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RESUMO  

 

Esta pesquisa teve como objetivo detalhar como ocorre os processos iniciais de inserção das 

pessoas nas organizações, especificar os vários tipos de procedimentos e escolha do pessoal, 

para que assim o quadro funcional seja alimentado de maneira correta, buscando a eficácia 

nos procedimentos organizacionais. Esses processos iniciais são importante para toda e 

qualquer organização, pois buscam as pessoas que melhor se adéquam a vaga disponível, 

fazendo com que as mesmas se sintam parte da empresa, desenvolvendo assim suas atividades 

da melhor maneira. Através da entrevista e questionário analisado, foi possível observar que 

não há divergências nos processos realizados pela instituição avaliada em comparação com a 

teoria, assim sugere-se que continue os procedimentos como estão, sempre buscando novos 

métodos para satisfação do pessoal contratado e melhor desempenho da organização. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é sobre a aplicação de pessoas nos cargos organizacionais, mais 

concretamente sobre os processos de recrutamento e seleção, os quais as pessoas são 

submetidos durante o procedimento de inserção em um quadro funcional de determinada 

organização.  

O objetivo deste trabalho é detalhar precisamente como ocorre os processos iniciais 

de inserção das pessoas nas empresa, especificar os variados tipos de procedimentos e escolha 

do pessoal para que assim, seja incluído no quadro aquele que possuir melhor qualificação 

bem como o perfil adequado para o cargo ofertado. 

O estudo demonstrará a relevância do procedimento que ocorre nas áreas de 

recrutamento e seleção de pessoal, bem como sua importância para a organização, pois 

evidenciará o impacto que pode trazer para a instituição se o mesmo não for feito 

adequadamente, conforme preconiza a teoria. 

Além desta introdução, esta organizado em 4 partes. A seção 2, apresenta o  

desenvolvido, a partir dos conceitos teóricos sobre recrutamento, seja ele interno ou externo, e 

sobre seleção do pessoal, para que por fim seja compreendido o procedimento da aplicação 

dos mesmos. A seção 3, apresenta os procedimento metodológicos utilizados, o qual 

demonstra todo o processo teórico citado na seção anterior, porém na pratica organizacional. 

A seção 4, apresenta os resultados e discussões sobre o assunto, ou seja, ira estabelecer uma 

comparação entre a realidade pratica dos processos utilizados e a teoria apresentada. Por fim, 

a seção 5 irá apresentar a conclusão obtida durante o trabalho, apontando os resultados 

apanhados. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Na visão de negócios, vários elementos formam uma concepção sobre a gestão. Dentre 

as várias possibilidades de atuação de um gestor, uma delas é merecedora de destaque, pois 

responsabiliza-se por grande parte dos resultados de uma organização, trata-se da ARH – 

Administração de Recursos Humanos.  Para Chiavenato (1999, p. 8) a “Administração de 

Recursos humanos (ARH) é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os 

aspectos da posição gerencial relacionadas com as pessoas ou recursos humanos, incluindo 

recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho”. 



 

 
 

 
 

Além de funções rotineiras, o departamento de RH tem um papel importante na 

formação da estrutura organizacional da empresa, em que junto com os gestores do negócio 

vai trabalhar de forma agregadora na cultura e desenvolvimento das atividades da 

organização. Dentre várias atividades, destacam-se a estruturação de cargos e salários, o 

processo de Recrutamento, seleção e aplicação de pessoas. 

 O foco deste artigo remete a aplicação de pessoas. Segundo Chiavenato (2008, p. 6) 

“Cada organização tem uma ideologia própria a respeito do papel das pessoas na tarefa 

organizacional. A denominação dada às pessoas pode refletir qual o papel que a organização 

confere a elas”. 

Contudo, é importante que o profissional de RH compreenda que antes do processo de 

aplicar pessoas, é muito importante que tenha havido um eficiente processo de recrutamento 

de seleção.  

Para encontrar pessoas capazes para o trabalho na empresa, primeiramente os 

recrutadores precisam saber as áreas que estão precisando de funcionários, com isso 

conhecem as especificações e posições que devem preencher.  

De acordo com Chiavenato (2002, p. 197) “Recrutamento é um conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar 

cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de informação, através do qual a 

organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego 

que pretende preencher”. A partir desta definição, podemos ressaltar que existem três etapas 

importantes no processo de recrutamento de pessoas, as quais são: pesquisa interna das 

necessidades, pesquisa externa do mercado e definição das técnicas de recrutamento a utilizar. 

  

   

 

 

 

 

 

 

O recrutamento funciona a partir de um processo de comunicação entre essas etapas, 

para que assim a organização possa divulgar e oferecer oportunidades de trabalho, ou seja, é 

um processo de dois estágios sendo eles internos ou externos, onde se comunica e divulga as 
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Figura 1: Tecnincas de Recrutamento 

Fonte: Adapatado de CHIAVENATO (2002, p. 198) 



 

 
 

 
 

vagas de emprego, e ao mesmo tempo procura atrair os concorrentes para participar do 

processo seletivo. 

 Conforme Chiavenato (1999, p. 92), "O recrutamento interno atua sobre os candidatos  

que estão trabalhando dentro da organização - isto é, funcionários - para promovê-los ou 

transferi-los para outras atividades mais complexas ou mais motivadoras. O recrutamento 

externo atua sobre candidatos que estão no mercado de recursos humanos, portanto, fora da 

organização, para submetê-los ao seu processo de seleção de pessoal". 

 O processo de seleção de pessoas funciona logo após o recrutamento, ambos fazem 

parte do mesmo processo, o qual é introduzir elementos humanos em determinada 

organização. Esse processo se da quando a organização perde funcionários ou expande sua 

área de atividade , ativando assim a técnica de agregar pessoas. 

 A diferença, é que enquanto o objetivo de recrutar é equipar o processo seletivo de 

candidatos, o objetivo da seleção é escolher os candidatos que mais correspondem às 

necessidades da função e da entidade. Para Chiavenato (1999, p.107), " a seleção de pessoas 

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

ingressar na organização: aquelas que apresentam características desejadas pela organização". 

 Existem especificações de cargo que são utilizadas como base no processo de 

selecionar os concorrentes. De acordo com Bohlander e Snell (2009, p. 127), as empresas 

"devem também garantir que funcionários não sejam contratados segundo requisitos de cargo 

individualizados, para satisfazer caprichos pessoais dos gerentes, com pouca relação com o 

sucesso no desempenho do trabalho". 

 Os cargos são desenhados a partir da forma em que a organização esta estruturada, 

estes desenhos representam como os órgãos e cargos podem ser distribuídos, as relações que 

haverão entre eles e como os negócios deverão andar. Se a estrutura da empresa é maleável e 

adaptável, os cargos também serão flexíveis, ajustáveis e acessíveis, com elevado nível de 

relação com o ambiente que o cerca. 

 Segundo Chiavenato (1999, p.160), " o cargo é uma composição de todas as atividades 

desempenhadas por uma pessoa - o ocupante -  que podem ser englobadas em um todo 

unificado e que figura em certa posição para desempenhar as suas atividades". Com isso 

pode-se perceber que para a organização, o cargo estabelece o apoio da aplicação das pessoas 

nas funções organizacionais, e para as pessoas, o cargo estabelece um dos maiores fatores de 

expectativas e de incentivo na organização. 



 

 
 

 
 

 A análise de cargos propõe a conquista de elementos que permitirão uma finalização a 

repeito do valor interno referente de cada cargo na corporação, mostrando as diferenças 

básicas entre os cargos do ponto de vista quantitativo ou qualitativo. Esta análise de cargos 

pode ser complementada por outros meios como por exemplo a negociação com sindicatos, 

pesquisas de mercado de salários, etc. 

 Existem vários métodos de avaliação de cargos e todos eles são altamente relativos, 

pois segundo Chiavenato (1999, p. 230), "comparam os cargos entre si ou comparam os 

cargos com alguns critérios tomados como base de referência". Os métodos de avaliação de 

cargos visam obter dados sobre as áreas a partir de sua apresentação e observação para 

permitir medidas corporativas entre eles. 

 Esses métodos de avaliação podem ser divididos em três grupos distintos, os quais são: 

método de escalamento simples, método de categorias predeterminadas e método de 

comparação por fatores. O método de avaliação de cargos por escalamento simples baseia-se 

em alinhar os cargos em um rol em relação a um raciocínio escolhido que atua como modelo 

de comparação.  

 O método de categorias predeterminadas é uma alteração do método do escalamento 

simples, poderia ser chamado de método de escalonamento simultâneo, pois propõe a divisão 

e parcelamento dos cargos em ordens predeterminadas, como por exemplo os cargos 

mensalistas e cargos horistas. Cada categoria predeterminada exibe o seu limite inferior e 

superior, fazendo com haja uma aplicação entre elas. 

 Já o método de comparação por fatores, trata-se da refinação do método de 

escalonamento, pois conforme Chiaventato (1999, p. 232) "se o escalonamento proporciona 

uma comparação do cargo com outros cargos, o método de comparação por fatores 

proporciona várias comparações com cada um dos fatores de comparação".Este método exige 

uma ordem de várias etapas: Informação a respeito dos cargos, escolha dos fatores de 

avaliação, seleção dos cargos de referencia, avaliação dos cargos de referencia, distribuição de 

pesos salariais para os fatores de avaliação, construção da escala de comparação de cargo e 

utilização da escala de comparação de cargos. 

 Os dados sobre os cargos podem ser apanhados por diversas formas. os métodos mais 

comuns são: Entrevistas, questionários, observação e registro diários. A entrevistas são 

perguntas aplicados individualmente aos funcionários sobre o cargo em questão. Os 

questionários são formulários preparados para serem preenchidos pelos ocupantes do cargo 

analisado, a partir dele é fornecido dados sobre deveres e tarefas de trabalho, objetivo do 



 

 
 

 
 

trabalho, ambiente físico, requisitos para o desempenho do cargo (habilidade, nível de 

instrução, experiências, demandas físicas e mentais), equipamentos e materiais usados e 

preocupação com saúde e segurança. 

 A observação obtém informações sobre os cargos observados, registrando notas em 

um formulário padronizado. Já os registros diários são preenchidos nos intervalos específicos 

em que há mudança de atividade e mantidos durante um período de duas a quatro semanas. 

 Apesar dos especialista do RH serem responsáveis diretamente pela análise de cargos, 

eles precisam da cooperação dos funcionários e gerentes dos departamentos cujo cargo esta 

sendo estudado, pois os mesmos servirão de fontes de grande parte das informações obtidas e 

os analistas poderão se basear nelas, pois facilitaram no momento de selecionar as pessoas. 

O desenvolvimento para o corrente estudo terá uma abordagem quali-quantitativa, uma 

vez que dentro de seu objetivo determinado, é averiguar os dados apanhados na prática e 

aferir com as técnicas citadas anteriormente pelos autores neoclássicos, bem como prover-se 

de subsídios para a observação e discussão do tema de pesquisa proposto. Em vista disso, 

dentro deste procedimento utiliza-se a abordagem qualitativa que, segundo Malhotra (2001, p. 

155), "é uma metodologia  de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em pequenas 

amostras que proporcionam insights e compreensão do contexto do problema". Com isso, o 

pesquisador, por meio de perguntas, é capaz de aproveitar de melhor maneira o ponto de vista  

do entrevistado. 

A analise será desenvolvido por meio de um estudo de caso único, devido a pesquisa 

manter-se inserida no âmbito da empresa e do pesquisador  vivenciar esta realidade. Esta 

análise compõe-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, uma vez que no interior de sua 

estruturação será fundamental investigar os processos de uma empresa multinacional, de forte 

cultura e estrutura corporativa.  

Desse modo, os instrumentos adotados para desenvolver o estudo, foram o uso de 

entrevistas e questionários. Estes instrumentos foram aplicados aos funcionários da 

organização, os quais são encarregados de realizar o processo de recrutamento e seleção da 

mesma.  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Ao realizar algumas entrevistas, percebe-se que o cargo profissional dos recrutadores 

são em sua maioria de psicólogos e analistas de recursos humanos. Já no processo de seleção 



 

 
 

 
 

de pessoal, o que diferencia são que além de psicólogos e analistas de RH, os gestores e 

fisioterapeutas também participam do processo, para que haja melhor aplicação e proveito dos 

candidatos. 

Nesta empresa, utiliza-se de vários meios para divulgar as vagas, como: Site e rádios 

locais e da região, institutos de ensino, canais de comunicação interna da empresa (murais e e-

mails), panfletos, banners em frente a organização, outdoors, carro de som, TV indoor, além 

do Programa Eu Recomento. Este funciona quando os funcionários da empresa indicam 

amigos, familiares e conhecidos para trabalharem na organização, onde o indicador ganha 

algum benefício caso a pessoa recomendada seja selecionada para vaga e passe no período de 

experiência. Dentre todos estes canais de divulgação, os mais efetivos são o Programa Eu 

Recomendo, os Panfletos, Site e Rádios e Outdoors.   

A empresa utiliza de um índice médio de busca, ou seja, ela possuem um controle da 

quantidade de candidatos que aparecem para cada vaga aberta. Este controle é realizado 

através do Indicador de Captação, que verifica o número de entrevistados e o número de 

aprovados para tal vaga. 

No processo de recrutamento, nem todos os candidatos passam para a próxima fase, 

que é o processo de seleção deste pessoal. Isso acontece pois os recrutadores seguem um 

padrão de perfil, onde não é dado andamento no processo caso o candidato não atenda ao 

mesmo. 

O processo de seleção dessa organização acontece através do currículo Vitae. Há a 

triagem destes, na qual ocorre a comparação do perfil da vaga com o perfil do candidato e 

logo após, realiza-se uma dinâmica com os pré-selecionados. Os concorrentes que 

apresentarem o perfil mais adequado para a vaga são encaminhados para avaliação 

cinesiofuncional, posteriormente os aprovados são encaminhados para conversar com os BP's 

(Parceiros de Negócios) e gestor da área qual a vaga esta aberta. Os classificados em todos 

estes processos são encaminhados para ambientação na área e para exames médicos. 

A aplicação do pessoal é feita através de um processo de análise dos candidatos, 

onde são escolhidos os mais adequados às necessidades o cargo e da organização. Há uma 

avaliação das diferenças entre os candidatos, além dos processos de comparação entre o perfil 

da vaga e do concorrente e os processos de decisão. Na maioria dos casos, a  empresa utiliza-

se do modelo de comparação, quando há vários candidatos para cada vaga e várias vagas para 

cada candidato, assim cada candidato é avaliado e comparado com os requisitos exigidos de 

cada cargo e se rejeitado pode ser avaliado para outra colocação. 



 

 
 

 
 

Com o candidato já direcionado para sua área de atuação, a empresa os monitora 

através do chamado Indicador de Retenção . Neste é avaliado a permanência e experiência  

do funcionário em 3 meses, 6 meses e 1 ano de atividade. 

Após esses períodos, o empregado se bem desempenhado e avaliado pode passar por 

um processo de treinamento, para aprimorar suas capacidades de atuação ou através do 

Programa de Treinamento para Futuros Líderes, estes podem estar sendo realizados no âmbito 

interno ou externo da organização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante toda a abordagem realizada, pode-se observar que durante a analise do 

questionário aplicado em comparação com a teoria, não há divergências nos processos de 

recrutamento e seleção da organização estudada. 

Acredita-se que se os processos não se desenvolverem de acordo com a teoria 

apresentada, pode apresentar problemas nos procedimentos de produção de toda a 

organização, pois poderá ocasionar um desvio no desenvolvimento de tarefas, devido a 

aplicação do pessoas em áreas que não condizem com suas qualificações. Além de gerar esta 

disfunção, pode acarretar na insatisfação da ocupação, gerando maiores problemas para a 

organização.  

Em vista disso, pode-se justificar que a aplicação de pessoas no cargo ofertado pela 

organização é de extrema importância, pois quando a pessoa selecionada sente-se parte da 

empresa, percebe que a atividade exercida, por mais simples que seja, é fundamental para que 

o processo de fabricação ocorra de maneira correta e eficaz. 

Assim, a sugestão apresentada é que a organização continue realizando os processos 

de recrutamento e seleção da maneira que é feito atualmente, buscando sempre novos 

métodos, pois através disso sempre apresentará melhorias tanto à pessoa contratada, tanto 

para a organização. 
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