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1 - RESUMO 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo mostrar através de uma pesquisa elaborada 

em forma de questionário fechado numa empresa do ramo varejista de supermercado 

na cidade de Santa Albertina - SP. Com os resultados apurados, podemos notar a 

carência de um processo de recrutamento e seleção de pessoas mais elaborado para 

qualquer cargo pretendido. O intuito deste trabalho é provar que empresas desde 

pequeno a grande porte, não importando o seu seguimento, é de extrema importância 

na seleção de seus candidatos à vaga de trabalho. O processo de seleção é 

importante, pois poderíamos dizer que será a decisão mais crucial de uma escolha. A 

empresa interessada que não se dispor de um Recursos Humanos - RH, a mesma 

deverá procurar por serviço de empresas de consultoria bem capacitada, que possa 

oferecer um serviço de qualidade, que possa transmitir segurança. Com um 

recrutamento bem elaborado as empresas irão ganhar colaboradores do qual 

necessitam, podemos dizer que será muito mais provável acertar no seu objetivo, que é 

encontrar a pessoa ideal ao cargo. Nesse supermercado, apesar de ser de médio porte, 

poderemos notar a necessidade do recrutamento e seleção. Cada setor dentro deste 

estabelecimento deve ser considerado importante, independente do seu trabalho. 
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2 – INTRODUÇÃO  

Toda empresa necessita do serviço de recursos humanos para seleção dos 

candidatos a vaga, de uma empresa. Mesmo que uma empresa não disponha deste 

serviço, a recomendação seria uma assessoria. A escolha de colaboradores é 

importante, pois uma escolha errada pode acarretar em sérios prejuízos, tais como: 

tempo e gastos.  

Podemos dizer que hoje em dia, no cenário em que o Brasil encontra-se, com o 

crescimento de mãos de obras qualificadas, escolher o melhor candidato, não esta 

sendo fácil, cabe ao recrutamento e seleção de uma empresa selecionar melhor os 

candidatos. hoje em dia, muitos estão se qualificando, porém, não são todos que estão 

aptos a vaga disponível.  
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No decorrer das escolhas, o recrutamento tem papel importante quando se fala 

nas escolhas de seus candidatos. Após essa fase, a seleção é a segunda fase do 

processo de escolha. Através de dinâmicas de grupos, pode-se avaliar o potencial de 

cada um, para a definição de suas escolhas. 

Por isso a seriedade deste trabalho é primordial. Sua decisão sobre o candidato 

tem que ser feita com imparcialidade e acima de tudo ser muito profissional.  

 

3 - OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é mostrar que não só grandes empresas têm 

problemas no seu recrutamento e seleção, mas que todas as empresas seja de grande 

à pequeno porte. Esse trabalho vem mostrar que um supermercado da cidade de Santa 

Albertina – SP sofre em suas contratações, por não ser criteriosa em sua entrevista, e, 

com isso prova que, uma empresa de pequeno porte também tem seus problemas. Um 

dos problemas é a chamada “trocas de favores”: "Eu trabalho em troca de quitar a 

minha dívida." Com isso, a pessoa entra no intuito de apenas quitar a dívida, não 

trabalha focada, e, nada oferece, trabalhando de qualquer maneira podendo com isso 

dar mais prejuízo do que lucro. A finalidade é mostrar que o recrutamento e seleção, 

bem como o treinamento e desenvolvimento do candidato ao cargo, poderá escolher 

melhor quem irá fazer parte do quadro de colaboradores, trazendo pontos positivos a 

sua empresa.   

 

4 - METODOLOGIA 

Foi utilizado questionário com perguntas fechadas para aplicação junto aos 

funcionários do supermercado da cidade de Santa Albertina - SP, onde trabalham 42 

colaboradores, representando um total de 100% dos funcionários da empresa, 

questionário este contendo 15 (quinze) questões fechadas. 

 O pesquisador deverá conhecer o assunto no qual irá estudar. Deve conhecer 

profundamente todo funcionamento para poder aplicar sua pesquisa, e, obter resultados 

positivos.  
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 A qualidade de uma pesquisa esta nas mãos do pesquisador. Ter cuidado na 

elaboração, pois irá envolver pessoas em seus sentimentos em geral. A pesquisa, 

deverá conter perguntas simples e objetivas no objetivo de obter respostas objetivas. 

 

4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para Arruda (2014) “Recrutamento” é um conjunto de técnicas e procedimentos 

que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 

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

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

emprego que pretende preencher. O Recrutamento é feito a partir das necessidades 

presentes e futuras dos Recursos Humanos da organização. Esse recrutamento requer 

um cuidadoso planejamento.  

 Pois escolher pessoas para preencher uma vaga, seja ela a mais simples na 

empresa até a mais graduada, exige pessoas qualificadas para tal tipo de avaliação. O 

quadro de pessoas que compõe um Recursos Humanos de uma empresa, os mesmo 

deverão ser imparciais e acima de tudo profissionais, para que possam fazer uma boa 

avaliação dos seus candidatos. 

Conhecer e dominar técnicas, como de recrutar e selecionar pessoas não é um 

papel fácil. Quando uma empresa manda divulgar vagas em um canal de comunicação, 

muitas pessoas irão aparecer, e, para isso, os profissionais do RH deverão esta 

preparados para qualquer eventualidade. 

Para ABRH-RJ uma área de Recrutamento e Seleção atuando de forma mais 

estratégica pode, a partir do entendimento do plano estratégico da empresa e do 

acompanhamento dos indicadores de gestão, planejar, antecipadamente, as demandas 

em relação ao preenchimento de vagas.  

Os setores interessados em preenchimento de vagas, gerentes, supervisores e 

encarregados, os mesmo deveram descrever o perfil detalhado do futuro candidato a 

vaga. Com isso, irá facilitar o trabalho a ser desenvolvido do R&S no processo de 

escolha. 

Depois dessa "peneirada", pois seleção funciona como um filtro, conduza o 

processo para aplicação dos testes, sejam eles psicológicos, técnicos, específicos. 
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Alguns serão eliminatórios e outros servirão de base para seu trabalho. Depois disso 

tudo, está para ser realizada a etapa mais bonita de todo processo: a entrevista 

pessoal. É aqui que você vai conhecer o seu candidato na sua superfície e na sua 

profundidade. É, fique de "olhos nos olhos".  

Essa "peneirada" é importante, no que se diz respeito a selecionar os candidatos 

a vaga a ser preenchida. Aplicação de testes, apesar de ser intimidador, ele faz com 

que a seleção seja mais fácil, pois dependendo do cargo a ser preenchido, você poderá 

ver através do psicológico de cada um se o mesmo preenche ou não os requisitos 

exigidos pela empresa. Cargos de mais responsabilidades, o candidato deverá 

apresentar um perfil mais seguro e firme, pois as decisões deste deverá ser pensada 

friamente e com muita razão. Já em cargos com menos responsabilidades, bastaria 

analisar através dos testes mencionados acima, questão do seu auto controle, e, tentar 

enxergar, no caso o selecionador o perfil desse candidato se tem potencialidade em 

crescer ou não nesta empresa. 

Se os candidatos forem oriundos de consultorias ou agências, leia os currículos, 

compare com os requisitos e as exigências impostos. Se for preciso descarte os que 

não estão dentro das imposições do cargo. Cada prestador tem o seu estilo de trabalho, 

é preciso escolher e conhecer muito bem como isso funciona. Outro fator importante 

nesse trabalho é que você, como profissional de RH, precisa impor seu estilo de 

trabalho, dentro da ética, e assumir responsabilidades por erros cometidos.  

Analisar sempre os candidatos, acreditar sempre no que está escrito em seus 

currículos até que se prove o contrário. Saber ouvir, seja um bom ouvinte antes de tirar 

conclusões precipitadas. O Recrutamento e Seleção, serve justamente para se certificar 

se o candidato é ou não tudo aquilo que se diz ser. Conquiste o respeito de todos 

através da seriedade do seu trabalho bem feito, e, mesmo que o currículo apresentado 

não for o que está mencionado no conteúdo, não julgue, aconselhe. Não menospreze, 

pois quando se trata de uma vaga de trabalho, aparecerá pessoas de todas as índoles, 

seja ela boa ou não. Acreditar sempre no potencial humano, na mão de obra 

qualificada. Treinamento é sempre bem vindo em uma empresa, esta preparado para 

qualquer eventualidade, mas para isso, precisamos acreditar que pessoas necessitam 
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sempre de investimento, conhecimento. Tudo se renova, e todos os dias aprendemos 

algo novo. 

Um departamento de Recursos Humanos tem que ser e estar sempre bem 

estruturado, pois é o "cartão postal" de uma empresa. As pessoas irão procurar este 

setor para pedir conselhos, desabafar algum tipo de problema. Muitas vezes temos que 

agir como psicólogos, e, por isso, teremos que ter muito cuidado em falar. Em uma 

empresa, sempre existem pessoas de vários lugares, de costumes diferentes e até 

mesmo de religião. Manter a imparcialidade é importante. Apesar de sermos seres 

humanos, temos que ter uma postura notável e exemplar.  

As empresas estão necessitando de pessoas qualificadas, e, com isso, a mesma 

passa a ganhar. Para isso, o setor de RH deverá ajudar na identificação quando se fala 

em deficiência profissional. Investir em pessoas é ser inteligente, pois uma empresa 

necessita de pessoas para alcançar seus objetivos de modo mais positivo o possível. 

Para Gil (2001, p.71) embora a comunicação constitua uma das capacidades 

humanas mais fundamentais e seu desenvolvimento nos indivíduos se dê de forma que 

pode ser considerada natural, a verdade é que a grande maioria das pessoas não sabe 

comunicar-se.  

Falar demais, não quer dizer que saiba falar. Saber se comunicar, é empregar as 

palavras certas nas horas certas. É ter o poder de "seduzir". É saber envolver os 

candidatos nos seus treinamentos e integrações. É o colaborador sentir segurança 

naquilo que você faz e fala. Saber ouvir, ser um bom ouvinte, é um exercício para seu 

desenvolvimento, é testar a paciência, muitas pessoas aparecerão, até mesmo 

questionarão é preciso estar preparado, ser educado e empregar o que sabe através de 

uma boa conversação. 

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para execução da pesquisa foram entrevistados 42 funcionários, representando 

o total de 100% dos colaboradores, o questionário continha 15 (quinze) questões. 

Porém como fator limitador da pesquisa, dos 42 colaboradores, somente 26 (vinte e 
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seis) colaboradores responderam. Desses, 17 (dezessete) são do sexo feminino, 06 

(seis) do masculino e 03 (três) não responderam o campo feminino ou masculino. 

 Em relação ao tema proposto, quando questionados sobre o fornecimento de 

equipamentos necessário para o bom desempenho do trabalho, temos: 

 

Gráfico 1:  Fornecimento de equipamentos necessários para o trabalho 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 Apesar do SIM ser a maioria das respostas, o NÃO aparece com uma pontuação 

significante. Pode-se apurar que o  que realmente levou esses colaboradores a optarem 

por essa resposta, é positivo e bem vindo. Tentar melhorar as condições é louvável e 

pertinente, já que a empresa necessita de pessoas satisfeitas com seu ambiente de 

trabalho. 

Gráfico 2:  Horário extra 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 
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Temos que a maioria dos entrevistados responderam SEMPRE. Se a empresa 

avisa em sua contratação para seu colaborador sobre as horas extras, e, se as mesmas 

são pagas conforme a CLT, sem problemas. Mas acaso isso não ocorra, a mesma 

deverá procurar uma empresa especialista neste assunto para regularização. 

 

Gráfico 3:  Fatores de influencia para desligamento da empresa. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

 Descobrir o que leva um colaborador a sair, mesmo por nova proposta é crucial e 

muito importante. A empresa não pode levar a fama de ter uma rotatividade de 

funcionário muito grande. Fidelizar seus colaboradores é positivo para a empresa, 

mostra que a mesma cuida e se preocupa as pessoas e que quer prosperar juntamente 

com eles. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo o proprietário do supermercado de Santa Albertina - SP, todos os 

futuros candidatos a qualquer vaga que seja oferecida pelo estabelecimento, os 

candidatos são selecionados, e, depois passam por uma conversa sobre o 

funcionamento da empresa, como o mesmo antes de iniciar sua função. Depois dos 

resultados apurados e obtidos do questionário respondido pelos seus funcionários, 

podemos perceber um certo receio dos seus colaboradores em responder o mesmo. Na 

maioria das empresas, muitos funcionários quando não são orientados corretamente 

quanto às normas e procedimentos da empresa, onde o mesmo não tem a 

compreensão de que a empresa está alí para melhorar não somente a pessoa jurídica, 

mas também, em ajudar seus colaboradores, os mesmos não se sentem a vontade em 

responder qualquer pesquisa que esteja relacionada ao seu ponto de vista, quanto ao 

bom funcionamento do seu local de trabalho. Na hora do recrutamento e seleção - R&S, 

os candidatos devem sentir que a empresa onde ele irá trabalhar vai ser um local 

agradável e seguro. Quanto aos candidatos não escolhidos nessa seleção, os mesmos 

precisam sentir que perdeu a melhor chance de sua vida, ele irá tentar entrar 

novamente em uma nova oportunidade que surgir. Com isso, irá se preparar melhor 

para os futuros recrutamentos e seleções. Quando se inicia-se para a segunda fase, os 

colaboradores em fase de treinamento e desenvolvimento, os mesmos deverão se 

certificar de que estão entrando na empresa de seus sonhos, uma empresa que dará 

suporte no seu desenvolvimento profissional, e, no que for preciso e que esteja dentro 

das possibilidades.  
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