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Resumo

O objetivo do presente trabalho foi analisar o processo de recrutamento e seleção de
pessoal de uma empresa prestadora de serviços nas áreas de segurança privada,
segurança eletrônica e serviços gerais, localizada em Belo Horizonte. Buscou-se
verificar a utilização adequada ou não das técnicas de recrutamento e seleção,
assim como as possíveis falhas existentes no mesmo. Para tal, realizou-se uma
pesquisa qualitativa com os responsáveis pelo processo e uma pesquisa quantitativa
com os colaboradores. Após a análise dos dados da pesquisa, foi possível constatar
que a empresa pesquisada tem em sua política uma preocupação em recrutar
adequadamente e em escolher bons colaboradores levando-se em conta o perfil do
trabalho e a filosofia empresa-cliente. Isso pode ser verificado nas práticas
utilizadas. Contudo, foi possível constatar que não há uma regularidade com relação
à aplicação dos testes. O processo seletivo da empresa, nesse ponto, é um
processo simplificado e há uma ênfase exagerada com relação à técnica de
entrevista.

Palavras-chave: Recrutamento; Seleção de Pessoal; Empresa prestadora de
serviços de segurança.
Abstract

The objective of this study was to analyze the process of recruitment and selection of
personnel of a company providing services in the areas of private security, electronic
security and general services, located in Belo Horizonte. We attempted to verify the
proper use or not the techniques of recruitment and selection, as well as the possible
flaws in it. To this end, we carried out a qualitative research with those responsible
for the process and quantitative research with collaborators. After analyzing the
survey data, it was established that the company has researched in its policy a
concern in recruiting appropriately and picking good collaborators taking into account
the profile of the work and philosophy of the client company. This can be verified in
practical use. However, it was established that there is no regularity with respect to
the application of the tests. The selection process of the company at this point is a
simplified and there is an overemphasis regarding the interviewing technique.
Keywords: Recruitment, Selection of Personnel; company that provides security
services.

1- INTRODUÇÃO

O recrutamento e a seleção de pessoas devem ser tomados como duas fases de um
mesmo processo: a introdução dos profissionais desejados pela organização. A
intenção maior é colocar a pessoa certa no lugar certo, ou seja, o futuro ocupante da
vaga em aberto deverá ter um perfil adequado para o exercício das funções exigidas
pelo cargo. Recrutamento e seleção são processos que fazem parte da rotina de
preenchimento de vagas em aberto, ou seja, da rotina de admissão de pessoal.

O recrutamento tem, assim, a função não só de procurar profissionais qualificados e
que atendam às exigências da organização, como também de atrair esses
profissionais oferecendo ao mercado oportunidades de emprego que pretende
preencher. Para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos

suficiente para suprir adequadamente o processo de seleção. O recrutamento é
considerado a fase inicial do preenchimento de uma vaga em aberto (ARAÚJO,
2006).

Cabe salientar que a imagem que a empresa tem no mercado de trabalho é uma
variável importante a ser analisada pela mesma. Sabe-se que a empresa
reconhecida positivamente no mercado tem uma possibilidade de atrair um número
maior de candidatos. Um processo de recrutamento mal conduzido projeta uma
imagem negativa da empresa.

O recrutamento proporciona as bases para o processo de seleção. Se os candidatos
não tiverem um perfil adequado para as vagas em aberto, não será possível efetuar
a mesma.

A seleção consiste no processo de escolha de pessoas com as qualificações certas,
dentre todos os recrutados, para preencher as vagas em aberto. A decisão acertada
sobre o candidato que irá ocupar a vaga dependerá do esforço da empresa em
realizar um bom processo seletivo. Para tanto, é necessário que a empresa utilize
corretamente as ferramentas existentes e determine as etapas do seu processo
seletivo (ARAÚJO, 2006).

A seleção visa solucionar dois problemas básicos nas organizações: a adequação
da pessoa ao cargo e a eficiência e eficácia da pessoa no cargo.

O maior cuidado que a empresa deve ter com a seleção de pessoas é a escolha de
um profissional que tenha a qualificação necessária para o exercício de suas
funções. A escolha de um ocupante com potencial maior ou menor do que o exigido
pelo cargo implicará, nas duas situações, em desmotivação. Quando os profissionais
apresentam características adequadas aos requisitos exigidos pelo cargo e se
encaixem na cultura da organização há, logicamente, uma redução de muitos dos
problemas internos que as empresas enfrentam como, por exemplo, a redução dos
índices de incerteza, a redução do índice de rotatividade e absenteísmo, menores
conflitos de interesses etc. (SNELL e BOHLANDER, 2009).

Cabe ressaltar que a utilização de boas técnicas de seleção possibilita uma previsão
adequada do desempenho do candidato no cargo, em função dos resultados que
alcançou quando submetido a essas técnicas.

Em face de todas essas constatações, a finalidade do presente trabalho foi analisar
como é realizado o processo de recrutamento e seleção de uma empresa prestadora
de serviços nas áreas de segurança privada, segurança eletrônica e serviços gerais,
localizada em Belo Horizonte. A pesquisa, realizada no segundo semestre de 2011,
buscou verificar a utilização adequada ou não, por parte da empresa, das técnicas
de recrutamento e seleção, além de procurar identificar possíveis falhas existentes
no processo.

Para o atingimento dos objetivos acima descritos, a pesquisa teve dois momentos
distintos. Primeiramente realizou-se uma pesquisa qualitativa. Foram feitas
entrevistas com os responsáveis pelo processo de recrutamento e seleção de
pessoal da empresa com o intuito de analisar como é realizado o processo na
mesma. Foi elaborado, pelo próprio pesquisador, um roteiro de entrevista semiestruturado. Nessa parte da pesquisa foi possível verificar as principais técnicas de
recrutamento e seleção utilizados pela empresa.

Em um segundo momento, o trabalho utilizou uma abordagem quantitativa, ou seja,
foi elaborado, pelo próprio pesquisador, um questionário que teve como função
identificar as possíveis falhas no processo de recrutamento e seleção. Essa parte da
pesquisa foi realizada com os funcionários.

A empresa pesquisada é resultado de uma parceria estratégica entre três
tradicionais empresas de segurança privada, segurança eletrônica e serviços gerais.
Nos últimos anos, o grupo empresarial ampliou a sua operação e hoje atua em toda
região Sul e Sudeste, com exceção do estado do Rio de Janeiro, e em parte no
Nordeste do país. O grupo empresarial de Minas Gerais foi inaugurado no ano de
2009. A pesquisa foi realizada na unidade do grupo localizada em Belo Horizonte.
Foram entrevistados 02 responsáveis pelo processo de recrutamento e seleção da
empresa, sendo eles o Gerente da unidade BH e o Coordenador Operacional e a
população de 29 funcionários respondeu a um questionário.

2- REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 - O recrutamento: definições e principais características.

O recrutamento e a seleção de pessoal são consideradas ferramentas importantes e
integradas à estratégia de negócios da organização. São processos que fazem parte
da rotina de admissão de pessoal. Existem alguns instrumentos que proporcionam
melhor qualidade e maior precisão a esses processos (LIMONGI-FRANÇA e
ARELLANO, 2002).

Recrutamento é a fase inicial do preenchimento de uma vaga em aberto. Chiavenato
(2000) define o recrutamento como um conjunto de técnicas e de procedimentos
cujo objetivo é buscar profissionais no mercado que sejam altamente qualificados e
capazes de ocupar cargos dentro das organizações. Lacombe (2005, p.65), por sua
vez, evidencia que “o recrutamento abrange o conjunto de práticas e processos
usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou potenciais”. Cabe
salientar, assim, que o recrutamento visa atrair o máximo de pessoas à vaga em
aberto. É um processo de procurar, estimular e encorajar as pessoas a se
candidatarem. Contudo, esses candidatos devem possuir um perfil adequado ao
cargo.

De acordo com Lacombe (2005), só é possível recrutar a pessoa certa se a empresa
souber antecipadamente o perfil desejado para cada cargo, ou seja, quais as
características pessoais e profissionais que as funções a serem executadas
demandam do ocupante do cargo. O sucesso no processo de recrutamento
depende, assim, das descrições das funções e de um perfil bem definido. Essas
informações facilitam o recrutamento, a seleção e o reposicionamento das pessoas
adequadas para cada função. Dessa forma, precedem o recrutamento a descrição
da função e a definição do perfil do candidato.

Cabe evidenciar que o recrutamento é influenciado diretamente pelo mercado de
trabalho. Em períodos de recessão, de crise econômica e poucos investimentos, o
mercado de trabalho recebe maior oferta de mão-de-obra que de postos de
trabalhos (maior é o número de candidatos e menor é o número de vagas). Em
períodos de crescimento e desenvolvimento econômico, a disputa pelos candidatos
torna-se acirrada (menor é o número de candidatos e maior é o número de vagas).
Os candidatos podem escolher as vagas e as organizações que oferecem os
melhores salários e benefícios. (LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002)

O Mercado de Recursos Humanos, por sua vez, é constituído por um conjunto de
candidatos que são qualificados, que oferecem habilidades, conhecimentos e estão
aptos para trabalhar. O Mercado de Recursos Humanos é constituído por candidatos
reais – aqueles que estão procurando emprego ou pretendem mudar de emprego;
candidatos potenciais – aqueles que não estão pretendendo mudar de emprego e
nem procurando outras oportunidades, porém, possuem capacidade e condições de
preencher as vagas disponíveis adequadamente (CHIAVENATO, 2000).

Lacombe (2005) destaca que muitas empresas têm um cadastro de candidatos, um
banco de dados em computador com informações importantes como nome, idade,
experiência profissional e profissão, que é constantemente alimentado por anúncios,
ofertas espontâneas, indicações, apresentações e outros meios. Ao se abrir uma
vaga, o ponto de partida para o recrutamento é a pesquisa nesse cadastro. A
pesquisa tem de ser feita em função das características que se deseja para a
pessoa que deve ocupar a vaga.

O recrutamento pode ser feito de duas formas básicas: recrutamento interno e
recrutamento externo.

O recrutamento interno acontece quando surge uma determinada vaga e a empresa
cria oportunidades internas, procura remanejar os candidatos que já trabalham na
organização. Esses podem ser promovidos (movimentação vertical); transferidos
(movimentação horizontal) ou ainda transferência com promoção (movimentação
diagonal) (CHIAVENATO, 2000).

O recrutamento externo é o processo de atrair candidatos em potencial, que estão
disponíveis no mercado ou em fontes específicas para o preenchimento do cargo.
(SNELL e BOHLANDER, 2009). A opção pelo recrutamento externo deve acontecer,
preferencialmente, após avaliação da possibilidade de remanejamento do pessoal
que já trabalha na empresa. Esse critério gera expectativas positivas de carreira,
além do sentimento de justiça, já que são oferecidas oportunidades aos empregados
já comprometidos e fiéis aos objetivos da empresa. (LIMONGI-FRANÇA e
ARELLANO, 2002)

Snell; Bohlander (2009) citam como fontes de recrutamento a consulta ao cadastro
de candidatos da própria empresa; contatos com escolas, cursos técnicos,
faculdades e universidades; contato com sindicatos e associações de classe;
divulgação da vaga em locais visíveis da empresa ou em locais específicos;
anúncios em jornais, revistas, rádio e televisão; agências de recrutamento;
apresentação de candidatos por indicação de funcionários; conferências e palestras;
viagens para recrutamento em outras localidades.
Como afirma Limongi-França e Arellano (2002), “o recrutamento dá subsídios para o
processo de seleção. Se não existirem candidatos com potencial para o
preenchimento de uma vaga, não haverá como efetuar a seleção”.

2.2 A seleção de pessoal: aspectos conceituais.

No que se refere à seleção de pessoal, Chiavenato (2000) define a seleção como o
processo de avaliação e escolha de profissionais qualificados junto ao mercado de
trabalho ou internamente à empresa, que demonstram características mais
aproximadas às requeridas pelo cargo. Para Lacombe (2005, p. 79) “a seleção
abrange o conjunto de práticas e processos usados para escolher, dentre os
candidatos disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga
existente”. O mais adequado é a pessoa que tem melhores condições de se ajustar
à empresa e ao cargo, e que terá um bom desempenho.

Ainda segundo Lacombe (2005), a seleção é a segunda etapa do processo, que
começa com o recrutamento e termina com o contrato definitivo após o período de
experiência. Uma boa seleção considera não só a vaga atual, mas também o
potencial do candidato. Em geral, faz-se a triagem, a aplicação de testes, a
entrevista de seleção e a entrevista técnica. A escolha final fica, assim, a critério da
futura chefia. Escolhido o ocupante da vaga, é feita a solicitação de documentos
para obtenção de informações sobre o candidato, o exame médico e a admissão.

O processo seletivo deverá apresentar o máximo de informações confiáveis e
válidas referentes aos candidatos para que sejam avaliadas suas aptidões e
qualificações em relação aos requisitos do cargo a ser ocupado (SNELL e
BOHLANDER, 2009). Após a comparação entre as características exigidas pelo
cargo e as oferecidas pelos candidatos, pode ocorrer que vários candidatos
possuam potencial e condições para serem indicados para ocupar o cargo vago da
organização (CHIAVENATO, 2000).

Segundo Chiavenato (2000), para a realização de um processo de decisão, a
seleção de pessoal compõe-se de três modelos de comportamento:


Modelo de Colocação: neste modelo, temos apenas um candidato e uma só
vaga a ser preenchida. A vaga deverá ser preenchida com este candidato,
sem que ele sofra nenhum tipo de rejeição;



Modelo de Seleção: existem vários candidatos e uma só vaga disponível.
Todos os candidatos são analisados e comparados com os requisitos do
cargo a ser preenchido, ocorrendo duas alternativas: ser ou não aprovado
para o cargo;



Modelo de Classificação: trata-se de vários candidatos para vários cargos
disponíveis. Neste caso, os candidatos são analisados e comparados com os
requisitos que são exigidos pelos cargos que devem ser preenchidos até que
se esgotem os cargos que estão vagos e as alternativas que restaram.

De acordo com Chiavenato (2000), as escolhas das técnicas de seleção permitem
um mapeamento das habilidades e características do candidato através de amostras
de seu comportamento. As técnicas de seleção devem apresentar requisitos de

confiança e rapidez. As técnicas selecionadas deverão apresentar o melhor preditor
para que o candidato tenha um bom desempenho no futuro cargo. Preditor é uma
característica que uma das técnicas de seleção deve possuir com a finalidade de
predizer o comportamento do candidato em relação aos resultados que alcançou
quando submetido a essa técnica.

Limongi-França e Arellano (2002) destacam como técnicas de seleção: as
entrevistas, as provas de conhecimento, os testes psicológicos e as técnicas
vivenciais.

2.2.1 - Entrevistas

A entrevista é o instrumento mais importante do processo de seleção. Exatamente
por essa razão, deve ser conduzida por um profissional experiente e capaz de
identificar que fatores de ordem pessoal podem interferir no processo (antipatia,
atração, rejeição etc.). É recomendável que vários entrevistadores avaliem o mesmo
candidato para minimizar esse problema. (LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002)
Para Dessler (2003, p.114), uma entrevista de seleção é “um procedimento de
seleção projetado para prever futuros desempenhos no trabalho com base nas
respostas verbais dos candidatos a perguntas verbais”.

De acordo com Limongi-França e Arellano (2002, p. 67), as entrevistas são
utilizadas em vários momentos do processo seletivo. As entrevistas de triagem
buscam identificar aspectos determinantes para a ocupação do cargo. “Para uma
vaga de segurança, por exemplo, em que é necessário permanecer de pé e fazer
rondas o dia todo, um candidato obeso não terá o preparo físico básico”. Além do
biotipo e de dados demográficos, far-se-á uma análise inicial dos interesses e das
expectativas do candidato como, por exemplo, pretensão salarial, desenvolvimento
de carreira, horário e jornada de trabalho, disponibilidade para viagens, entre outros.

Segundo Weiss apud Limongi-França e Arellano (2002) a entrevista deve seguir
quatro estágios:


Abertura: é a hora do aquecimento, na qual o entrevistador se apresenta e
expõe a proposta da entrevista e como será conduzida;



Pesquisa: tem como objetivo obter do candidato as informações necessárias
à avaliação de seu perfil pessoal e profissional;



Troca: é o momento em que o candidato faz as perguntas que revelam seu
interesses, valores, atitudes e preocupações. Normalmente são perguntas
relacionadas ao cargo, às condições de trabalho e à empresa;



Fechamento: nesse ponto, o entrevistador deve dar um breve feedback da
entrevista e informar as etapas futuras do processo seletivo.

2.2.2 Provas de Conhecimento

Segundo Limongi-França e Arellano (2002) as provas de conhecimento podem ser
gerais ou específicas. As provas gerais avaliam o grau de cultura geral do candidato.
Pode ser, por exemplo, uma redação para verificar a fluência escrita, o
conhecimento de português e a ordenação de idéias e pensamentos ou uma prova
de matemática, nos diversos níveis de complexidade, de acordo com a escolaridade
exigida para o cargo. Essas provas têm baixa correlação com o desempenho
profissional imediato, mas ajudam a entender melhor o universo do candidato e sua
atitude pessoal-profissional. As provas específicas avaliam os conhecimentos
profissionais do candidato e são indispensáveis para o bom desempenho da função.
Podem ser, por exemplo, de cálculos matemáticos, mecânica, idiomas etc.

2.2.3 - Testes Psicológicos

De acordo com Limongi-França e Arellano (2002), os testes psicológicos são
instrumentos padronizados que servem de estímulo a determinado comportamento
do candidato. Buscam predizer o comportamento do candidato com base no que foi
revelado na situação teste. Os testes psicológicos podem ser divididos em
psicométricos e de personalidade. Os testes psicométricos medem as aptidões
individuais. É o caso dos testes de inteligência. Os testes de personalidade
identificam traços de personalidade, aspectos motivacionais, interesses e distúrbios.

Os testes psicológicos são instrumentos utilizados para identificar as aptidões dos
candidatos como a avaliação do potencial intelectual dos candidatos, de suas
habilidades específicas (raciocínio verbal, raciocínio abstrato, raciocínio mecânico
etc.) como também dos traços de personalidade. Caso a opção seja pela utilização
de testes psicológicos, é preciso lembrar que, para proporcionarem bons resultados,
precisam ser aplicados com grande perícia (GIL, 2001).

2.2.3 - Técnicas Vivenciais

As técnicas vivenciais são aquelas que exigem respostas a situações. Os candidatos
interagem e participam ativamente delas. Como são atividades que envolvem
atuação e muitas vezes simulações de uma circunstância profissional, o candidato
tem menos controle da situação e os resultados são mais visíveis e espontâneos
(LIMONGI-FRANÇA e ARELLANO, 2002).

De acordo com os autores acima citados, as técnicas vivenciais podem ser
classificadas em:


Provas situacionais: relacionadas à tarefa do cargo. Podem ser, por exemplo,
um teste de digitação e a operação de um empilhadeira;



Dinâmicas de grupo: envolve jogos de grupo com situações estruturadas,
relativas ou não ao cargo, nas quais os integrantes interagem. É uma técnica
muito utilizada, pois, permite observar problemas de relacionamento,
integração, social, liderança etc.



Psicodrama: tem como pressuposto a expressão da personalidade através de
um papel social atribuído, no qual o candidato deve expressar-se de acordo

com a linguagem e as dimensões desse papel. Por se tratar de uma
representação, o candidato fica livre para expressar sentimentos, valores e
emoções.

Quanto às dinâmicas de grupo, segundo Gil (2001), essa é uma das técnicas
incorporadas mais recentemente à seleção de pessoal e mostra-se bastante
adequada para a avaliação de muitas características dos candidatos, tais como
liderança, sociabilidade, iniciativa, comunicabilidade, criatividade, espontaneidade,
capacidade de análise, capacidade de julgamento, capacidade de argumentação,
capacidade para atuar sob pressão, controle das tensões e da ansiedade, tomada
de decisões e habilidade para lidar com situações de conflito.
Por fim, como afirma Araújo (2006, p.39) “vale lembrar que as organizações estão
livres para escolher o meio que deverá ser utilizado”. As técnicas existentes auxiliam
a empresa a concluir qual o tipo mais apropriado para a sua realidade específica.
Quando as técnicas são conhecidas fica mais fácil comparar e analisar sua
importância e escolher aquelas que vão ter maior relação e melhor utilização frente
ao objetivo que se deseja atingir.

3 - ANÁLISE DOS DADOS

3.1 - Análise das entrevistas

Conforme citado anteriormente, foram entrevistados 02 responsáveis pelo processo
de recrutamento e seleção de pessoal da empresa pesquisada, sendo um deles o
Gerente da unidade BH e o outro o Coordenador Operacional. Esses entrevistados
foram nomeados de entrevistado 1 e entrevistado 2.

Quanto à descrição e especificação dos cargos, os entrevistados revelaram que o
Departamento de Recursos Humanos é o responsável pela descrição e
especificação dos cargos e que as mesmas são utilizadas pela empresa, tanto para

as contratações de novos colaboradores, quanto para as promoções internas,
levando-se em consideração também o plano de carreira da empresa.

Quando questionados sobre quem seria o responsável pelo processo de
recrutamento e seleção de pessoal da empresa, os entrevistados responderam que
o departamento de recursos humanos é o responsável por esses processos. No
entanto, o entrevistado 2 explicou que o Departamento Operacional tem um papel
importante. Esse departamento faz uma triagem inicial dos candidatos, dentro das
normas internas da empresa, homologadas pela ISO 9002, para verificar se os
mesmos possuem o perfil adequado para as vagas disponíveis. Após este processo,
o Departamento Operacional envia para o Departamento de Recursos Humanos
uma ficha contendo todas as informações dos candidatos, como, por exemplo, a
região em que residem, idade, peso, altura, tempo de experiência etc.. Cabe ao
Departamento de Recursos Humanos admitir os candidatos, providenciar os
uniformes, dentre outros.

Com relação ao recrutamento, os entrevistados disseram que o processo de
recrutamento mais utilizado pela empresa é o recrutamento externo. Todos os dias a
empresa recebe vários currículos de candidatos procurando oportunidades de
emprego. A empresa recebe também indicações de amigos de seus colaboradores.
Contudo, utilizam também o recrutamento interno, dando oportunidades de
crescimento profissional para os colaboradores que desenvolvem um bom trabalho.

Quanto à seleção de pessoas, é importante evidenciar que os entrevistados
relataram que, por se tratar de terceirização de serviços de segurança, a empresa vê
com bons olhos as indicações de amigos de seus colaboradores e que isso,
obviamente, favorece a contratação da maioria dos candidatos. As pessoas
indicadas já estão pré-aprovadas. Destacam que aqueles que indicam amigos já
conhecem o perfil exigido pela empresa e o tipo de pessoa que a empresa contrata.

Foi revelado que a empresa possui parcerias com escolas de formação de
vigilantes. Essas escolas fornecem para a empresa os dados dos vigilantes recémformados, o contato e o desempenho que tiveram no decorrer do curso. Estas
informações são arquivadas com os demais currículos e fichas de proposta de

emprego que a empresa possui. Dessa maneira, a empresa possui um banco de
dados que é utilizado de acordo com as solicitações dos clientes. Quando é fechado
um contrato pelo Departamento Comercial, é imediatamente disparado um
comunicado interno contendo todas as informações do serviço contratado pelo
cliente. As necessidades do cliente são analisadas para que sejam encontradas
pessoas com o perfil adequado para atendê-los.

Para a seleção dos diversos cargos é analisado o perfil dos candidatos, como, por
exemplo, se ele tem boa aparência, boa dicção e boa caligrafia. No caso da seleção
de vigilantes, são verificados os documentos e também se o curso de reciclagem
está em dia.

Quanto às etapas do processo seletivo e aos testes de seleção utilizados pela
empresa, os entrevistados revelaram que todos os candidatos ao cargo de vigilância
patrimonial só podem ser admitidos após realizarem testes psicotécnicos e exame
médico. O teste psicológico a que o candidato é submetido faz parte de um
procedimento da legislação que controla as empresas de vigilância, que é a Lei 7102
da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, que define um perfil psicológico para o
candidato.

Segundo os entrevistados, a empresa iniciou um processo de investigação para
saber como os candidatos relacionam-se com os seus familiares, com os vizinhos,
se possui vícios etc. Essa investigação tem a finalidade de realizar uma prévia da
vida social do futuro colaborador. De acordo com um dos entrevistados, outras
empresas da área de segurança já utilizam esse método.

O entrevistado 2 destaca que, em seu ponto de vista, não existem testes tão
específicos. Cada um dos candidatos possui seus dons e eles sabem o que tem que
fazer para desenvolver o seu potencial. Para o entrevistado, os candidatos podem
realizar determinados testes específicos, ter um ótimo resultado no teste, fazer uma
excelente prova, possuir curso superior e, no entanto, outras pessoas que não
possuem “o canudo” podem se sobressai aos demais, por possuir mais experiência,
por exemplo.

Os entrevistados destacam a entrevista como a principal técnica utilizada para
admissão. Afirmam que preferem conversar com os candidatos para avaliar o
conhecimento que os mesmos possuem, para verificar se estão aptos para assumir
os cargos. O entrevistado 1 diz: “- eu gosto de fazer entrevista frente a frente,
pessoalmente, conversar com o candidato olhando olho no olho, para sentir firmeza
e o profissionalismo da pessoa”. Segundo ele, seus 40 anos na área de segurança
lhe dão tranqüilidade para a tomada de decisão sobre que candidato escolher. Além
disso, ele tenta passar essa experiência para os funcionários da empresa que
também fazem entrevistas. Na entrevista, ele procura sentir qual a motivação do
candidato, qual a sua necessidade, se realmente é um profissional de segurança ou
se está apenas querendo a vaga por não ter outras opções. Ele também disse: “Não é nada assim... dentro de um padrão! Porém, é o que tento seguir durante uma
entrevista”.
...é preciso avaliar o comportamento das pessoas! Se quando
o candidato está conversando ele fica desviando o olhar, se
está com a roupa limpa, mesmo que esteja vestido
humildemente, se os homens estão barbeados”.“Não existe
nenhuma norma! Vamos fazer isso, isso, isso e quem tirar 10
aqui, contrata! Não, é no papo, no olho, no dia-a-dia e no
sentimento. (Entrevistado 1)

O entrevistado 2, por sua vez, afirma que “- o processo de seleção é feito frente a
frente com a pessoa, não é uma coisa robotizada. Conseguimos ver a expressão do
candidato, seu sentimento, suas expectativas em relação à vaga que irá ocupar”.

Os entrevistados também foram questionados se os candidatos contratados passam
por um período de experiência e, se sim, o que é avaliado no candidato nesse
período e quais os parâmetros para a efetiva contratação. Ambos os entrevistados
afirmaram que os novos colaboradores contratados pela empresa passam por um
período de 90 dias de experiência.

A empresa possui um setor de qualidade, onde existe um supervisor e outros
colaboradores que treinam os novos contratados, visitam os clientes para verificar as
necessidades do mesmo e verificar as atividades que os colaboradores
desempenham, com a finalidade de criarem normas e procedimentos que a ISO
9002 determina. O supervisor faz visitas periódicas aos clientes para verificar se

todos os procedimentos estão sendo seguidos pelos colaboradores, se houve
mudanças e, caso necessário, atualizar os procedimentos.

Neste período de 90 dias é avaliado o candidato num todo. Avalia-se a disposição,
seu interesse, se ele está desempenhando as atividades que a empresa determinou
e, a partir desta avaliação, ele é aprovado ou é feita a rescisão de seu contrato, após
o término do período de experiência.

Quando questionados se há uma grande rotatividade de pessoal e absenteísmo na
empresa, ambos os entrevistados afirmaram que não. Porém, o entrevistado 1
ressalta que, em determinados casos, depende do mercado de trabalho estar ou não
aquecido, pois, na área de segurança, o salário e os benefícios pagos são da
categoria, todas as empresas pagam o mesmo valor.

Enfim, na opinião dos entrevistados o processo seletivo da empresa é adequado,
pois, eles tentam cumprir todas as exigências que a legislação determina, procuram
sempre aperfeiçoar suas entrevistas, buscar bons profissionais no mercado e
desenvolver e acompanhar os funcionários através do setor de qualidade.

3.2 - Análise dos questionários

O perfil dos respondentes revela que a maioria (55%) é do sexo masculino. Com
relação à idade, 58% dos colaboradores têm mais de 30 anos. No que se refere à
escolaridade 27% dos respondentes possuem o ensino médio completo e outros
50% possuem curso superior incompleto. Quanto ao tempo de ocupação no cargo,
38% dos respondentes ocupam o cargo a menos de 1 ano e outros 59% estão no
cargo há no máximo 3 anos. Em relação ao tempo que os respondentes trabalham
na empresa, 35% foram efetivados há menos de 1 ano e outros 59% há no máximo
3 anos. Frente a essas constatações é possível concluir que um pouco mais da
metade dos colaboradores é do sexo masculino, não são jovens, possuem baixa
escolaridade, ocupam o cargo há pouco tempo e têm pouco tempo de empresa
(menos de 3 anos).

De acordo com as respostas relativas à experiência anterior no cargo que atuam,
59% dos respondentes revelaram que já possuíam experiência anterior em outras
empresas.

Quanto ao recrutamento, 62% dos respondentes disseram que foram efetivados por
meio de recrutamento externo.

Já com relação ao processo seletivo, 66% dos respondentes afirmaram que
realizaram testes de habilidades. Em relação à aplicação de provas de
conhecimentos específicos, 55% dos respondestes dizem que passaram por esta
avaliação. Pelos dados coletados, observa-se que 93% dos respondestes não
participaram de dinâmicas em grupo. Quanto aos testes de características
individuais e personalidade, 76% dos respondentes revelam que não foram
submetidos a esse tipo de teste.

Cabe evidenciar que 90% dos respondentes afirmam que foram entrevistados
durante o processo seletivo e apenas 10% não passaram por uma entrevista.

Quando foram contratados pela empresa, todos os respondentes, ou seja, 100%
revelaram que passaram por um período de experiência.

De acordo com os respondentes, 93% deles acreditam ter a qualificação profissional
exigida para o cargo que ocupam. Outros 93% afirmam que sabem as atividades
que devem desempenhar diariamente em sua rotina de trabalho e outros 73% dos
respondentes afirmam que não têm nenhum tipo de dificuldade para desempenhar
suas tarefas.

5 - CONCLUSÃO

A proposta deste estudo de caso foi verificar as principais técnicas utilizadas para o
processo de recrutamento e seleção de pessoal, além de buscar identificar as

possíveis falhas no mesmo, de um grupo empresarial de Minas Gerais, prestador de
serviços na área de segurança, na unidade de Belo Horizonte.

Pela análise dos dados foi possível constatar que a empresa procura acertar no
processo de admissão de seus colaboradores. A mesma busca cumprir as
exigências da legislação da área de segurança, além de procurar bons profissionais
no mercado e ter um setor de qualidade para desenvolver e acompanhar seus
colaboradores. Os cargos da empresa são descritos e especificados e essa
ferramenta é utilizada adequadamente para a contratação de novos colaboradores.
O departamento de recursos humanos é o responsável pelo processo de
recrutamento e seleção de pessoal ficando a critério da chefia do departamento
operacional a escolha do candidato à vaga por meio da utilização de entrevistas.

O processo de recrutamento mais utilizado pela empresa é o recrutamento externo.
É realizada uma triagem de currículos do banco de dados da empresa e são aceitas
indicações de amigos de seus colaboradores.

Segundo Chiavenato (2000), as escolhas das técnicas de seleção corretas permitem
que as empresas analisem o perfil e as características dos candidatos para que
possam avaliá-los adequadamente através de amostras de seu comportamento
durante o processo seletivo. Para Limongi-França e Arellano (2002), conhecer
aspectos relacionados à personalidade do candidato é fundamental para verificar se
a contratação será positiva para a empresa e para o empregado. Todos os testes
prevêem uma margem de acerto e de erro e, por isso, são preditores. A utilização de
diversas técnicas que se complementam pode diminuir a possibilidade de erro na
escolha do candidato.

Na empresa pesquisada existe um processo seletivo após o qual o candidato
selecionado é encaminhado para o posto que mais se adapte à sua formação,
levando-se em conta o perfil do trabalho e a filosofia empresa-cliente. E, com este
pensamento, surgem diretrizes de recursos humanos que visam proporcionar meios
para que todos trabalhem adequadamente. Contudo, foi possível constatar que das
técnicas de seleção de candidatos, parece não haver uma regularidade com relação
à aplicação dos testes. O processo seletivo da empresa, nesse ponto, é um

processo simplificado e há uma ênfase exagerada com relação à técnica de
entrevista.

Segundo os entrevistados, com relação ao processo seletivo é analisado se os
candidatos têm boa aparência, boa dicção e boa caligrafia, são verificados os
documentos e os cursos de reciclagem. Os candidatos realizam testes psicológicos
e exame médico. A empresa faz uma investigação cuja finalidade é realizar uma
prévia da vida social do futuro colaborador. No entanto, apesar de mais da metade
dos respondentes afirmarem que realizaram testes de habilidades e prova de
conhecimentos específicos, 93% disseram que não participaram de dinâmicas de
grupo e outros 76% afirmaram que não fizeram testes psicológicos.

Os

entrevistados destacam a entrevista como a principal técnica utilizada para
admissão o que é comprovado pelos colaboradores (90% afirmam que foram
entrevistados durante o processo seletivo).

Quando questionados se há uma grande rotatividade de pessoal e absenteísmo na
empresa, ambos os entrevistados afirmaram que não. Contudo, pela análise do perfil
dos colaboradores é possível concluir que os mesmos ocupam o cargo há pouco
tempo e têm pouco tempo de empresa (menos de 3 anos).

Por fim, sugere-se que a empresa adote as demais técnicas de recrutamento e
seleção de candidatos para que tenha um nível mais rigoroso de avaliação do perfil
dos futuros colaboradores, evitando, assim, reclamações constantes de clientes e
alto índice de rotatividade de colaboradores.
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