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RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi analisar o papel e o grau de importância da gestão de 
pessoas para o recrutamento e seleção em pequenas empresas. Para realizar esse 
estudo a abordagem utilizada foi a qualitativa, foram realizadas entrevistas em duas 
pequenas empresas, uma do setor imobiliário e outra do setor de panificação, devido 
ao fácil acesso e a prévia observação de suas rotinas. Concluiu-se que apesar de 
conhecer a importância da gestão de pessoas, muitas empresas não apresentam 
um setor ou funcionário capacitado para realizar a gestão de pessoas. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Gestão de pessoas. Pequenas empresas. Recrutamento e 
seleção. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, as empresas perceberam que além de investir em 

estrutura, maquinário e softwares, as pessoas exercem papel fundamental para o 

crescimento da empresa e seus resultados. A gestão de pessoas atualmente possui 

grande importância nas empresas, pois as pessoas são consideradas o recurso 

mais importante em uma organização. Antes conhecido apenas como o setor 

responsável por contratações e demissões, hoje o setor de gestão de pessoas é 

considerado estratégico, pois tem por função integrar as pessoas com os objetivos 

da organização buscando melhor desempenho e resultados. Como problema para 

desenvolvimento da pesquisa: qual o papel e o grau de importância da gestão de 

pessoas para o recrutamento e seleção em pequenas empresas? 

A escolha do tema se deu, em função do fato que a maioria das pequenas empresas 

não apresentam um setor de RH (recursos humanos) definido nem um funcionário  
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capacitado para desempenhar esses processos, que muitas das vezes são 

realizados pelos gestores, gerentes de setor ou funcionário escolhido 

aleatoriamente. 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o papel e o grau de importância da 

gestão de pessoas para o recrutamento e seleção em pequenas empresas. Os 

objetivos específicos foram verificar a importância do processo de recrutamento e 

seleção bem estruturado, identificar a necessidade da elaboração adequada do 

recrutamento e da seleção de pessoas, mostrar técnicas de recrutamento e seleção 

aplicáveis às necessidades das pequenas empresas e apresentar o papel do 

profissional de gestão de pessoas nas empresas.  

A gestão de pessoas é fator determinante para atingir bons resultados em uma 

organização, as empresas são constituídas por pessoas e sua boa gestão e 

coordenação que irá garantir o bom andamento das atividades. Quando ocorre de 

modo eficaz a gestão de pessoas se torna um diferencial, pois o profissional bem 

capacitado exerce a função de modo efetivo. Lacombe (2012) destaca que o 

processo de recrutamento, seleção e treinamento quando bem estruturados e 

realizados influenciam diretamente nos resultados e crescimento de uma empresa. 

De acordo com estudo realizado pelo SEBRAE (2014), as micro e pequenas 

empresas representam grande maioria dos estabelecimentos formais no Brasil, pois 

cada vez mais as pessoas buscam a realização do sonho de abertura do próprio 

negócio o que resulta na geração de muitas oportunidades de emprego. Sabendo 

que as pessoas representam um dos recursos mais importantes de uma 

organização, a estruturação do processo de recrutamento e seleção e sua eficiente 

gestão se tornam um fator determinante para o sucesso ou fracasso de uma 

pequena empresa. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

GESTÃO DE PESSOAS 

A gestão de pessoas, antes conhecida como administração dos recursos humanos 

(ARH), possui grande influencia nos resultados de uma empresa. O administrador 
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tem como função coordenar as pessoas de modo eficiente para que a empresa 

alcance suas metas e objetivos. De acordo com Chiavenato (2014, p.13) “a gestão 

de pessoas consiste em várias atividades integradas entre si no sentido de obter 

efeitos sinérgicos e multiplicadores tanto para as organizações quanto para as 

pessoas que nela trabalham”. A autora Knapik (2012, p. 53) reforça esse conceito ao 

afirmar que “a área ou departamento de gestão de pessoas é o conjunto de politicas 

e subsistemas que se preocupa com o gerenciamento estratégico das pessoas e 

leva à eficácia dos colaboradores em busca dos objetivos pessoais e empresariais”. 

Em todos os setores de uma organização as pessoas estão presentes e sua 

eficiente gestão contribui para o bom funcionamento da empresa. De acordo com 

Dessler (2014, p. 2), uma das funções da gestão de pessoal, ou administração de 

recursos humanos, “trata-se do processo de captação, desenvolvimento, avaliação, 

remuneração de pessoas e de lidar com as relações de trabalho, com a saúde e a 

segurança e com as preocupações sobre o senso de justiça”. 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Em um cenário em que os recursos tecnológicos ganham grande destaque e podem 

ser um diferencial para as empresas, a gestão dos recursos humanos em muitas 

situações exerce papel secundário. As pessoas e o conhecimento que é gerado 

através delas compõe o patrimônio de uma empresa e devem ser valorizadas 

através de sua gestão eficiente. De acordo com Marras (2002, p. 253) “Entende-se 

como administração estratégica de recursos humanos a gestão que privilegia como 

objetivo fundamental, através de suas intervenções, a otimização dos resultados 

finais da empresa e da qualidade dos talentos que a compõe”. 

Gramigna (2002, p. 4) destaca a importância de investir nas pessoas, pois: 

Sem as pessoas, qualquer tecnologia por mais necessária e inovadora que 
seja não funciona. Pessoas têm o dom de fazer o sucesso ou o fracasso de 
qualquer empresa, trazem dentro de si histórias de vida, emoções, saberes, 
valores, crenças e expectativas, têm necessidade de integrar seus sonhos a 
um projeto coletivo, carregam a expectativa de patrocínio deste 
empreendimento, em que cada parte precisa ser atendida e o resultado 
deve ser favorável, “ganha-ganha”. Pessoas podem colocar seu talento a 
favor das organizações, quando encontram ambiente para tal, são leais 
àqueles que as respeitam, abrem oportunidades e valorizam-nas. 
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Outro aspecto importante da gestão de pessoas é a análise do papel do setor de 

recursos humanos: 

O papel do RH se concentra no ajuste de suas estratégias e práticas à 
estratégia empresarial como um todo. Ao desempenhar esse papel, o 
profissional de RH pouco a pouco se torna um parceiro estratégico, 
ajudando a garantir o sucesso e a aumentar a capacidade de sua empresa 
atingir seus objetivos. Traduzir estratégias empresariais em praticas de RH 
ajuda a empresa em três sentidos. Em primeiro lugar, a empresa pode se 
adaptar à mudança devido à redução do tempo que vai da concepção à 
execução da estratégia. Em segundo, pode atender melhor ás exigências 
do consumidor porque suas estratégias de atendimento foram traduzidas 
em politicas e práticas específicas. Em terceiro, pode obter desempenho 
financeiro mediante a execução mais eficaz de sua estratégia. 
(ULRICH,2002, p. 42) 

A gestão estratégica das pessoas está diretamente ligada aos resultados obtidos por 

uma empresa.  

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Os processos de recrutamento e seleção são determinantes para uma empresa, 

pois quando bem estruturados resultam na contratação de um profissional 

qualificado que atenda suas necessidades. 

O recrutamento consiste em “encontrar e/ou atrair candidatos para as vagas em 

aberto na empresa”, de acordo com Dessler (2014, p. 107). Chiavenato (2009, p. 68) 

reforça esse conceito ao afirmar que “recrutamento é um conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos e oferecer competências para a organização”. Segundo Marras 

(2002, p. 69): 

Recrutamento de pessoal é uma atividade de responsabilidade do sistema 
de ARH que tem por finalidade a captação de recursos humanos interna e 
externamente à organização objetivando municiar o subsistema de seleção 
de pessoal no seu atendimento aos clientes internos da empresa. 

 

Para que esse processo ocorra a empresa define o perfil desejado, considerando as 

características pessoais e profissionais. Para definição desse perfil a empresa deve 

considerar sua cultura, pois não basta o candidato se encaixar no perfil profissional 

se seus valores não condizem com os da empresa. Após definição desse perfil a 

empresa elabora a descrição do cargo e a divulga tanto interna quanto 

externamente. Recebidos os currículos, inicia-se o processo de seleção, que 
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segundo Marras (2002, p. 79) consiste em “uma atividade do sistema de ARH, que 

tem por finalidade escolher, sob metodologia específica, candidatos a emprego 

recebidos pelo setor de recrutamento, para o atendimento das necessidades 

internas da empresa”. 

De acordo com Lacombe (2012, p. 97): 

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. Como mais adequado entende-se aquele que tem melhores 
condições de se ajustar à empresa e ao cargo e de conseguir um bom 
desempenho. 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 costuma considerar não só a vaga atual, mas 
o potencial do candidato. 

A fim de alcançar a eficiência em seus processos de recrutamento e seleção é de 

extrema importância seu planejamento, elaboração e aplicação adequados. 

PEQUENAS EMPRESAS 

As micro e pequenas empresas compõe grande maioria das empresas no Brasil, 

possuem grande importância na economia do país e geram muitas oportunidades de 

emprego. Apesar de não possuir grande potencial para inovação, as pequenas 

empresas possuem maior flexibilidade para adaptação as mudanças do mercado. 

Conforme o artigo 3 da Lei 123 (BRASIL, 2006): 

Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, 
a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se 
refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).   

 

Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA 

(2012) existem várias definições para micro e pequenas empresas, as mais 

utilizadas consideram o número de empregados e/ou o faturamento anual bruto. 

Segundo esse estudo, são consideradas pequenas empresas as que apresentam 

faturamento anual entre R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões. Quanto ao número de 

funcionários, são consideradas pequenas empresas as que empregam entre 10 e 49 
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pessoas, no caso de comércio e serviços e entre 20 e 99 pessoas no caso de 

indústrias e empresas de construção. 

A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO BEM 

ESTRUTURADOS 

O processo de recrutamento e seleção necessita de um minucioso planejamento, 

que segundo Chiavenato (2009) deve considerar três fases: “O que a organização 

precisa em termos de pessoas, o que o mercado de RH pode oferecer e quais as 

técnicas de recrutamento a aplicar”. Analisadas essas fases, deve-se identificar as 

fontes que apresentam maior probabilidade de suprir as necessidades estabelecidas 

pela empresa. Chiavenato (2009, p. 69) afirma que a definição dessa fonte pode:  

Elevar o rendimento do processo de recrutamento, aumentando tanto a 
proporção de candidatos/ candidatos triados para seleção, bem como a 
proporção de candidatos/ empregados admitidos. Diminuir o tempo do 
processamento do recrutamento e reduzir os custos operacionais de 
recrutamento, por meio da economia na aplicação de suas técnicas. 

O autor cita também que quando bem estruturada a seleção, traz vantagens em dois 

aspectos: para a empresa e para as pessoas. Para a empresa são observadas as 

seguintes vantagens: 

Pessoas adequadas aos cargos ou que possuem as competências 
necessárias exigem menor treinamento, menor tempo de adaptação ao 
cargo, proporcionam maior produtividade e eficiência, as pessoas 
competentes se mostram mais integradas ao negócio da empresa e alinham 
seus objetivos pessoais aos objetivos organizacionais. (CHIAVENATO, 
2010, p. 45) 

 

Quanto às pessoas, o autor afirma que a seleção bem estruturada resulta em cargos 

que se encaixam em sua qualificação e características pessoais, trazendo as 

seguintes vantagens: “Pessoas mais satisfeitas com seu trabalho, melhor integradas 

com a empresa, mais produtivas e com melhor qualidade no trabalho, permanecem 

por mais tempo na empresa e desenvolvem carreira na empresa através de 

constantes promoções”. (CHIAVENATO, 2010) 

ROTATIVIDADE 

Um dos problemas mais comuns para as empresas, independente de seu porte, é a 

rotatividade, que conforme Chiavenato (2009, p. 40), consiste no “intercambio de 
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pessoas entre a organização e o ambiente é definido pelo volume de pessoas que 

ingressam e que saem da organização”. A rotatividade é considerada uma 

consequência de fenômenos que ocorrem dentro ou fora de uma empresa e causam 

atitudes dos funcionários. De acordo com Chiavenato (2009, p. 47): 

Entre os fenômenos internos responsáveis pelos desligamentos estão 
praticamente todos os itens que fazem parte de uma politica de RH. Quando 
uma politica de RH é inadequada, ela provoca uma atitude do pessoal que 
predispõe à sua retirada da organização. Um dos melhores indícios de uma 
boa politica de RH é a permanência do pessoal na organização, 
principalmente quando acompanhada de participação, dedicação e 
comprometimento das pessoas. 

 

TECNICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO APLICAVEIS AS NECESSIDADES 

DAS PEQUENAS EMPRESAS 

A gestão de pessoas em pequenas empresas é diferente de empresas de médio e 

grande porte. Em muitas empresas entendem-se como funções da gestão de 

pessoas apenas o controle de pagamentos e folha de ponto relacionadas aos 

funcionários. 

Em um processo de recrutamento e seleção, independente do porte, as empresas 

buscam funcionários capacitados que atendam as suas necessidades. Nesses 

processos, pequenas e grandes empresas competem de igual maneira, e assim as 

pequenas empresas devem se destacar para atrair bons candidatos. 

De acordo com (Longenecker; Moore; Petty, 1997, p. 447): 

Há concorrência no recrutamento de talentos empresariais bem 
qualificados. As pequenas empresas, portanto, devem identificar suas 
vantagens distintivas para tentar convencer profissionais destacados a 
assumir posições como gerentes e executivos. A oportunidade para 
experiência gerencial geral em um nível de tomada de decisões é atraente a 
muitos candidatos. Em vez de batalhar por posições especializadas, de 
baixo nível, sem destaque, durante os primeiros anos, os novatos capazes 
podem passar rapidamente para posições de responsabilidade em 
pequenas empresas bem gerenciadas. Em tais posições, eles podem ver 
seu trabalho contribuir para o sucesso da empresa. 
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Segundo Dessler (2014, p. 450): 

ARH em pequenas empresas é diferente por quatro razões principais: o 
tamanho, as prioridades, a informalidade e a natureza do empreendedor. 
Estes criam vários riscos. Primeiro, os proprietários de pequenas empresas 
correm o risco de que suas práticas, relativamente rudimentares, de 
recursos humanos os coloquem em desvantagem competitiva. Além disso, 
existe uma falta de conhecimento especializado de RH; a empresa menor, 
provavelmente não trará de forma adequada o potencial litígio no local de 
trabalho; o pequeno empresário pode não estar totalmente em 
conformidade com as normas e leis de compensação; o retrabalho e a 
papelada levam a ineficiência e erros de entrada de dados.   

 

O PAPEL DO PROFISSIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS NAS EMPRESAS 

Algumas empresas não possuem setor de gestão de pessoas definido ou 

profissional especializado na área de recursos humanos, o que resulta em 

processos de recrutamento e seleção conduzidos por pessoas que na maioria das 

vezes não apresentam o conhecimento necessário ou formação adequada para 

realizá-los. 

Conforme Marras (2002, p. 60), com o passar dos anos o perfil e postura do gestor 

de recursos humanos se modificou. “Atualmente, o padrão para esse cargo pede um 

profissional preferencialmente graduado em administração de empresas, com 

especialização em RH, visão holística, perfil de planejador estratégico e com estilo 

de liderança situacional”. O autor afirma também que uma característica 

fundamental além da formação é a empatia que esse profissional deve possuir para 

que possa se relacionar de forma proveitosa tanto com os executivos quanto com os 

demais funcionários. 

SETOR DE PANIFICAÇÃO 

O pão francês foi o principal motivo para a criação e difusão das pequenas padarias 

no Brasil. Conforme encarte técnico produzido no ano de 2009 pelo SEBRAE e pela 

Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) seu consumo 

no país iniciou-se no século XIX a partir dos colonizadores portugueses e imigrantes 

que fabricavam e comercializavam o pão pelas ruas, mas apenas no inicio do século 

XX as padarias ganharam status de negócio. O pão francês é considerado um de 
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seus produtos de maior importância, pois atrai os clientes, resultando em grande 

fluxo nas lojas e lucro superior aos demais produtos.  

De acordo com estudo realizado pelo SEBRAE e pela Associação Brasileira da 

Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP, 2009), “a panificação está entre os seis 

maiores segmentos industriais do país”. Segundo levantamento realizado em 2008 o 

setor é constituído em sua maioria por micro e pequenas empresas, estima-se que 

seu faturamento anual é de R$ 44,98 bilhões. Ainda de acordo com esse estudo, 

“constatou-se que a participação do setor na indústria de produtos alimentares é de 

36,2% e na indústria de transformação, esse percentual é de 7%”. O setor é 

considerado potencial gerador de empregos e distribuidor de renda. Quanto ao perfil 

do setor de panificação o estudo afirma que “abriga cerca de 63,2 mil empresas em 

todo o país, sendo que aproximadamente 60 mil são micro e pequenas. A maior 

parte das empresas fica na região Sudeste” 

SETOR IMOBILIÁRIO 

O conceito de setor imobiliário é amplo e em muitas situações está relacionado ao 

objetivo do estudo. Conforme material disponibilizado pelo Instituto Federal do 

Paraná no ano de 2013, o setor pode estar relacionado as atividades propriamente 

imobiliárias, como venda e administração de imóveis, assim como pode estar 

associado a indústria da construção, já que suas atividades podem ocorrer antes, 

durante e após a construção dos imóveis. 

O Brasil representa um dos maiores mercados imobiliários da América Latina e 

mesmo assim apresenta grande potencial para crescimento, considerando as 

facilidades para realização de financiamentos, o crescimento da população e 

aumento da renda familiar. O crescimento do setor é também resultado de 

programas do governo como “Minha Casa Minha Vida”, expansão do crédito 

imobiliário e redução de juros. 

METODOLOGIA 

Como objetos de estudo foram escolhidas uma panificadora e uma imobiliária. A 

escolha se deu após a observação da panificadora e uma conversa indireta com 
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uma das responsáveis pelas contratações na empresa. A imobiliária foi escolhida 

após conversa com o gestor e observação das práticas realizadas. Foi considerada 

também a facilidade de acesso nas duas empresas. 

Pesquisas têm por objetivo responder o problema formulado. São classificadas de 

acordo com seus objetivos. O tipo de pesquisa utilizado foi pesquisa descritiva que 

de acordo com Oliveira (2011, p. 55) “é abrangente, permitindo uma análise 

aprofundada do problema de pesquisa em relação a aspectos sociais, econômicos, 

políticos, percepções de diferentes grupos, comunidades, entre outros aspectos”.  

De acordo com Gil (2010, p. 27): 

As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características 
de determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade 
de identificar possíveis relações entre variáveis. São em grande número as 
pesquisas que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das 
que são realizadas com objetivos profissionais provavelmente se 
enquadram nesta categoria. 

 

A abordagem utilizada para desenvolvimento da pesquisa foi a qualitativa, que 

segundo Oliveira (2011, p. 28) trata-se de um: 

Processo de reflexão e analise da realidade através da utilização de 
métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em 
seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo 
implica em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observações, 
aplicação de questionários, entrevistas e análise de dados, que deve ser 
apresentada de forma descritiva. 

A partir dessa abordagem foi realizado um estudo de caso, que segundo Marconi e 

Lakatos (2011, p. 276) “refere-se ao levantamento com mais profundidade de 

determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. Entretanto, é 

limitado, pois se restringe ao caso que estuda, ou seja, um único caso, não podendo 

ser generalizado”. 

O levantamento de dados foi realizado através de entrevista, que segundo Gil (2010, 

p. 102) “pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa 

situação face a face e em que uma delas formula questões e a outra responde”. Foi 

escolhida a abordagem parcialmente estruturada, também conhecida como semi-

estruturada, para que a partir de pontos predefinidos pudesse guiar a entrevista. De 
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acordo com Marconi e Lakatos (2011, p. 281) a entrevista semi-estruturada ocorre 

“quando o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada”. 

Foram entrevistados a funcionária responsável pelos processos de recrutamento e 

seleção da panificadora e o gestor da imobiliária. Após a realização das entrevistas, 

os dados foram categorizados, as respostas foram analisadas uma a uma e foram 

feitos cruzamentos com a base teórica da pesquisa.  

DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

Como objetos de estudo foram escolhidos uma panificadora e uma imobiliária. A 

panificadora Trigopane, que em 1994 inaugurou sua primeira loja com 11 

funcionários, em uma área de 200 m², localizada na Avenida Professor Mário 

Werneck, bairro Buritis. Os sócios e irmãos Paulo e João da Mata investiram em 

soluções para melhorar o negócio, desde o treinamento da equipe até a 

informatização dos serviços e investimento na variedade dos produtos oferecidos. 

Com o crescimento do bairro, que já era considerado promissor e da Trigopane, foi 

necessária a construção de uma nova loja com mais de 4.600 m² para atender a 

atual demanda e a expectativa das demandas futuras. 

Com o passar dos anos a Trigopane ganhou destaque no mercado varejista mineiro 

devido a excelência nos serviços prestados o que resultou na expansão de sua área 

de atuação com a inauguração da unidade Sion. 

A imobiliária VPR imóveis, fundada em setembro de 2000 pelos então sócios 

Valdivio, Padovani e Rogério, iniciou suas atividades de venda e locação de imóveis 

na Avenida Professor Mario Werneck, bairro Buritis. Com a expansão dos negócios 

os sócios decidiram alterar a localização para outro ponto da mesma Avenida. 

Passados dois anos, com o constante crescimento e sob direção apenas do 

Padovani, que mais tarde convidou o filho Frederico a ser sócio diretor sentiram a 

necessidade de novamente expandir o negocio de uma para duas lojas localizadas 

lado a lado na Avenida Professor Mario Werneck. 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Para realização da análise das entrevistas, os entrevistados foram caracterizados 

como gestor da imobiliária e como gestora da panificadora a responsável pelos 

processos de recrutamento e seleção da panificadora. 

O processo de recrutamento e seleção possui grande importância para uma 

empresa, quando bem estruturado, resulta na contratação de profissionais 

qualificados que irão exercer sua função com eficiência, otimizando a produção e os 

resultados da empresa. 

Segundo o gestor da imobiliária o processo de recrutamento e seleção é dividido em 

dois sub processos de acordo com os setores da empresa. Em relação ao 

administrativo, foi terceirizado, atualmente realizado por uma empresa de RH. 

Quanto ao setor de vendas, o processo permanece ocorrendo na empresa: “não há 

divulgação de vagas o processo ocorre no boca a boca, o perfil de interesse são 

pessoas mais jovens, preferencialmente que não possua experiência no setor 

imobiliário, mas se possuir experiência em vendas é interessante. Os candidatos 

preenchem uma ficha, através dessa ficha além das informações pessoais e 

histórico profissional o gestor avalia a escrita, a caligrafia, visto que as atividades 

desempenhadas estão diretamente relacionadas à comunicação com os clientes, 

que em sua maioria ocorre via e-mail. Após o preenchimento da ficha o gerente de 

vendas ou o gestor entrevistam o candidato, nessa conversa são observadas a 

postura, a fala, as perguntas e intervenções que o candidato faz, a pontualidade, 

entre outros.” 

Em conversa com a gestora responsável pelo processo de recrutamento e seleção 

do setor administrativo, recentemente terceirizado, descreveu como ocorre o 

processo. Além do banco de dados que a empresa de recursos humanos já possui, 

a vaga em aberto é divulgada em redes sociais, na página da empresa, no site do 

sine e outros. É realizada uma triagem para selecionar os candidatos que moram 

próximos a contratante, que possuam um perfil que se encaixe nos valores da 

empresa e ao público que ela atende. Após a triagem, os candidatos selecionados 

são convidados a participar de uma entrevista, realizada a entrevista são aplicados 



14 
 

 
 

testes de escrita e digitação com os aprovados, após a realização dos testes a 

psicóloga da empresa realiza outra entrevista e alguns testes comportamentais nos 

aprovados para confirmar a coerência das informações passadas durante o 

processo. 

De acordo com a gestora da panificadora “A empresa recebe os currículos pela 

internet e também nas lojas, são analisados a idade do candidato, a distância da 

residência para o trabalho, qual o cargo de interesse. É agendada uma entrevista 

com o candidato na qual o gestor analisa o perfil do candidato se condiz com a vaga 

em aberto, caso positivo a contratação é imediata”. 

A autora França (2007, p. 30), ressalta a importância do processo de recrutamento e 

seleção bem estruturados: 

É mediante o processo de recrutamento que a empresa expõe o grau de 
profissionalismo com que trata os seus colaboradores. Um processo de 
recrutamento mal conduzido projeta uma imagem negativa da empresa. 
Qualidade no atendimento aos candidatos e retorno aos não escolhidos são 
fatores que elevam os resultados do recrutamento e seleção da empresa. O 
recrutamento da subsídios para o processo de seleção. Se não houver 
candidatos com potencial para o preenchimento de uma vaga, não há como 
efetuar a seleção. O processo de recrutamento necessita de criatividade 
para atrair o máximo de pessoas com o perfil desejado participar do 
processo seletivo. Para tal, deve-se fazer a descrição detalhada do cargo, 
com pré-requisitos e competências necessárias. Também torna-se 
importante trabalhar na adequação das expectativas dos candidatos, 
dimensionando suas capacidades e interesses à necessidade do trabalho. 

Além da importância da estruturação do processo de recrutamento e seleção é 

necessário verificar quem realiza esses processos e se essa pessoa é capacitada ou 

não para realizá-los. O gestor da imobiliária afirma que os processos que ocorrem 

na empresa são realizados por ele e pelo gerente do setor, e que ambos não 

possuem formação acadêmica, mas que se capacitam através de treinamentos e 

cursos custeados pela empresa, além da habilidade adquirida com os processos 

realizados anteriormente na empresa. A gestora da panificadora disse que o 

processo é realizado por um dos sócios, que possui formação em psicologia. 

O conhecimento sobre a empresa é fator primordial para a realização de um 

processo de recrutamento e seleção efetivos. Segundo Lacombe (2012, p. 85): 
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A unidade central de recrutamento e seleção precisa ser formada por 
pessoas competentes e comprometidas com a empresa, pois é a sua porta 
de entrada, o seu cartão de visitas. Essa unidade é a responsável pelo 
primeiro filtro dos candidatos a emprego e por isso precisa estar em perfeita 
sintonia com a cultura e a estratégia da empresa. 

O autor evidencia que os processos de recrutamento e seleção em pequenas 

empresas tendem a excluir algumas etapas dos processos, o que pode trazer 

resultados positivos ou negativos. 

As pequenas empresas tendem a adotar mecanismos de baixo custo, que 
nem sempre conduzem à melhor alternativa. Nessas empresas porém, o 
conhecimento que se costuma ter das pessoas é maior do que o que se 
consegue nas grandes empresas, permitindo uma correção mais rápida das 
decisões erradas. (LACOMBE, 2012, p. 110)  

Por se tratar de empresas com mais de uma década de atuação no mercado, os 

gestores foram questionados se já existiu um setor especifico ou funcionário 

qualificado para gestão de pessoas. De acordo com o gestor da imobiliária nunca 

existiu na empresa um setor ou funcionário com formação acadêmica voltada para a 

gestão de pessoas, pois “por se tratar de microempresa o gestor afirma que o custo 

seria muito alto para implantação desse setor”. A gestora da panificadora também 

afirmou que nunca houve um setor especifico ou funcionário qualificado para a 

gestão de pessoas. 

Sabendo que nas duas empresas estudadas nunca existiu o setor e funcionário 

qualificado para gestão de pessoas, perguntou-se aos gestores se consideravam a 

implantação do setor ou contratação de funcionário qualificado. O gestor da 

imobiliária afirma que diante da atual situação econômica do país que reflete na 

situação financeira da empresa, não haveria a possibilidade de contratação de um 

funcionário com formação acadêmica para desempenhar apenas a função de gestão 

de pessoas, mas que “busca capacitar o gerente e a ele mesmo para realização 

desses processos com a realização de mini cursos e palestras”. No entanto a 

gestora da panificadora afirma que não há necessidade de contratação de um 

funcionário qualificado por acreditarem que o gestor realiza o processo com 

eficiência. Ambos concordam que não pretendem implantar um setor para gestão de 

pessoas, considerando seu pequeno porte. 

A gestão de pessoas no Brasil ainda é pouco valorizada e sua importância é 

desconhecida por algumas empresas. Segundo Ribeiro (2005, p. 13): 
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A maioria das empresas ainda não encara a área de Recursos Humanos 
como aliada estratégica, o que se caracteriza como um grande erro. A área 
de Recursos Humanos é responsável por ações como recrutamento, 
seleção, treinamento, planos de cargos e salários, contratação, 
remuneração e questões trabalhistas. Contudo, para uma atuação 
estratégica, deve, ainda, adotar medidas para desenvolver talentos e criar 
um ambiente de trabalho aberto a novas ideias. Mas essa área não deve 
ser vista apenas como um setor de administração de pessoal, com 
atribuições meramente burocráticas e operacionais. Por meio de ações 
gerenciais, ela precisa reter os bons profissionais na casa. Afinal eles são a 
força do negocio. Foi-se o tempo em que bastava recrutar a pessoa certa 
para o lugar certo. Atualmente, o funcionário precisa ser estimulado. 

 

Algumas empresas optam pela terceirização da gestão de pessoas para atenderem 

a sua demanda de contratações. Ao serem questionados sobre a intenção de 

terceirizar a gestão de pessoas e porque o fariam, o gestor da imobiliária disse que 

desde o segundo semestre de 2015 optou por terceirizar a gestão de pessoas nos 

processos de recrutamento e seleção do setor administrativo, “devido à falta de mão 

de obra qualificada no mercado”. Em contrapartida a gestora da panificadora afirma 

que “o gestor não considera a essa possibilidade, acredita que em time que está 

ganhando não se mexe, portanto pretende ele mesmo continuar realizando os 

processos”. 

A terceirização da gestão de pessoas pode ser considerada um risco para a 

empresa, pois nos processos de recrutamento e seleção, além das habilidades dos 

candidatos, devem ser identificados os valores que a empresa busca em um 

funcionário. De acordo com Marras (2002, p.55) “é primordial que a equipe de 

selecionadores esteja intimamente ligada com todos os aspectos culturais da 

organização e observe o candidato sob um ângulo holístico, tendo como parâmetro 

de comparação toda a organização e não tão somente o cargo que ele irá ocupar”. 

Questionados sobre a existência de problemas que a empresa enfrenta em relação 

aos funcionários e quais seriam, o gestor da imobiliária afirma que de modo geral 

todas as empresas enfrentam problemas e que um dos maiores problemas que vê 

não apenas em sua empresa, mas como um problema de grande parte das 

empresas é a “radio peão”, expressão popular utilizada para definir a comunicação 

informal entre os funcionários, segundo ele, os gerentes e as lideranças que se 

despontam na equipe mesmo sem o cargo, trabalham para que a “radio peão” seja 

levada para o lado positivo da empresa. Os valores da empresa são bem definidos, 
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os funcionários são acompanhados e os que destoam desses valores e de suas 

atribuições são trabalhados para melhorar e caso isso não ocorra o funcionário é 

desligado. O gestor disse que não permite que os funcionários entrem um na vida do 

outro, não aprova que exponham seus problemas pessoais e extremismos quanto à 

religião, politica, futebol. A gestora da panificadora afirma que de modo geral o setor 

apresenta problemas com rotatividade, por possuir uma carga horária que inclui 

finais de semana e feriados, o que ocasiona também o absenteísmo, problema que 

a entrevistada cita que também ocorre com frequência na empresa. Outro problema 

citado pela entrevistada é que muitos candidatos se interessam pelo salário, mas 

não se informam sobre as funções e após a contratação ocorrem os problemas 

como a rotatividade e absenteísmo. 

O absenteísmo é considerado um problema comum entre as empresas, que traz 

resultados negativos, que podem ser facilmente identificados. De acordo com 

Ribeiro (2005, p. 239): 

A ausência ao trabalho, qualquer que seja o motivo, representa um fator de 
aumento dos custos e de diminuição da produtividade. Ao combater o 
absenteísmo com eficiência a empresa pode aumentar as horas trabalhadas 
e, com isso, a produtividade. Uma minoria da força de trabalho é 
responsável pela maior parte das ausências. Os supervisores têm 
ausências menores do que os operários. E as ausências são mais comuns 
após folgas, feriados e fins de semana. A não-adaptação ao trabalho em 
turnos é, também, responsável pelo absenteísmo. O ausente tem que ser 
substituído por outro empregado e geralmente com o pagamento de horas 
extras. Portanto, o absenteísmo afeta não só a produtividade como, em 
consequência, aumenta os custos. 

A rotatividade também considerada um problema comum em muitas organizações 

refletem diretamente no processo de recrutamento e seleção. Segundo Chiavenato 

(2009, p. 46-47): 

 

A rotatividade de pessoal não é uma causa, mas o efeito ou consequência 
de certos fenômenos localizados dentro ou fora da organização que 
condicionam a atitude e o comportamento do pessoal. É portanto, uma 
variável dependente (em maior ou menor grau) daqueles fenômenos 
internos e/ou externos à organização. Entre os fenômenos internos 
responsáveis pelos desligamentos estão praticamente todos os itens que 
fazem parte de uma política de RH. Quando uma política de RH é 
inadequada, ela provoca uma atitude do pessoal que predispõe à sua 
retirada da organização. Um dos melhores indícios de uma boa política de 
RH é a permanência do pessoal na organização, principalmente quando 
acompanhada de participação, dedicação e comprometimento das pessoas. 
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Quanto ao processo de ingresso de funcionários na empresa, foi solicitado que os 

entrevistados avaliassem como ocorria. O gestor da imobiliária avalia que o 

processo é arcaico e ocorre de forma informal, no qual é apresentada a empresa e a 

função pelos gerentes, mas não existe uma metodologia específica para isso, 

considera um ponto a ser melhorado na empresa. Assim como o gestor da 

imobiliária, a gestora da panificadora cita que após a contratação o gerente do setor 

ou encarregado apresenta a loja e explica qual será a função e o que espera-se do 

funcionário, após esse procedimento, um funcionário experiente na função 

acompanha o novo funcionário até que esse sinta-se seguro para exercer a função, 

o que depende do desempenho e pró-atividade de cada pessoa.  

De acordo com Lacombe (2012, p.114): 

A integração consiste em informar ao novo empregado os objetivos, as 
políticas, os benefícios, as normas, as práticas, os horários de trabalho da 
empresa, bem como explicar quem é quem na empresa, como funcionam 
os serviços de apoio, o que é permitido e o que não é, que atitudes e 
comportamentos se esperam dele, entre outras informações. Algumas 
empresas proporcionam extenso treinamento de integração que pode durar 
vários meses. Em outras, a integração pode resumir-se a uma conversa de 
alguns minutos na unidade de registro e cadastro de pessoal ou na unidade 
de recrutamento e seleção. É preciso muito cuidado com o que se diz ao 
admitido nessa integração. Outro aspecto importante da integração é a 
socialização, isto é, a adaptação do novo empregado aos seus colegas de 
trabalho, ao seu chefe, às práticas e a cultura da empresa. Programas que 
aceleram a socialização tendem a reduzir a rotatividade. 

Os entrevistados foram questionados se consideravam importante o processo de 

recrutamento e seleção de funcionários para a empresa e se tivessem que mudar 

algo nesse processo, o que seria. O gestor da imobiliária afirma que esse processo 

é importante e considera “estratégico, capacitar as pessoas que realizam esse 

processo é importante, mas a atual situação financeira não permite investimento 

para a capacitação nessa área”. O gestor oferece aos funcionários mini cursos e 

palestras a fim de proporcionar o conhecimento básico dos processos de 

recrutamento e seleção e acredita que é um diferencial perante aos concorrentes, 

que não investem nesse embasamento. Considera que a falta dessa capacitação 

pode ser prejudicial ao processo de recrutamento e seleção. Afirma também que 

esse processo deve ser atualizado constantemente, avaliando as tendências de 

mercado e que gostaria de levar pessoas para dar mini cursos e palestras para seus 

funcionários, mas que devido ao investimento ser alto no momento não há essa 

possibilidade. A gestora da panificadora considera importantes os processos de 
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recrutamento e seleção. Um ponto que pretende mudar é a participação dos 

gerentes de cada área no processo de seleção, pois esses possuem maior 

conhecimento das características necessárias para desempenhar cada função. 

As pessoas devem ser consideradas como um dos mais valiosos ativos de uma 

empresa, pois através do desempenho de seus funcionários que as empresas 

alcançam seus objetivos. De acordo com Lacombe (2012, p. 18): 

Selecionar, formar, integrar e aperfeiçoar um grupo de pessoas para 
trabalhar numa empresa como uma verdadeira equipe, com objetivos 
definidos, fazendo com que cada membro conheça seu papel, coopere com 
os demais e vista a camisa para produzir resultados é a responsabilidade 
mais importante dos administradores. O trabalho de formar, integrar, 
conduzir e aperfeiçoar uma equipe pode levar vários anos e não há seguro 
contra a perda desse importante ativo. As organizações já se deram conta 
da importância das pessoas e da forma como são administradas, 
diferentemente do que ocorria no passado, quando o foco recaía apenas na 
tecnologia do produto ou do processo, nos mercados protegidos ou 
regulamentados, no acesso a recursos financeiros e economia de escala.    

Apesar de conhecerem a importância da gestão de pessoas para as organizações, 

percebe-se as limitações para sua implantação em pequenas empresas devido ao 

investimento financeiro e a cultura de alguns gestores quantos as práticas dessa 

gestão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

Consideradas atualmente um valioso ativo para as empresas, as pessoas 

desempenham papel fundamental para o alcance de seus objetivos. As pequenas 

empresas representam a maioria das empresas brasileiras. 

O problema que norteou este artigo foi respondido assim como o objetivo geral de 

analisar o papel e o grau de importância da gestão de pessoas para o recrutamento 

e seleção em pequenas empresas foi alcançado. Associando as entrevistas a teoria, 

conclui-se que em sua maioria as pequenas empresas não possuem setor especifico 

ou funcionário capacitado para exercer a função de gestão de pessoas, embora 

algumas empresas ofereçam mini cursos e treinamentos a fim de capacitar os 

funcionários responsáveis pelo processo de recrutamento e seleção.  

A importância do processo de recrutamento e seleção bem estruturado foi 

identificada durante as entrevistas, realizadas nas empresas escolhidas como 
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objetos de estudo, quando identificados pelos entrevistados como principais 

problemas a rotatividade e absenteísmo. Assim a elaboração adequada do 

recrutamento e seleção foi considerado como fator de importância para redução dos 

principais problemas enfrentados por essas empresas. Conclui-se também que há a 

necessidade de estruturação de processos de recrutamento e seleção voltados as 

necessidades das pequenas empresas para que essas consigam atrair bons 

candidatos competindo com empresas de médio e grande porte e que 

características como a estrutura dessas pequenas empresas podem ser utilizadas 

como vantagens para atrair candidatos que buscam posições como gerentes e 

executivos sem passar por um longo plano de carreira como ocorre em médias e 

grandes empresas. 

O profissional de gestão de pessoas exerce papel de grande importância nas 

empresas e os entrevistados concordaram com isso, embora acreditem que a 

implantação de um setor ou contratação de um funcionário capacitado demanda alto 

investimento. Mesmo cientes dessa importância algumas empresas optam por 

manter os processos de recrutamento e seleção conduzidos por funcionários sem 

especialização ou pelo gestor que possua formação em áreas correlatas. Outras 

empresas buscam a terceirização da gestão de pessoas como tentativa para 

otimização dos processos.  

A limitação identificada para realização dessa pesquisa foi a quantidade de 

empresas analisadas, apesar de que refletem a realidade de grande maioria das 

pequenas empresas no Brasil. 

Sugere-se aprofundar os estudos sobre gestão de pessoas em pequenas empresas 

a fim de identificar empresas que implantaram o setor de gestão de pessoas ou 

contrataram um funcionário capacitado e que aumentaram sua eficiência e seus 

resultados. Sugere-se também estudos relacionados as práticas de gestão de 

pessoas aplicadas as pequenas empresas e o retorno que essas práticas podem 

trazer. Estabelecer um comparativo entre empresas de médio e grande porte que 

possuem e que não possuem setor de gestão de pessoas e mensurar de que forma 

a gestão de pessoas pode influenciar nos resultados da empresa, através de uma 

abordagem quantitativa. 
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APENDICE 

Roteiro entrevista semi estruturada 

1. Descreva o modo como ocorrem os processos de recrutamento e seleção em 

sua empresa. 

2. De que modo é realizada a entrevista com os candidatos? Quem realiza esse 

processo? Essa pessoa possui alguma formação ou treinamento para 

realização dessa etapa? 

3. A empresa já possuiu um setor especifico para gestão de pessoas? Caso sim, 

porque desativou esse setor? Caso negativo considera a implantação de um 

setor de gestão de pessoas na empresa? 

4. A empresa considera a possibilidade de terceirizar a gestão de pessoas? 

5. Após a contratação é realizado um treinamento com os funcionários? Esse 

treinamento é atualizado com qual frequência? 

6. Quais são os mais frequentes problemas que a empresa enfrenta quanto aos 

funcionários? 

 


