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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso teve o objetivo de analisar as práticas e 
políticas de recrutamento e seleção com vistas a avaliar um modelo tido como de 
excelência, em uma empresa de grande porte situada na cidade de Fraiburgo – SC. 
Para desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos objetivos específicos. O 
primeiro objetivo foi identificar as diretrizes e ferramentas do processo de 
recrutamento e seleção adotados pela empresa, utilizando uma entrevista com a 
assessora de recursos humanos. Com o segundo objetivo específico, coletaram-se 
dados através da aplicação de um questionário aplicado a 90 colaboradores da área 
de produção, e uma entrevista semiestruturada com três supervisores, no mês de 
setembro do ano de 2017, visando avaliar o nível de conhecimento e as percepções 
dos colaboradores sobre o processo de recrutamento e seleção. O terceiro e ultimo 
objetivo constituiu-se de avaliar o nível de excelência dos métodos utilizados pela 
empresa para recrutar e selecionar pessoas. A metodologia usada foi de análise 
qualitativa, quantitativa, descritiva, exploratória e estudo de caso. Os resultados 
desse estudo apontam para avaliação de um modelo tido como de excelência, 
sendo este o ponto crucial no desenvolvimento do presente trabalho. A pesquisa 
aplicada apontou dados positivos, os quais nos levam a reconhecer que o modelo 
adotado pela empresa é um modelo de excelência. Conclui-se ainda, que às 
diretrizes, políticas e técnicas do recrutamento e seleção adotadas pela empresa 
são bem sucedidas, tendo em vista que os colaboradores reconhecem a excelência 
e estão satisfeitos com o processo de recrutamento e seleção a que se submeteram.  
 
Palavras-chave: Gestão de pessoas; Recrutamento e seleção; Modelos de Gestão.  



 

ABSTRACT 
 
The aim of this study was to analyze recruitment and selection practices and policies 
to evaluate a model considered of excellence in a large company located in the city 
of Fraiburgo - SC. For the development of the general objective, specific objectives 
were proposed. The first objective was to identify the guidelines and tools of the 
recruitment and selection process adopted by the company, using an interview with 
the human resources advisor. With the second specific objective, data were collected 
through the application of a questionnaire applied to 90 employees of the production 
area, and a semi-structured interview with three supervisors, in September 2017, in 
order to evaluate the level of knowledge and the employees' perceptions about the 
recruitment and selection process. The third and final objective was to evaluate the 
level of excellence of the methods used by the company to recruit and select people. 
The methodology used was qualitative, quantitative, descriptive, exploratory and 
case study. The results of this study point to the evaluation of a model considered as 
excellence, being this the crucial point in the development of the present work. The 
applied research pointed to positive data, which lead to recognize that the model 
adopted by the company is a model of excellence. It is also concluded that the 
guidelines, policies and techniques of recruitment and selection adopted by the 
company are successful, since employees recognize excellence and are satisfied 
with the recruitment and selection process to which they have submitted. 
 
Keywords: People management; Recruitment and selection; Management Models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas a contextualização do tema, bem como a 

definição do problema da pesquisa, a justificativa, o objetivo geral e os objetivos 

específicos. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O presente trabalho de conclusão de curso insere-se na área de gestão de 

pessoas, área essa escolhida por afinidade pessoal, levando em consideração 

conhecer o processo de recrutamento e seleção dos colaboradores de uma empresa 

de grande porte situada em Fraiburgo/SC. Os processos de recrutamento e seleção 

de pessoas se tornam cada vez mais importantes, uma vez que constituem 

ferramentas através das quais é possível identificar a capacidade e qualificação dos 

colaboradores.  

O planejamento do quadro de pessoal numa organização é um dos fatores 

essenciais, pois é preciso utilizar as ferramentas certas para recrutar e selecionar 

pessoas adequadas para o cargo. Os conceitos de recrutamento e seleção são a 

chave principal do presente trabalho. Segundo Pontes (2005, p. 85), “recrutamento é 

o meio de encontrar e atrair candidatos para as posições abertas na organização. 

[...] O sucesso da seleção é traduzido pelo sucesso no recrutamento”.  

A realização desse estudo partiu da constatação da importância da área de 

recrutamento e seleção em uma empresa de grande porte, buscando analisar  como 

os gestores e colaboradores veem e conhecem o processo que a empresa aplica 

para recrutar e selecionar pessoas, analisando o nível de satisfação dos mesmos. 

Conforme Pontes (2004, p. 179), “o recrutamento e seleção de pessoal não pode ser 

considerado como uma prática isolada. Devemos considerá-lo como parte das 

atividades globais da administração de recursos humanos em uma organização”.  

Através de revisão bibliográfica e de um estudo de caso, este trabalho 

proporcionará à organização um conjunto de informações sobre, o nível de 

satisfação dos colaboradores. O tema estudado irá contribuir para a organização em 

questão visando evidenciar a excelência do método adotado no processo de 

recrutamento e seleção.  
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1.2 PROBLEMA 

 

Os processos de recrutamento e seleção numa empresa são ações de grande 

importância para a Gestão de Pessoas, uma vez que, segundo Pontes (2004, p. 29) 

“as pessoas são fundamentais para o sucesso das organizações, atrair e manter 

talentos é o grande desafio da administração de pessoas”. Segundo Pontes (2004, 

p. 30) “recrutamento procura candidatos para ocupar as vagas existentes, enquanto 

a seleção identifica o candidato mais qualificado entre aqueles recrutados” 

Os critérios de recrutamento e seleção utilizados pela empresa em estudo 

compõem um sistema estruturado e estratégico, os quais são planejados de maneira 

a atender a necessidade da empresa, visando recrutar pessoas certas aos cargos. 

Entretanto, sabe-se que ainda podem haver falhas, portanto, o presente trabalho 

visa conhecer os critérios e conhecimento dos colaboradores da empresa sobre os 

processos de recrutamento e seleção.  

Com base no exposto, pergunta-se: qual o nível de conhecimento das rotinas 

de recrutamento e seleção por parte dos colaboradores da área de produção de uma 

empresa de grande porte situada na cidade de Fraiburgo – SC de modo a evidenciar 

a excelência do método adotado? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O processo de recrutamento e seleção é de suma importância, visto que as 

maiores preocupações das organizações são com o capital humano, em recrutar, 

selecionar e reter talentos. A implantação do planejamento estratégico de uma 

organização requer a escolha e a alocação de profissionais certos nas funções 

certas, visando proporcionar a maior eficiência no desempenho das atividades. “Os 

conceitos de Recrutamento e Seleção são a chave principal de todos os temas de 

Gestão de Recursos Humanos, visto que o poder de decisão para o sucesso de uma 

organização começa neles” (SOUSA et al., 2014).  

Os processos de recrutamento e seleção, quando bem utilizados, minimizam 

as possibilidades de falhas que podem ocasionar inadequação do funcionário às 

atribuições do cargo e também ao nível de satisfação dos colaboradores. Uma das 

maiores preocupações dos gestores das organizações é recrutar pessoas  

qualificadas e preparadas para ocupar os cargos. “Para organização é fundamental 
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programas de gestão de pessoal moderno flexível e ajustado à realidade, mantendo 

um clima sadio e motivador voltado ao desenvolvimento das pessoas visando a 

retenção de talentos” (PONTES, 2004). 

Este trabalho é oportuno porque, para a organização, não tem custos,  

tornando-se viável ao mostrar o nível de satisfação dos colaboradores e gestores 

frente ao recrutamento e seleção. A pesquisa proposta fará o levantamento das 

informações sobre recrutamento e seleção, permitindo seu aperfeiçoamento. 

No contexto, a relevância do tema se relaciona com a possibilidade de 

evidenciar um modelo de recrutamento e seleção tido como excelência de uma 

empresa de grande porte da cidade de Fraiburgo – SC.  

 

1.4 OBJETIVO 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as práticas e políticas de recrutamento e seleção com vistas a avaliar 

um modelo tido como de excelência, em uma empresa de grande porte situada na 

cidade de Fraiburgo - SC.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

· Identificar as diretrizes e ferramentas do processo de recrutamento e seleção 

adotados pela empresa; 

· Avaliar o nível de conhecimento e as percepções dos colaboradores sobre o 

processo de recrutamento e seleção; 

· Avaliar o nível de excelência dos métodos utilizados pela empresa para 

recrutar e selecionar pessoas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta seção apresentam-se os principais conceitos envolvidos neste trabalho, 

considerados temas relevantes para o alcance dos objetivos deste estudo. 

Apresentar-se-á também a metodologia, a análise dos dados e os resultados 

obtidos. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Gestão de Pessoas  

 

Nos dias atuais, a gestão de pessoas é muito falada nas organizações e 

tornou-se estratégica para o alcance dos objetivos organizacionais, Segundo Gil 

(2014), “o termo visa substituir Administração de Recursos Humanos, que, é a mais 

comum entre todas as expressões utilizadas nos tempos atuais para designar os 

modos de lidar com as pessoas nas organizações”.  

Com o decorrer dos anos, “a gestão de Pessoas passa a assumir um papel 

de liderança para alcançar a excelência organizacional necessária para enfrentar 

desafios competitivos, tais como a globalização, a utilização das novas tecnologias e 

a gestão do capital intelectual” (GIL, 2007, p. 60). 

Dada a importância que tem essa área para as empresas, 

 

A gestão de Pessoas passa a assumir um papel de liderança para alcançar 
a excelência organizacional necessária para enfrentar desafios 
competitivos, tais como a globalização, a utilização das novas tecnologias e 
a gestão do capital intelectual (GIL, 2007, p. 60). 

 

Não há como promover gestão de pessoas se não houver um planejamento 

estratégico. Segundo Bohlander e Snell (2010, p. 37): 

 

As pessoas sempre foram fundamentais para as organizações, mas sua 
importância estratégica está crescendo nas indústrias de base tecnológica 
atuais, que têm o conhecimento como base. Cada vez mais, o sucesso de 
uma organização depende do conhecimento, das capacidades e das 
habilidades de seus funcionários.  
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Gil (2001, p. 17), considera a Gestão de Pessoas, como: “a função gerencial 

que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance 

dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais”. 

Para Chiavenato (2010, p. 9), “gestão de Pessoas é a área que constrói 

talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano 

das organizações o elemento fundamental do seu capital intelectual e a base do seu 

sucesso”. Segundo Gil (2014, p. 24) “a gestão de pessoas abrange amplo leque de 

atividade, como recrutamento de pessoal, descrição de cargos, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de desempenho etc”.  

Na mesma linha de pensamento, Chiavenato (2008, p. 9) menciona que  

 

A Gestão de pessoas é o conjunto integrado de atividades de especialistas 
e de gestores, de como irá agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, 
manter e monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e 
competitividade à organização.  

 

Para as organizações terem sucesso, dependem de pessoas. Chiavenato 

2010 complementa “As pessoas passam a significar o diferencial competitivo que 

mantém e promove o sucesso organizacional; elas passam a constituir a 

competência básica da organização, a sua principal vantagem competitiva” 

(CHIAVENATO, 2010, p. 4). 

Conforme Ribeiro (2005, p. 13)  

 

A gestão de pessoas é responsável por ações como recrutamento, seleção, 
treinamento, planos de cargos e salários, contratação, remuneração e 
questões trabalhistas. Contudo, para uma atuação estratégica, deve ainda 
adotar medidas para desenvolver talentos e criar um ambiente de trabalho 
aberto a novas ideias. 

 

Deste modo, a área de gestão de pessoas torna-se essencial em uma 

organização, Chiavenato (2008, p. 15) afirma que esta vem se tornando cada vez 

mais complexa e, assim sendo, também desafiante.  

Tendo em vista a importância da área de recursos humanos, Antônio Carlos 

Gil (2007, p. 15) afirma que “o fim da Administração de Recursos Humanos, só 

poderá ocorrer após o fim de todas as outras áreas da Administração, pois todos os 

demais recursos das organizações são administrados por seus recursos humanos”. 
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O setor de recursos humanos é de suma importância e tem suas 

responsabilidades que segundo Bohlander e Snell (2010, p. 177) “a empresa é 

responsável pelo fornecimento de informações sobre sua missão, políticas e planos, 

e deve dar suporte para autoavaliação, treinamento e desenvolvimento”.  

A cada dia que passa as empresas traçam estratégias de melhorias nos 

processos de recrutamento e seleção.  

 

Para trabalhar efetivamente com pessoas, temos de entender o 
comportamento humano e precisamos conhecer os vários sistemas e 
práticas disponíveis para nos ajudar a construir uma força de trabalho 
qualificada e motivada [...] as habilidades, o conhecimento e as capacidades 
dos funcionários são os recursos mais distintivos e renováveis nos quais 
uma empresa pode se basear; por isso, seu gerenciamento estratégico é 
mais importante do que nunca. Como disse Thomas J. Watson, fundador da 
IBM; “Pode-se obter capital e construir edifícios, mas é preciso ter pessoas 
para se montar uma empresa” (BOHLANDER, SNELL, 2010, p. 2). 

 

O desempenho das organizações depende da contribuição das pessoas que 

a compõem, da forma como esta organizada e também do investimento que é 

realizado ao nível do seu desenvolvimento (SOUSA et al, 2014). 

Para Chiavenato (2010, p. 532) os novos focos da Gestão de Pessoas podem 

ser resumidos em cinco aspectos fundamentais:  

· Investir pesadamente em pessoas e nos gestores de pessoas; 

· Transformar pessoas em talentos dotados de competências; 

· Transformar talentos em capital humano;  

· Transformar o capital humano em capital intelectual; 

· Transformar o capital intelectual em resultado para o negócio.  

 

2.1.2 Processos de Gestão de Pessoas  

 

Sob a perspectiva de Chiavenato (2010, p. 15), “A Gestão de Pessoas é um 

conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos”. Reforçando suas 

afirmações, Chiavenato (2010, p. 16) ressalta que: 

 

Além do mais, todos esses processos são desenhados de acordo com as 
exigências das influências ambientais externas e das influências 
organizacionais internas para obter a melhor compatibilização entre si. Ele 
deve funcionar como um sistema aberto e interativo.  
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Entre os processos estão: Agregar pessoas; Aplicar pessoas; Recompensar 

pessoas; Desenvolver pessoas; Manter pessoas; Monitorar pessoas. “Todos esses 

processos são intimamente relacionados entre si, de tal maneira que se 

interpenetram e se influenciam reciprocamente” (CHIAVENATO, 2010, p. 16).  

Chiavenato (2010), todos esses processos estão desenhados de acordo com 

as exigências das influências ambientais externas e internas visando obter 

compatibilização entre si. Os seis processos básicos de Gestão Pessoas estão 

conceituados nos subcapítulos a seguir.  

 

2.1.2.1 Agregar Pessoas 

 

Sobre agregar pessoas, Chiavenato (2010, p. 15) explana que “são os 

processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa, podem ser 

denominados processos. Incluem recrutamento e seleção de pessoa”.  

Para melhor entendimento, Chiavenato (2010) menciona que os processos de 

agregar pessoas constituem as rotas de ingresso das pessoas na organização. 

Representam as portas de entrada que são abertas apenas para os candidatos 

capazes de ajustar suas características e competências pessoais com as 

características predominantes na organização o que se encaixa perfeitamente 

quando se fala em recrutar e selecionar os colaboradores e adequar ao cargo certo.  

“Na abordagem moderna predomina o enfoque estratégico: o processo de 

agregar pessoas é um meio de servir às necessidades organizacionais ao longo 

prazo” (CHIAVENATO, 2010, p. 101). Conclui que “O modelo é incremental pelo fato 

de buscar a melhoria continua do capital humano e agregar novos valores aos ativos 

intangíveis da organização através da inclusão de novos talentos” (CHIAVENATO, 

2010, p. 101). Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 167), “em termos de 

estratégias, depende diretamente das políticas e diretrizes emanadas da alta direção 

da organização”.  

Para Gil (2014, p. 24), “agregação refere-se a todas as atividades realizadas 

com a finalidade de incluir novas pessoas na empresa, abrangendo, entre outras, 

atividades de recrutamento e seleção”. Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna 

(2001 p. 168), “constitui uma sistemática que objetiva atrair candidatos diretamente 

das fontes de recrutamento, sejam elas internas ou externas”.  
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2.1.2.2 Aplicar Pessoas 

 

Sobre aplicar pessoas a ferramenta que auxilia nos melhores 

desenvolvimentos de suas atividades Chiavenato expõe: 

 

São os processos utilizados para desenhar atividades que as pessoas iram 
realizar na empresa, orientar, acompanhar seu desempenho. Incluem 
desenho organizacional e desenho de cargos, analise e descrição de 
cargos, orientação das pessoas e avaliação de desempenho 
(CHIAVENATO, 2010, p. 15). 

 

Para Gil (2014 p. 25), “aplicação envolve as atividades relacionadas ao 

desenho das atividades que as pessoas irão realizar na empresa bem como para 

orientar e acompanhar seu desempenho”.  

Segundo (Chiavenato 2010, p. 169) “os processos de aplicar pessoas podem 

ser rudimentares e obsoletos, como podem ser sofisticados e refinados”. Em mundo 

de variadas mudanças, os processos de aplicar pessoas dentro de certas condições 

são orientados para o passado e não para o futuro. Já em outras organizações os 

processos de aplicar pessoas se baseiam mais em modelos sofisticados e refinados, 

baseados em uma visão sistêmica e abrangente orientando para o futuro e 

construção do destino da organização (CHIAVENATO, 2010). 

Para concluir Chiavenato (2010, p. 170) afirma que “os processos de 

aplicação de pessoas envolvem os primeiros passos na integração dos novos 

membros na organização, o desenho do cargo a ser desempenhado e a avaliação 

desse desempenho no cargo”.  

 

2.1.2.3 Recompensar Pessoas  

 

Recompensar pessoas é a principal motivação nas organizações. Para 

Chiavenato (2010) é o processo que constituem elementos fundamentais para o 

incentivo e motivação dos funcionários na organização, tendo em vista os objetivos 

organizacionais a serem alcançados e os objetivos individuais a serem satisfeitos.   

“Processos de Recompensar Pessoas: São os processos utilizados para 

incentivar as pessoas e satisfazer as suas necessidades individuais mais elevadas. 

Incluem recompensas, renumeração e benefícios e serviços sociais” (CHIAVENATO, 

2010, p. 15). 
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“O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao 

cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza 

em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa” (GIL, 

2001, p. 27).  

Para Chiavenato (2010, p. 274), “os processos de oferecer recompensas 

ocupam lugar destaque entre os principais processos de gerir as pessoas dentro da 

organização”. Esse processo é um dos principais na retenção de talento. “A 

recompensa é elemento fundamental na condução das pessoas em termos de 

retribuição, retroação ou reconhecimento do seu desempenho na organização” 

(CHIAVENATO, 2010, p. 274).  

Para Gil (2014, p. 25) “recompensa abrange todas as atividades realizadas 

com a finalidade de criar condições ambientais e psicológicas satisfatória para 

atuação de pessoas”.  

Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 180), “é sabida a 

importância do salário para a satisfação dos empregados” O autor ainda conclui que 

“o salário representa a base do padrão de vida do empregado, do seu conforto e dos 

bens e serviços que ele pode adquirir para si e sua família” (TACHIZAWA; 

FERREIRA; FORTUNA, 2001, p. 180). 

 

2.1.2.4 Desenvolver Pessoas 

 

Desenvolver as pessoas nas organizações não é nada mais que as treinar ao 

melhor desempenho do trabalho. No que diz respeito ao processo de desenvolver, 

Chiavenato (2010) cita os processos utilizados para capacitar e incrementar o 

desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. 

“Treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento e gestão de 

competência, aprendizagem, programas de mudanças e desenvolvimentos de 

carreira e programas de comunicação e consonância” (CHIAVENATO, 2010, p. 15). 

Desenvolver pessoas não é apenas dar informação para que aprendam novos 

conhecimentos, habilidades e destrezas e tornem eficientes no que fazem, é sobre 

repassar informação básica para que aprendam soluções, ideias, conceitos novos e 

que modifiquem seus hábitos e comportamentos visando tornarem-se mais eficazes 

naquilo que fazem (CHIAVENATO, 2010). 
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Segundo Gil (2014, p. 25), “desenvolvimento trata das atividades destinadas a 

capacitar e desenvolver profissionalmente as pessoas que atuam na organização”. 

Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 221), “o desenvolvimento das 

pessoas numa organização está diretamente vinculado ao interesse estratégico do 

seu negócio”.  

O treinamento e desenvolvimento de pessoas tratam diretamente da 

aprendizagem individual e como se desenvolvem, já o desenvolvimento 

organizacional é mais abrangente e amplo e refere-se a como as organizações 

aprendem e se desenvolvem através das mudanças e da inovação (CHIAVENATO, 

2010). 

Para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 219), “o desenvolvimento de 

pessoal representa um conjunto de atividades e processos cujo objetivo é explorar o 

potencial de aprendizagem e a capacidade produtiva do ser humano”.  Sobre 

treinamento. Os mesmos autores (2001 p. 219) afirmam ainda que “um dos muitos 

recursos utilizados no processo de desenvolvimento, visa ao aperfeiçoamento do 

desempenho funcional, ao aumento da produtividade e ao aprimoramento”.  

 

2.1.2.5 Manter pessoas 

 

Manter pessoas não é somente captar para empresa, e sim manter as 

pessoas motivadas.  

Sobre manter pessoas, Chiavenato (2010, p. 15) conclui que “são os 

processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias 

para as atividades das pessoas”. Incluem administração da cultura organizacional, 

clima, disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção de relações 

sindicais. 

Para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 229), manter as pessoas “visa 

basicamente garantir condições adequadas à saúde e ao bem-estar dos 

trabalhadores”. Chiavenato (2010, p. 436), “os processos de manutenção das 

pessoas existem para manter os participantes satisfeitos e motivados e para 

assegurar-lhes condições físicas, psicológicas e sociais de permanecerem na 

organização”.  

Chiavenato (2010) salienta que em algumas organizações os processos de 

manter pessoas ganham nota baixa devido ao modelo rígido de obediência, através 
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de regras e regulamentos que são seguidos rigidamente pelos colaboradores, 

baseados no padrão usado na organização. Já em outras organizações os 

processos de manter pessoas são mais modernos, sofisticados e desenvolvidos, 

sendo um modelo de autodeterminação e autorrealização das pessoas mais 

flexíveis, visando a maior motivação dos colaboradores.  

Para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 232), cuidar das pessoas 

“constitui, pois, um dos fatores decisivos para o aumento da produtividade, na 

medida em que reduz o número de faltas decorrentes de condições de trabalho 

inadequadas”.  Os autores concluem “deixar de investir nessa área é uma 

desconsideração para com os funcionários e pode comprometer até mesmo a 

imagem da empresa” (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001 p. 234).  

 

2.1.2.6 Monitorar pessoas 

 

Chegando ao último dos seis processos, Chiavenato (2010) salienta que 

monitorar significa seguir, acompanhar, orientar, manter o comportamento das 

pessoas dentro de determinados limites de variação.  

Definindo o que vem ser o processo de monitorar, Chiavenato (2010, p. 15) 

explica que “são os processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades 

das pessoas e verificar resultado. Incluem banco de dados e sistemas de 

informações gerenciais”.  

“Todos esses processos estão intimidados entre si, de tal maneira que se 

interpenetram e se influenciam reciprocamente. Cada processo tende a favorecer ou 

prejudicar os demais, quando bem ou mal utilizado” (CHIAVENATO, 2010, p. 16). 

Para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 249), “daí a importância, nas 

organizações, de se conhecer a fundo as pessoas que nela trabalham”. Segundo 

Chiavenato (2010), “os processos de monitoração estão relacionados com a maneira 

pela qual os objetivos devem ser alcançados através da atividade das pessoas que 

compõem a organização”.  

Segundo Gil (2014, p. 25) “monitoração, por fim, refere-se às atividades 

relacionadas ao acompanhamento e controle das pessoas e à verificação dos 

resultados de seu trabalho”. Para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 56), “o 

monitoramento tem por objetivo identificar os pontos relevantes do clima social da 

empresa, abrangendo os aspectos positivos ou negativos do ambiente de trabalho”.  
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2.1.3 Recrutamento 

 

O recrutamento visa captar melhores talentos para a organização sendo o 

processo inicial para se preencher requisitos necessários quando se tem uma vaga 

aberta. Segundo Chiavenato (2010, p. 115) “recrutamento é um conjunto de 

atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para uma organização”.  

 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair 
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro 
da organização. É basicamente um sistema de informação por meio do qual 
a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as 
oportunidades de emprego que pretende preencher (CHIAVENATO, 2010, 
p. 115). 

 

Segundo Ribeiro (2005, p. 52), “recrutamento trata-se de um trabalho de 

pesquisa junto às fontes capazes de oferecer à organização um número suficiente 

de pessoas”. Tendo em vista a ideia que o trabalho pretende propor, Benedito (2004, 

p. 30) afirma que o “recrutamento procura candidatos para ocupar as vagas 

existentes, enquanto a seleção identifica o candidato mais qualificado entre aqueles 

recrutados”.  

 “O processo começa quando são procurados novos recrutas e termina 

quando são apresentados os formulários de solicitação de emprego” (WERTHER e 

DAVIS, 1983, p. 145). O recrutamento “Constitui a porta de entrada das pessoas na 

organização, já que é o responsável pela busca no mercado e pelo engajamento de 

novos funcionários” (CHIAVENATO, 2009, p. 15). 

Um bom recrutamento demanda de um bom planejamento dentro da 

organização, pois. 

 

[...] é feito a partir das necessidades presentes e futuras de recursos 
humanos das organizações. Consiste na pesquisa e intervenção sobre as 
fontes capazes de fornecer á organização um número suficiente de pessoas 
necessárias a consecução dos seus objetivos imediatos de atrair 
candidatos, dentre os quais serão selecionados os futuros participantes da 
organização (CHIAVENATO, 2006, p. 166). 

Nesse sentido, o autor esclarece que se deve ter um plano estratégico para 

indicar quais as pessoas necessárias e suas qualificações. Para Pontes (2004, p. 

65) “esperar para encontrar pessoas capacitadas para preencher as vagas da 
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organização pode levar a demoras desnecessárias e escolhas precipitadas. Isso não 

acontecerá se houver planejamento de pessoal”. 

O recrutamento tem como papel “divulgar no mercado as oportunidades que a 

organização pretende oferecer para as pessoas que possuam determinadas 

características desejadas” (CHIAVENATO, 2004, p. 102). 

No que diz respeito ao recrutamento “O recrutamento de pessoal constitui 

uma sistemática que objetiva atrair candidatos diretamente nas fontes de 

recrutamento sendo elas internas ou externas” (TACHIZAWA; FERREIRA; 

FORTUNA, 2001, p. 168). “É basicamente um sistema de informação, por meio do 

qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as 

oportunidades de emprego que pretende preencher” (CHIAVENATO, 2004, p. 113).  

Para Pontes (2004) o recrutamento e seleção de pessoal não podem ser 

considerados como uma prática isolada. Devem-se considerá-lo como parte das 

atividades globais da administração de recursos humanos em uma organização. 

Tendo em vista o desafio do recrutamento, Chiavenato (2004, p. 121) afirma que “o 

grande desafio do recrutamento é encontrar profissionais que possam alinhar com 

os objetivos da empresa e agregar valor à organização. A avaliação dos resultados 

do recrutamento é fundamental para verificar se está sendo cumprido o seu objetivo 

e ao mais baixo custo possível”.  

Portanto, é importante que a organização planeje suas ações. 

 

Os esforços de recrutamento são mais bem-sucedidos quando os 
recrutadores são escolhidos e treinados. Embora a eficácia do recrutamento 
seja importante, é necessário considerar que a qualidade do processo de 
recrutamento produz forte impacto sobre os candidatos (CHIAVENATO, 
2004, p. 121). 

 

Nas organizações sempre são feitos três tipos de recrutamento sendo eles 

externo, interno e misto. Conforme Bohlander e Snell (2010, p. 159), “A condição do 

mercado de trabalho também pode ajudar a determinar quais fontes de recrutamento 

uma organização utilizará”.  

O processo de recrutamento é responsável também para atrair candidatos 

para se candidatar para possíveis vagas na organização. Segundo Bohlander e 

Snell (2010, p. 158), “o recrutamento é o processo de localizar indivíduos em 

potencial que possam trabalhar para uma organização e encorajá-las a se 

candidatar a vagas já existentes ou então antes que elas sejam abertas”. 
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É nesse momento que o setor de recursos humanos repassa as informações 

e benefícios, os quais visam manter os candidatos interessados. Para Bohlander e 

Snell (2010, p. 158) “durante esse processo, são realizados os esforços necessários 

para informar completamente os candidatos sobre as qualificações requeridas para 

realizar o trabalho e a respeito das oportunidades de carreira a organização pode 

oferecer aos seus funcionários”. 

 

2.1.3.1 Recrutamento Interno 

 

O recrutamento interno visa promover novos talentos de dentro da 

organização. Para Pontes. (2004, p. 85), “recrutamento interno é o preenchimento 

das vagas por meio da promoção ou transferência de funcionários da organização. É 

a valorização dos recursos humanos internos”. “O recrutamento é interno quando a 

empresa procura preencher determinada vaga ou oportunidade por meio do 

remanejamento de seus próprios funcionários que são promovidos ou transferido”  

(CHIAVENATO, 2009, p. 79). 

O recrutamento interno exige uma intensa e continua coordenação bem como 

a integração do gestor de pessoas com os demais setores da organização. De 

acordo com Chiavenato (2006, p. 210), o recrutamento interno tem as seguintes 

vantagens: 

 

É mais econômico, é mais rápido, apresenta maior índice de validade e de 
segurança, é uma fonte poderosa de motivação para os demais 
empregados, aproveita os investimentos da empresa em treinamento do 
pessoal e desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal. 

 

“O recrutamento é interno quando a organização procura preencher uma vaga 

para um posto de trabalho (cargo) mediante o remanejamento de seus funcionários, 

que podem ser promovidos” (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001, p. 169).  

No recrutamento interno, há melhoria na motivação dos colaboradores, 

conforme Pontes (2004, p. 85), “O recrutamento interno traz para a organização uma 

série de vantagens. A primeira e talvez a mais importante é que, com a política de 

valorização dos profissionais internamente, há elevação do moral interno”. O autor 

ainda salienta “Quando as organizações optam pelo recrutamento interno, 

cometendo justiça no processo, ou seja, escolhendo profissionais capazes e com 
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bons desempenhos, estimula os demais na busca da excelência” (PONTES, 2004, 

p. 10). 

É o reconhecimento que a companhia faz aos funcionários que estão 

aprimorando seus conhecimentos aumentando suas capacitações e 

desempenhando bem suas atividades (PONTES, 2004). As promoções internas 

recompensam os funcionários pelo seu desempenho já demostrado e incentiva a 

continuarem com seus esforços, incentivando os demais a adotarem as mesma 

atitudes melhorando, portanto o ânimo interno da organização (BOHLANDER;  

SNELL,  2010). 

Quando a empresa adota essa forma, visa à motivação interna “Este é um 

bom meio de recrutamento, pois os indivíduos já são conhecidos e a empresa lhe é 

familiar. Também constitui um procedimento bastante econômico. E serve para 

demonstrar que a empresa esta interessada em promover seus empregados” (GIL,  

2014, p. 93). 

Segundo Chiavenato (2006, p. 211),  

 

Uma das desvantagens do recrutamento interno é que pode até levar os 
empregados a uma progressiva limitação às políticas e diretrizes da 
organização. Também exige que os novos empregados tenham potencial de 
desenvolvimento para ser promovidos a alguns níveis acima do cargo onde 
estão sendo admitidos e motivação suficiente para chegar lá. 

 

Essa forma de recrutamento obtém algumas vantagens de acordo com 

Chiavenato (2009), é mais econômico, rápido, apresenta maior segurança é uma 

fonte poderosa de motivação para os colaboradores aproveita investimentos da 

empresa em treinamento e desenvolve sadio espirito de competição entre o pessoal.  

Segundo Pontes (2004, p. 101), outra vantagem do recrutamento interno é,  

“o tempo de ambientação do empregado é menor em relação ao contratado 

externamente”.  

 

2.1.3.2 Recrutamento Externo 

 

O recrutamento externo é quando a empresa procura candidatos em fontes 

externas à organização, que introduz sangue novo, ideias novas. “O recrutamento é 

externo quando a organização procura preencher suas vagas com pessoas vindas 

de fora, ou seja, com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento”.  
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(CHIAVENATO, 2009, p.79). Ou seja, recrutamento externo é quando há uma vaga 

num determinado setor e a organização procura preenchê-la com candidatos 

externos à organização (SOUSA et al., 2014). 

“O recrutamento é externo quando a instituição procura preencher a vaga 

existente com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento. Pode 

envolver uma ou mais das seguintes técnicas de recrutamento” (TACHIZAWA; 

FERREIRA;  FORTUNA, 2001 p. 171). 

 

Banco de dados ou arquivo de fichas de candidatos que se apresentaram 
espontaneamente em recrutamentos anteriores; Apresentação de 
candidatos por empregados da instituição; Cartazes ou anúncios à entrada 
da instituição; Contatos com sindicatos e associação de classe; Contatos 
com agremiações estudantis, diretórios acadêmicos e centros de integração 
empresa-escola; Cooperação mutua com as outras instituições de ensino 
que atuam no mesmo setor educacional; Anúncios em jornais, revistas, 
rádios etc.; Agências de recrutamento e seleção de pessoal; Via internet 
através de sites especializados em recrutamento online; Outras formas de 
atração de candidatos (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001, p. 
171).  

 

Conforme Chiavenato (2006, p. 212) o   

 

Recrutamento externo funciona com candidatos vindos de fora da empresa. 
Havendo uma vaga, a organização procura preenchê-la com pessoas 
estranhas, ou seja, com candidatos externos, extraído pelas técnicas de 
recrutamento. Técnicas de recrutamento externo: consulta aos arquivos de 
candidatos, apresentação de candidatos por parte de funcionários já 
existentes da empresa; cartazes ou anúncios na portaria da empresa; 
contatos com sindicatos e associações de classe; anúncios em jornais e 
revistas e em agência de recrutamento. 

 

A vantagem do recrutamento externo é que “introduz “sangue novo” na 

organização, talentos, habilidade e expectativas. Aumenta o capital intelectual ao 

incluir novos conhecimentos e destrezas. Renova a cultura organizacional e a 

enriquece com novas aspirações” (CHIAVENATO, 2006, p. 116).  

Concluindo, como a vantagem do recrutamento externo, Chiavenato (2009) 

afirma que proporciona novas experiências, renova e enriquece os recursos 

humanos da organização, trazendo novas competências, maior aproveitamento dos 

investimentos para preparação e desenvolvimento de pessoal.  

A desvantagem, segundo Chiavenato (2009), por ser um processo mais 

demorado do que o recrutamento interno tornando-se mais caro e exige inversões e 

despesas imediatas em técnicas de recrutamento, menos seguro que o 
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recrutamento interno, podendo desmotivar os colaboradores e afetar a política 

salarial da empresa.  

“A primeira opção no recrutamento deve consistir no aproveitamento dos 

funcionários que já trabalham na empresa. No entanto, o recrutamento externo 

também tem vantagens principalmente na tocante à renovação de ideias” (PONTES, 

2004, p. 109). 

 

2.1.3.3 Recrutamento misto 

 

O recrutamento misto é a combinação do recrutamento interno e externo. O 

recrutamento misto pode ser adotado em três alternativas de sistemas, segundo 

Chiavenato (2009, p. 99):  

 

Inicialmente, recrutamento externo seguido de interno [...] a empresa 
necessita de pessoal já qualificado a curto prazo e precisa importa-lo do 
ambiente externo. Não encontrando candidatos externos à altura, lança mão 
de seu próprio pessoal, não considerando de início, os critérios das 
qualificações necessárias.  

 

O mesmo complementa “Inicialmente, recrutamento interno seguido de 

recrutamento externo: [..] a empresa dá prioridade a seus empregados na disputa 

das oportunidades existentes. Não havendo candidatos a altura parte para 

recrutamento externo” (CHIAVENATO, 2009, p. 99). 

Concluindo seu raciocínio acrescenta que, 

 

Recrutamento externo e recrutamento interno, concomitantemente: é o caso 
em que a empresa está mais preocupada com o preenchimento da vaga 
existente, seja por meio de input ou por meio da transformação de recursos 
humanos, geralmente uma boa política de pessoal da preferência aos 
candidatos internos sobre os externos em casos de igualdade de condições 
entre eles. Com isso a empresa se assegura de que não está 
descapitalizando seu capital humano, ao mesmo tempo em que cria 
condições de sadia competição profissional (CHIAVENATO, 2009, p. 99). 

 

Em face das vantagens e desvantagens do recrutamento interno e externo, 

uma solução eclética tem sido preferida pela maioria das empresas: o recrutamento 

misto, ou seja, aquele que aborde tanto fontes internas e externas de recursos 

humanos (CHIAVENATO, 2009). 

Sobre o recrutamento misto Chiavenato (2009, p. 96) afirma: 
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Na realidade, as organizações nunca fazem apenas o recrutamento interno 
ou recrutamento externo. Um sempre deve complementar o outro, pois, ao 
se fazer um recrutamento interno, o funcionário escolhido é deslocado para 
a posição vaga e precisa ser substituído em sua posição atual. Quando é 
substituído por outro funcionário, ao seu deslocamento produz uma vaga 
que precisa ser preenchida. Quando se realiza o recrutamento interno, em 
algum lugar ponto da organização surge uma posição a ser preenchida por 
meio de recrutamento externo, ao menos que seja cancelada 
(CHIAVENATO, 2009, p. 96). 

 

Existem três possibilidades de proceder ao recrutamento de forma mista que 

são: “Começando pelo recrutamento externo, passando para o recrutamento interno; 

começando pelo recrutamento interno, passando para o recrutamento externo; 

começando pelos recrutamentos interno e externo, simultaneamente” (ARAUJO, 

2006, p. 34). 

 

2.1.4 Seleção 

 

A seleção de pessoal é uma escolha de candidatos que se destacam, sendo 

os mais adequados para a organização. Acontece após as pessoas serem 

recrutadas. Segundo Pontes (2004 p. 129), “seleção é o processo de escolha de 

candidatos entre aqueles recrutados”. É a escolha do candidato certo. “A seleção de 

pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas 

pessoas possam ingressar na organização” (CHIAVENATO, 2010, p. 133). 

Segundo Bohlander e Snell (2010, p. 209), “Na maioria das organizações, a 

seleção é um processo contínuo. A rotatividade ocorre inevitavelmente, deixando 

vagas a serem preenchidas por candidatos da organização e fora dela, ou pelos 

indivíduos cujas qualificações foram validadas anteriormente”. “A seleção de pessoal 

não é unilateral e não deve levar em conta apenas a qualificação e o potencial” 

(PONTES, 2004, p. 129). 

Visando melhor entendimento, Pontes (2004) afirma que pessoas têm 

necessidades diferentes, o que deve-se levar em conta nos processos seletivos 

tendo em vista que é um fator que pode influir no seu desempenho futuro dentro da 

organização.  

Segundo Bohlander e Snell (2010 p. 209), “é comum ter uma lista de espera 

de candidatos que podem ser chamados quando vagas temporárias ou permanentes 



31 

são abertas”. Geralmente as organizações já mantêm dados de potenciais 

candidatos. De acordo com  Pontes (2004, p. 130), “o processo de seleção inicia-se 

geralmente por uma triagem entre os candidatos recrutados. Esta normalmente é 

realizada por entrevista rápida e análise do currículo ou ficha de inscrição do 

candidato”.  

Seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo, sendo o 

processo pelo qual a organização escolhe de uma lista de candidatos o que melhor 

alcança os critérios de seleção para a vaga disponível, considerando as atuais 

condições de mercado. Seleção é um processo decisório baseado em dados 

confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo 

prazo para o sucesso da organização (CHIAVENATO, 2010).  

Para Marras (2002, p. 79), o processo de seleção de pessoal baseia-se 

fundamentalmente na análise comparativa de dois itens que são: 

 

Especificação de cargo – o que o cargo requer – variável obtida através da 
Análise e Descrição de cargo para saber quais requisitos que o cargo exige 
de seu ocupante e; Características do candidato – o que o candidato 
oferece – variável obtida através da aplicação de técnicas de seleção para 
saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo. 

 

Para confirmar, Chiavenato (2009) cita que a seleção de pessoal visa 

solucionar problemas básicos: Adequação da pessoa ao cargo e vice-versa ou 

adequação das competências individuais da pessoa às competências 

organizacionais desejadas pela empresa; Eficiência a satisfação da pessoa no cargo 

ou fornecimento das competências desejadas pela empresa. 

 

De modo geral, o processo seletivo deve fornecer não somente um 
diagnóstico, mas principalmente um prognóstico a respeito dessas duas 
variáveis. Não apenas uma ideia atual, mas uma projeção de como a 
aprendizagem e a execução do candidato irão se situar no futuro 
(CHIAVENATO, 2009, p. 106). 

 

“Para que se possa selecionar adequadamente, torna-se necessário definir 

critérios. Para tanto, requer-se o conhecimento das políticas de seleção da empresa 

e sobretudo dos cargos que se deseja preencher” (GIL,  2014, p. 92). 

Primeiramente é feito o recrutamento; após, são selecionados os melhores. 

Para Gil (2014, p. 93), “a partir daí, cabe-lhe determinar onde poderão ser 

encontrados os candidatos mais adequados”.  
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“O número de etapas no processo de seleção e sua sequência irão variar, não 

somente com a organização, mas também com o tipo e o nível de cargos a serem 

preenchidos” (BOHLANDER; SNELL, 2010, p. 209). 

 

2.1.4.1 Técnicas de Seleção  

 

As técnicas de seleção fazem parte do processo de recrutar o colaborador na 

organização. Segundo Chiavenato (2009 p. 127), “as técnicas de seleção podem ser 

classificadas em cinco grupos: entrevista de seleção, provas de conhecimento, 

testes psicológicos, teste de personalidade e técnicas de simulação”.  

As técnicas de seleção, segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 

172), “variam em função da estratégia adotada pela organização, dos aspectos 

conjunturais do mercado, e das características da mão de obra a ser selecionada”. 

Os autores afirmam ainda que “as técnicas de seleção de pessoal mudam, portanto, 

conforme o nível ocupado pelo cargo na hierarquia da estrutura organizacional, nível 

que normalmente é preestabelecido na descrição e especificação do cargo” 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001, p. 171).  

Uma das primeiras etapas é a entrevista “mais amplamente utilizada nas 

grandes, médias e pequenas empresas embora careça de base científica e situe-se 

como a técnica mais subjetiva e imprecisa de seleção, a entrevista pessoal é aquela 

que mais influencia a decisão final a respeito dos candidatos” (CHIAVENATO, 2009, 

p. 127). 

Para Gil (2014, p. 101), “a entrevista distingue-se de uma simples 

conversação à medida que serve a um objeto definido, é sistematicamente 

planejada e submetida a controles de avaliação”.  

Para Chiavenato (2009), as provas de conhecimentos são práticas para 

avaliar tanto os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo candidato por meio de 

estudo, da prática ou do exercício. Visam medir o grau de conhecimentos 

profissional exigidos para o cargo. Para Gil (2014, p. 100), “recomenda-se a 

utilização de testes escritos para o preenchimento de cargos, para os quais se 

requerem conhecimentos específicos, bem como determinadas habilidades, como, 

por exemplo, a de redação”.  

Testes psicológicos, segundo Chiavenato (2009, p. 140), “baseiam-se nas 

diferenças individuais das pessoas, que podem ser físicas, intelectuais e de 
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personalidade. Analisam o quanto variam as aptidões de um indivíduo em relação ao 

conjunto de indivíduos tomados como padrão de comparação”. Visando a 

importância da prática Gil (2014, p. 100) afirma que “os testes psicológicos são 

instrumentos muito úteis para identificar as aptidões dos candidatos. Podem ser 

utilizados para a avaliação do potencial intelectual dos candidatos, de suas 

habilidades específicas”.  

Quando se trata de testes, Chiavenato (2009) afirma que os testes de 

personalidade servem para analisar os diversos traços de personalidade, sejam 

aqueles determinados pelo caráter ou traços adquiridos como também pelo 

temperamento. O autor salienta que “tanto a aplicação como a interpretação dos 

testes de personalidade exigem necessariamente a participação de um psicólogo” 

(CHIAVENATO, 2009, p. 149). 

Também existe a prática de dinâmicas, conhecida também como técnicas de 

simulação que, para Chiavenato (2009, p. 154), “procuram passar do tratamento 

individual e isolado para o tratamento em grupos e do método exclusivamente verbal 

ou de execução para a ação social”. O autor ainda conclui, que “as técnicas de 

simulação abriram um campo interessante para a seleção de pessoas” 

(CHIAVENATO, 2009, p. 155). 

 

2.1.5 Reter Talentos  

 

Visando a retenção de talentos dentro da organização, Barbieri (2013, p. 124) 

afirma que “a motivação e a retenção do funcionário, no seu futuro na empresa, 

devem fazer parte do processo de recrutamento e seleção”.  Falando sobre as 

práticas e políticas, o autor ainda conclui que “a organização deve criar políticas e 

práticas saudáveis relativas a equilíbrio entre o ritmo de trabalho e a qualidade de 

vida, a qualidade da liderança, a oportunidade de progredir, o treinamento e a 

aprendizagem contínua” (BARBIERI, 2013, p. 124). 

Conforme Ribeiro (2005, p. 16),  

 

Para reter talentos dentro da empresa, a área de recursos humanos deve 
criar medidas para estimular e desenvolver o potencial de seus 
profissionais. Em geral as companhias que promovem um bom ambiente de 
trabalho não perdem facilmente os seus talentos. 
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Para Barbieri (2012 p. 124), “as organizações cada vez mais competem por 

talentos e as novas gerações de executivos e funcionários atuam em novos 

paradigmas de carreira, não tendo a visão de estabilidade em uma empresa típica 

das gerações mais antigas”. O autor ainda conclui que “se a empresa não oferecer 

oportunidade de aprendizagem, boa liderança, incentivos e possibilidade de 

desenvolvimento, os mais jovens irão buscar em outras empresas estes requisitos 

de progresso na carreira” (BARBIERI, 2012, p. 124). 

Visando reter talentos durante o recrutamento, a empresa deve fornecer todos 

as oportunidades e benefícios da organização que segundo Barbieri (2012, p. 124), 

“durante o processo de recrutamento todas essas informações devem ser 

repassadas aos candidatos, bem como devem-se mostrar as oportunidades de 

carreira oferecidas pela organização”.   

Visando reter talentos, a empresa deve fazer alguns procedimentos. Para Gil 

(2014, p. 46), “será necessário criar condições para que os empregados desejem 

realmente permanecer na empresa, sintam a contribuição significativa para seu 

desenvolvimento profissional e pessoal”. 

Segundo Barbieri (2013, p. 125), “as promoções internas, com funcionários 

que já atuam na empresa, são uma ferramenta importante para a motivação e a 

retenção de pessoas”. Para concluir, Gil (2014, p. 22) afirma que “uma empresa 

pode ter como objetivo principal o lucro; entretanto, deve proporcionar também os 

meios para satisfação de outros objetivos. Um empregado pode, por exemplo, estar 

motivado para trabalhar não apenas em decorrência do salário, mas também da 

realização profissional ou da busca de status”.  

 

2.1.6 Avaliação de Desempenho  

 

Segundo Chiavenato (2010, p. 240), “é um tema constante e corriqueiro em 

nossas vidas. O mesmo ocorre nas organizações. Elas sempre se defrontam com a 

necessidade de avaliar os mais diferentes desempenhos”. Para Assis (2012, p. 23), 

“A integridade do processo de avaliação é elemento fundamental e tão dependente 

do ser humano como os indicadores qualitativos”. 

“A gestão de desempenho é o processo de criar um ambiente de trabalho no 

qual as pessoas podem realizar o melhor de suas habilidades” (BOHLANDER e 

SNELL 2010, p. 298). Segundo Chiavenato (2010, p. 240), “o desempenho humano 
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precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização tenha 

competitividade para atuar e sair-se bem no mundo globalizado de hoje”.  

Para Bohlander e Snell (2010), a avaliação de desempenho é definida como 

um processo que geralmente é fornecido anualmente por um supervisor para o 

subordinado, visando ajudar os colaboradores a compreenderem melhor suas 

funções, objetivos, expectativas e o sucesso em seu desempenho dentro da 

organização.  

Muitos colaboradores ainda têm receio quando se fala sobre avaliação de 

desempenho que, segundo Bohlander e Snell (2010, p. 299), 

 

À primeira vista pode parecer que as avaliações de desempenho são 
empregadas para um objetivo bastante especifico – avaliar quem está 
fazendo um bom trabalho (ou não) na realidade as avaliações de 
desempenho são uma ferramenta mais versáteis de que os gerentes 
dispõem. Elas servem de vários propósitos que beneficiam tanto a empresa 
quanto o funcionário cujo desempenho esta sendo avaliado.  

 

Chiavenato (2010, p. 242) conceitua da seguinte maneira a avaliação de 

desempenho: “da mesma forma como os professores avaliam continuamente o 

desempenho de seus alunos, as organizações estão preocupadas com o 

desempenho de seus colaboradores”. E conceitua:  

 

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho 
de cada pessoa, em função das atividades que ela desempenha, das metas 
e resultados a serem alcançados, das competências que ela oferece e do 
seu potencial de desenvolvimento. [...]. Na realidade, a avaliação de 
desempenho é uma é um processo dinâmico que envolve o avaliado e seu 
gerente e relacionamentos e representa uma técnica de direção 
imprescindível na atividade administrativa de hoje. É um excelente meio 
pelo qual se localizam problemas de supervisão e gerência, de integração 
das pessoas à organização, de adequação de pessoas ao cargo, de 
localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento de 
construção de competências e, consequentemente, estabelecer os meios e 
programas para melhorar continuamente o desempenho humano. No fundo, 
a avaliação de desempenho constitui um poderoso meio de resolver 
problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a 
qualidade de vida dentro das organizações (CHIAVENATO, 2010, p. 242).  

 

Segundo Bohlander e Snell (2010, p. 127), a definição dos requisitos de um 

cargo fornece os critérios para avaliação de desempenho de seu ocupante. Os 

resultados da avaliação de desempenho podem revelar, no entanto, que certos 

requisitos estabelecidos para um cargo não são totalmente válidos.  
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Ainda, para Chiavenato (2010, p. 243), “toda pessoa precisa receber 

retroação a respeito de seu desempenho para saber como está fazendo seu 

trabalho e fazer as devidas correções. Sem essa retroação, as pessoas caminham 

às cegas”. 

“A avaliação de desempenho pode ser considerada um dos mais importantes 

instrumentos de que dispõe a administração de uma empresa para analisar os 

resultados” (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2001 p. 207). Em geral trata-se 

de um conjunto de técnicas visando obter e analisar informações que possibilitem 

estimar a qualidade da contribuição prestada pelo empregado à organização. 

 

2.1.7 Modelo de gestão estratégica 

 

De acordo com Gil (2001, p. 34), “uma empresa que procura criar capacidade 

organizacional global precisa identificar se seus recursos humanos estão preparados 

para enfrentar o desafio das mudanças propostas”.  

Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna, (2001 p. 58), “o plano estratégico de 

gestão de pessoas é elaborado a partir das diretrizes emanadas do plano 

estratégico [...], o planejamento da empresa tem por fim desenvolver e implementar 

estratégias gerenciais de recursos humanos”.  

De acordo com Chiavenato (2000, p. 11), a moderna Gestão de Pessoas 

consiste em várias atividades, como: 

· Descrição e análise de cargos; 

· Desenho de cargos; 

· Recrutamento e seleção de pessoal; 

· Admissão de candidatos selecionados; 

· Orientação e integração de novos funcionários; 

· Administração de cargos e salários; 

· Incentivos salariais e benefícios sociais; 

· Avaliação do desempenho dos funcionários; 

· Comunicação aos funcionários; e 

· Treinamento e desenvolvimento de pessoas. 
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“A função de recursos humanos assume papel relevante na definição das 

estratégias do negócio e definem-se políticas e práticas mais modernas, adequadas 

ao processo de atrair, reter e desenvolver os melhores talentos” (FLEURY, 2013, p. 

80). “A grande riqueza das organizações está nos seus talentos. Para mantê-los, 

faz-se necessário aproveitar seus potenciais” (GRAMIGNA, 2002, p. 29). 

 

A estratégia organizacional refere-se ao comportamento global e integrado 
da empresa em relação ao ambiente que a circunda. Quase sempre, 
estratégia significa mudança organizada. Toda organização precisa ter um 
padrão de comportamento holístico e sistêmico em relação ao mundo de 
negócios que a circunda e onde opera (CHIAVENATO, 2010, p. 71). 

 

Segundo Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001 p. 129), “o planejamento da 

gestão de pessoas deve conter mecanismos que permitam”. 

a) Criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos com 

capacidade e motivação para realizar os objetivos da organização; 

b) Oferecer condições organizacionais propícias ao desenvolvimento e à 

plena satisfação dos recursos humanos; 

c) Alcançar níveis de produtividade compatíveis com os das melhores 

organizações de seu setor econômico de atuação.  

 

“Um dos indicadores de desempenho empresarial, talvez o mais importante 

no atual contexto de mercado, é sua capacidade de atrair, desenvolver e reter 

pessoas talentosas” (GRAMIGNA, 2002, p. 11). Segundo Fleury (2013, p. 84) “dois 

grandes desafios se colocam para as organizações em termos de desenvolvimento 

de um modelo de gestão por competência”. 

 

Alinhar realmente as competências individuais às competências 
organizacionais e às estratégias de negocio das empresas; Desenvolver 
nas pessoas competências que não apenas agreguem valor à organização, 
mas que também agreguem valor ao indivíduo.  (FLEURY, 2013, p. 84).   

 

Acredita-se que a busca pela competência essencial deve ser acompanhada 

pelo investimento naquelas que constituem a base interna dos processos 

empresariais (GRAMIGNA, 2002, p. 54). 

 

O conceito de competência é pensado como um conjunto de 
conhecimentos, habilidades, e atitudes que justificam um alto desempenho, 
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na medida em que há um pressuposto de que os melhores desempenhos 
estão fundamentados na inteligência e na personalidade das pessoas; 
nessa abordagem considera-se a competência, portanto, como um estoque 
de recursos que o individuo detém (FLEURY, 2013, p. 28). 

 

As seguintes competências em uma organização no desenvolvimento de 

competência são: “competências sobre processos; competências técnicas; 

competências sobre a organização; competência de serviço; competências sociais” 

(FLEURY, 2013, p. 35).  

 

O conceito de competência organizacional tem suas raízes na abordagem 
da organização como um portfólio de recursos.  Essa abordagem considera 
que toda empresa tem um portfólio: físico, financeiro, intangível, 
organizacional e recursos humanos (FLEURY, 2013, p. 32).  

 

O fenômeno da inovação apresenta características inusitadas: não pode ser 

tocado, ouvido ou provado. Porém, quando acontece, é sentido, pensado e 

percebido (GRAMIGNA, 2002, p. 03).  

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a natureza da pesquisa, tipo da pesquisa, 

delimitação do universo, técnicas e instrumentos da coleta de dados e 

procedimentos para análise. 

 

2.2.1 Natureza da Pesquisa 

 

A pesquisa realizada na empresa em estudo é de natureza qualitativa, ou 

seja, busca descrever a realidade. Para Marconi e Lakatos (2006, p. 269):  

 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendências de comportamento, etc. 

 

De acordo com Honorato (2004, p. 97): 

 

A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto 
do problema. A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela análise psicológica 
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dos fenômenos de consumo, pela explicação das razões pelas quais se age 
de determinado modo e pela impossibilidade da quantificação. 

 

Esta pesquisa é também de natureza quantitativa que segundo Marconi e 

Lakatos (2011, p. 136) explicam que os dados quantitativos são “focalizados em 

termos de grandeza ou quantidade do fator presente em uma situação, os 

caracteres possuem valores numéricos, são representados por números”. 

 

2.2.2 Tipo de Pesquisa 

 

O presente trabalho de conclusão de curso caracteriza-se através de 

pesquisa descritiva, exploratória e estudo de caso. 

Para Marconi (apud Lakatos, 2011, p. 70):  

 

Pesquisas descritivas consistem em pesquisas empíricas cuja principal 
finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 
fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de variáveis 
principais ou chaves.  

 

Segundo Marconi (apud Lakatos, 2011, p. 71), pesquisas exploratórias são: 

 

[...] investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno 
para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 
clarificar conceitos.  

Segundo Fachin (2001, p. 42), estudo de caso “é caracterizado por ser um 

estudo intensivo. É levada em consideração, principalmente, a compreensão, como 

um todo, do assunto investigado”. 

 

2.2.3 Delimitação do Universo 

 

Essa pesquisa foi realizada em uma empresa de grande porte do ramo de 

papel e celulose situada no município de Fraiburgo – SC. Hoje a empresa conta com 

aproximadamente 500 colaboradores. Destes, cem trabalham na área de produção 

em que este estudo será desenvolvido. O universo, portanto, é composto por esses 

cem colaboradores.  
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A delimitação do universo se torna mais evidente a partir da escolha do 
assunto. [...] muitas vezes, antes da escolha do assunto, desde o momento 
inicial da decisão de realizar a investigação, já se tem uma ideia geral do 
universo de pesquisas, isto é, dos conjuntos sobre cujos atributos vai incidir 
a investigação e, por isso se transformarão em fontes informações ou 
informantes. [...] as informações sobre o universo deverão permitir a 
estratificação para a escolha da amostra representativa ou significativa 
(FACHIN, 2001, p. 115).  

 

Segundo Fachin (2001, p. 115), a “delimitação do universo envolve o aspecto 

do tempo e do espaço, a delimitação se torna mais evidente a partir da escolha do 

assunto”. 

Para Marconi e Lakatos (2011, p. 86), “questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituídos por uma serie de perguntas, que devem ser respondida 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

  

2.2.3.1 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Os dados coletados na pesquisa foram dados primários através da aplicação 

de um questionário junto aos colaboradores; e entrevista com os gestores da 

organização, aplicados pela própria autora deste trabalho, realizada dentro da área 

de produção da empresa, realizados no mês de setembro de 2017.  

 

Os principais tipos de documentos são: 
a) Fontes primárias: Dados históricos, bibliográficos e estatísticos; 
informações, pesquisa e materiais cartográficos; arquivos oficiais e 
particulares; registros em geral; documentação pessoal (diários, memórias, 
autobiografias), correspondências públicas ou privadas, etc.  
b) Fontes secundárias: Imprensa em geral e obras secundárias (MARCONI; 
LAKATOS, 2011, p. 12). 

 

Para a coleta de dados, deve-se elaborar um plano que especifique os pontos 

de pesquisa e os critérios para a seleção dos possíveis entrevistados e dos 

informantes que responderão aos questionários ou formulários (ANDRADE, 2006, p. 

152).  

Uma das técnicas e instrumento para coleta de dados qualitativos que foram 

utilizados nessa pesquisa foi à aplicação de um questionário (apêndice A) composto 

por 22 questões, sendo 21 objetivas e uma descritiva; e uma entrevista (apêndice B) 

semiestruturada composta 12 questões descritivas, e uma entrevista (apêndice C) 
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com 23 questões descritivas para a assessora de Recursos Humanos da empresa 

cedente. 

 

Para elaborar as perguntas de um questionário é indispensável levar em 
conta que o informante não poderá contar com explicações adicionais do 
pesquisador. Por este motivo, as perguntas devem ser muito claras e 
objetivas. A preferência deve recair sobre o emprego de perguntas 
fechadas, ou seja, as que pedem respostas curtas e previsíveis (ANDRADE, 
2006, p.149).  

 

A entrevista feita com gestor de recursos humanos e entrevista com os 

supervisores é de forma não estruturada. Assim, 

 

O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 
direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais 
amplamente a questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 
respondida dentro de uma conversação informal (MARCONI; LAKATOS, 
2011, p. 82). 

 

A entrevista constitui um instrumento eficaz na recolha de dados fidedignos 

para a elaboração de uma pesquisa, desde que seja bem elaborada, bem realizada 

e interpretada, (ANDRADE, 2006, p. 146).  

 

2.2.4 Procedimento para Análise de Dados 

 

A técnica utilizada para análise dos dados foi de forma descritiva, estudando a 

empresa com o objetivo de obter conteúdo para análise, de um modelo tido como de 

excelência.  

 

O pesquisador tem liberdade de escolha do método e da teoria para realizar 
seu trabalho; entretanto deve, no momento de seu relatório, ser coerente, 
ter consciência, objetividade, originalidade, confiabilidade e criatividade no 
momento da coleta e análise de dados (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 
272). 

 

O presente estudo tem como finalidade verificar de que modo são realizadas 

as práticas e políticas do recrutamento e seleção de uma empresa de grande porte  

do ramo de papel e celulose.  
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Para Marconi (apud Lakatos, 2011, p. 20): “Uma vez manipulados os dados e 

obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação destes, 

constituindo-se ambas no núcleo central da pesquisa”. 

Marconi e Lakatos (2001, p. 23) explicam: 

 

Que a representação gráfica de dados, tabelas e quadros são o método 
estatístico de apresentar os dados, sendo que podem ser em colunas 
verticais ou fileiras horizontais, que obedece à classificação dos objetos ou 
materiais da pesquisa.  

 

Ainda Marconi e Lakatos (2001, p. 23) dizem que “facilita ao leitor a 

compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo este, apenas com 

uma olhada, apreender importantes detalhes e relações”. 

 

2.2.4.1 Parametrização Escala Lickert   

 

Segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 109), “Lickert idealizou um método mais 

simples de construir escalas de atitudes, que não requer especialista”. 

A escala de Likert utilizads no presente trabalho apresenta uma série de cinco 

proposições, das quais o colaborador deve selecionar uma, podendo estas ser: 

ótimo, bom, indiferente, ruim e péssimo.    

Para Marconi e Lakatos (2011, p. 110), “estas proposições são apresentadas 

a certo número de pessoas que indicarão suas reações, anotando os valores 5, 4, 3, 

2, 1, que corresponderão à completa aprovação, aprovação, neutralidade, 

desaprovação incompleta, desaprovação”.  

Marconi e Lakatos (2011, p. 110), “dessa maneira obtém-se uma graduação 

quantificada das proposições, que são distribuídas entre os indivíduos a serem 

pesquisados, podendo ser calculada a nota de cada um deles”.  

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, 

bem como serão realizadas as análises dos dados obtidos. 
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2.3.1 Caracterização da Empresa ou População 

 

A organização foi iniciada, como empresa comercial, em 1941 e se 

transformou em grupo industrial a partir de 1971. A empresa se modernizou-se 

constantemente, para ser cada vez mais competitiva e competente no atendimento 

às demandas do mercado. 

O empreendedorismo da empresa em estudo no ano de 1967, instalou a 

primeira indústria de caixas de papelão ondulado de Curitiba. Até 1974, montaram 

ou compraram várias fábricas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, 

São Paulo e Minas, todas para produção de papel virgem e reciclado, usado pela 

própria empresa para a fabricação dos sacos de papel multifoliado e das caixas de 

papelão ondulado. 

Investimentos constantes nos mais modernos equipamentos e em tecnologia, 

assim como na preparação de uma equipe de profissionais altamente capacitados e 

motivados, tornaram a empresa uma das principais do segmento de embalagens de 

papel do Brasil e da América Latina. 

É a segunda maior produtora de sacos de papel multifoliados do Brasil e a 

quarta de embalagens de papelão ondulado, além de ser uma das maiores 

recicladoras de papel para embalagens do País. E, ainda, desenvolve amplas 

florestas, de pinus e de eucaliptos, planejadas para serem colhidas e replantadas, 

complementando a sua sustentabilidade e integração. 

Moderna em sua gestão, a empresa se destaca no cenário brasileiro como 

uma empresa sustentável, tecnologicamente avançada e parceira dos seus clientes, 

com um padrão de atendimento inigualável. 

 

2.3.2 Identificação das Diretrizes e Ferramentas do Processo de Recrutamento e 

Seleção 

 

Para cumprir o primeiro objetivo específico desse trabalho, a ação foi a de 

aplicar uma pesquisa para identificar as diretrizes e ferramentas do processo de 

recrutamento e seleção adotados pela empresa. Para isso, foi aplicada uma 

entrevista com a assessora de Recursos humanos da empresa, há 27 anos no setor.  

Sobre a importância da área de RH/Gestão de Pessoas para a organização, a 

assessora responde que a mesma é importante por ser estratégica, sendo uma das 
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áreas que presta assessoria, tem função de staff1. Está ligada diretamente à 

gerência e às ações que a empresa toma com relação às pessoas. 

Sobre o recebimento de currículos, a assessora informou que os recebem no 

setor e que quem não traz currículo pronto preenche uma ficha do RH na recepção 

da empresa. A veracidade das informações contidas no currículo é confirmada na 

avaliação dos candidatos quando selecionados para entrevista. 

Quando há a abertura de uma vaga, é montado um perfil de competências 

para o cargo, sendo esse perfil o profissiográfico, que orienta sobre o perfil 

psicológico e a exigência de formação necessária para cada vaga. A média de 

tempo de duração do processo gira em torno de 30 a 45 dias, conforme a vaga. 

A empresa se utiliza de um fluxograma com fases, apresentado no quadro 1, 

pela quais o candidato passa desde a entrega do currículo até assumir efetivamente 

o cargo.  

 

Quadro 1 - Fluxograma do Processo Seletivo  

AÇÃO PROCEDIMENTO ATRIBUIÇÃO  REGISTRO  
Emitir RP 

(Requisição de 
Pessoal) no portal 

RH 

Na emissão da RP, 
consideram-se: Requisitos 
especificados no perfil 
profissiográfico. 

Liderança Portal 

Divulgar a vaga Informar em edital o local e a 
data de inscrição e os 
requisitos e perfil das vagas 
existentes, devendo o edital de 
inscrição permanecer por no 
mínimo 5 dias em aberto  

Requisitante RH 

Inscrição dos 
candidatos 

internos/externo. 

Preencher o formulário de 
inscrição e apanhar aprovação 
e assinatura da liderança do 
setor quando candidatos 
internos.  

Colaborador FOR USC.RH.01 
(Formulário 

Unidade Santa 
Catarina Recursos 

Humano) 
Processo seletivo Analisar se o candidato atende 

os requisitos requeridos, avaliar 
histórico do candidato, assinar 
formulário de inscrição. 

Liderança  

Seleção Utilizar as técnicas de seleção 
adequadas, conforme perfil do 
cargo em aberto: testes de 
escolaridade, técnicos, 
psicológicos, provas 
situacionais, dinâmica de 
grupo, entrevista e outros para 
avaliar candidatos.  
Escolher através do resultado 

RH e liderança  

                                            
1 Segundo Marras (2007, p. 46) staff “caracteriza-se por não executar e não comandar na pirâmide 
organizacional. Sua ação está limitada a influenciar e aconselhar as unidades de linha”. 
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do processo seletivo o 
candidato com o perfil mais 
adequado para a vaga. 

Divulgar resultado Após divulgação do candidato 
selecionado, emitir formulário e 
encaminhar o candidato para o 
RH 

RH  

Emitir AR (alteração 
de registro) 

encaminhar para 
exames 

Encaminhar o colaborador para 
o ambulatório, para realizar 
exame de mudança de 
cargo/função. Quando externo, 
para exame admissional.  

RH  

Avaliação Após divulgação do candidato 
interno selecionado, emitir 
formulário de alteração de 
registro e encaminhar o 
candidato para o RH;  
Quando candidatos externos 
encaminhar para consulta 
admissional e registro.  

Liderança 
 
 
 

RH  e médico do 
trabalho 

FOR USC.RH.07 
 

(Formulário 
Unidade Santa 

Catarina Recursos 
Humano) 

 
FOR USC.RH.07 e 
Prontuário Médico 

Quando candidato 
interno passa por 

mudança de 
cargo/função 

Verificar através de exames 
médico se o candidato 
escolhido esta apto para o 
novo cargo e dar o retorno ao 
mesmo; 
Efetivar no cargo e função  

RH  

Fonte: Empresa cedente atualizado (2017). 

 

Sobre os métodos empregados pela organização, a assessora os avalia como 

eficazes, pois segundo ela, as pessoas demonstram isso no trabalho do dia a dia. A 

rotatividade é menor (abaixo de 1%), e o clima organizacional é ótimo. 

As técnicas utilizadas para os processos de recrutamento e seleção são 

provas técnicas e de conhecimentos gerais, testes psicológicos, avaliação 

psicológica, entrevistas e dinâmicas; e o principal desafio é acertar o perfil adequado 

para cada vaga. 

A empresa adotou uma ação estratégica que é cuidar das pessoas, sendo 

que os salários são razoáveis e os benefícios, como plano de saúde e plano 

odontológico, são bons motivos para as pessoas ficarem na empresa.  

Os critérios utilizados pela empresa para a escolha dos candidatos a vagas 

de emprego são: escolaridade, experiência e perfil conforme o exigido e avaliado 

para cada cargo. 

Visando definir as aptidões mínimas necessárias a cada cargo, é feita uma 

avaliação do candidato, a partir do que é definido no perfil profissiográfico específico 

para cada cargo e provas técnicas e psicológicas. 
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Considerando a hipótese de candidatos satisfatórios em quantidade superior 

ao número de vagas, são considerados os detalhes mínimos avaliados de cada um 

e conforme cada caso e cargo. Porém, prevalece, na hora da contratação, o melhor 

desempenho durante a entrevista, pois não basta apenas um bom currículo se o 

candidato não tem um perfil adequado ao cargo e função que irá desempenhar. 

As provas aplicadas são elaboradas e corrigidas em conjunto com o 

supervisor de RH. Durante o processo, há sempre o acompanhamento dos gestores 

de área.  

Para cada vaga a ser preenchida são entrevistados aqueles que tiverem 

alcançado a média prevista para aquele processo seletivo, dependendo também do 

número de candidatos.  

A empresa também sempre mantém os candidatos informados sobre como 

está o processo de que estão participando. 

No que se refere à tendência nas ações do processo de recrutamento e 

seleção, a empresa utiliza o mais ágil e transparente, seguindo um modelo de 

gestão participativa. Assim, valoriza e dá oportunidade aos colaboradores, visando 

reter e fidelizar a mão de obra. A empresa também trabalha com gestão de conflitos, 

onde evita cada vez mais que conflitos aconteçam. Essas ações geram um ambiente 

sadio e de boa relação entre colaboradores e gestores. 

 

2.3.3 Avaliação do nível conhecimento e as percepções dos colaboradores sobre o 

processo de recrutamento e seleção 

 

O segundo objetivo específico dessa pesquisa foi analisar através de 

pesquisa com os colaboradores da área de produção lotados na máquina três; 

máquina quatro; e central de aparas, do turno A; B; C; e turno comercial, e com os 

três supervisores de produção. A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 

2017, a fim de saber qual a percepção e nível de satisfação dos colaboradores sobre 

o processo de recrutamento e seleção.  

Os dados serão analisados e aqui apresentados, considerando uma escala de 

1 a 5. Para 1, a avaliação seria péssima; e 5,  ótima. 

Em relação ao perfil dos respondentes, coletaram-se as seguintes 

informações: turno de trabalho, gênero, faixa etária, tempo de empresa, cargo ou 
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função, tempo no cargo/função, nível de escolaridade, se possui curso técnico, se foi 

a empresa quem oportunizou, e remuneração mensal.  

Os dados sobre a distribuição dos 90 respondentes nos turnos de trabalho 

encontram-se no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Turno de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Em relação ao turno de trabalho, os pesquisados são do turno A, com 31% 

dos pesquisados; turno B, 39%; turno C, 28%; e do horário comercial, totalizou 2%. 

A empresa trabalha com turnos diferentes, onde o comercial é das 7h30m ao 12h 

das 13h15m até as 17h33; turno A das 6h40m às 15h; turno B das 14h40 às 23h; 

turno C 22h40m às 17h ambos com uma hora de intervalo, por tratar de uma área 

em que o processo produtivo trabalha 24h sem paradas, os colaboradores trabalham 

na escala 6/2 onde trabalham seis dias e folgam dois.  

Ressalta-se que os participantes da pesquisa foram apenas os funcionários 

lotados no setor de produção da fábrica, sendo estes da máquina 3, máquina 4 e da 

central de aparas, importantes setores de produção da empresa.  

Os dados sobre o gênero dos participantes estão apresentados no Gráfico - 2.  
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Gráfico 2 - Gênero do pesquisado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados pesquisa (2017) 

 

O gráfico 2 mostra que 99% dos entrevistados é do gênero masculino; e 

apenas 1% apenas do gênero feminino.  

Quanto ao gênero, observa-se que, para os colaboradores da área em 

pesquisa, há uma preferência pelo gênero masculino devido à natureza do trabalho 

exigir maior emprego da força.  

O Gráfico 3 traz informações sobre a idade dos colaboradores.  

 

Gráfico 3 - Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados pesquisa (2017). 

99% 

1% 

Masculino

Feminino

30% 

33% 

26% 

11% De 20 a 30 anos

De 21 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Acima de 50 anos



49 

Os dados ilustrados no gráfico 3 mostram informações que permitem observar 

que a organização tem bom equilíbrio de idade entre os colaboradores: 30%, com 20 

a 30 anos; 33% com 31 a 40 anos; 26% com 41 a 50 anos; e apenas 11% acima de 

50 anos. O Gráfico 3 apresenta que os candidatos com mais idade são aqueles que 

também possuem mais tempo de empresa, conforme o gráfico 4.  

Aqui, confirma-se o que a assessora informou sobre os programas de 

retenção e fidelização da mão de obra, já os colaboradores mais jovens são os que 

estão há menos tempo na empresa. Em contrapartida, os percentuais também 

mostram que a contratação de pessoas mais jovens se dá de maneira a renovar e 

manter o quadro. 

No Gráfico 4, constam dados sobre o tempo em que os colaboradores estão 

na empresa. 

 

Gráfico 4 - Tempo de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Relativamente ao tempo de trabalho, o gráfico revela que 12%, possuem 

menos de um ano de empresa; 25%, estão na organização entre 1 a 5 anos; 33%, 

estão na empresa de 5 a 10 anos; 12%, de 10 a 20 anos; e 18%, possui  mais de 20 

anos de empresa.  

Conclui-se que a empresa retém seus talentos, pois a maioria está na 

empresa há mais de cinco anos, se comparado ao gráfico 5, percebe-se uma 

progressão na carreira dos colaboradores que estão há mais tempo,. Eles vão 
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crescendo em sua função conforme seu desenvolvimento e tempo de empresa. Isso 

retém seus colaboradores satisfeitos.  

No Gráfico 5, constam os dados dos colaboradores participantes da pesquisa 

em relação ao cargo ou função que exercem.  

 

Gráfico 5 - Cargo ou Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os dados coletados e ilustrados no Gráfico 5 passam as informações que se 

referem a todas as funções existentes no setor em que a pesquisa foi realizada.  

O gráfico 5 revela que,  dos participantes da pesquisa, 2,22% exercem a 

função de condutor; 15,55% são ajudante de produção; 16,66% exercem a função 

de operadores de produção I; 14,44%, operador de produção II; 35,55%, operador 

de produção de produção III; 5,55%, operador de produção IV; e 10% são 

operadores de produção V.  

Observa-se que os operadores de produção vão crescendo em sua função na 

escala de operador I a V, conforme suas habilidades, desenvolvimento e tempo de 

empresa, como também oportuniza a troca de função dentro da organização. Essa 

atitude pode ser interpretada como uma ação benéfica, com intuito de aproveitar as 

competências dos colaboradores em diferentes atividades, bem como aumenta o 

grau de satisfação. 
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No Gráfico 6, encontram-se dados sobre o tempo que os colaboradores 

encontram-se desempenhando a função que exercem no momento da coleta de 

dados. 

 

Gráfico 6 - Tempo na Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Observa-se a coerência destas informações com aquelas relacionadas com o 

tempo de empresa e tempo na função. No que se refere aos colaboradores com 

mais tempo de empresa, o qual os dados comparando podemos perceber que os 

mesmo crescem em sua função, o que nos indica que a empresa da oportunidade 

de crescimento e retém seus colaboradores.  

Quanto ao tempo de função, observou-se que 27,77% dos entrevistados 

estão há até um ano no cargo atual, 45,55%, de um a cinco anos e 7,77%, de cinco 

há dez anos. E 18,88%, há mais de 20 anos o que se relaciona com o gráfico 5, 

onde, mais uma vez, conforme a assessora de recursos humanos informou sobre a 

retenção da mão de obra, esses colaboradores com mais de 20 anos ingressaram 

na empresa na função I e, conforme seu desenvolvimento profissional e promoções 

oferecidas pela empresa, foram crescendo gradualmente em sua função, na escala 

de I  a V. 

O Gráfico 7, demonstra o nível de escolaridade dos colaboradores 

respondentes.  
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Gráfico 7 - Nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

No que se refere ao grau de escolaridade dos colaboradores, prevalece o 

ensino médio, com 67%; ensino médio incompleto, 9%; graduação incompleta, 13%; 

graduação completa, 8%; especialização, 3%. Os dados demostram que a grande 

maioria dos colaboradores possui grau de instrução e que, na atualidade, as 

pessoas estão estudando mais, tendo em vista as exigências para se conseguir um 

bom trabalho no mercado competitivo.  

No Gráfico 8 encontram-se os dados sobre o nível em que os colaboradores 

buscam cursos específicos para o exercício de seu trabalho atualmente. 

 

Gráfico 8 - Possui curso técnico para a área em que atua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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A partir dos dados sobre se os colaboradores possuem curso técnico para 

área em que atuam na empresa, foi percebido que mais da metade possui, sendo 

67% possuidores de cursos, e 33% responderam que não possuem. Pode-se 

concluir que os colaboradores estão em busca de conhecimento e especialização 

para área que atuam, principalmente por se tratar de uma mão de obra 

especializada, onde buscam conhecimento para melhor desenvolver suas 

atividades.  

No gráfico 9 constam informações sobre se os possuidores de cursos para 

área em que trabalham foi a empresa que os oportunizou.  

 

Gráfico 9 - Foi empresa que oportunizou que você fizesse o curso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Questionados sobre se foi a empresa que oportunizou o curso, percebe-se 

que para maioria dos colaboradores foi a empresa que disponibilizou de curso, 

sendo 93%; e apenas para 7% não foi a empresa que o disponibilizou.  

Isso mostra claramente que a empresa se preocupa e investe nos seus 

colaboradores. Essa realidade também denota que preocupação da empresa com 

processos de melhorias.   

No Gráfico 10 encontram-se dados sobre a renumeração dos colaboradores 

da área pesquisada. 
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Gráfico 10 - Renumeração mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Sobre a renumeração dos colaboradores da organização, percebe-se, a partir 

do Gráfico 10, que, 2% ganham de 800 até 1000; 42% ganham de 1000 a 2000; 

38% destes ganham 2000 até 3000; 16%, de 3000 a 4000; e 2%; ganham acima de 

4000. 

Percebe-se, em comparação com o gráfico 5 e 6, que os colaboradores 

possuem plano de carreira em suas funções e que, conforme seu desenvolvimento, 

vão aumentando sua escala e também o salário, o qual motiva os colaboradores a 

sempre darem seu melhor no trabalho.  

No Gráfico 11 encontram-se dados sobre se os colaboradores gostariam de 

ter outra função dentro da organização.  
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Gráfico 11 - Gostaria de mudar de função na empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Questionados sobre se gostariam de mudar de função da empresa, vê-se, no 

Gráfico 11, que 76% dos colaboradores responderam que não querem mudar de 

função na empresa, que gostam do atual cargo que exercem; e apenas 24% 

gostariam de mudar de função.  

Os dados deixam claro que a maioria dos colaboradores gosta do que fazem 

e não trocariam sua função, sentem-se satisfeitos. Os que responderam que 

gostariam são aqueles que aguardam por uma oportunidade de crescimento.  

Conforme a análise da pergunta feita no Gráfico 5, são os colaboradores alocados 

na função I, os quais estão aguardando oportunidade de mudar sua função dentro 

da empresa.  

Procurou-se saber dos respondentes a respeito das técnicas utilizadas no seu 

processo de recrutamento ao serem admitidos na empresa. Os dados são 

apresentados no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Como você teve acesso ao processo para entrar na empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Segundo os dados do gráfico, mesmo em meio a várias possibilidades de 

recrutamento na organização, foram detectadas três principais, conforme pode-se 

observar no gráfico 12.  

As principais técnicas utilizadas no processo de recrutamento da organização 

são: 80% curriculum vitae; 16,7% indicação de colaboradores, 3,3% eram 

temporários e, após o vencimento do contrato temporário, foram contratados.  

Observa-se que o curriculum vitae é a técnica mais utilizada pela 

organização, sendo a principal forma de ingresso na empresa. Essa medida 

possibilita, de início, já saber informações sobre o colaborador, tornando-se uma 

forma eficiente de contratação. 

No Gráfico 13 encontram-se dados sobre como os colaboradores avaliam o 

processo de recrutamento e seleção utilizado pela empresa. 
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Gráfico 13 - Como você avalia o processo de recrutamento realizado pela empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os colaboradores foram solicitados a avaliarem se o processo de 

recrutamento e seleção é satisfatório numa escala de ótimo a ruim. Diante disso 

obtiveram-se os seguintes dados: 3,3% para ruim; 20% para regular; 50% para bom; 

e 26,7% ótimo. Os dados revelam um alto grau de aceitação e satisfação do 

processo adotado pela empresa, sendo este de 76,7%. 

A organização, nos últimos dois anos, implantou melhorias no processo de 

recrutamento e seleção, sendo este um método reconhecido pelos colaboradores, 

que identificam a organização como um bom ambiente de trabalho.  

No Gráfico 14 apresenta-se a percepção dos colaboradores sobre as técnicas 

utilizadas no processo ao ser admitido pela empresa. 
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Gráfico 14 - Técnicas utilizadas no processo de seleção dos respondentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Com relação às técnicas de seleção, segundo o Gráfico 14, sendo que os 

respondentes podiam assinalar mais de uma resposta, observa-se que 100% 

utilizaram a entrevista; 37,8%, testes psicológicos; e 64,4% passaram por testes de 

conhecimento e de capacidade; 1,1% por dinâmica; 1,1% passaram por entrevista 

coletiva; e 1,1%, outros.  

A entrevista mostra o maior percentual (100%), visto que representa uma 

ferramenta que obtém informações sobre o candidato e para realização de análises 

comportamentais.  

Já a etapa de provas práticas (64,4%), e testes psicológicos (37,8%), 

proporcionam a análise de conhecimentos específicos e experiências adquiridas, 

tendo maior apropriação quando analisadas em conjunto.  

No Gráfico 15, procurou-se, também, saber dos colaboradores da empresa se 

já tinham experiência profissional de outras empresas no cargo que ocupam. 
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Gráfico 15 - Você já tinha experiência em outras empresas para o cargo que ocupa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Segundo os dados contidos no Gráfico 15, a grande maioria dos 

respondentes, 76% respondeu ter experiência adquirida em outras empresas; 

enquanto 24% declaram não possuir experiência. 

Conclui-se que a empresa também abre portas para colaboradores sem 

experiência, principalmente os mais jovens, que estão ingressando no mercado de 

trabalho. Ressaltando o que a assessora de RH da empresa comentou que a 

empresa valoriza, no processo seletivo, o perfil do candidato, não somente a 

experiência, ficando claro que quando se pode unir a experiência do colaborador 

com o perfil adequado tem-se um colaborador ótimo.  

Para verificar se o colaborador acredita que a experiência foi determinante 

para que fosse contratado pela empresa constam os dados no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Você acredita que sua experiência foi determinante para que a empresa o(a) 

contratasse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Constatou-se que 77% acreditam que sim; e 23% acreditam que não.  

Percebe-se que a maioria dos colaboradores já possuía algum tipo de experiência 

em outras empresas, sendo esta direta ou indireta ao processo e os mesmos 

acreditam que sua contratação pela empresa atual foi decorrente dessa experiência. 

Este aspecto representa que a organização pesquisada considera a atuação 

profissional em outra empresa. 

Já os demais não possuíam nenhum tipo de experiência, que, conforme os 

Gráficos 3 e 5, são aqueles colaboradores mais jovens, ficando claro que a empresa 

também dá oportunidade para aqueles que estão iniciando no mercado de trabalho.  

No Quadro 2 é apresentado o nível de satisfação dos colaboradores sobre o 

cargo que ocupam dentro da organização. 

 

Quadro 2 - Nível de satisfação sobre o trabalho 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Nível em que o cargo que ocupa 
permite utilizar suas competências 
profissionais 

27,77% 60% 12,22% 0% 0% 

Média da percepção dos 
colaboradores Satisfação 87,77% 12,22% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

77% 

23% 

Sim Não
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Sobre a avaliação de suas competências profissionais, 88,77% sentem-se 

satisfeitos; 12,22%, regular. Isso mostra que a maioria está satisfeita com suas 

competências profissionais, e que o cargo que ocupam permite utilizar dessas 

competências.  

O Quadro 3 contém dados sobre avaliação do nível de satisfação sobre o 

modelo de gestão adotado pela empresa.   

 

Quadro 3 - Modelo de gestão 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Modelo de gestão de pessoas 
(contratação, integração, treinamento 
e benefício). 

26,66% 60% 12,22% 1,11% 0% 

Total da percepção dos 
colaboradores Satisfação 86,66% 

Regular 
12,22% 

Insatisfação 1,11% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Sobre o modelo de gestão de pessoas, 86,66% sentem-se satisfeitos; 

12,22%, regular; e apenas 1,11%, insatisfeito. Isso mostra que a maioria está 

satisfeita com o modelo de gestão da empresa. Conclui-se que os colaboradores 

reconhecem o modelo de gestão adotado pela empresa. No momento da 

contratação e integração são repassadas às diretrizes, políticas e práticas adotadas 

pela empresa.   

 
Quadro 4 - Nível de satisfação pessoal e profissional 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Nível de satisfação e realização 
PROFISSIONAL na empresa. 

37,77% 47,77% 12,22% 2,22% 0% 

Nível de satisfação e realização 
PESSOAL por trabalhar na empresa. 

45,55% 46,66% 7,77% 0% 0% 

Total das respostas 83,32% 94,43% 19,99% 2,22% 0% 

Média das respostas 41,66% 47,21% 9,99% 1,11% 0 

Total da percepção dos colaboradores Satisfação 88,87% 
Regular 
9,99% 

Insatisfação 1,11% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Sobre a avaliação do nível de satisfação profissional e pessoal por fazer parte 

do quadro de colaboradores da empresa, os dados mostram resultado positivo, 
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88,87% encontram-se satisfeitos; 9,99%, regular; e 1,11%, encontram-se 

insatisfeitos. 

Esses dados mostram que a empresa mantém seus colaboradores motivados 

e que eles se sentem realizados fazerem parte da organização. Tais percepções 

elucidadas asseguram a confiabilidade dos colaboradores tanto profissional como 

pessoal, comprovando que a metodologia utilizada favorece o crescimento e 

reconhecimento dos colaboradores.   

No Quadro 5 encontram-se dados sobre a avaliação do treinamento realizado 

pelos colaboradores ao ingressar na organização e sobre o nível de informação que 

é repassado aos colaboradores quando contratados.  

 

Quadro 5 - Nível de satisfação da integração e informação sobre direitos e benefícios 

 
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Processo de TIB (treinamento de 
integração básico)? 

15,55% 68,88% 12,22% 3,33% 0% 

Nível em que, após ser contratado(a), 
a empresa  informou sobre direitos e 
deveres, benefícios e plano de 
carreira. 

33,33% 55,55% 8,88% 2,22% 0% 

Total das respostas 48,88% 124,43% 21,1% 5,55% 0% 

Média das respostas 24,44% 62,21% 10,55% 2,77% 0% 

Total da percepção dos colaboradores Satisfação 86,65% 
Regular 
10,55% 

Insatisfação 2,77% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Questionados sobre o TIB (Treinamento de Integração Básico) fornecido pela 

empresa e sobre o nível em que, após serem contratados foram informados sobre 

seus direitos, benefícios e plano de carreira, obtiveram-se resultados positivos, 

86,65% sentem-se satisfeitos; 10,55%, regular; e apenas 2,77% insatisfeito.  

As respostas obtidas permite observar que os critérios adotados pela 

empresa satisfazem seus colaboradores. Como já citado no Quadro 3, sobre o 

modelo de gestão, conclui-se que a empresa é transparente a respeito dos seus 

benefícios, deveres e plano de carreira, bem como também o processo de 

integração e os treinamentos oferecidos pela empresa, deixando os colaboradores 

satisfeitos com a organização.  
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O Quadro 6 contém dados sobre o nível em que os colaboradores sentem-se 

seguros na empresa. 

 

Quadro 6 - Nível de segurança no emprego 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Nível quanto à garantia de emprego no 
cargo que ocupa na empresa. 

22,22% 63,33% 13,33% 1,11% 0% 

Total da percepção dos colaboradores Satisfeito 85,55% 
Regular 
13,33% 

Insatisfeito 1,11% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Questionados sobre se-sentem seguros quanto à garantia de emprego no 

cargo em que ocupam, dos colaboradores 85,55% responderam como sim, que se-

sentem seguros; 13,33%, como regular; e apenas 1,11% responderam 

negativamente. Percebe-se, com os dados obtidos, que a empresa passa segurança 

aos colaboradores quanto à garantia que eles têm no emprego, além de trazer 

segurança retém seus colaboradores.  

De acordo com o referencial teórico deste trabalho, a retenção de talentos 

deve ser fazer parte das políticas e práticas adotadas no processo, visando o melhor 

desenvolvimento pessoal e crescimento da organização.  

 

Quadro 7 - Nível de satisfação dos treinamentos 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Nível de satisfação em relação a 
treinamentos recebidos para melhor 
realizar seu trabalho. 

33,33% 55,55% 8,88% 2,22% 0% 

Total da percepção dos colaboradores Satisfeito 88,88% 
Regular 
8,88% 

Insatisfeito 2,22% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Sobre a avaliação de satisfação dos treinamentos recebidos para realizar seu 

trabalho, a maioria dos colaboradores também respondem positivamente, 88,88% 

avaliam satisfatório; 8,88% regular; e apenas 2,22%, como insatisfeitos com o 

treinamento.  

Fica claro que os colaboradores estão satisfeitos com os treinamentos que 

recebem da empresa para realizar seu trabalho. Como visto neste trabalho, a 

organização é de suma importância a oportunidade que disponibiliza de treinamento 
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a seus colaboradores, visando melhor desempenho nas atividades e na retenção de 

talentos.  

Realizou-se, ainda, uma pergunta aberta para que os colaboradores 

expressassem alguma crítica ou sugestão ao processo de recrutamento e seleção 

da empresa. 

Dos respondentes, 57,77% preferiram não responder; 10% responderam não 

ter sugestão nem crítica sobre o processo; 12,22% relatam que o processo está 

ótimo; 1,11% deixam como sugestão a aplicação de mais treinamento aos 

colaboradores após a contratação.  

Os demais 18,88% relatam que o processo melhorou muito nos últimos dois 

anos, que de todas as empresas, a organização está de parabéns, e dão algumas 

sugestões como a que se refere ao processo de recrutamento e seleção: o adotado 

pela empresa é bem explicado e específico, de modo que todos possam entender a 

política da empresa, que é um processo que leva em consideração a capacidade de 

a pessoa desempenhar a função para a qual é selecionada. 

Há sugestões sobre a participação maior das pessoas responsáveis pelo 

setor, que precisa rever os conceitos de avaliação de provas para os cargos, ter 

mais transparência no processo na parte que se refere aos pontos em que se avalia 

o colaborador a entrar na empresa.  

Também sugere-se que antes de mexer no setor ou na parte de maquinário, 

ouvir a opinião dos colaboradores, que a empresa deve olhar com mais carinho 

quem está há mais tempo na empresa e que possuem mais experiência.  

Sugere-se ainda estabelecer idade mínima para entrar na empresa, porque 

há uma leva de funcionários muito novos e com pouca experiência, com algumas 

atitudes não muito condizentes com o perfil da empresa, tendo alguns atos 

inseguros.   

Sugerem também que o processo deve continuar assim, porque está ótimo, 

que em relação às provas é muito justo, pois podem rever suas capacidades 

pessoais e profissionais. E que o método adotado coloca o colaborador na função 

mais adequada ao perfil, de acordo com o potencial do colaborador. 

Os colaboradores observam ainda que é preciso levar em consideração a 

experiência para algumas funções, pois estas podem ser determinantes para o 

sucesso do processo produtivo, bem como para a motivação dos funcionários no 

que se refere a investir em cursos, formações, especializações.  
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Outra sugestão é em relação a um profissional de psicologia avaliar uma 

pessoa no dia da entrevista, sendo que a pessoa pode não estar num bom dia, isso, 

na visão deles, não é certo.  

 

2.3.3.1 Entrevista com os supervisores  

 

Atualmente o setor da pesquisa conta com três supervisores, estes foram 

questionados sobre como eles veem o processo de recrutamento e seleção na 

empresa. Estes ressaltam que é um processo justo, que oportuniza o crescimento e 

desenvolvimento dos colaboradores, pois avalia o perfil de acordo com a vaga. 

Dizem também que esta é uma ferramenta muito importante de gestão, e que visa 

escolher o melhor candidato.  

Os supervisores foram questionados sobre, se quando abre uma vaga na 

empresa, se acompanham a seleção. Eles responderam que sim, principalmente na 

fase final da seleção. Confirma-se a relação entre o RH e a todos os supervisores, 

pois todos responderam positivamente que é muito boa a melhor relação possível. 

Sobre se os candidatos superaram as expectativas esperadas para o cargo, 

os supervisores responderam que não existe grande oferta de mão de obra, e que 

geralmente é acertada a escolha do candidato. Dizem que durante a dinâmica que 

eles participam, percebe-se  claramente a interatividade dos candidatos, porém para 

algumas vagas ainda há falta de preparo de alguns no que se refere ao perfil que se 

busca, que é o da proatividade, iniciativa etc.  

Proatividade, segundo Chiavenato (2009 p. 66-67),  

 

O homem proativo o comportamento das pessoas é orientado para a 
satisfação de suas necessidades pessoais e para o alcance de seus 
objetivos e aspirações. De modo geral, o comportamento nas organizações 
é determinado tanto pelas práticas organizacionais como pelo 
comportamento proativo (orientado para objetivos pessoais) dos 
participantes da organização.  

 

Quando questionados sobre o retorno que têm quando abre uma vaga, ficou 

claro que sim, que os supervisores sempre têm um rápido feedback do RH. Sobre 

dicas de melhorias, os mesmos dizem que não têm nenhuma, que o processo deve 

se manter como está. Apenas que quando acontece recrutamento interno, deveria 
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repensar uma melhor maneira para avaliar aqueles que estão a mais tempo na 

empresa dos que o que possui menos tempo.  

Sobre o treinamento voltado à liderança que a empresa disponibiliza e sobre 

a diferença em suas ações depois do treinamento, os supervisores responderam 

que sim, cada vez mais se busca cativar e envolver os colaboradores para que 

notem a importância do seu trabalho no processo como um todo. Dizem que tudo 

que aprenderam foi durante a experiência na carreira, o que os leva a aplicarem as 

técnicas de gestão no dia a dia, tornando-se mais assertivos nas decisões.  

Segundo Dutra (2007, p. 1-2), assertividade é, 

 

Lidar com os confrontos com mais facilidade e satisfação; sentir-se menos 
estressado; adquirir maior confiança; agir com mais tato; melhorar a imagem 
e credibilidade; expressar seu desacordo de modo convincente, mas sem 
prejudicar o relacionamento; resistir às tentativas de manipulação, ameaças, 
chantagem emocional, bajulação, etc; sentir-se melhor e fazer com que os 
outros se sintam melhor também. 

 

O autor ainda conclui que assertividade promove desenvolvimentos 

importantes como: 

 

Desenvolver autoestima, a autoconfiança e a segurança pessoal; 
Desenvolver a empatia e ser capaz de perceber os seus próprios direitos e 
os dos outros; Desenvolver a capacidade de argumentação e a habilidade 
de comunicação clara e objetiva; Desenvolver a coragem para correr riscos 
calculados e Ter conhecimentos mínimos necessários e opiniões próprias 
sobre os fatos (DUTRA, 2007, p. 1). 

 

Sobre sugestões para o processo de recrutamento e seleção, os supervisores 

responderam que o processo acontece de maneira transparente, buscando sempre 

o perfil ideal para cada cargo. Quando consegue atender os requisitos necessários, 

a empresa tem um colaborador realizado profissionalmente, dando sempre o seu 

melhor, sendo esse o melhor caminho, e enfatizam que o processo de recrutamento 

e seleção é um dos melhores que a organização já implantou durante sua existência 

e que, com pequenos ajustes, vai ficar excelente. 
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2.3.4 Avaliação do Nível de Excelência dos Métodos Utilizados pela Empresa para 

Recrutar e Selecionar Pessoas 

 

O terceiro e último objetivo específico dessa pesquisa foi de avaliar o nível de 

excelência dos métodos utilizados pela empresa para recrutar e selecionar pessoas, 

os 90 questionários aplicados para obter as informações necessárias das 

percepções de funcionários e três supervisores em relação ao processo de 

recrutamento e seleção, levantaram dados visando identificar um modelo tido como 

de excelência. O questionário foi aplicado aos colaboradores da produção da 

máquina três e quatro e da central de aparas.  

As respostas obtidas permitem observar que os colaboradores identificam 

com clareza os propósitos da empresa no sentido de recrutar e selecionar pessoas. 

Além disso, verifica-se que consideram estes critérios positivos e favoráveis para a 

sua carreira profissional. 

Segundo Pontes (2004, p. 14), “planejar recrutar e selecionar pessoas 

competentes são partes vitais do programa de gestão de pessoas para o sucesso 

das organizações”.  

Percebe-se que a empresa em estudo condiz com a teoria, pois seu setor de 

RH é estratégico e tem como principal objetivo agregar valor à organização e às 

pessoas, sendo esta uma atividade de grande importância para todos os envolvidos.   

Segundo Pontes (2004), para atrair e reter talentos, a empresa deve manter 

um clima de trabalho sadio, motivador, voltado ao progresso, de contínuo 

desenvolvimento das pessoas, reconhecendo as que fazem a diferença.  Conforme 

o autor relata, percebe-se que, na empresa em estudo, adota-se uma prática que  

não apenas retém talentos, mas que se preocupa em sempre se ajustar com a 

realidade. Assim, os colaboradores possuem crescimento na sua função, de uma 

escala de operador I a V, ou mesmo trocando a função conforme seu desempenho.  

Durante a pesquisa, percebeu-se o clima bom em que os colaboradores 

trabalham, reconhecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento 

ofertados pela empresa.  

De acordo com Chiavenato (2006, p. 77), “técnicas de recrutamento são 

métodos através dos quais a organização aborda e divulga a existência de uma 

oportunidade de trabalho junto às fontes de recursos humanos mais adequadas”.  
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A empresa em estudo adota como política de gestão de pessoas as principais 

formas de recrutamento. Primeiramente, quando abre uma vaga, dão oportunidade 

para os próprios colaboradores participarem, só é aberto o processo externamente 

quando não se encontram pessoas capacitadas dentro da organização.  

Percebe-se, com a pesquisa, que o processo utilizado pela empresa 

proporciona resultados positivos. Considera-se o RH como o canal de comunicação 

e meio de interação entre as áreas estratégicas e operacionais da empresa, para 

garantir a contratação de pessoas certas. Além disso, ainda a empresa tem um 

baixo índice de rotatividade. Observa-se que existe uma gestão participativa dos 

gestores e supervisores na tomada de decisões junto ao setor de recursos humanos. 

As pessoas são fundamentais para o sucesso das organizações. “Atrair e 

manter talentos é o grande desafio da administração de pessoas” (PONTES 2004, p. 

30). Durante a pesquisa, percebe-se que a organização retém seus colaboradores. 

A grande maioria dos respondentes possui anos de empresa, o que oportuniza o 

crescimento profissional. Assim os colaboradores se sentem reconhecidos pela 

organização.  

Segundo Gil (2014, p. 201), “o mundo cada vez mais competitivo dos 

negócios exige altos níveis de motivação das pessoas”. Percebe-se que na empresa 

os colaboradores trabalham motivados. Durante a pesquisa, os mesmos relatavam 

que eram apaixonados pelo seu trabalho e que se sentiam realizados na empresa, 

onde se sentem bem no que fazem e a relação entre eles é sadia e de amizade.  

“Empregados motivados para realizar seu trabalho, tanto individualmente como em 

grupo, tendem a proporcionar melhores resultados” (GIL, 2014, p. 201).  

Para Gil (2014, p. 19), “os novos tempos estão a exigir novos modelos de 

gestão e, consequentemente, novas formas de conduzir os interesses da 

organização e das pessoas”. A empresa esta sempre em busca de melhorias no 

processo. Em conversa informal com a assessora de RH relatou que, nos dois 

últimos anos o processo se tornou muito redondo e completo. Percebe-se que o 

processo de gestão de pessoas tornou-se bastante complexo e estruturado, onde as 

pessoas passaram a ser foco no planejamento estratégico da empresa. 

Segundo Gil (2001), as mudanças costumam determinar não apenas o 

aperfeiçoamento tecnológico das máquinas e equipamentos nas organizações, mas, 

também influenciam diretamente no comportamento dos seus colaboradores.  
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Percebe-se que a empresa se preocupa em sempre manter os candidatos 

informados sobre o processo de que estão participando. Isso demonstra que os 

responsáveis pela gestão de pessoas se preocupam com os candidatos, avisando-

os com antecedência sobre o processo de seleção, oferecendo tempo para se 

prepararem de modo a apresentar um bom desempenho.  

A pesquisa mostra que a empresa em estudo adota as técnicas de entrevista, 

testes psicológicos, e provas para avaliação dos candidatos. Segundo Gil (2001, p. 

101), “a entrevista é reconhecida hoje como um dos instrumentos mais uteis 

instrumentos de que se dispõe para a seleção de pessoal”. Sobre as provas, Pontes 

(2004, p. 151) diz que, “visam avaliar o grau de conhecimentos e habilidades dos 

candidatos adquiridos por intermédio do estudo ou da pratica”. Já os testes 

psicológicos “visam avaliar as características individuais do candidato em relação 

aos requisitos do cargo” (PONTES, 2004, p. 153).  

A empresa utiliza, na prática, desse conceito. Durante a pesquisa, os 

colaboradores com mais tempo de empresa acompanharam o crescimento da 

organização desde maquinário à parte de gestão. Os colaboradores comentaram 

que o processo mudou muito com o avanço tecnológico. Foram implantadas novas 

máquinas e disponibilizados cursos para os colaboradores conduzir as mesmas. 

Isso motiva os colaboradores, que se sentem prestigiados pelo que fazem. Segundo 

Gil (2014, p. 202), “a motivação pode ser entendida como o principal combustível 

para a produtividade da empresa”.  
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3 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as práticas e políticas de recrutamento e 

seleção com vistas a avaliar um modelo tido como de excelência, em uma empresa 

de grande porte, situada na cidade de Fraiburgo/SC. A partir da proposta de 

pesquisa desse trabalho apresentam-se as conclusões a que se chegou ao analisar 

as percepções e satisfação dos colaboradores sobre o processo de recrutamento e 

seleção adotados pela empresa.  

Para alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, organizam-se alguns objetivos 

específicos, sendo estes: identificar as diretrizes e ferramentas do processo de 

recrutamento e seleção adotados pela empresa; avaliar o nível de conhecimento e 

as percepções dos colaboradores sobre o processo de recrutamento e seleção; e 

avaliar o nível de excelência dos métodos utilizados pela empresa para recrutar e 

selecionar pessoas. 

O primeiro objetivo específico tratou de descrever as ferramentas e técnicas 

utilizadas pela empresa, identificando as diretrizes. Para atingir esse objetivo foi 

aplicada uma entrevista semiestruturada com a assessora de RH da empresa, 

questionando sobre as técnicas e as políticas que a empresa adota para recrutar e 

selecionar pessoas.  Chega-se à conclusão que a prática adotada pela organização 

é estratégica e estruturada, visando melhoria das práticas e políticas do processo de 

recrutamento e seleção, que visa o crescimento da organização e satisfação de 

pessoal.   

O segundo objetivo específico levantou dados para análise do recrutamento e 

seleção. Para o levantamento dos dados, foi aplicada uma pesquisa com os 

colaboradores da área de produção, sendo estes da máquina três e quatro e da 

central de aparas e uma entrevista com os três supervisores da produção. Chegou-

se à conclusão de que os colaboradores reconhecem e aprovam o modelo adotado 

pela empresa, e que os supervisores acompanham trabalho da área de recursos 

humanos.   

O terceiro objetivo específico tratou de um levantamento no geral da 

avaliação do nível de excelência dos métodos utilizados pela empresa para recrutar 

e selecionar pessoas, confrontando teoria e prática. Conclui-se que o método tem 

resultado positivo certificando-se um modelo de excelência.  A análise dos dados 
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permitiu afirmar que a empresa se preocupa com as pessoas e que mantém 

estratégias para reter talentos na organização.  

Ao concluir as análises dos indicadores, trabalhou-se no terceiro objetivo 

específico, que tratou da constatação sobre o modelo tido como de excelência. Seu 

estudo confirmou a evidência do modelo adotado pela empresa de maneira eficiente 

e eficaz. Conclui-se, ainda, que as técnicas de recrutamento e seleção adotados são 

bem-sucedidas. Dessa forma, a análise dos dados representa o alcance dos 

objetivos geral e específicos proposto no presente estudo.  Quanto ao problema de 

pesquisa, o mesmo pôde ser respondido de maneira conclusiva, haja vista que foi 

possível respondê-lo à medida que os objetivos foram alcançados, confirmando o 

modelo de excelência adotado pela empresa.  

Para a acadêmica, essa pesquisa foi de extrema importância em sua 

formação devido à aquisição de novos conhecimentos, abrindo oportunidade de 

conhecer uma empresa de grande porte. Para a empresa, os resultados da pesquisa 

foram de suma importância, pois se tratou de um trabalho de avaliação do modelo 

que a empresa adota para gestão de pessoas, dando a oportunidade de a empresa 

conhecer a opinião de seus colaboradores sobre o recrutamento e seleção. Foi 

possível constatar que o recrutamento e a seleção estão realmente cumprindo a sua 

função. Dessa forma, considera-se que os objetivos propostos foram alcançados, 

respondendo ao problema de pesquisa de forma satisfatória. 

 

3.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Embora esse estudo tenha atingido seu objetivo, destacam-se alguns fatores 

limitantes constatados durante a produção da pesquisa.  

Inicialmente, percebeu-se que o fator tempo impossibilitou melhor 

planejamento e desenvolvimento do trabalho.  

O fato de a acadêmica ser inexperiente na condução de pesquisa prejudicou, 

porém foi compensada pelo acompanhamento pontual da orientadora deste 

trabalho.  

Outro fator limitante foram os resultados afetados pelo número de 

respondentes à pesquisa. O ideal seria que houvesse um tempo maior para a coleta 

de dados e fosse feito com todos os colaboradores da empresa.   
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Ampliação do estudo: Pesquisas a intenção de os colaboradores fazerem 

cursos técnicos.  
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APÊNDICE A - Questionário 

 
PERFIL DO PESQUISADO 

1. Gênero: 

(   ) Masculino         (   ) Feminino 
 

2. Faixa Etária: que 

(   ) 20 a 30            (   ) 31 a 40            (   ) 41 a 50              (   ) Acima de 50 anos 
 

3.Cargo ou Função: ______________________________________________ 
 

4. Tempo de Empresa:  

(   ) Menos de um ano    (   ) De 1 a 5 anos 

(   ) De 5 a 10 anos     (   ) De 10 a 20 anos 

(   ) Mais de 20 anos 
 

5. Tempo no atual Cargo/Função:  

(   ) Menos de um ano    (   ) De 1 a 5 anos 

(   ) De 5 a 10 anos     (   ) De 10 a 20 anos 

(   ) Mais de 20 anos 
 

6. Nível de Escolaridade: 

(   ) Ensino Médio incompleto   (   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Graduação Incompleta    (   ) Graduação Completa 

(   ) Especialização. Área:________________________________ 

Possui curso técnico para a área em que atua?           (   ) Sim       (   )Não 

Se sim, foi à empresa que oportunizou que você fizesse o curso?(   )Sim        (   )Não 
 

7. Remuneração Mensal. 

(   ) de 800 até 1000        (   ) de 1000 até 2000          (   ) de 2000 até 3000  

(   ) de 3000 até 4000         (   ) Acima de 4000 

Gostaria de mudar de função na empresa?  (   ) Sim    (    ) Não 

 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO 
Como você teve acesso ao processo para entrar na empresa?  
(   ) Curriculum Vitae. 
(   ) Indicação dos colaboradores. 
(   ) Empresas especializadas. 
(   ) Outros. Especificar: ____________________________________________ 
 
Como você avalia o processo de recrutamento realizado pela empresa? 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Assinale as técnicas utilizadas no processo de seleção quando você foi admitido(a) 
na empresa: 
(   ) Entrevista. 
(   ) Teste de aptidões (psicológicos). 
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(   ) Teste de conhecimento ou capacidade (provas) 
(   ) Outros. Especificar: 
 
Você já tinha experiência em outras empresas para o cargo que ocupa? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Se sim, você acredita que essa experiência foi determinante para que a empresa 
o(a) contratasse? 
(   ) Sim 
(   ) não 
 
Avalie o nível em que o cargo que você ocupa permite utilizar suas competências 
profissionais? 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Para você, o modelo de gestão de pessoas (contratação, integração, treinamento, 
benefícios) na empresa é: 
(   ) Ótimo             (   ) Bom             ( )Regular            ( ) Ruim            ( ) Péssimo     
 
Avalie seu nível de satisfação e realização PROFISSIONAL na empresa. 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Avalie seu nível de satisfação e realização PESSOAL por trabalhar na empresa. 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Como você avalia o processo de TIB (treinamento e integração básico)?  
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Avalie o nível em que, após ser contratado(a), a empresa lhe informou sobre seus 
direitos e deveres, benefícios e plano de carreira. 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Avalie o nível em que você se sente seguro(a) quanto à garantia de emprego no 
cargo que ocupa na empresa. 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 
Avalie seu nível de satisfação em relação a treinamentos recebidos para melhor 
realizar seu trabalho. 
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   )Regular   (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
 

Você teria sugestão, crítica e/ou elogio referente aos processos de 

recrutamento e seleção da empresa? 

R:  
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APÊNDICE B - Entrevista com Supervisores  

 

Nome  

Função: 

Tempo de empresa 

Grau de Escolaridade: 

1. Como você vê o processo de recrutamento e seleção na empresa?  

2. Quando abre uma vaga há acompanhamento seu no andamento da seleção? 

3. Os candidatos, em geral, superam as expectativas esperadas para o cargo? Você 

acredita ter uma explicação para isso?  

4. Há retorno imediato do setor de Rh quando abre uma vaga?  

5. Quais dicas de melhorias no processo você daria? 

6. Como é a relação entre você e o setor de RH? 

7. Você recebe (ou já recebeu) treinamentos voltados à liderança? Se sim, fale 

sobre as diferenças em suas ações depois do treinamento. 

8, Você teria sugestão, crítica e/ou elogio referente aos processos de recrutamento e 

seleção da empresa? 
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APÊNDICE C - Entrevista com Assessora de RH 

 

Nome  

Função 

Tempo de empresa 

Grau de Escolaridade 

1. Em sua opinião, qual a importância da área de RH/Gestão de Pessoas para uma 

organização? 

2. Vocês tem costume de receber currículos? Os candidatos são orientados a fazer 

cadastro em algum lugar? Se sim, como se dá esse processo? 

3. Para abertura de uma vaga, é montado um perfil de competências para o cargo? 

Há participação do gestor de área nesse processo? 

4. Qual é a media de tempo de duração do processo? Você poderia descrever, 

brevemente, o processo de recrutamento e seleção adotado pela empresa? Se 

quiser, pode utilizar-se de (desenhar) um fluxograma com as etapas. 

5. Por que a empresa acredita que os métodos empregados são suficientes e 

eficazes? Quais benefícios percebe em sua aplicação? 

6. Quais as técnicas utilizadas para os processos de recrutamento e seleção? Em 

sua opinião, quais os principais desafios enfrentados atualmente nos processos 

de recrutamento e seleção? 

7. Você poderia citar uma ação/estratégia que a empresa adotou ou pretende 

adotar para a retenção de talentos? 

8. Quais os critérios utilizados pela empresa para a escolha dos candidatos a 

vagas de emprego? 

9. Como você define as aptidões mínimas necessárias a cada cargo e como as 

observa/avalia em cada candidato?  

10. Considerando a hipótese de candidato satisfatório em quantidade superior ao 

número de vagas, quais critérios de desempate prevalecem? 

11. O que prevalece na hora da contratação: melhor currículo ou melhor 

desempenho na entrevista ou provas? Por quê? 

12. Como são elaboradas as provas para cada cargo?  

13. Como se constata a veracidade das informações contidas num currículo: 

Pedem-se declarações, certificados? Há contatos com as referências e últimos 

empregos? 
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14. Para cada vaga a ser preenchida, quantos candidatos devem ser entrevistados?  

15. Em que consiste o processo de recrutamento e seleção? Ou seja, quais fases o 

candidato passa desde a entrega do currículo até assumir efetivamente o cargo?  

16. Como são corrigidas as provas e os testes a que se submetem os candidatos? 

17. Há acompanhamento dos gestores de área no recrutamento e seleção? 

18. Os candidatos são comunicados sobre como está o processo? (divulgação de 

detalhes da posição; comunicação de resultados). 

19. Em sua opinião, de modo geral, qual será a tendência nas ações (considerando 

as diferentes gerações no mesmo ambiente organizacional) nos seguintes 

processos: 

Recrutamento e Seleção:   

Retenção de Mão de obra: 

Modelos de gestão: 

Gestão de conflitos: 

 


