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RESUMO: 

Introdução: O artigo apresenta os resultados de um estudo de caso realizado na 

empresa Eletrosom S/A, sobre a área de recrutamento e seleção, com o objetivo de colher 

algumas informações que possam ser uteis para os funcionários do setor, e também reduzir custos 

com a otimização e a qualificação dos procedimentos, visto que este é um setor muito importante 

para qualquer tipo de empresa, pois é a área de recrutamento e seleção que identificará quem 

serão os funcionários capacitados e/ou aptos para a execução de todas funções/atribuições e 

ocupação dos cargos. Este artigo se justifica pelo interesse de pesquisar na área de recrutamento 

e seleção e a possibilidade de colher algumas informações que podem ser importantes para os 

profissionais da área e, consequentemente, para a empresa. Uma análise de qualidade e bons 

critérios utilizados na hora de selecionar o pessoal, a chance de se criar uma organização de 

sucesso, com profissionais qualificados, torna-se bem maior. Objetivos: O objetivo principal foi 

estudar uma forma de melhorar as etapas de seleção, para descobrir de uma maneira mais ampla 

as qualidades pessoais e profissionais dos candidatos e concluir se enquadram ou não na 

descrição do cargo à disposição. Metodologia: para iniciar a pesquisa foi realizado um 

levantamento teórico abordando assuntos como a influência recrutamento interno, recrutamento 

externo, recrutamento misto, seleção, métodos de seleção, pesquisa sobre o tema, descrição e 

analise de cargos e gestão de pessoas, utilizando para tanto, da pesquisa de autores que discutem 

sobre os referidos assuntos. após a análise sobre recrutamento e seleção, os dados coletados 

foram analisados por meio de análise do discurso da entrevistada, os quais forneceram subsídios 

para a formulação das considerações finais da pesquisa que englobam os seus resultados e as 

recomendações para novos estudos relacionados ao objeto da pesquisa. Resultados: De acordo 

com o exposto, ficaram algumas ressalvas quanto à forma de recrutamento da empresa, uma 

delas é o foco dentro do processo, que se resume basicamente na análise dos currículos, 
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entrevistas e desenvoltura dos candidatos, estas auxiliam na avaliação das qualidades e defeitos, 

mas se houver outras técnicas de recrutamento, isso pode ser melhorado e contribuir para que se 

identifique melhor qual candidato está mais apto para desempenhar alguma função dentro da 

empresa, algumas das sugestões feitas foi que se aplique provas e testes de conhecimento a 

respeito da empresa, cargo e outros, afim de se constatar aquele candidato que esteja mais 

preparado; outra sugestão foi também que se realize dinâmicas em grupo, fazendo com que todos 

os candidatos se relacionem em diferentes situações, mostrando assim aquele que tem um bom 

relacionamento interpessoal e iniciativa. Considerações finais: Portanto, faz-se necessário 

propor um treinamento direcionado aos gerentes e/ou coordenadores par que possam auxiliar o 

processo de entrevista de maneira que possam avaliar a postura dos candidatos, enquanto são 

entrevistados.                                  
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