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RESUMO
Atualmente, as empresas buscam meios de inovar, aumentar as vendas, facilitar os
processos, procurando sempre se manter à frente dos seus concorrentes, porém não basta ter
apenas uma boa estrutura e bons equipamentos, é necessário ter pessoas capacitadas e
adequadas sendo eficientes e eficazes em suas tarefas para que faça a empresa brilhar. Por
essa razão, a gestão de pessoas é indispensável em uma organização, pois é um conjunto de
técnicas e métodos utilizados para gerir o capital humano de uma empresa, transformando
funcionários em excelentes profissionais. O processo de recrutamento é extremamente
necessário sendo interno ou externo para filtrar os melhores candidatos para a fase de seleção
onde será tomada a decisão de escolher uma pessoa para o cargo. Para essa etapa, é preciso a
aplicação de algumas técnicas para que seja o candidato que tenha o melhor desempenho
geral e agregue valor à empresa. E em busca de maiores resultados é necessário treinamentos
periódicos para toda a equipe com o objetivo de buscar o aperfeiçoamento e modelagem de
seus talentos, de forma a melhorar o atendimento trazendo satisfação ao consumidor e
destaque da empresa no mercado. Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo apontar
a importância que o recrutamento, seleção e treinamento tem para a empresa bem como a
utilização das técnicas que se bem aplicadas, trazem a eficiência e eficácia para a
organização. Desta maneira, será realizada a fundamentação teórica conforme bibliografias
de estudiosos da área.
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1 INTRODUÇÃO
A grande evolução tecnológica, a alta competitividade e as oscilações no
mercado atual faz com que as pessoas sejam mais exigentes e seletivas quando
buscam por produtos e serviços, exigindo das empresas criatividade para se obter
vantagem competitiva no mercado. E com essas rápidas mudanças, as empresas
passaram a descobrir que a melhor forma de alcançar seus objetivos e trazer potencial
para a organização está ligada às perspectivas humanas, fazendo com que procure
pessoas capacitadas para desempenharem suas funções de forma eficiente e eficaz.
É necessário que a organização invista em seu quadro de colaboradores desde
o processo de recrutamento e seleção em busca de pessoas que se encaixam no
perfil da instituição, oferecendo treinamentos para que acompanhem a missão e
valores da organização, estando sempre atualizados e qualificados para cargo,
sintonizando seus objetivos pessoais com os objetivos empresariais para que tenham
como diferencial a qualidade dos serviços prestados. O atual objetivo das empresas
no mercado é servir o público com qualidade, propiciando satisfação ao seu cliente,
pois com o leque de opções que o mercado oferece, uma pequena mudança de
atendimento já é um grande diferencial para a organização.
Quando uma empresa faz um recrutamento é preciso que primeiramente
analise se tem funcionários qualificados que já trabalham para ela, pois dessa forma
tem uma grande economia com esse processo pois só será necessário remanejar seu
funcionário e oferecer um treinamento básico sobre o cargo que ele irá ocupar já que
o mesmo conhece a empresa e a forma como ela trabalha. Porém, se preferir um
recrutamento externo terá gastos mais altos com tempo, dinheiro, seleção e
preparação dos candidatos, pois é necessário meios de divulgação da vaga, podendo
ser por internet, panfletos, programas de rádio e jornal, tempo para a seleção e
escolha dos candidatos e um amplo treinamento sobre a empresa e o cargo que irá
ocupar, além dos programas de interação.
Promover treinamentos para conhecimento dos processos, direcionar esforços
no sentido da qualidade no atendimento pode promover resultados excelentes para
atingir os objetivos da empresa com sucesso obtendo consumidores satisfeitos e
fidelizados.
O presente artigo tem como objetivo apontar a importância que a gestão de
pessoas tem para a empresa desde o recrutamento, seleção e treinamento, bem como
a implantação da técnicas da seleção que auxiliam na escolha de um bom candidato
e treinamento que mantém os colaboradores atualizados pois são eles que mantém a
sobrevivência das organizações.
A metodologia será de revisão bibliográfica abordando estudiosos da área.
2 GESTÃO DE PESSOAS
Segundo Ávila (2017), a gestão de pessoas é um grupo de estratégias e
técnicas utilizadas para o desenvolvimento do capital humano, desde o recrutamento
dos melhores profissionais e o desenvolvimento, retenção e motivação no
desempenho de suas funções.
A gestão de pessoas em uma organização deve ser realizada pelos
próprios gestores e líderes, utilizando o RH apenas como ferramenta
para alcançar resultados mais assertivos. Os cargos que são
responsáveis por outros funcionários precisam os manter motivados
por meio de técnicas que os ajudem a desenvolver constantemente

suas habilidades e capacidades. Como consequência, essas ações
promovem não só o desenvolvimento dos profissionais, como também
o crescimento da área e da empresa como um todo. (MARQUES, 2018,
p.01)

Atualmente, as pessoas não são vistas apenas como peças que podem ser
substituídas dentro de uma organização, mas sim, peças essenciais para o sucesso
da mesma. Para Ávila (2017), a organização que busca administrar os recursos
humanos e potencializar o desempenho de seus colaboradores adquire não somente
um grande diferencial competitivo como também o destaque da empresa no mercado.
“Como uma empresa é feita de pessoas para pessoas, o capital humano se
torna a maior riqueza e principal ferramenta rumo ao sucesso.” (MARQUES, 2018,
p.01)
Para Marques (2018), a gestão de pessoas deve ser feita pelos próprios líderes
e gestores utilizando o setor de recursos humanos somente como apoio com as
ferramentas, técnicas e mecanismos na atuação dos profissionais na empresa.
Para Ávila (2017), existem cinco pilares que auxiliam na gestão de pessoas
sendo eles:
a) motivação: pessoas motivadas trazem o sucesso da empresa, pois a mesma
depende do comprometimento de todos os seus funcionários para um bom
desempenho. E existem alguns meios de conseguir e contribuir com a
motivação dos funcionários que é fazendo um processo seletivo exigente e
transparente, dando também a oportunidade para os que já estão na instituição,
abordagem individual com feedbacks periódicos e reconhecer aqueles que se
dedicam para os resultados da empresa;
b) processo de comunicação: incentivar o diálogo tendo uma boa comunicação
entre todos na empresa, faz com que as informações estejam sempre certas e
disponíveis. É sempre bom ter um programa de comunicação interno
promovendo agilidade nas respostas e contato direto com quem precisa;
c) trabalho em equipe: fazer com que o objetivo de um seja o objetivo de todos,
não deixar que cada setor tenha um objetivo que não esteja ligado com os
outros, quando o objetivo é comum e claro, o trabalho flui melhor. Investir em
reuniões de acompanhamento, grupos de trabalho e momentos de
descontração faz com que as pessoas se conheçam e interajam melhor;
d) conhecimento e competência: é necessário que invistam em uma boa equipe e
em um ambiente que propicie o crescimento de todos, sendo necessário
identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria dos profissionais,
sempre dando um feedback sobre as ações dos mesmos;
e) treinamento e desenvolvimento: é preciso que a empresa invista não somente
nos trabalhadores mas nela também, oferecendo treinamentos periódicos para
os funcionários em busca do desenvolvimento constante e do ponto de
equilíbrio entre a empresa e seus funcionários. A melhor maneira de auxiliar
nesse desenvolvimento é identificando os treinamentos mais desejados tanto
pelo colaborador quanto para o desenvolvimento da empresa, realizando um
processo contínuo de treinamento e desenvolvimento.
A gestão de pessoas tem sido muito valorizada e praticada por
grandes organizações, pois elas entenderam a importância de
oferecer o suporte necessário aos funcionários para que eles se
sintam reconhecidos e, consequentemente, motivados. No entanto,
ainda existem empresas que não sabem delegar essa função aos

reais responsáveis. Outras vão muito além e ainda tratam os seus
funcionários como custos e não como ativos. (MARQUES, 2018, p.03)

Para uma empresa ter sucesso é necessário investir em seus funcionários afim
de torná-los capacitados para suas funções mantendo sua motivação e dando
feedbacks periódicos, isso irá auxiliar em um ambiente de trabalho produtivo,
motivado que visa o desempenho contínuo.
3 RECRUTAMENTO
Uma das obrigações do setor de recursos humanos é fazer processos de
recrutamento e seleção que sejam bem aplicados em busca dos melhores talentos,
procurando pessoas capacitadas que tenham suporte para contribuir com a
organização ajudando a passar pelas oscilações do mercado.
A busca por novos profissionais no mercado de trabalho podem
agregar em novos conhecimentos para a empresa, também se corre
o risco de o candidato externo ter omitido alguma informação de
bastante relevância para a empresa e vice-versa. Mas, com a grande
rotatividade dos dias de hoje, o profissional que busca por uma
colocação tende a expor um maior número de informações possíveis,
e busca também informações das empresas, contando principalmente
com a ajuda da Internet, que disponibiliza informações básicas da
instituição, mas que também ajudam a definir o objetivo do candidato
em trabalhar ou não na organização. (OLIVEIRA, 2015, p. 03)

De acordo com Fernandes (2011), o recrutamento é um processo que identifica
candidatos para futuras vagas de emprego, tendo a função básica de atrair pessoas
que agregam valor e supram às necessidades da empresa.
“As atividades de recrutamento de uma empresa devem ser altamente
estimuladoras, no sentido de fazer com que potenciais candidatos queiram, realmente,
ingressar na organização” (BULGACOV, 2006, p. 337).
O recrutamento é a triagem para a seleção de candidatos, e quando surge uma
vaga a ser preenchida, é necessário que seja publicado em vários meios sendo jornais,
anúncios, cartazes e redes sociais para que os melhores candidatos tomem
conhecimento dessa oportunidade.
A tarefa do recrutamento é a de atrair com seletividade, mediante
várias técnicas de divulgação para candidatos que possuam os
requisitos mínimos do cargo a ser preenchido, enquanto a tarefa da
seleção é a de escolher e filtrar, entre os candidatos recrutados,
aqueles que tenham maiores probabilidades de se ajustar aos cargos
vagos. Assim, o objetivo básico do recrutamento é abastecer o
processo seletivo de sua matéria-prima básica: os candidatos a serem
processados. O objetivo básico da seleção é o de escolher e classificar
os candidatos adequados às necessidades da organização.
(CHIAVENATO, 2015, p.105)

Conforme Chiavenato (2015), existem alguns meios de medir a eficiência e a
eficácia no processo de recrutamento que é através da quantidade e qualidade dos
candidatos que se apresentam, onde é visto o volume dos candidatos que se
apresentaram e a qualidade é vista por meio dos candidatos que passaram para a

fase de seleção e os que já foram dispensados na triagem do recrutamento. Rapidez
na apresentação é medida através do tempo de processamento do recrutamento e a
oferta de candidatos. E o custo do recrutamento é visto por meio de técnicas baratas
ou caras, pois quando um recrutamento é sofisticado, geralmente é feito para
candidatos de nível mais avançado onde é preciso utilizar técnicas para que a precisão
desse processo seja mais rápida e eficaz.
Existem duas formas de recrutar pessoas para um cargo, o recrutamento
interno e externo.
3.1 Recrutamento interno
O recrutamento interno é um processo de várias etapas onde a empresa
analisa talentos contratados por ela para ocupar determinados cargos na organização,
por meio de promoções ou transferência de pessoal.
Segundo Chiavenato (2015, p. 74): “o recrutamento é denominado interno
quando aborda candidatos reais ou potenciais aplicados unicamente na própria
empresa. Sua consequência é o processamento interno de recursos humanos.“
O recrutamento interno é mais prático, rápido e fácil pois economiza tempo e
gastos pois como o profissional já faz parte da corporação, fica mais fácil de conhecer
melhor sua forma de trabalhar e seu desempenho como profissional na empresa.
Conhecer bem o candidato é fundamental para escolher a pessoa
certa para a vaga. Saber como o profissional produz, como ele se
relaciona com os colegas de trabalho e se ele é proativo e cooperativo
é muito importante. Uma grande vantagem no recrutamento interno é
que ter referências dos profissionais é um processo fácil, pois as
pessoas que vão passar as informações estão dentro da própria
empresa. (RECRUTAMENTO INTERNO, 2017, p.04)

De acordo com Chiavenato (2015) os critérios de avaliação são:
a) analisar os resultados obtidos nos testes aplicados quando o colaborador
ingressou na empresa;
b) analisar seu desempenho e os resultados obtidos nos últimos anos;
c) se o candidato participou de todos os programas de treinamento e
aperfeiçoamento fornecidos pela empresa;
d) se o candidato está apto a receber essa promoção.
O autor ainda cita algumas vantagens que o recrutamento interno pode trazer,
tais como:
a) rapidez e economia para a empresa evitando gastos com anúncios,
contratos e integração;
b) um maior índice se validade e segurança, pois é um funcionário já
conhecido que todos já conhecem a forma como trabalha;
c) um novo meio de motivação para o funcionário que vai trabalhar melhor em
busca de uma promoção.
E as desvantagens sendo:
a) geração de conflitos de interesses;
b) exigir potencial e desenvolvimento dos funcionários, podendo frustrar os
empregados gerando desinteresse por suas tarefas e obrigações;
c) bitolamento das pessoas onde elas passam a se preocupar somente com
os problemas da empresa e estacionando, perdendo a criatividade e
interesse pela inovação.

Para Fernandes (2011), o recrutamento interno prioriza os próprios recursos da
empresa, utilizando a comunicação interna para a divulgação da vaga e seleção dos
candidatos para o novo cargo.
3.2 Recrutamento externo
O recrutamento externo é o processo de recrutamento feito através de técnicas
que atraem possíveis candidatos que não trabalham na empresa e estão disponível
no mercado.
Enquanto o recrutamento interno aborda um contingente circunscrito
e conhecido de funcionários internos, o recrutamento externo aborda
um enorme contingente de candidatos que estão espalhados pelo
MRH. Seu âmbito de atuação é imenso e seus sinais nem sempre são
recebidos pelos candidatos. Por esta razão, o recrutamento externo
utiliza várias e diferentes técnicas para influenciar a atrair candidatos.
Trata-se de escolher os meios mais adequados para ir até o candidato
desejado – onde quer que ele esteja – e atraí-lo para a
organização.(NUNES; BOAS, 2015, p. 03)

É necessário a utilização de várias técnicas nesse método de recrutamento,
pois como este aborda um imenso número de candidatos, sendo vários parecidos
com o perfil da empresa, é preciso que essa fase filtre os melhores dentre eles para a
fase de seleção.
De acordo com Chiavenato (2015, p. 74): “o recrutamento é denominado
externo quando aborda candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em
outras empresas. Sua consequência é uma entrada de recursos humanos.”
Esse método é feito a partir das técnicas de recrutamento estabelecidas pela
empresa, analisando as necessidades que o cargo solicita com as que o candidato
oferece.
Conforme Oliveira (2015, p.01), “o recrutamento externo tem como objetivo
buscar por profissionais com novos e atualizados ideais, almejando uma inovação
para a empresa.”
De acordo com Fernandes (2011), para encontrar um candidato ideal para a
vaga na empresa é necessário a utilização de algumas técnicas como:
a) indicações de escolas, cursos, universidades;
b) agências de recrutamento;
c) indicações de funcionários da empresa;
d) contatos com outras empresas que atuam no mesmo ramo;
e) sites, jornais e redes sociais.
Ainda segundo Fernandes (2011), o recrutamento externo apresenta
vantagens e desvantagens, sendo elas:
a) novas ideias, experiências, habilidades e expectativas;
b) renovação da cultura organizacional;
c) incentiva a interação entre os funcionários com o setor de recursos
humanos.
E as desvantagens:
a) custos operacionais com a nova contratação, além de inseguro e demorado;
b) necessário aplicação de técnicas para a escolha de um candidato;
c) afeta negativamente os outros funcionários por estar em busca de novos
profissionais.

O recrutamento externo ocorre quando a empresa procura preencher a vaga
disponível com recursos de fora da empresa, onde será necessário um recrutamento
mais intenso e uma seleção mais rigorosa, buscando os melhores talentos, se o que
eles tem a oferecer está de acordo com o que o cargo solicita. (FERNANDES, 2011)
4 SELEÇÃO DE PESSOAS
Após a fase de escolha de recrutamento e triagem dos candidatos interessados
na vaga, entra a próxima fase do processo que é a seleção dos candidatos.
De acordo com Chiavenato (2015, p. 105): “o objetivo básico da seleção é o de
escolher e classificar os candidatos adequados às necessidades da organização.”
Na seleção será analisado as características solicitadas pelo cargo e as
oferecidas pelos candidatos e escolhido aquele que é julgado como sendo o mais
adequado para o cargo, visando sempre aumentar a eficiência e o desempenho da
organização.
Chiavenato (2009) diz que existe cinco técnicas que podem ser utilizadas
conforme a situação, sendo elas: entrevista, prova de conhecimento ou de capacidade,
testes psicológicos, testes de personalidade e técnicas de simulação. Essas técnicas
permitem uma ampla visão das reais características de cada candidato, pois quando
bem aplicadas com rapidez e confiabilidade trazem resultados que ajudam na tomada
de decisão.
Cada técnica de seleção proporciona certas informações sobre os
candidatos. As organizações utilizam uma variedade de técnicas de
seleção para obter todas as informações necessárias a respeito dos
candidatos. Quanto maior o número de técnicas de seleção, tanto
maior a oportunidade de informações de seleção para trabalhar e
maior o tempo e seu custo operacional. (NUNES; BOAS, 2015, p.05)

Atualmente, os critérios que eram utilizados para a seleção estão passando a
ser conceitos de competências onde são os meios de escolha e desempate para a
seleção da pessoa para o cargo. A seleção deve apresentar uma ideia atual dos
candidatos em questão de conceitos, aprendizagem, desempenho, como também as
situações futuras, de como ele irá se comportar desempenhando suas funções na
empresa, se ainda contribuirá com o crescimento da mesma, entre outros.
5 TREINAMENTO
Existem dois requisitos básicos para o sucesso de uma organização que é ter
um quadro de colaboradores capacitados e procurar mantê-los atualizados e
alinhados aos propósitos e metas empresariais.
“O treinamento é um processo educacional que utiliza procedimentos
sistemáticos e organizados pelos quais as pessoas de nível não gerencial aprendem
conhecimentos e habilidades técnicas para um propósito definido.” (CHIAVENATO,
2009, p.40)
O treinamento e desenvolvimento de pessoas tem sido muito
procurado como uma ferramenta que garante a competitividade no
mercado atual. Esse conjunto de ações ajuda a capacitar e a reter os
profissionais de acordo com as tendências atuais, ao mesmo tempo
em que alinham as atividades desempenhadas por eles aos objetivos
da organização. Como resultado, há melhorias significativas na

qualidade do trabalho. (ESPÍNDOLA, 2016, p.02)

Segundo Chiavenato (2009), treinamento pode ser considerado uma forma de
motivar e auxiliar no desempenho dos cargos envolvidos, como também um meio de
manter os funcionários atualizados através de conceitos e nivelações intelectuais,
promovendo aprendizado das habilidades técnicas e comportamentos úteis.
Conforme Abreu (2017), os principais objetivos do treinamento para
funcionários são: o aumento da produtividade, aperfeiçoamento das relações
interpessoais, qualificação dos colaboradores, apresentação de aspectos da cultura
organizacional e promover a segurança no trabalho, que são meios de auxiliar em
uma melhor relação com os clientes, trazendo fidelidade e mantendo a qualidade e
melhoria sempre ativas.
Ainda segundo Abreu (2017), existem quatro tipos de treinamentos sendo:
a) treinamento em serviço: ocorrido dentro do próprio ambiente de serviço com o
objetivo de aproximar o trabalhador de suas atividades diárias enfrentando os
obstáculos que aparecem no dia a dia;
b) treinamento presencial: desenvolvido por um instrutor que capacita os
funcionários e acompanha todo o processo de desenvolvimento destes;
c) treinamentos on-line: são feitos através de plataformas on-line e minimiza as
chances de prejuízos que podem ser causados por condições climáticas,
localidades, entre outros;
d) rodízio: realizado quando um funcionário é remanejado de setor e suas funções
passam a ser outras, ou quando desejam treinar pessoas para exercer outros
cargos no futuro.
Segundo Nunes e Boas (2015), o treinamento faz parte de um processo que
inclui experiências que auxiliam no fortalecimento das características de cada
funcionário a fim de desempenharem ainda melhor suas funções, sempre inovando
em busca de se atualizarem para não deixar o serviço e a empresa estagnada.
6 CONCLUSÃO
Recrutar, selecionar e aplicar treinamentos periódicos são requisitos
extremamente necessários para a construção de um bom quadro de funcionários e
para a sobrevivência da empresa, pois a aplicação desses requisitos básicos são
fatais para um diferencial competitivo para a organização.
Sem funcionários capacitados que busquem a satisfação do cliente,
transformando seus desejos em algo concreto e oferecendo a melhor forma de
atendimento, traz para a empresa desvantagens competitivas em relação as outras
no mercado, dificultando ou até mesmo impossibilitando sua permanência no mesmo.
Uma empresa que investe na gestão de pessoas procura sempre o melhor para
ela e para seus funcionários desde o processo de recrutamento e seleção, procura os
melhores talentos para fazer parte da organização e oferece treinamentos periódicos
de forma a sempre mantê-los atualizados, bem informados e qualificados para suas
funções e cargos para garantir não somente vantagem competitiva como também a
sobrevivência da empresa no futuro.
A qualidade no atendimento não é um custo, é um importante investimento que
irá agregar valor à organização tornando-a competitiva e garantindo a sua
permanência no mercado. É necessário que os gestores se conscientizem da
importância de se ter um bom quadro de colaboradores para a organização e invistam
na capacitação, treinamento e educação destes, já que são uma importante

ferramenta na busca incessante da qualidade em produtos e serviços.
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