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Resumo 
Recrutamento e Seleção são fatores de extrema importância para as empresas, podendo 
influenciar nos resultados dentro das organizações tanto positiva, quanto negativamente, 
dependendo dos talentos que estão sendo recrutados e selecionados. Para obter satisfação na 
contratação, é necessário utilizar alguns métodos em Recrutamento e Seleção, citados por 
autores. Este trabalho traz informação sobre o Recrutamento e Seleção da empresa OBER S/A 
Industria e Comercio, sobre a qual foi feito um estudo de caso, sendo coletado informação através 
de questionários em todos os colaboradores que trabalham na área administrativa da organização, 
contendo perguntas relacionadas a o método de Recrutamento e Seleção utilizada na contratação 
de cada indivíduo na organização. A pesquisa possibilitou uma análise da organização 
relacionada ao departamento de Recursos Humano, levando a identificar possíveis fatores 
deficientes, ou seja, pontos que necessitem de melhorias ou de algumas mudanças que poderão 
até ser consideradas inovações para a organização. 
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Introdução 

Este artigo tem como tema  “O desempenho do processo de Recrutamento e Seleção e o 

papel da empresa neste acompanhamento: Um estudo de caso na empresa OBER S/A Indústria e 

Comercio”. Sabemos que o principal capital das empresas hoje é o humano, uma vez que a 

contratação de bons profissionais tem sido uma das principais estratégias de uma organização 

bem sucedida, afinal é na contratação que se deve avaliar o que o candidato tem de melhor e o 

que ele pode agregar com seu conhecimento dentro da organização e o cargo em aberto. 

O processo de Recrutamento e Seleção é um instrumento eficaz dentro da organização, 

pois ela garante os seus objetivos na sociedade. Vivemos em uma época, onde as pessoas e as 

organizações estão engajadas em um contínuo e interativo processo para atrair uns aos outros, da 

mesma forma como os indivíduos atraem e selecionam as organizações formando opiniões a 
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respeito delas. Com isso, esta pesquisa buscará elaborar uma proposta com soluções para sanar 

problemas na área de Recurso Humano, especificamente em Recrutamento e Seleção. 

Para obter o sucesso desejado, as organizações precisam de pessoas certas, na quantidade 

certa e na hora certa. Hoje em dia, com a globalização, as empresa sentem-se pressionadas a 

mudar esses processos por meio de profissionais da área. 

 

Objetivo Geral 

Identificar a viabilidade da estruturação da área ou da pratica de Recursos Humano e o 

principal motivo que a organização enfrenta e buscar novas competências e melhoria nos 

processos de Recrutamento e Seleção. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar como é feita a Seleção de Pessoas; 

 - Analisar qual a necessidade da empresa para estar contratando um candidato; 

 - Verificar passo a passo a Integração dos candidatos dentro da Empresa. 

 

Pergunta Problema 

“Qual a prática utilizada no recrutamento e seleção da empresa OBER S/A Ind. E Com. 

para atender as necessidades de Recurso Humano desejada?”. 

 

Justificativa 

Esta pesquisa tem como justificativa melhorar o processo de Recrutamento e Seleção da 

empresa OBER S/A Ind e Com. e também dar os colaboradores, que buscam informações e 

novos conhecimentos, crescimento e habilidades, para que possamos oferecer o melhor 

entendimento e auxiliar na elaboração de políticas e boas práticas de Gestão de Pessoas, 

especificamente nas áreas de Recrutamento e Seleção. 

Um dos fatores que motivou a pesquisa a escolher o tema Recrutamento e Seleção é 

realmente a preocupação coma a empresa e todo o corpo que a compõe, trazendo informações 

que poderão ajudar significativamente os profissionais da área. Assim a mesma pode refletir 

também de maneira negativa nos custos e nos resultados da organização, devido à contratação de 

um profissional inadequado ou não capacitada para a função.  



Hipóteses 

Temos como primeira hipótese para verificação deste problema a utilização para atrair 

candidatos à vaga, que pode estar compatível com o mercado, mesmo como salários e benefícios. 

Segunda hipótese analisada é o sistema de recrutamento, ou seja, os modos que estão 

utilizando para atrair os candidatos à vaga que não estão totalmente adequados, dificultando todo 

o processo de Recrutamento, tornando-o mais lento. 

A última hipótese levantada é o método de Seleção que está sendo aplicado aos candidatos, 

deste a entrevista até os testes utilizados pelo departamento de Recursos Humano, isto muitas 

vezes nem é feito um processo seleção. 

 

Revisão Bibliográfica 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimento que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente 

um sistema de informação através da qual a organização divulga e oferece ao mercado de 

Recursos Humano oportunidade de emprego que pretende preencher [1].  

Recrutamento como uma atração de mão-de-obra, na qual, segundo o autor, uma empresa 

terá facilidade no recrutamento externo, dependendo da sua imagem perante a sociedade, ou seja, 

ele acredita que o poder de atração dos candidatos está aliado à remuneração oferecida, 

benefícios, segurança e outros[2]. 

Entende-se, então, que o Recrutamento é uma forma de localizar candidatos qualificados e 

com potencial para vaga em aberto na empresa, o principal desafio e agregar valor à organização.  

Para se ter um recrutamento eficaz, devemos atrair bastantes candidatos para o processo. 

Em função disso, o recrutamento é um processo de extrema importância na face inicial para o 

preenchimento da vaga e é formado por um conjunto de procedimento com finalidade de atrair 

candidatos potencialmente qualificados para o cargo dentro da organização. 

O recrutamento é considerado interno quando a organização utiliza seus próprios recursos, 

ou seja, ela não busca recorrer ao mercado externo e, sim nos seus próprios recursos humanos [3]. 

O recrutamento interno é uma averiguação do que a organização está necessitando com 

preenchimento de vaga para um posto, usando seus próprios recursos humanos para transferi-los 

ou promovê-los de cargos. A promoção de um candidato interno é vantajosa devido à motivação 

que ele terá em exercer esta nova função, sem contar com a recompensa que a empresa terá em 



ter apostado na capacidade do funcionário, sendo que, deste modo, ele incentiva e motiva a 

explorar seus pontos que evoluirá em sua própria rotina de trabalho. 

O recrutamento externo precisa abordar o mercado de Recursos Humano de maneira 

precisa e eficaz no sentido de alcançar e atrair os candidatos que deseja buscar [1]. 

O recrutamento externo surge com a abertura de uma vaga dentro da organização, assim o 

recrutamento externo é feito sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em 

outra organização 

Os custos do recrutamento externo realmente são maiores, mas o recrutamento interno 

também leva a empresa a ter custos indiretos referentes ao remanejamento de pessoas que já 

ocupam cargos ao processo seletivo próprio [3]. 

As empresas nunca utilizam somente um tipo de recrutamento. Assim, sempre que o 

indivíduo é deslocado para uma vaga existente na empresa e ocorra em 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 [1]. Devido às vantagens e desvantagens 

do recrutamento interno e externo, o que tem atingindo a preferência pela maioria das empresas é 

o recrutamento misto, que aborda fontes internas e externas. 

Descrição de cargo constitui o levantamento do conteúdo do cargo e dos requisitados 

necessários que o cargo exige do ocupante[1]. Podemos afirmar que as candidatas a serem 

procuradas são selecionadas através das informações descritas nas análises feitas  

A Seleção vem logo após o recrutamento, nos processos de agregar pessoas à 

organização.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 restrita [1]. 

Seleção é o processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que 

melhor alcança os critérios de seleção pra uma organização a posição disponível, considerando as 

atuais condições do mercado. 

A Seleção de pessoal não deverá ser feita apenas pela avaliação da experiência e do 

conhecimento do trabalho que será realizado, ele é de extrema importância ter conhecimento de 

aspectos que estão relacionados à personalidade do indivíduo, gerando assim uma contratação 

positiva para a organização e para o futuro funcionário [3]. As informações sobre o cargo a ser 

preenchido são de extrema importância, pois a escolha de técnicas de seleção para conhecer e 

escolher os candidatos adequados, a utilização de várias técnicas existentes pode diminuir o erro 



na escolha dos candidatos. As técnicas de seleção permitem um rastreamento das características 

pessoais dos candidatos através de amostra de seu comportamento. Uma boa técnica de seleção 

deve ter alguns atributos, como rapidez e confiabilidade[1]. A entrevista é constituída pelo exame 

médico e pelo processo de seleção, é a busca de referências profissionais e pessoais dos 

candidatos. 

A entrevista é considerada a mais importante, e ela deve ser feita por uma profissional 

com ampla experiência, para conduzir a entrevista de maneira tranqüila para passar segurança e 

tranqüilidade o entrevistado. Através dela, podemos conseguir maiores quantidades de dados do 

candidato. 

A entrevista é um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas que se interagem. 

De um lado, entrevistador ou entrevistadores e, do outro lado, entrevistado ou entrevistados [1]. 

Para obter uma boa entrevista, é importante, portanto, pesquisar os aspectos profissionais e 

pessoais do candidato tanto em experiência passadas quanto as expectativas que o mesmo tem 

para a vida futura. Outro tipo de entrevista que pode ser feita é com relação à utilização do 

currículo do candidato para buscar informações não contidas no mesmo; os candidatos recrutados 

passam por uma triagem para analisarmos se o mesmo obtém as qualificações e requisitos 

anunciados pelas técnicas de recrutamento. 

 

Metodologia de Pesquisa 

O estudo de caso é uma pesquisa que vem a ser realizada sobre um determinado grupo, 

família ou comunidade, com o objetivo de examinar diversos aspectos de sua vida [4].Nesta 

modalidade de investigação, o caso não é fragmentado, isolado em partes, pois na unidade todos 

os elementos estão inter-relacionados.Pensando nesses elementos, para a realização do estudo, 

foram analisados alguns tipos de pesquisa, com o objetivo de identificar qual o melhor método a 

ser utilizado, a fim de verificar o recurso utilizado pelo setor de Recursos Humanos da 

organização. 

A empresa objeto do estudo é uma organização de Sociedade Anônima, que atua na área 

Têxtil, sendo que a mesma tem sua matriz em Nova Odessa-SP e com duas filiais, localizadas em 

São Paulo-SP e no Rio de Janeiro-RJ. 

Foi elaborado um questionário dirigido aos que trabalham no departamento administrativo 

da empresa Ober S.A Ind Com, para buscar informações necessárias e avaliar o método utilizado 



no Recrutamento e Seleção de pessoas e se o processo realmente é feito pelo setor de Recursos 

Humano da empresa. Utilizamos esta pesquisa para o levantamento teórico a respeito do tema 

Recrutamento e Seleção de Pessoas. 

Foi elaborado um questionário conforme Anexo 1, contendo 12 perguntas específicas e 

objetivas para podemos avaliar qual o método que está sendo utilizado no Recrutamento e 

Seleção de pessoa e se o processo realmente é feito pelo setor de Recursos Humanos da 

organização.Após a devolução dos questionários, foram tabuladas as perguntas através do Excel e 

formados os gráficos, demonstrado o percentual dos resultados, dados dos resultados da análise e 

interpretação dos dados.  

A pesquisa foi realizada através de e-mail, possibilitando um retorno mais rápido. 

 

Resultados e Discussões 

 

Você acha que deve ter treinamento dentro da empresa? 
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Gráfico 1: Você acha que deve ter treinamento dentro da empresa 

 

O gráfico 1 apresenta que 82% dos requisitantes concordam que deve ter treinamento 

dentro da empresa. É possível, porém destacar que 10% nem concorda e nem discorda desta 

informação e 8 % discordam acham que não teve ter treinamento. 

Entende-se que, para uma empresa, o Treinamento é de extrema importância, pois um 

funcionário que não tem um Treinamento não consegue ser mais ágil. Com o Treinamento, os 

funcionários podem se sentir mais confiantes em trabalhar dentro da organização, principalmente 



os que estão começando. O departamento de Treinamento é responsável por uma função muito 

importante para o melhor desenvolvimento da organização. É ele que passa o primeiro 

treinamento para os funcionários recém-admitidos e para os antigos. O treinamento deve ser 

avaliado para determinar se foi alcançado o objetivo da organização[1]. 

 

 

A Seleção funciona como uma espécie de filtro? 
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Gráfico 2: A seleção funciona como uma espécie de filtro 

 

O Gráfico 2 mostra que 86 % dos requisitados concordam que a Seleção é uma espécie de 

filtro. O percentual de 8 % são os requisitantes que nem concordam, nem discordam da 

informação, e apenas 6 % dos requisitados discordam, ou seja, acham que não é um tipo de filtro. 

A Seleção é a busca por classificar candidatos que possuem maior probabilidade de 

ocupar o cargo requisitado, conforme as necessidades da organização, seu objetivo é de escolher 

o candidato que se enquadre melhor no cargo a ser preenchido, isto é, a pessoa certa para o 

Cargo.  

 

 

 

 

 

 



O Recrutamento é eficaz?  
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Gráfico 3: O Recrutamento é eficaz 

 

Gráfico 3, analisamos que 64 % dos requisitados concordam que o recrutamento é eficaz; 

28 % nem concordam, nem discordam com a afirmação, temos ainda 6 %, que descordam com a 

afirmação e 4 % que discordam plenamente com a informação. 

Para a organização, o Recrutamento é considerado eficaz, porque ele é feito por uma 

pessoa capacitada, que busca, acima de tudo, recrutar pessoas com objetivo em comum com a 

organização. Se ele for ineficaz, acabará recrutando alguém sem interesse comum, assim tendo 

que disponibilizar tempo para estar recrutando alguém com objetivo comum. 

 

 

O Recrutamento requer um cuidadoso planejamento? 
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Gráfico 4: O recrutamento requer um cuidadoso planejamento 



Gráfico 4, analisamos que 88 % dos requisitantes concordam com a afirmação, ele acham 

que o recrutamento tem que ter um planejamento bem cuidadoso. Temos 4% que nem 

concordam, nem discordam da afirmativa citada; existem ainda 6 % que apenas discordam da 

afirmativa; e 2% que discordam plenamente da organização; para eles, o recrutamento não 

precisa de planejamento. 

O recrutamento requer sim um cuidadoso planejamento, que pode ser constituído por três 

etapas que um recrutador tem que saber, que são: - o que a organização precisa em termos de 

pessoas; - o que o mercado de RH pode oferecer e quais técnicas de recrutamento aplicar. 

 

 

A seleção de pessoas é uma continuidade do Recrutamento? 
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Gráfico 5: A seleção de pessoas é uma continuidade do Recrutamento. 

 

O Gráfico 5 informa que 76 % concordam que a seleção é sempre a continuidade do 

Recrutamento, mas temos 8 % que não concordam com tal afirmação.Existem ainda 16 % que 

nem concordam, nem discordam. 

O Recrutamento vem sim antes da Seleção, pois a função do Recrutamento é atrair candidatos 

para organização para passar pelo processo Seletivo, através de várias técnicas de comunicação; o 

objetivo básico do recrutamento é abastecer o processo seletivo, sendo que o da Seleção é o de 

escolher e classificar os candidatos conforme as necessidades da empresa [1]. Seleção é o 

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

alcança os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições do 

mercado. 



Considerações Finais 

Neste artigo foi possível apresentar a base teórica pesquisada com a prática aplicada sobre a 

importância do Recrutamento e Seleção dentro de uma organização, focando a importância da 

área trabalhando também na área de Treinamento, para que um profissional qualificado possa 

atuar nesta área. Durante o período desse trabalho que foi realizado dentro da empresa Ober S.A 

Ind Com, foi possível perceber o quando ele foi enriquecedor em termos de conteúdo e 

aprendizado, a empresa proporciona uma visão ampla e detalhada da área estudada. 

Para a empresa ter sucesso, é preciso ter alguns itens definidos, tais como uma boa descrição 

de cargos para que o responsável pelo recrutamento saiba onde e como procurar e quais os 

requisitos para o candidato da vaga em aberto. Utilizando esse método, é mais fácil para 

encontrar um colaborador que venha a contribuir com o crescimento da organização. 

Sendo assim, processos de recrutamento e seleção serão realizados através de uma política de 

Recursos humanos bem estruturados dentro de uma organização, a mesma pode proporcionar um 

recrutamento e seleção capaz de reter potenciais candidatos e identificar o perfil do profissional 

adequado para cada função, evitando custos e conflitos com contratações inadequadas, gerando a 

satisfação de todos os departamentos, dos diretores e gerentes, obtendo resultados positivos 

dentro da organização. 

Enfim, com toda a experiência adquirida e desenvolvida na empresa Ober S.A Ind Com, 

conclui-se que esse tema foi de extrema importância tanto no decorrer da experiência pessoal da 

pesquisadora como dentro da organização, pois, com isso, foi-se agregando valores e 

conhecimento que serão para sempre utilizados da melhor forma possível. 
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