter o melhor 

desempenho. 

 

3- Qual o seu conhecimento sobre a retenção de funcionários? 

A empresa não possuí uma política de retenção, pois para a empresa em si, 

por ser ramo da construção civil e engenharia não tem grande relevância. 

 

4- De acordo com sua observação é grande a procura de emprego na 

empresa? 

Sim, pois como exige pouca especialização mais pessoas buscam emprego 

na organização. 

5- Na sua opinião quais os maiores problemas identificados no processo de 

recrutamento e seleção? 

Encontrar novos colaboradores que fiquem bastante tempo na empresa. 

 

6- Se você percebe lacunas para a retenção de funcionários, quais as 

medidas a tomar para aumentar esse índice? 

Melhorar a valorização salarial, e incentivar os funcionários com treinamentos 

para melhorar as suas habilidades. 

 

7- Na sua opinião, quais as competências que um profissional da área de 

gestão de pessoas tem que ter? 
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Tem que ser alguém que esteja estudando na área ou formada, ter 

conhecimento básico jurídico, e saber lidar com pessoas. 

 

8- Você considera estratégico esse processo para atingir os objetivos 

específicos da organização? 

Sim, pois toda a estratégia de retenção de funcionário de recrutamento, 

selecionar e caracterizar as habilidades do colaborador faz com que tenha 

uma maior e melhor produtividade, tendo um custo benefício melhor. 

 

9- Quais as oportunidades de melhoria que você identifica no processo? 

Implantação de política que visasse a fixação do colaborador que 

efetivamente apresente habilidades para o desenvolvimento dos processos 

ocasionando menor custo de produção, e maior lucratividade para a empresa. 

 

10- Na sua opinião quais os maiores desafios enfrentados atualmente? 

É a problemática de mercado onde a empresa tem sempre que buscar 

funcionários  que produzam mais gerando menor custo e aumentando a 

competividade do produto que a empresa vende. 

 

11- Gostaria de fazer alguma consideração ou comentário adicional? 

Desde que a empresa segue o padrão traduzida no PBQP- H ela melhorou o 

seu processo de seleção consideravelmente. 
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APÊNDICE F- PROPOSTA DE FLUXOGRAMA 
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APÊNDICE G- MODELO DE ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO 

1- Qual o motivo do desligando?  

2- Qual a função e o setor? 

3- Qual a sua opinião referente a salário e ao trabalho? 

4- Qual a sua opinião referente aos benefícios? 

5- Qual a sua opinião referente a gestão da organização? 

6- Como é o ambiente de trabalho na organização? Em relação a 

colaboradores, gestores e colegas de trabalho? 

7- Cite as principais coisas que você gostou no período de trabalho, e que 

menos gostou. 

8- Qual o seu sentimento em relação a empresa? 

9- Quais as suas sugestões de melhoria para a organização? 

10- O que a organização pode continuar fazendo que você considera ser 

correto e bom? 

 

 


