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RESUMO 

O presente artigo busca analisar o departamento Gestão de Pessoas que dentro de 
uma organização coordena e gerencia os funcionários e sua área especifica como a 
seleção de candidatos, treinamento e desenvolvimento de funcionários. Trazendo os 
métodos de classificar o melhor candidato para determinado cargo e periodicamente 
a importância de treinar e desenvolver as capacidades do colaborador.A pesquisa 
apresentada é exploratória-descritiva com objetivo de orientar a empresa e formular 
hipóteses analisando os critérios, ajudando as organizações com métodos para 
serem aplicados.A seleção é como uma peneira, ou seja, serve para classificar os 
melhores candidatos para a empresa, treinamento e desenvolvimento têm como 
objetivo transformar um simples colaborador em um ótimo funcionário, trazendo 
sucesso para a empresa. É extremamente importante a gestão de pessoas dentro 
da organização, pois os funcionários são o espelho da empresa e os ajuda a 
alcançar as metas da organização. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de pessoas. Seleção de pessoas. Treinamento e 
desenvolvimento. Administração. 

ABSTRACT 

This article seeks to analyze the People Management department within an 
organization coordinates and manages employees and their specific, areas such as 
selecting candidates, training and development of employees. Bringing the methods 
of classifying the best candidate for a post and periodically the importance of training 
and developing the skills of the employee. The research presented is exploratory and 
descriptive in order to guide the company and formulate hypotheses analyzing the 
criteria, helping organizations with methods to be applied. The selection is like a 
sieve, ie serves to rank the best candidates for the company, training and 
development aims to transform a simple employee in a great employee, bringing 
success to the company. It is extremely important to the management of people 
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within the organization, as employees are the mirror of the company and helps them 
to achieve organizational goals. 

KEY WORDS: People management. Selection of persons. Training and 
development. Administration. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente assunto da pesquisa é sobre Gestão de Pessoas, Seleção de 

Candidatos, Treinamento e Desenvolvimento do funcionário. Tem como objetivo a 

formação de equipes produtivas dentro das organizações selecionando, treinando, 

aperfeiçoando as habilidades do colaborador de acordo com as metas da empresa. 

A Seleção e treinamentos de Pessoas é o processo em que se fazem as 

escolhas dos candidatos com qualidades relevantes para preencher as vagas 

disponíveis e com isso fazer o desenvolvimento do mesmo dentro da organização, 

com objetivo de aperfeiçoar as habilidades e conhecimentos do novo funcionário 

com visão nas metas gerais da empresa tornando-o mais produtivo e eficiente. 

A etapa de seleção de candidatos é uma das mais importantes dentro da 

empresa, pois é nela que se encontram o candidato com talentos e que preenchem 

adequadamente as vagas, a contratação dos melhores candidatos faz com que a 

empresa forme uma base solida para o sucesso. Apesar de o funcionário ter sido 

escolhido por apresentar habilidades e conhecimento e se enquadrar na vaga 

disponível é preciso treina-lo para desenvolver as mesmas no novo trabalho, para 

elevar ao máximo suas aptidões e manter um bom desempenho. 

Quais os melhores métodos para encontrar o candidato adequado, evitando 

erros na seleção para a vaga disponível? Se já foi realizada uma seleção e 

escolhido o melhor candidato, trás lucros para a empresa ainda investir em 

treinamento e desenvolvimento?  

Para uma boa seleção de pessoas é necessário primeiramente saber as 

características do cargo para identificar o melhor candidato, utilizar-se de variados 

teste para admissão, e de diferentes métodos de entrevista investigando também 

além das qualidades e habilidades sua idoneidade (honestidade, integridade) e suas 

experiências do emprego anterior e para isso também é necessário entrevistadores 

bem orientados. Apesar de uma boa seleção com a escolha de um candidato com 

qualidades é necessário treina-lo e desenvolve-lo para que possa se identificar com 

a empresa e ajustar-se as novas formas de trabalho. 
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O objetivo geral deste trabalho é descrever os variados métodos de seleção 

e treinamento dos funcionários. 

Tendo como objetivos especificos:  

 Descrever os conceitos de Seleção, Treinamento e Desenvolvimento; 

 Identificar o precesso de Seleção, Treinamento e Desenvolvimento; 

 Analisar os principais metodos de seleção de candidatos, a importância 

de treinamento e desenvolvimento de funcionários dentro de uma organização. 

Contudo a seleção, treinamento e desenvolvimento são muito importantes 

dentro das empresas porque ela decide onde o funcionário irá trabalhar e o torna 

capacitado, consequentemente gera uma organização eficiente, gerando mais lucro 

e resultado.  

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Gestão de Pessoas é o departamento dentro da organização que se 

preocupa com o gerenciamento dos funcionários, proporcionando a eles motivação 

por meio do reconhecimento, qualidade de vida com ambiente de trabalho 

adequado, capacitação com treinamentos que visem seu desenvolvimento, 

renovação em relação à tecnologia sempre com a missão de buscar a eficácia da 

empresa por meio de seus colaboradores. E tem como objetivo construir uma 

relação positiva entre a empresa e seus funcionários, pois são os talentos e 

habilidades dos colaboradores que faz a empresa atingir seus objetivos e sucesso. 

Quanto mais o colaborador se sentir estimulado, satisfeito e buscando seu 

desenvolvimento no trabalho mais ele vai produzir e buscar excelência; Portanto a 

Gestão de Pessoas é um dos departamentos mais importantes dentro da 

organização considerando a produção e missão da empresa; 

Dentro da gestão de pessoas destacaremos dois processos que podem ser 

considerados os mais importantes a Seleção de candidatos, pois é nessa fase que 

se encontram os melhores funcionários e o sucesso da empresa depende deles e o 

Treinamento e desenvolvimento de colaboradores que faz com que eles consigam 

lidar com mais eficácia as novas atividades. Como afirma Bohlander e Snell (2009 p. 

208) “[...] as organizações tem sucesso ou falham com base nos talentos de seus 

funcionários, os gerentes por certo influenciam diretamente essas situações pelas 

pessoas que contratam”. 
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1.1 SELEÇÕES DE CANDIDATOS  

 

Atualmente as organizações estão cada vez mais agregando pessoas, seja 

por substituição de funcionários que foram desligados ou para completar a equipe de 

trabalho. A seleção vem após o recrutamento, os dois fazem parte do mesmo 

processo de introdução de pessoas nas organizações, porem são totalmente 

contrarias, pois o recrutamento é responsável por convidar e divulgar a oportunidade 

de emprego, e seleção exerce a função de classificar e restringir. 

A seleção de pessoas funciona como uma peneira, pois ela seleciona só 

alguns candidatos que apresentem as características que a empresa necessita para 

completar uma tarefa dentro da organização, como afirma Chiavenato (1996 apud 

CENZO; ROBBINS, 1999, p.107) “Seleção é o processo de escolher o melhor 

candidato para o cargo.”. 

A seleção de pessoas segundo Chiavenato (1999) é o processo de 

comparação e tomada de decisão. Onde devemos coletar informações sobre 

determinado cargo, que podem ser descritas em cinco tipos: Descrição e analise dos 

cargos (que é baseada em aspectos do Conteúdo do cargo e os requisitos que o 

funcionário deve apresentar), Técnica dos incidentes críticos (quando a analise do 

cargo é feita do ultimo candidato da vaga observando todos os fatos que ocorria 

independente se o funcionário tinha um ótimo desempenho ou não), Requisição de 

pessoal (ordem de serviço onde o gestor faz um formulário de requisitos e 

características que o futuro funcionário deve haver), Analise do cargo no mercado 

(ocorre quando não havia a execução do cargo anteriormente na organização. Esta 

analise consiste em uma comparação com uma função parecida para buscar 

informações não concretas), Hipótese de trabalho (ocorre quando nenhuma das 

outras analises pode ser utilizada. E desenvolve a ideia de realizar uma previsão 

aproximada do cargo e as características essências que o funcionário deve possuir). 

Ainda segundo Chiavenato (1999) a identificação das características 

pessoas do candidato é baseada em todo entorno social em que a pessoa vive, as 

características serão relacionadas com três aspectos: Características ou habilidades 

individuais (como atenção, facilidade de comunicar-se e de realizar tarefas), 

Habilidades específicas (como resistência a frustrações e coordenação motora), 

Contato com pessoas (um ótimo relacionamento humano, colaboração e 
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cooperação). 

A decisão de contratação do funcionário é baseada nas informações que o 

individuo apresenta cada pessoa possui uma personalidade e todas são diferentes 

seja pelo plano físico ou pelo plano psicológico.  

Para que possa acontecer à seleção dos candidatos são realizados alguns 

testes orais e descritivos, uma das fases mais importante da seleção é a entrevista 

que tem como principal utilidade avaliar os conhecimentos do candidato. Onde 

existe o entrevistador que é o que toma a decisão e colhe informações dos 

candidatos, e os entrevistados que tem de apresentar suas características pessoais, 

ou seja, a entrevista nada mais é do que um processo de comunicação e o mais 

utilizado para ser feito a seleção dos candidatos.  

 

1.2 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO  

 

Treinamento é um processo onde se transmiti conhecimentos para que o 

colaborador adquira habilidades e desenvolva seu trabalho dentro do cargo 

ocupado, adaptando o funcionário ao novo emprego e aperfeiçoando-o para que se 

torne mais eficiente e produtivo na sua carreira. O objetivo do treinamento é também 

desenvolver o colaborador para outras funções que poderá ocupar com as novas 

oportunidades Chiavenato (2002, p.497) conclui que “O treinamento envolve a 

transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes frente a 

aspectos da organização, da tarefa e do ambiente, e desenvolvimento de 

habilidades”. 

Ha variados tipos de treinamentos por isso a empresa precisa fazer um 

levantamento para verificar aonde a uma necessidade maior. Para isso é necessário 

avaliar alguns recursos da organização como a tecnologia aplicada, a qualidade dos 

bens e serviços, a rotatividade, a mudança de cargo do funcionário, analisar a tarefa 

que é executada no trabalho e os funcionários que mais necessitam do treinamento 

para que possa assim realmente atingir os objetivo do treinamento e conseguir evitar 

as deficiências nos processos; 

 

O primeiro passo na avaliação das necessidades é identificar as amplas 
forças que podem influenciar as necessidades de treinamentos. A análise da 
empresa é um exame do ambiente, das estratégias e dos recursos da 
empresa para determinar onde a ênfase de treinamento deve ser colocada 
(BOHLANDER; SNELL, 2009, p.253). 
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Os conteúdos dos treinamentos podem ser o de apenas repassar novos 

conhecimentos sobre a própria empresa quanto a sua politica, regras e 

regulamentos como uma forma mesmo de informação, também podem ser para 

orientar e desenvolver as habilidades referentes à execução das tarefas que esta 

sendo realizando ou que possa a vir realizar, a também os mais relacionados à 

motivação dos funcionários visando uma mudança nas atitudes negativas, ou ainda 

os treinamentos podem ter o objetivo de desenvolver os conceitos para que possam 

utiliza-los na praticas das atividades. 

Tem empresas que não investi em treinamentos por acharem que seria 

apenas uma despesa sem retorno, mais se investirem de forma correta pode sim 

trazer lucros e ajudar a empresa a alcançar o sucesso como afirma Bohlander e 

Snell (2009, p.250) “Pesquisas demostram que os rendimentos e a lucratividade 

geral de uma organização estão positivamente correlacionados ao total de 

treinamentos que ela proporciona aos seus funcionários”.  

O treinamento ajuda não apenas os funcionários a adaptarem-se as novas 

atividades do cargo que vai exercer, mas também a empresa alcançar seus objetivos 

como o exemplo dado por Milkovich e Boudreau (2000, p. 338) da empresa 

Motorola, os trabalhadores da área de produção aprenderam a lidar com informática, 

robótica e outras tecnologias não apenas a partir de manuais e palestras, mas 

também criando e construindo seus próprios protótipos. Os instrutores são 

engenheiros, cientistas e executivos experientes, rigorosamente selecionados e 

treinados para o aprendizado ativo, que significa levar as pessoas a aprender 

fazendo. A Motorola calcula que cada dólar investido em treinamento da o retorno de 

30 dólares em ganho de produtividade dentro de 3 anos. Podemos concluir assim 

que o treinamento é extremamente necessário e não é uma despesa e sim um 

investimento lucrativo.  

Em uma organização de sucesso necessita de pessoas espertas, ágeis, 

empreendedoras e dispostas a assumir riscos. Para isso é extremamente importante 

que elas passem pelo treinamento e desenvolvimento onde vão conseguir aprimorar 

suas habilidades e serão valiosos para a organização.  

Como a docente Renata Araújo afirma (1999, apud CHIAVENATO, 2009, 

site) “há uma diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Apesar 

dos métodos serem parecido, a sua perspectiva de tempo é diferente. Enquanto o 
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treinamento está focado para o cargo atual buscando melhorar as capacidades 

exigidas para desempenho imediato do cargo, o desenvolvimento de pessoas 

objetiva os cargos a serem ocupados futuramente e as novas habilidades que serão 

requeridas”. 

Desenvolvimento é um método de aperfeiçoamento de capacidades dos 

empregados, visando torna-lo valioso para organização, ou seja, desenvolvimento é 

um processo de longo prazo e tem o desempenho futuro de todos dentro da 

organização como foco principal. Como afirma Milkovich (2000, p. 338) 

“Desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e 

motivações dos empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos [...]”. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa utilizamos o método 

exploratória-descritiva. Entende-se como pesquisa exploratória a que orienta a 

formação de hipótese, visa à descoberta e o esclarecimento de fenômenos. 

Conforme Severino (2007, p. 123) “pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação deste objeto”. 

 A pesquisa descritiva realiza o registro e a análise interpretando os fatos 

sem a interferência do pesquisador. É uma análise entre os variados efeitos 

resultantes em uma empresa. O objetivo geral dessa pesquisa é observar e registrar 

os fenômenos.  

 

Estudando o fenômeno a pesquisa descritiva deseja conhecer a sua 
natureza [...]. O problema será enunciado em termos de indagar se um 
fenômeno acontece ou não, que variáveis constitui, como classifica-lo, que 
semelhanças ou diferenças existem em determinados fenômenos, etc. Os 
dados obtidos devem ser analisados e interpretados” (RUDIO, 1986, p.71) 
 
 

Pesquisa exploratória-descritiva formula hipóteses e analisa os critérios 

oferecendo informações sem interferência do pesquisador visando às descobertas e 

ajudando as empresas fazendo uma análise dos efeitos nas mesmas.  

 Nosso estudo é sobre Gestão de pessoas que segundo Chiavenato (1999) 

é o departamento que gerencia os funcionários, dando a eles motivação por meio de 

salários, reconhecimento e chances de evoluir na empresa. Dentro da gestão de 
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pessoas a o departamento de seleção onde faz a escolha do melhor candidato para 

a vaga existente preenchendo os requisitos necessários. Gestão de Pessoas 

também se preocupa com a capacitação, treinamento e desenvolvimento do 

colaborador para que o mesmo possa proporcionar melhores resultados à 

organização e tornando-se apto as atividades. 

O procedimento técnico aplicado foi à pesquisa bibliográfica que é feita a 

partir de artigos, testes, livros e dissertações já publicadas, ou seja, pesquisa que 

resgata um conhecimento científico sobre um tema ou problema. Segundo Marconi e 

Lakatos (2010 p.166) “pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição do que foi 

dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Ou seja, permiti a 

descoberta de novos problemas ou ajuda a resolver problemas em áreas talvez 

ainda não exploradas; 

Os dados da pesquisa foram coletados de livros de Gestão de Pessoas, 

Recursos Humanos (RH) da biblioteca da Faculdade Sul Brasil-(FASUL) e de alguns 

sites da internet, com base nos principais pensadores Teóricos de administração. 

Assim cada coleta de dados foi colocada uma citação do autor para que possa ser 

comprovado o que foi dito; 

A abordagem foi à qualitativa, que é a pesquisa que identifica e analisa os 

dados profundamente, proporcionando compreensão do contexto do problema 

específico Como afirma Matias Pereira (2012, p. 84) “Os dados obtidos são 

analisados de forma indutiva. Nesse sentido a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significação são básicas no processo de pesquisa qualitativa”. 

A nossa pesquisa deve ser aplicada nas empresas que visam sucesso, pois 

os melhores funcionários são os mais aptos e qualificados, fazendo o diferencial e a 

base da empresa, por isso a Gestão de Pessoas é um dos departamentos mais 

importante na organização. 

Gestão de Pessoas deve ser colocada em pratica já no inicio do processo do 

funcionário para que desde a seleção possa ser escolhido o melhor para a empresa, 

ou seja, devem-se criar testes de seleção para que apenas os mais qualificados 

possam ser escolhidos. A empresa deve investir em treinamentos para que o 

funcionário possa a adaptar-se ao novo emprego e empresa e conseguir realizar a 

atividades de forma eficiente. Com a etapa do treinamento deve ser implantado 

também o desenvolvimento é que o aperfeiçoamento das habilidades e aptidões que 
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foi alcançado com o treinamento isso cabe à aplicação aos funcionários de maior 

tempo de empresa. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Seleção de pessoas é responsável pela análise dos candidatos para que a 

organização consiga encontrar os melhores funcionários para exercer com maior 

êxito as suas atividades e objetivos, mas para que isso aconteça é necessário traçar 

alguns métodos de seleção para evitar erros na hora da contratação. 

Inicialmente é necessário fazer uma análise de cargos. Quando a uma vaga 

disponível na empresa esta precisa ser preenchida, então é preciso avaliar o perfil 

que o funcionário deve possuir para poder alcançar o sucesso, como as habilidades 

necessárias: formação profissional, conhecimentos, habilidades, experiências entre 

muitas outras. 

Traçado um perfil para a contratação as empresas podem utilizar teste de 

Admissão que serve para medir as capacidades, conhecimentos temperamento 

inclusive as características de cada candidato como um suporte para a contratação, 

porem esses tipos de testes não garante total base para julgamentos validos, por 

isso é necessário fazer alguns estudos antes de inclui-lo na empresa. 

Há variados teste, alguns são para medir as capacidades mentais, ou seja, o 

QI, outros são os testes de personalidade para medir o temperamento e a 

disposição. Teste de capacidade física como a força e resistência que é mais 

utilizado em casos de profissão para bombeiros e policiais. Teste de conhecimento 

do cargo que serve para medir o nível de armazenamento de informações do 

funcionário em determinada atividade. Teste prático é onde o candidato realiza a 

tarefa que faz parte da atividade do futuro cargo e entre outros testes. 

Na seleção de pessoas a o processo de entrevista que é o mais utilizado nas 

empresas na hora da contratação, esse processo pode ser feito de variadas forma e 

métodos visando conhecer melhor o candidato quando as características, emprego 

anterior e qualidades. Algumas das formas podem ser entrevistas não diretas, 

estruturada, situacional, coletiva, e a de descrição comportamental entre outras. 

Cada empresa precisa avaliar qual se enquadra na organização. 

O processo de seleção de pessoas ajuda a diminuir erros na hora da 

contratação, pois quando acontecem erros na seleção gera um desperdício de 
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tempo e investimento seja direta ou indiretamente, também podem acontecer falhas 

e perda de oportunidades, pois muitas vezes a empresa deixa de contratar 

determinado candidato desperdiçando aquele que seria o melhor para o cargo, por 

isso utilizar-se de variados métodos e procedimentos para decisões mais seguras e 

exatas. 

Mesmo já tendo selecionado o melhor funcionário (Aquele que melhor se 

encaixa no cargo disponível) há uma necessidade de treinar e desenvolver as 

habilidades dele, assim ele absorvera um conhecimento a mais na sua “bagagem” 

de experiência somando com o conhecimento que ele já possui. O Treinamento e 

Desenvolvimento Fornece a capacidade do funcionário ser mais eficiente, podendo 

até ser utilizado em outro cargo. 

Como mencionado no texto acima o Treinamento é um investimento 

altamente lucrativo a empresa e o Desenvolvimento é um investimento para o futuro 

que da a chance do colaborador crescer na empresa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho abordamos o assunto Seleção treinamento e 

desenvolvimento de pessoas e concluímos que são muito significativos dentro das 

organizações por serem os processos que classificam e desenvolvem todos os 

colaboradores, contudo o principal capital da empresa geralmente é seus 

funcionários. 

Portanto a gestão de pessoas é o departamento que se preocupa com bem-

estar e o gerenciamento do funcionário, existem vários itens que a sub- classificam 

como a seleção que é o processo que classifica e distribuir o colaborador 

corretamente de acordo com determinada função nas empresas e que funciona 

como uma peneira que filtra o assalariado que apresente as características exigidas 

pela instituição. Outro ponto considerável importante identificação das 

características do candidato é de acordo com o meio em que ele vive. 

Em vista disso é importante o processo de treinamento é a transmissão de 

conhecimento e informações ao funcionário como a politica e normas da empresa e 

também para que desenvolva suas habilidades para o cargo atual, portanto 

desenvolvimento tem como principal objetivo a evolução da capacidade do 

empregado mas com visão a longo prazo e tem sempre a visão de que o assalariado 
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é valioso para a organização. Para as empresas de ótimos resultados é 

extremamente importante que seus colaboradores passem pelo treinamento e 

desenvolvimento.   

A gestão de pessoas é algo extremamente essencial nas empresas, através 

deste conceito a nossa pesquisa pode ser aplicada em instituições que visam ótimos 

resultados, pois ela traz métodos que proporciona colaboradores mais qualificados e 

periodicamente cada vez mais competentes dentro e fora dessas organizações. 

Para finalizar estas considerações, para uma instituição, investir em 

consultoria e profissionais especializados na área de seleção porque periodicamente 

este capital vai ser ressarcido e a empresa estará com profissionais eficientes. 
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