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RESUMO 
Recrutamento e Seleção são fatores de extrema importância para as empresas, 
podendo influenciar nos resultados das organizações tanto positiva, quanto 
negativamente, dependendo somente dos talentos que estão sendo recrutados e 
selecionados. Para obter o sucesso nas contratações, é necessário utilizar alguns 
métodos existentes em Recrutamento e Seleção citados por alguns autores. O 
presente artigo abrange informações sobre a prática de recrutamento e seleção da 
empresa R. Pertile Cia Ltda, sobre a qual foi feito um estudo de caso, em que foram 
coletadas informações com a aplicação de um questionário em todos os 
colaboradores da organização, contendo perguntas relacionadas ao método de 
recrutamento e seleção utilizado na contratação de cada indivíduo. Assim, 
identificando fatores de relevância para certos cargos e funções. A pesquisa 
possibilitou uma análise da organização relacionada ao departamento de RH, 
levando-se a um diagnóstico preciso, identificando os possíveis fatores que 
necessitam de melhorias ou de algumas mudanças que poderão ser consideradas 
inovação para a empresa. 
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ABSTRACT 
Recruitment and Appointment of people and employees are important factors for the 
companies which can significantly influence in the results of the organizations. Its 
positive and negative results depend on the recruited talent and chosen team. In 
order to get success in the contraction of an employee, some reported methods of 
Recruitment and Appointment are required. The present article focuses into 
information concerning to recruitment and appointment procedures of the company 
R. Pertile Cia Ltda where a case study has been made. A questionnaire containing 
questions about the recruitment and appointment techniques applied in each 
individual employment. This has permitted to identify some important factors for 
certain positions and functions. It was also carried out an analysis into the 
organization, especially into the RH department. Due to this, deficient factors that 
should be improved or innovational assertions that should be provided are also 
considered. 
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1 INTRODUÇÃO 
As empresas estão sendo cobradas por melhores resultados, produtos com 

qualidade e valor agregado, por inovações e fatores considerados importantes para 
o sucesso da organização. Através desse cenário competitivo, torna-se necessário 
mudar a forma de recrutar e selecionar em algumas empresas, especialmente nas 
organizações de pequeno e médio porte. 

Para obter o sucesso desejado, as organizações precisam de pessoas certas, 
na quantidade e na hora certa, para isso, é preciso um sistema de recrutamento e 
seleção eficaz. 

O tema deste artigo é  “Gestão  de  Pessoas:  Recrutamento  e  Seleção”  e 
persegue a pegunta-problema “Qual a prática utilizada no recrutamento e seleção da 
empresa R. Pertile Cia Ltda para atender as necessidades de perfil e retenção de 
Recursos Humanos desejada?”.  

A primeira hipótese para verificação desta problemática está relacionada ao 
sistema utilizado para a atração de candidatos à vaga, que pode não estar 
compatível com o mercado quanto a salários e benefícios. Uma segunda hipótese 
analisada é o sistema de recrutamento que estão sendo utilizados para divulgação 
de vagas e outros, que não estão totalmente adequados, dificultando o processo de 
recrutamento e tornando-os mais lento. Uma última hipótese levantada é o método 
de seleção que está sendo aplicado aos candidatos, desde entrevistas até os testes 
utilizados pelo departamento de RH, que não estão sendo específicos para cada 
função e, muitas vezes, nem é feito um processo de seleção. 

O artigo tem como objetivo geral avaliar o processo de recrutamento e 
seleção da empresa R. Pertile Cia Ltda e apresentar sugestões de melhorias para a 
gestão de pessoas da organização. 

Já os objetivos específicos são: 1) Verificar se o processo de recrutamento 
está atingindo a atração de potenciais candidatos e se a política de RH da empresa 
relacionado à remuneração e benefícios contribui para a atração de candidatos; 2) 
Analisar se o modelo de seleção está compatível para identificar o perfil e 
proporcionar a retenção de pessoas. 

Essa pesquisa justifica-se por buscar solucionar os problemas que ocorrem 
no recrutamento e seleção da empresa R. Pertile Cia Ltda, avaliando juntamente a 
política atual que está sendo adotada pelo departamento de RH da organização. 

Um dos fatores que motivou a autora a escolher o tema focando o 
recrutamento e seleção é, realmente, a preocupação com a empresa e todo o corpo 
que a compõe. Como administradora, possui uma preocupação com esse tema que 
é de extrema importância para as organizações, onde a contratação de um potencial 
candidato e a política utilizada pela gestão de pessoas podem refletir positivamente 
nos resultados e obter melhores desempenhos, levando-a a reter profissionais 
capacitados e comprometidos com a empresa. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Conceitos de RH ou Gestão de Pessoas 

Atualmente, a área de RH vem crescendo rapidamente dentro das 
organizações e, conseqüentemente, está sendo um fator estratégico para as 
empresas. Alguns anos atrás, o departamento de RH dentro de uma organização 
resumia-se somente a algumas funções, hoje, o termo RH passou a ser Gestão de 



Pessoas. Drucker [1] reporta que a administração de pessoal teve início com a 
Primeira Guerra Mundial através de recrutamento, treinamento e pagamento de 
novos trabalhadores, que estavam envolvidos na produção de uma economia de 
guerra. 

A administração de recursos humanos (ARH) para Chiavenato [2] é um 
conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição 
gerencial relacionadas às pessoas ou RH. 

Para Certo e Peter [3] a função de RH é atrair, avaliar, motivar e manter os 
números e tipos de funcionários necessários para conduzir o negócio efetivamente. 
Tomado de forma coletiva, o conjunto de decisões relativo a essas questões é a 
estratégia de RH a empresa.  

Conforme autor Fischer [4] toda organização depende do desempenho 
humano para obter seu sucesso. Deste modo, pode-se entender que, gestão de 
pessoas é a maneira com que a empresa gerencia e orienta o comportamento do 
ser humano no trabalho. 
 
2.2 Conceitos de Recrutamento 
 

Para Chiavenato [5] recrutamento é um conjunto de procedimentos que visa 
atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 
organização. Pontes [6] define recrutamento como uma atração de mão-de-obra, na 
qual, uma empresa terá facilidade no recrutamento externo conforme for a sua 
imagem perante a sociedade. 

Para Araújo [7] recrutamento é o processo de identificação e atração de 
candidatos, no qual, entre estes, deverão ser escolhidos alguns para que, 
posteriormente, sejam contratados para o emprego. O recrutamento poderá ser feito 
através de três formas: 1) Recrutamento Interno; 2) Recrutamento Externo; e 3) 
Recrutamento Misto. 

Chiavenato [2] e Pontes [6] definem que, para o recrutamento interno, é o 
preenchimento de vagas através de promoção ou transferência de funcionários da 
organização e é uma valorização dos RH internos. Já para os autores Araújo [7] e 
Limongi-França e Arellano [8], o recrutamento é considerado interno quando a 
organização utiliza seus próprios recursos, ou seja, os próprios colaboradores.  

Sendo assim, observa-se que o recrutamento interno pode ser para a maioria 
das empresas, um meio mais viável de recrutamento, trazendo benefícios como 
redução no tempo para preencher a vaga, tornando-se favorável à organização em 
relação aos custos que é menor do que no recrutamento externo.  

Já para o recrutamento externo, segundo Limongi-França e Arellano [8] é a 
busca de candidatos no mercado externo ou em fontes específicas para o 
recrutamento da vaga. Para os autores, o recrutamento externo deve ser feito após 
avaliar as pessoas que já estão na organização para proporcionar expectativas 
positivas de carreira. 

Segundo Chiavenato [5] o recrutamento externo é a busca de candidatos que 
estão fora da organização atraídos pelas técnicas de recrutamento utilizadas. Já 
Pontes [6] comenta que é mais fácil contratar alguém já formado no mercado do que 
formar alguém dentro da empresa, mas ainda defende que, deve ser feita a opção 
pelo recrutamento interno para evitar transtornos morais. 



No recrutamento misto, para Chiavenato [5] afirma as empresas nunca 
utilizam somente um tipo de recrutamento. Assim, sempre que o indivíduo é 
deslocado para outra vaga existente na empresa, ocorre um recrutamento interno, o 
mesmo, deverá ser substituído por outro empregado, ou seja, o deslocamento 
produz uma vaga que precisa ser preenchida por um recrutamento externo. 

 
2.3 O Desafio de Atrair e Reter Talentos 
 

Atualmente as empresas preocupam-se em atrair potenciais candidatos e 
reter talentos para garantir profissionais que fazem a diferença, que tenham idéias 
relevantes para que a organização possa prosperar, ou seja, necessitam hoje, de 
pessoas inovadoras, colaboradores dinâmicos e bem formados. Para Pontes [6] é 
fundamental para a empresa atrair e reter talentos que, além de programas de 
gestão de pessoas moderno, a empresa possua um clima de trabalho sadio, 
motivado, voltado ao desenvolvimento de pessoas e que reconheçam as que fazem 
diferenças, ter um plano de RH capaz atrair e reter pessoal na organização 
relacionados a alguns fatores como: Visão e Missão, Estratégias organizacionais 
definidas, Clima Organizacional, Informações Adequadas, Programas de Qualidade, 
Treinamento e Desenvolvimento, Carreira, Salário, Benefícios, Avaliação de 
Resultados, Acompanhamento Individual, Participação nos Resultados, Opção por 
Ações, Qualidade de Vida, Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
2.4 Análise e descrição de Cargos 

 
Para Chiavenato [2]  descrição e análise de cargos constituem o 

levantamento do conteúdo do cargo e dos requisitos necessários que o cargo exige 
do ocupante. Já conforme Pontes [6], a análise de cargos é um estudo das 
responsabilidades e atribuições do cargo, sendo das análises obtidas às descrições 
e especificações do cargo. 

Araújo [7] concorda com o que o autor Chiavenato [2] diz sobre a definição de 
descrição e análise de cargos. Para este último, as etapas para desenvolver esse 
instrumento do recrutamento e seleção são: coleta de dados, descrição e 
especificações do cargo, classificação e elaboração do catálogo de cargos. 

 
2.5 Seleção de Pessoal 
 

Conforme Chiavenato [5] a seleção de pessoas vem logo depois do 
recrutamento, sendo uma atividade de escolha, de opção e decisão, de filtragem de 
entrada, de classificação tornando-se restritiva. 

Pontes [6] concorda com a definição prestada por Lobos. Acredita que o 
processo de administração de RH busca satisfazer as necessidades de RH, 
selecionando e escolhendo os candidatos capazes de ocupar determinados cargos 
dentro da organização. 

Para Araújo[7], selecionar é buscar aquele que mais está adequado com a 
realidade e demanda da empresa. Limongi-França e Arellano [8] definem a seleção 
de pessoal como a escolha da pessoa que está mais adequada para a organização 
através de todos os resultados, sendo por meio de instrumentos de análise variados, 
avaliação e comparação de dados. Para os autores também é de extrema 



importância ter conhecimento de aspectos que estão relacionados à personalidade 
do indivíduo.  

Para Chiavenato [5] após obter as informações do cargo a ser preenchido, 
devem-se escolher as técnicas de seleção mais adequada para a escolha do 
candidato. O autor relata que as técnicas podem ser classificadas em cinco grupos: 
entrevistas de seleção, provas de conhecimento ou capacidade, testes 
psicométricos, testes de personalidade e técnicas de simulação.  

O processo de seleção inicia-se com uma triagem dos candidatos recrutados, 
na segunda etapa, são aplicados testes de conhecimentos exigidos pelo cargo, na 
terceira etapa é feita a entrevista de seleção realizada pela área de RH com o 
objetivo de analisar a qualificação, o potencial e a motivação do candidato ao cargo 
[6]. Os candidatos aprovados na entrevista deverão passar por uma entrevista 
técnica que é conduzida pelo requisitante da área para avaliar se o candidato possui 
as qualificações necessárias para ocupar o cargo.  

A entrevista é considerada pelos autores Limongi-França e Arellano (2002) o 
instrumento mais importante no processo de seleção de pessoal e deve ser 
realizada por questões semi-estruturadas. Conforme Weiss (1992) apud Limongi-
França e Arellano [8] a entrevista deverá conter quatro estágios: abertura, pesquisa, 
troca (abertura para o candidato tirar dúvidas) e fechamento.  

As provas de conhecimento podem ser gerais, que buscam avaliar o grau 
cultural do candidato, ou específico, cujo objetivo é avaliar os conhecimentos 
profissionais necessários para o desempenho da função. Ambos os testes, devem 
ser elaborados e analisados dentro da empresa para evitar a eliminação de bons 
candidatos [8]. 

Para Pontes [6] os testes de conhecimento ou de capacidade podem medir o 
grau de conhecimento e habilidades do candidato, e, devem ser tomados alguns 
cuidados na elaboração do teste como: colocar frases curtas, não deve ter duplo 
sentido e evitar numero grande de títulos. Os testes psicológicos buscam por avaliar 
características individuais do candidato em relação aos requisitos do cargo [6]. 

De acordo com Chiavenato [5], esse teste mede o grau de conhecimentos 
profissionais ou técnicos que são exigidos pelo cargo e também podem medir o grau 
de capacidade ou habilidade para certas tarefas. Existe uma variedade de provas de 
conhecimento e capacidade que são classificadas quanto à maneira, área abordada 
e à forma: orais, escritas e de realização, podendo ser gerais ou específicas. As 
provas podem ser elaboradas de maneira: tradicionais, objetivas e mistas. O teste é 
uma medida de desempenho ou de execução e, geralmente, é utilizado para 
conhecer melhor as pessoas em vários aspectos [5]. Os testes psicológicos são 
instrumentos padronizados que servem para analisar o comportamento humano 
baseado no que foi observado na situação do teste [8]. 

Para aplicar os testes deve ser observada a validade dos mesmos, que 
devem ser cientificamente provados se realmente são precisos. Existem dois tipos 
de testes psicológicos: psicométrico e de personalidade.  

 
3 METODOLOGIA 

 
A metodologia do trabalho tem o objetivo em identificar qual a prática de 

Recrutamento e Seleção na empresa R. Pertile Cia Ltda e se a mesma atende ao 



perfil de candidato necessário para a organização, mantendo a retenção de RH 
desejado na organização. 

Na empresa R. Pertile Cia Ltda, foi utilizado o método de estudo de caso. 
Para o critério utilizado na amostragem de pessoas que participaram da pesquisa, 
foi analisado que todos os colaboradores deveriam responder ao questionário, para 
que assim, pudéssemos identificar o método que foi e que está sendo utilizado no 
recrutamento e seleção da empresa. Atualmente, a empresa possui 53 
colaboradores, que pertencem a várias faixas etárias (entre 20 e mais de 50 anos) e 
níveis hierárquicos diferentes. 

O questionário com 12 perguntas específicas e objetivas e uma pergunta 
aberta foi elaborado para se avaliar qual é o método que está sendo utilizado no 
recrutamento e seleção de pessoas e se o processo realmente é feito pela equipe de 
RH da empresa ou por outros meios existentes e disponíveis no mercado. A 
pesquisa foi aplicada, na primeira semana de julho de 2007, em todos os 
colaboradores da empresa, ou seja, nos 53 funcionários de todos os departamentos 
e níveis hierárquicos existentes na organização. 

 
4. ANÁLISE DE DADOS 

 
Nas análises a seguir, verificam-se os itens pesquisados para a consecução 

dos objetivos deste artigo. Na primeira analise é verificada a faixa etária e o setor em 
que o colaborador atua na empresa. Verifica-se na Figura 1 que no setor 
administrativo atuam 30% colaboradores na faixa etária de 31 a 40 anos, apenas 
7,55% das pessoas estão entre 20 a 30 anos. Somente 3,8% dos colaboradores 
encontram-se entre 41 a 50 anos. Para a gestão de RH a faixa etária atual para 
colaboradores do setor administrativo pode não estar prejudicando no desempenho 
de suas tarefas. Entretanto, as contratações de colaboradores que estão entre 20 a 
30 anos podem em alguns casos apresentar melhores desempenhos relacionados à 
função exercida. Para o setor operacional, existe uma preocupação com a faixa 
etária de 40 a 50 anos e colaboradores acima de 50 anos, ou seja, os colaboradores 
não conseguem atingir a produtividade desejada pela organização, podendo afetar 
de maneira negativa nos resultados. 

Devido ao ramo de atividade da empresa, os colaboradores no setor 
operacional necessitam de maior esforço físico para descarregar o produto “cimento” 
no cliente, gerando assim, a partir de 40 anos, queda no esforço físico, fadiga, 
produtividade e outros fatores fisiológicos adquiridos com o passar dos anos.    

No setor externo, onde estão centralizados os motoristas carreteiros, a faixa 
etária pode não estar apresentando problemas com colaboradores de até 50 anos, 
pois, a função não exige tanto esforço físico. Porém, funcionários acima dessa faixa 
podem apresentar menos produtividade em relação à quantidade de viagens 
estabelecidas pela organização. 

 
 
 
 
 
 
 



 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Setor em que atua por unidade da empresa. 
 
 

Na Figura 2 exibem-se resultados de tempo de empresa x nível de 
escolaridade. Observa-se que o aumento do tempo de empresa do funcionário 
representa a diminuição do seu nível de escolaridade. Isso se confirma também na 
relação inversa, ou seja, com o aumento do nível de escolaridade, verifica-se que a 
minoria (menor número de funcionários da empresa) apresenta maior nível de 
escolaridade (superior completo e incompleto). Essa relação matemática, que 
expressa tempo de empresa, está relacionada ao tempo que existe o departamento 
de RH na empresa, que é de um ano e quatro meses, e, está relacionada também 
ao grau de instrução, pois, não havia critério de escolaridade para a contratação de 
funcionários antes de o departamento existir. 

Após a implantação do departamento de RH na empresa, o grau de instrução 
de candidatos passou a ser analisado, ou seja, tornou-se uma das exigências para o 
ocupante do cargo, gerando assim, uma melhoria no quadro atual de colaboradores 
e em novas contratações de talentos que possuem representativamente qualificação 
profissional. 

Na terceira análise, verificou-se a forma de contratação utilizada nos 
colaboradores da empresa conforme mostrado na Figura 3. Nela observa-se que o 
departamento de RH foi responsável por 28% das contratações, assim, sinalizando 
que aproximadamente 15 colaboradores foram contratados por técnicas de 
recrutamento utilizadas pelo departamento de RH da empresa.  

Observa-se que o percentual maior, que é de 70%, foi contratado através de 
indicação de outros colaboradores, não passando pelo processo de recrutamento. 

Apenas 2% dos colaboradores passaram por recrutamento e seleção de 
terceiros, cujo percentual representa apenas um colaborador em toda a organização. 
Podemos compreender, então, que esse tipo de recrutamento não foi vantajoso para 
a organização devido ao fato de não ter mais pessoas recrutadas e selecionadas por 
essa forma. A empresa tem a área de RH e deve fazer uso dela o que tira a 
pessoalidade nas relações. 
 

Análise de Faixa Etária x Setor que atua na Empresa
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Fig. 2. Tempo de empresa e Nível de Escolaridade. 

 
As contratações feitas pela diretoria através de indicação de outros 

funcionários podem apresentar resultados tanto positivo como negativo, ou seja, o 
colaborador encontra confiança, credibilidade e estabilidade no emprego atual por 
entender que sua contratação foi através de indicação e aprovado pela diretoria ou 
chefe direto, podendo gerar através desse, desconforto e desencadear conflitos 
internos. 
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Figura 3. Análise de Contratação Inicial. 

 
Na quarta análise busca-se por verificar o item relacionado ao profissional 

responsável pelas contratações na empresa. Na Figura 4 observa-se que grande 
parte de colaboradores foi contratada pela diretoria, conforme também verificado na 
Fig. 3, pois, o fato de a empresa ter grande parte de pessoas contratadas por 
indicação está relacionado com a prática de Recrutamento e Seleção da empresa, 
as quais podem observar que na sua maioria não estava sendo feita pelo 
departamento de RH e sim pela diretoria, que se tornou responsável pela 
contratação de 64% de seu quadro de colaboradores, ficando 8% com a gerência da 
área e, paradoxalmente, 28% com o departamento de RH, já que a função pertence 



parcialmente a este setor, lembrando que, a decisão final em uma contratação 
realmente depende da opinião do profissional de RH da empresa e especificamente 
do gerente da área. 

Pela percepção do pesquisador durante o estudo na empresa, nota-se que as 
contratações que foram de responsabilidades do departamento de RH podem estar 
sendo mais positivas para a organização em relação a outros processos utilizados 
tendo a participação dos gestores da área nas entrevistas para em conjunto avaliar 
os candidatos. Com a implantação do RH na empresa, foi desenvolvida para todos 
os candidatos aprovados uma integração para que conheçam os valores da 
empresa, sua missão e visão, as normas e procedimentos, seus papéis e, 
conseqüentemente o nível hierárquico da organização, evitando assim, 
insubordinação e outros fatores conforme comentado na análise anterior. 
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Fig. 4. Profissional Responsável pelas Contratações. 

 
Na quinta análise são verificadas as técnicas utilizadas na seleção de pessoal 

conforme Figura 5, devido à maioria das contratações realmente estarem sendo 
realizadas através de indicações, entende-se que a empresa não possui um 
processo de recrutamento e seleção que abranja algumas técnicas mencionadas por 
teorias que relatam sobre o assunto, principalmente as técnicas de recrutamento. 

Apenas 28% das pessoas contratadas passaram por entrevistas e nenhum 
dos colaboradores passou por dinâmicas e testes psicológicos, sendo que 72% não 
passaram por teste prático e teórico, e apenas 28% do total tiveram esses testes 
aplicados antes de sua contratação. Sendo assim, entende-se que, provavelmente, 
aqueles que tiveram que se submeter aos testes e entrevistas passaram pelo 
departamento de RH da empresa. As técnicas de seleção que estão sendo utilizadas 
atualmente pelos RH conforme identificadas no gráfico podem estar influenciando de 
maneira positiva na identificação de perfil de candidato para a empresa, pois, 
segundo autores que relatam sobre o assunto, quando as mesmas são aplicadas 
corretamente ocorre uma melhora considerável em atender o perfil de candidato 
desejado.  

Na sexta análise feita na Figura 6, foram identificados os fatores responsáveis 
pela atração de candidatos às vagas disponíveis. 
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Fig. 5. Técnicas Utilizadas na Seleção de Pessoal. 

 
Verifica-se que o fator que mais influenciou na atração está relacionado ao 

ambiente de trabalho, ou seja, a empresa possui um clima organizacional 
harmonioso entre os colabores e seus subordinados, gerando, assim, uma 
expectativa aos candidatos de fazerem parte da organização. Em segundo lugar, 
podemos visualizar que a estabilidade também é um fator importante para a atração 
de candidatos. De 53 colaboradores, apenas 30% responderam que o fator que os 
atraiu foi a remuneração, porém os mesmos pertencem a cargos administrativos 
que, atualmente, está na média oferecida pelo mercado. 

Apenas 26,4% colaboradores foram atraídos pelos benefícios da empresa, do 
que podemos entender, então, que a política de benefícios pode estar defasada. O 
fator relacionado à oportunidade de crescimento também foi atrativo para poucos 
colaboradores; podemos supor que a empresa precise de melhorias nessa área, 
pois não existe uma política de plano de carreira. 

 

 
Figura 6. Análise dos Fatores que Influenciaram a Atração de Candidatos. 

 



Foi realizada uma pergunta em aberto para verificar se o “desempenho atual 
do ocupante do cargo e as tarefas executadas em relação ao que foi analisado e 
informado na sua entrevista de admissão estão de acordo com o processo seletivo”. 

De todos os respondentes, 18 pessoas informaram que suas tarefas estão 
diferentes do que foi proposto em sua contratação, sendo esses, pertencentes ao 
setor administrativo da empresa. Do total de colaboradores, 35 responderam que 
seu desempenho atual e as tarefas não estão diferentes, porém podemos analisar 
que, dentre essa quantidade, a grande maioria pertence ao setor operacional e 
externo, ou seja, na função de ajudante geral e motorista. Sendo assim, essas 
funções realmente não passam por mudanças dentro da empresa, que altere o 
desempenho da mesma. Pelo fato das funções administrativas estarem com 
atividades diferentes do que foi proposto ao candidato, pode-se inferir a necessidade 
de padrões de desempenho com ênfase de atividades mentais e processos de 
trabalho com fatores de análise dos resultados da empresa, assim, implantar 
também uma descrição e análise de cargos com detalhamento de tarefas e 
responsabilidades bem definidas para se evitar que o colaborador seja selecionado 
pela organização, e se depare com várias tarefas a serem desenvolvidas, além do 
que lhe foi proposto. 
 
5. CONCLUSÃO  
 

Quando se fala em RH dentro das organizações, tem-se que focar a 
importância dessa área que é responsável pelos subsistemas associados e iniciam-
se por recrutamento e seleção e depois caminhando por modelagem de cargos, 
sistemas de remuneração, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, o que 
requer um profissional qualificado para atuar nesta área.  

Identificaram-se algumas falhas no processo de recrutamento e seleção da 
empresa pesquisada devido aos alguns fatores praticados para a contratação de 
novos colaboradores. A maioria das contratações era feita pelo diretor da empresa 
através de indicações de outros colaboradores, sendo que, na maior parte, o 
candidato passava por entrevistas, todavia não elaboradas da maneira correta.  

Verificando quanto ao objetivo geral essa pesquisa se propôs a apresentar 
melhorias para a gestão de RH da empresa, e, constata-se que a prática do 
recrutamento e seleção precisa melhorar em alguns aspectos, podendo concluir que 
o objetivo foi alcançado em função da verificação que para atender ao perfil e 
retenção de RH desejado será preciso implantar algumas técnicas sugeridas por 
autores da área conforme citado e sugerido posteriormente pela pesquisadora.  

Quanto aos objetivos específicos verifica-se que o processo de recrutamento 
praticado para atração de potenciais candidatos está apresentando falhas, ou 
melhor, o método utilizado no recrutamento da maioria dos candidatos foi através de 
indicação, conforme analisado, verificou-se a desqualificação profissional de alguns 
colaboradores relacionados ao grau de escolaridade e a não elaboração de uma 
descrição e análise de cargo eficaz para identificar as exigências do cargo e 
qualificação exigidas para o ocupante. Em questão a atratividade do cargo, a 
empresa consegue atingir esse objetivo devido à política de remuneração e 
benefícios estar compatível com o mercado. 

Os métodos utilizados na seleção também se encontram com algumas 
deficiências, após a implantação do departamento de RH, verificou-se que as 



contratações passaram por algumas técnicas com o objetivo de identificar o perfil de 
candidato adequado para algumas funções. Porém, necessita de melhoria como 
aplicação de dinâmicas, teste de conhecimentos e entrevistas estruturadas mesmo 
nas contratações feitas por indicação, para que a mesma minimize o custo com 
profissionais desqualificados para a função. Em questão da retenção de RH 
desejada, verificou-se que a empresa não possui um alto turn-over como prova no 
gráfico relacionado ao tempo de empresa.  
 Sendo assim, uma vez que a empresa tem o departamento de RH, esse deve 
ser mais utilizado nos processos de recrutamento e seleção, pois, através de uma 
bem estruturada política de RH, a mesma pode proporcionar um recrutamento e 
seleção capaz de reter potenciais candidatos e identificar o perfil do profissional 
adequado para cada função. Com isso evitam-se custos e conflitos com 
contratações inadequadas, e gerando a satisfação de todas as pessoas que estão 
comprometidas com os resultados e objetivos da organização. 
 
6. SUGESTÕES DE MELHORIAS 
 

Sugerem-se algumas melhorias para o departamento de RH da empresa, 
como a implantação de descrição e análise de cargos para a elaboração do 
processo de recrutamento e seleção, pois, através deste, será possível especificar 
as exigências do cargo e do ocupante, planejar uma entrevista estruturada e definir 
qual o método de recrutamento e seleção a ser utilizado para cada função. Contudo, 
facilita-se a identificação do perfil de candidato desejado pela organização. Outro 
ponto colocado como melhoria, é a implantação de treinamento e desenvolvimento 
para os colaboradores dentro da empresa, sendo este, de fundamental importância 
para a gestão de RH da organização para minimizar custos e queda no desempenho 
das funções.  

Nas contratações feitas para o setor administrativo, a empresa poderá obter 
melhores resultados em suas técnicas aplicando algumas dinâmicas para os cargos 
de gerência, área comercial e funções que exige do candidato um espírito de equipe 
e liderança, também, alguns testes psicológicos para ajudar na identificação e 
características de personalidade e testes práticos relacionados à função.  

Outra melhoria é a implantação do plano de carreira na empresa voltado à 
valorização do indivíduo, onde, será possível capacitar aos profissionais que fazem 
parte da organização, gerando motivação aos colaboradores e minimizando custos 
com novas contratações. Sugere-se que a empresa, adotando essa política, passe a 
optar por alguns cargos pelo recrutamento interno para gerar uma valorização do 
funcionário com transferências e promoções. Uma opção para a capacitação 
profissional seria investir em palestras, treinamentos, oferecer incentivos para 
colaboradores que desejam aprimorar seus conhecimentos fazendo cursos de 
graduação, e, para aqueles que não possuem ensino médio, a sugestão de aulas 
através de “tele salas”. 
 Com as implantações, acredita-se que se terá um processo de recrutamento e 
seleção capaz em atrair e reter talentos capacitados e qualificados para atender aos 
objetivos da organização com menores custo e tempo possível, conseguindo atrair o 
candidato certo. 
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