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RESUMO 
O presente estudo discute transformações ocorridas no ambiente organizacional, além das 
novas demandas contidas nesta lógica. Assim, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a 
qualidade dos processos de seleção por competências realizados por uma empresa de 
consultoria em Recursos Humanos. Na estruturação da metodologia, a amostra foi 
representada por três empresas que tiveram seus processos terceirizados. Foram realizadas 
três entrevistas semi-estruturadas, analisadas por meio de grades temáticas posteriormente à 
análise de conteúdo; e realizadas 36 avaliações por meio dos questionários fechados, foram 
tratados estatisticamente. Os resultados indicaram que a qualidade dos processos de seleção é 
avaliada prioritariamente por meio de dados subjetivos, como adaptação a cultura e 
alinhamento com as estratégias organizacionais. 
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Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade 
 
1 INTRODUÇÃO 

As empresas são compostas por áreas de negócio, tamanhos e rentabilidade que 
divergem, refletindo na estrutura, estratégias e harmonização de seus steakholders. No 
entanto, guardam em comum a necessidade de pessoas para gerir e atuar na operacionalização 
de suas atividades e de manter um grupo de pessoas compatível com a necessidade produtiva. 

De acordo com Lodi (1967) este processo de procurar pessoas para compor o quadro 
funcional da empresa é conhecido tradicionalmente como recrutamento, e pode ocorrer pelo 
simples levantamento de informações ou pode ser desenvolvido de maneira mais 
sistematizada, por meio de técnicas ou profissionais especializados como headhunters 
(BANOV, 2010; FRANÇA, 2009). O processo de empregar pessoas sem a qualificação 
requerida para o cargo gera uma alta despesa à empresa, não apenas de treinamento, mas em 
custos trabalhistas, turnover, equilíbrio no clima organizacional, insatisfação de clientes e 
fornecedores.  

No entanto, além do índice de rotatividade das empresas e de ferramentas como 
entrevista de desligamento, uma questão que se levanta ao perceber os processos tradicionais 
de atração e retenção de talentos é “Como avaliar a qualidade dos processos de seleção por 
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competência realizados pelas empresas de Consultoria em Recursos Humanos? Nesta 
perspectiva o objetivo desse trabalho é avaliar a qualidade dos processos de seleção por 
competências realizados por uma empresa de consultoria em Recursos Humanos.  

O presente trabalho utiliza a abordagem qualitativa e baseia-se num estudo de análise 
de descrição. O objeto de análise deste estudo é o processo de atração e seleção de pessoas de 
uma empresa de consultoria que presta serviços em Gestão de Pessoas. Para o levantamento 
dos dados foram utilizadas duas ferramentas de análises (entrevista semi-estruturada e 
questionário fechado), aplicadas em três empresas com maior volume de solicitações de 
preenchimento de vagas à consultoria sob análise, nos últimos quatro anos. O critério de 
escolha das unidades observacionais deste estudo foi baseado no faturamento médio anual, 
ramo de atuação e local de atuação. 

 Os dados coletados em entrevistas semi-estruturadas foram gravados e transcritos, 
sendo analisados por meio de grades temáticas, posteriormente à análise de conteúdo. Já as 
variáveis geradas por meio do questionário fechado, foram tratadas estatisticamente, em 
caráter exploratório, por meio do programa SPSS, na versão 12., para analisar padrões de 
respostas, por meio dos conceitos da Análise Fatorial que permitem conclusões à respeito do 
objetivo de investigação. 

Os resultados estatísticos apresentaram uma nota média de 7,5 tendo como base os 
questionários estruturados baseado nas competências. No entanto, os discursos extraídos por 
meio das entrevistas semi-estruturadas expressam um contraponto em relação a esta média; 
com as afirmações levantadas pelos gestores nota-se que a avaliação do processo realizado 
não é resultado apenas da nota do funcionário contratado, mas, outros fatores envolvidos e a 
forma de direcionamento do processo são utilizados como critérios em análise mais profunda.   

Este artigo é composto pela Introdução; seguido pelo levantamento bibliográfico da 
temática que fornece base para discussão a respeito de trabalho, carreira, terceirização de 
serviços e seleção de pessoas; proposta metodológica; resultados gerados após a aplicação das 
ferramentas metodológicas e a discussão dos mesmos e por fim o fechamento deste estudo, 
por meio da conclusão. 

 
2 TRABALHO E CARREIRA  

Um aspecto que sobressai na literatura atual é justamente esse conceito de emprego, 
trabalho e carreira, que vêm se moldando às distintas situações impostas pelo mercado, uma 
vez que o ambiente organizacional contemporâneo exige uma lógica de mudança e de 
flexibilização de conceitos pré-estabelecidos.  

A carreira tradicional envolve empregos duráveis por meio de uma estrutura 
hierárquica, crescimento profissional verticalizado, com os direitos trabalhistas seguros e 
projeção de um futuro por meio de vínculos estáveis. Nesta perspectiva identifica-se uma 
interdependência entre carreira e organização, onde a empresa proporciona ao funcionário o 
acesso ao desenvolvimento e ao reconhecimento profissional almejado. No entanto, na 
dinâmica contemporânea de trabalho, as empresas não prometem carreiras longas, assim 
como muitas pessoas não esperam isso de seus empregos (BALASSIANO; VENTURA; 
FONTES FILHO, 2004).  

Com todas as modificações do mercado atual os vínculos passaram a ser menos 
duradouros e mais flexíveis para muitos contextos organizacionais (ARTHUR; ROUSSEAU, 
1996; CHANLAT, 1996). Dutra (2010) ressalta que trabalhar não significa possuir 
necessariamente um emprego fixo numa organização estruturada. No contexto social atual 
com ambiente organizacional altamente competitivo, novos arranjos de carreira são impostos, 
assim como novos modelos de organização são construídos.   

Estes novos arranjos alternativos de carreira visam atender as alterações e mudanças 
profundas originadas na relação capital/trabalho (ARTHUR, 1994).  Segundo Chanlat (1996) 
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elementos como estabilidade e a previsibilidade do futuro profissional estão progressivamente 
ausentes no conceito moderno de carreira.   

O que caracteriza o conceito moderno em contraponto ao tradicional, é a 
horizontalidade, a descontinuidade e a instabilidade da proposta contemporânea 
(BALASSIANO; VENTURA; FONTES FILHO, 2004). Neste molde a responsabilidade pela 
carreira volta-se para o trabalhador.  

Um dos novos moldes de carreira é a sem fronteira, com vínculos relativos, 
transcendendo a concepção de um empregador único, onde as partes podem gerar outros 
vínculos concomitantes, sem que isso prejudique a relação de confiança e a credibilidade 
(DUTRA, 2010). A dedicação temporal e geográfica também torna-se relativa, no entanto os 
registros apontam para presença de aspectos como insegurança e instabilidade, embora surjam 
novos valores como a qualidade de vida e bem estar (DUTRA, 2010).  

A carreira proteana é outra tendência ascendida da concepção moderna de carreira. 
Hall (1998) proponente do modelo denota que as mudanças atuais do cenário organizacional, 
convergem para necessidade de profissionais que gerenciem seu auto-desenvolvimento. É 
preciso que as pessoas direcionem seu crescimento profissional e o proporcione de maneira 
continua, através de aprendizado e desenvolvimento de habilidades necessárias para tal 
(DUTRA, 2010).  

A carreira proteana mobiliza o know-how para o learning-know, mesmo que o agente 
de aprendizado esteja em um cargo estável e submetido a um contrato formal. Nota-se que 
nesta lógica proteana o foco da carreira, assim como na carreira sem fronteira se desloca da 
empresa para o próprio trabalhador. A empresa deixa de provocar a estabilidade e torna-se um 
promotor de desafios, recursos e relações (DUTRA, 2010; BALASSIANO; VENTURA; 
FONTES FILHO, 2004). 

A discussão sobre novas formas de carreira possibilita melhor entendimento sobre a 
visão e os valores que os postulantes aos postos de trabalho terão sobre as pessoas admitidas, 
assim como as expectativas dos mesmos em relação às pessoas contratadas. 

Dessa forma, as técnicas formais, utilizadas nas seleções nos modelos tradicionais de 
carreira precisam ser revistas, assim como a qualidade dessas precisam ser constantemente 
avaliadas. O próprio modelo de recrutamento e seleção tradicional, com um setor equipado e 
muitas vezes oneroso, está sendo substituído por empresas ou trabalhadores autônomos, que 
mostram-se capazes de gerir esses processos dentro dessa nova lógica de trabalho (FAISSAL 
et al, 2005). 

 
3 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

As empresas modernas desenvolvem-se num mercado voltado para otimização e 
agilidade dos processos, ditadas pela exigência de melhoria contínua e de uma dinâmica 
voltada para superar os concorrentes; no entanto a dedicação a esses aspectos não são 
suficientes para o alcance do sucesso, mas a lógica da flexibilidade e da auto-superação deve 
ser atingida (GIL, 2001). 

Com isso, torna-se necessário canalizar o potencial intelectual e tecnológico das 
organizações naquilo que é o foco do negócio, no produto e/ou serviço geradores de força 
motriz de atuação de cada organização, também conhecido como o core business ou 
atividades-fim. Estas atividades se aprofundadas, tendem a gerar um diferencial competitivo 
para as organizações, através da descentralização produtiva (AMATO NETO, 1995). 

Tais organizações possuem também atividades que são importantes, mas que não 
fazem parte do objetivo principal da empresa, o setor de marketing, recursos humanos, 
limpeza, contabilidade, transporte são exemplos de atividades que podem ser consideradas 
complementares. Estas refletem processos de apoio, atividades meio, práticas que usualmente 
são terceirizadas e deslocadas à outras empresas, especializadas nesses serviços e/ou produtos 
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(GIOSA, 2003; HALEN, 2000).  Essa díade tende a maximizar a qualidade do core business, 
bem como reduzir significativamente os custos fixos e dotar de maior flexibilidade os 
processos organizacionais (AMATO NETO, 1995). 

A terceirização teve sua origem nos EUA durante II Guerra Mundial, com necessidade 
de aumento da produção industrial bélica, concomitantemente à baixa oferta de mão-de-obra 
no mercado. Nesse contexto, algumas atividades consideradas não essenciais à produção, mas 
que fomentavam apenas um suporte foram delegadas à empresas prestadoras de serviço.  
Após a guerra, os EUA experimentaram uma aceleração da indústria, apesar de sofrer 
escassez de mão-de-obra, fato que acabou por fortalecer a terceirização expandindo-a a outros 
campos industriais. Atualmente se constitui em importante ferramenta de estratégia de gestão. 
(CALDAS, L.M; SOARES, A. C. C; 2007; HALEN, 2000; GIOSA, 2003) 

No cenário nacional, os primeiros registros nesse campo iniciaram pouco expressivos, 
mais voltados para subcontratações e redução de custos (Giosa, 2003). Já na década de 80 a 
terceirização no Brasil passou a ser fonte estratégica de negócios, porém esse processo 
consolida-se apenas na década de 90, com a necessidade de suprir as demandas internacionais 
após a abertura do mercado brasileiro (CALDAS, L.M; SOARES, A. C. C; 2007; HALEN, 
2000; GIOSA, 2003). 

A terceirização de recursos humanos resulta do mesmo movimento da terceirização 
verificados nos outros campos e as vantagens estratégicas também passam pelo fomento da 
saúde organizacional, agilidade, otimização do core business e foco na estratégia empresarial 
(CALDAS, L; SOARES, A. C. 2007; GIOSA, 2003; AMATO NETO, 1995).   

A vasta atuação da área de gestão de pessoas, e os sub-sistemas envolvidos nesse 
campo de atuação geram uma peculiaridade que é o deslocamento de apenas uma ou um 
pequeno número de práticas destinadas à terceirização, tal como treinamento, 
desenvolvimento, administração de cargos, salários e benefícios, recrutamento e seleção, entre 
outras (CALDAS, L; SOARES, A. C. 2007). 

 
4 ATRAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAS 

O recrutamento é o processo de atrair mão-de-obra para a organização, e constitui-se 
pelas ferramentas e meios de divulgação da vaga de emprego, que visam promover o número 
ideal de candidatos (BANOV, 2010; TOLEDO; MILONE, 1983 apud PONTES, 2008). Um 
recrutamento eficaz é aquele que consegue atrair o maior número de candidatos 
potencialmente capazes e qualificados a ocupar a vaga em questão (GIL, 2001).  

No entanto, com alterações nas demandas do mercado discutidas anteriormente, 
observa-se uma mudança na ordem de muitos desses fatores, inclusive na formatação dos 
processos de recrutamento e seleção.  

As organizações que desejam atrair profissionais competentes devem cuidar de suas 
imagens. O levantamento de informações para conhecer a oferta de profissionais no mercado 
de trabalho, seus hábitos e interesses, bem como as propostas oferecidas pelos concorrentes 
são caminhos efetivos para o sucesso da atração de profissionais competentes. (FAISSAL et 
al., 2005, p. 70). 

Apesar de muitas oportunidades de emprego, é recorrente não encontrar no mercado 
candidatos que preencham os pré-requisitos. No entanto, é cada vez mais a inversão desta 
lógica, pessoas neste altamente qualificadas, que optaram por esse modelo de carreira, que 
não aceitam a oportunidade por entenderem que empresa não está adequada à expectativa das 
mesmas. (FAISSAL et al., 2005).  

Este aspecto indica que o processo de seleção deve ser analisado e executado de 
maneira integrada, para que isto ocorra de maneira estratégica deve existir uma parceria com 
outros setores, por exemplo, para a divulgação adequada das vagas disponíveis da empresa 
(BANOV, 2010).  
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França (2009) resume algumas das etapas mais tradicionais realizadas no processo de 
seleção. São elas: Entrevistas (individuais e/ou coletivas); prova de conhecimento; testes 
psicológicos (psicométricos e de personalidade); técnicas vivenciais (provas situacionais, 
dinâmica de grupo).  Essas etapas devem ser adaptadas para cada situação, uma vez que a 
mesma vaga em diferentes empresas poderá apresentar distinta formatação no processo de 
seleção (BANOV, 2010). 

Para a realização do processo de seleção entende-se a priori que todas as pessoas são 
diferentes, assim como as próprias organizações que as contratam (BANOV, 2010). Nota-se 
que para articular um processo de seleção com tantas variáveis divergentes é necessário um 
ponto de apoio comum, que direcionará o processo. O mapeamento de competências 
(BANOV, 2010; FRANÇA, 2009) é uma das ferramentas que devem ser exploradas como 
referência.  

Trabalhar com o conceito de competência em sua dimensão individual é relevante para 
compreender a dinâmica particular dos sujeitos inserido nos diferentes contextos em que atua. 
No entanto, restringir o conceito a este campo é subutilizar o potencial estratégico do mesmo. 
A competência pode ser trabalhada também em uma dimensão organizacional e assim 
praticada de maneira estratégica no meio corporativo (PRAHALAD; HAMEL, 1990).  

A competência em sua conjuntura coletiva denota uma necessidade de alinhar-se às 
estratégias competitivas da organização, tal como missão, visão e valores (RUAS, 2003). Este 
conceito de competência organizacional, apesar de menos usual na literatura do que a 
dimensão individual do conceito (RUAS, 2003; VIEIRA; FILENGA, 2010), se institui a 
partir da difusão do conceito de core competence, como um agrupamento de tecnologias e 
habilidades que geram um diferencial competitivo para a empresa (PRAHALAD; HAMEL, 
1990). 

A compreensão da competência em seu âmbito organizacional e individual possibilita 
que o leitor vislumbre os processos de seleção a partir da ótica da competência.  Neste 
sentido, a aplicação de processos de seleção por competências torna-se fundamental para 
mapear o potencial dos sujeitos inseridos no processo avaliativo, assim como proporciona 
ferramenta para diagnosticar necessidades latentes de treinamento e desenvolvimento dos 
mesmos e tendo a priori o conhecimento do posicionamento estratégico da organização. 

 
5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O presente trabalho recebeu tratamento prevalentemente qualitativo, por meio da 
análise do fenômeno em sua totalidade, uma vez que este propicia a exploração de paradoxos 
e contradições, oferecidos por ricas análises descritivas. Para estudos em contextos 
organizacionais a pesquisa qualitativa permite um olhar diferenciado das relações (GODOY, 
1995). 

Nesta lógica o estudo baseia-se numa análise de descrição, de cunho exploratório, se 
mostrando como uma ferramenta adequada para avaliar a qualidade da prática dos serviços 
prestados em seleção de pessoas. As ferramentas utilizadas permitem um aprofundamento do 
material estudado, com foco na qualidade das informações levantadas (CRESWELL, 2007; 
GIL, 2002). 

Não obstante a prevalência qualitativa, algumas estatísticas foram calculadas, a fim de 
complementar a análise e permitir maior desdobramento da avaliação realizada.   

O objeto de pesquisa deste estudo são os processos envolvidos na seleção de pessoas 
da empresa terceirizada avaliada, ou seja, dos processos de seleção que ocorrem através de 
consultorias externas à empresa contratante.  

  As unidades observacionais são estruturas que auxiliam no processo de análise 
do objeto de pesquisa em questão. Ao estabelecer que o objeto dessa pesquisa é um processo, 
se faz necessário realizar um levantamento por meio de entidades que possam dar voz ao 
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processo. 
Para isso foram selecionadas três empresas, que juntas representam aproximadamente 

70% das seleções realizadas pela companhia, terceirizada entre janeiro de 2008 e dezembro de 
2010. Para diferenciá-las, resguardar o sigilo e a confidencialidade, estas foram identificadas 
por letras: “A”, “B” e “C”.  

Estas empresas, identificadas como unidades observacionais seguiram a seguinte 
delimitação: são empresas nacionais, com sede na Grande Vitória/ ES; registram faturamento 
anual médio semelhante (um milhão/mês); e atuantes na área comercial, embora apresentem 
produtos/serviços distintos. 

Neste sentido, as instituições acima relacionadas, além de representarem cerca de 
setenta por cento dos processos seletivos providenciados pela terceirizada (o que por si só já 
denota o grau de credibilidade de eventuais resultados estatísticos), as empresas A, B e C 
também demonstraram semelhanças que viabilizam a padronização para análise estatística.  

Para atingir o objetivo de forma mais criteriosa, o questionário estruturado foi baseado 
em três categorias de cargos, agrupados de acordo com as similaridades funções, atividades, 
grau de comando ou de subordinação desempenhados nas empresas. Dessa maneira, como a 
estrutura administrativa, cargos e salários de cada organização é de cunho individual, o 
estabelecimento desta delimitação foi necessário para gerar um padrão entre os dados das 
unidades observacionais analisadas, que iriam alimentar os programas estatísticos. 

A primeira categoria é o Tático, destinada aos cargos de liderança, com a 
nomenclatura que designava tal papel, além disso, para serem incluídos neste grupo os 
avaliados deveriam possuir Ensino Superior.  Já o segundo grupo, nomeado de Operacional I 
foi formado por pessoas que desempenhavam atividades administrativas ou comercial, mas 
sem subordinados diretos, e estipulou-se que todos deveriam ter concluído o Ensino Médio. O 
nível Operacional II é a última entre as categorias desenvolvidas para o presente estudo e os 
trabalhadores de base, que desenvolvem suas atividades por meio de sua força física e que o 
grau de escolaridade influenciaria pouco no desempenho direto de suas funções. 

Em cada um dos grupos acima 12 pessoas foram avaliados pelos gestores, ao todo 36 
pessoas que participaram de processos seletivos, cuja contratação foi efetivada pelas unidades 
observacionais, foram avaliadas por meio de questionário fechado com foco nas 
competências. 
 
5.1 Coleta de Dados 

O levantamento de dados ocorreu a partir de duas ferramentas: uma entrevista semi-
estruturada; e um questionário fechado. A multiplicidade de ferramentas tem como objetivo 
alcançar, de modo complementar a complexidade que é analisar um processo.  

A entrevista semi-estruturada foi construída tendo como fundamento proporcionar à 
pesquisa uma análise ampliada da qualidade do processo de seleção, envolvendo as fases, 
ferramentas, aspectos a serem desenvolvidos e pontos de diferenciação do serviço que 
deveriam ser mantidos. 

Para a estruturação desta ferramenta foram elaborados três blocos temáticos de 
discussão. O primeiro explorou as técnicas e parâmetros utilizados no processo de seleção. O 
segundo teve como objetivo a compreensão sobre as etapas, desenvolvimento do processo, e a 
percepção do entrevistado à respeito da qualidade deste. Já o último item forneceu ao estudo a 
visão dos entrevistados por meio da comparação entre os processos analisados pela empresa, 
de terceirização identificada neste estudo, em relação a duas outras frentes: (1) seleções 
realizadas por outras empresas de terceirização; (2) seleções realizadas internamente pela 
empresa. 

 Segundo Selltiz (1967) apud Gil (2002) técnicas qualitativas, mostram-se eficazes 
para obter informações sobre o que as pessoas sabem, pensam, desejam e esperam, bem como 
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permite captar as emoções e sinais não verbais sentidos na comunicação, explicações ou 
dados a respeito das mais diversas coisas. 

A coleta de dados baseada no questionário, que é a segunda ferramenta de apuração, 
teve como foco investigar a qualidade do processo de seleção por meio da análise de seleções 
ocorridas no período delimitado, avaliando candidatos selecionados e contratados pelas 
respectivas empresas. O questionário é composto por doze questões, tendo como 
fundamentação teórica o conceito de competência, explorada como um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes (FLEURY; FLEURY, 2001).  

Este conceito foi utilizado como critério para construção desta ferramenta de análise 
da qualidade do processo, representados por quatro indicadores para cada um dos itens pré-
determinados para o conceito, conforme pode-se visualizar a seguir: (1) Conhecimentos: 
Conhecimento Técnico, Raciocínio, Normas Sociais, Conhecimento Prático; (2) Habilidades: 
Agilidades; Resistência a pressão; Relacionamento Interpessoal; Controle Emocional; (3) 
Atitudes: Comprometimento; Pró-atividade; Trabalho em Equipe; Motivação  

Cada um dos entrevistados foi requisitado a preencher doze questionários, contendo 
cada um deles doze perguntas formuladas por meio da metodologia de entrevista por 
competência. Para respondê-las os requisitantes graduaram de zero a dez as não 
conformidades e conformidades, respectivamente. Os dados produzidos por meio dos 
questionários nutriram o banco de dados para testagem, validação da ferramenta proposta, 
assim como a averiguação da correlação existente entre os indicadores, por meio da análise 
fatorial, no programa SPSS, versão 12. . 

A pesquisa foi realizada face to face, e gravadas com o consentimento dos 
entrevistados, sendo este o único meio de registro das entrevistas semi-estruturadas, 
possibilitando maior fluência entre entrevistado e entrevistador. Cada unidade observacional 
foi representada por um funcionário ocupante de cargo de gestão e que possuía um histórico 
de participação (direta e/ou indireta) nos processos de seleção realizados entre os períodos 
analisados.  

 
6 RESULTADOS 

A análise dos resultados foi desenvolvida após a classificação disposta em grade 
temática dos dados qualitativos, adquiridos a partir de entrevistas semi-estruturadas e dos 
tratamentos estatísticos realizados pelo pacote SPSS, versão 12. 

Segundo Hair (2006) a análise fatorial tem como finalidade apreciar a associação 
existente entre um conceito e suas variáveis. O conceito de competência foi explorado a partir 
de três dimensões: conhecimento, habilidades e atitudes.  No entanto, apesar da teoria definir 
as dimensões de maneira descritiva, esta não explora o universo de indicadores possíveis de 
serem trabalhados.  Por isso, a consistência destes indicadores, a associação existente entre as 
dimensões propostas, e os conceitos testados foram inicialmente analisadas em caráter 
exploratório. 

 
6.1 Análise dos Resultados Quantitativos 

Primeiramente foi realizada uma análise fatorial exploratória para avaliar até que 
ponto a dimensionalidade dos dados verificavam a premissa inicial das três dimensões 
estudadas, isto é, se estas dimensões eram explicadas pelos respectivos indicadores 
consistentemente.   

Os cálculos iniciais representaram a comunalidades das dimensões, ou seja, o grau de 
correlação existente entre as variáveis e o conceito que se propõe explicar. Neste caso, quanto 
maior o valor, maior será a contribuição dessa variável para construção do conceito (HAIR, 
2006). De acordo com a ordem de grandeza, sendo o menor valor representado por 0,85, 
pode-se concluir que os indicadores são bem explicados pelos respectivos conceitos que 
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compõem o CHA: conhecimento (C1, C2, C3 E C4), habilidade (H1, H2, H3 e H4) e atitudes 
(A1, A2, A3, A4).  Sugerindo alto grau de comunalidade entre as variáveis utilizadas, 
expondo que estas explicam o conceito de competência, corroborando de maneira efetiva para 
análise da qualidade do processo de seleção por competências proposta por esta pesquisa.      

Os cálculos que realizam o Rotated Component Matrix realizado pelo método 
Quartimax do SPSS, ratifica o alto grau de consistência entre as doze variáveis utilizadas no 
questionário fechado, no entanto, revela um novo dado, que é o alto grau de aderência a uma 
única dimensão.  

Isto indica que apesar da utilização de Competência distribuída em três dimensões do 
CHA, o questionário não foi capaz de produzir esta separação. No entanto, este dado não 
invalida o questionário, uma vez que em cada vivência experienciada, a aprendizagem é 
transformada em conhecimentos e habilidades, e estas proporcionam base para a formação de 
atitudes e a construção da capacidade de atuar.   

Em análise realizada na função de Rotated Space, do sistema SPSS, as doze variáveis 
do CHA utilizadas no questionário foram exploradas de forma tridimensional; cada variável 
foi enquadrada na dimensão que possuía maior aderência e, conforme análise, novamente 
todas se identificaram com a mesma e uma única dimensão.  

Desta maneira, compreende-se que o questionário apesar de não ter produzido 
diferenças entre os aspectos da competência, ainda assim foi capaz de extrair a essência da 
própria competência. Assim, conclui-se que a ferramenta construída para apreciação 
quantitativa da qualidade dos processos de seleção por competência encontra-se legítima para 
análise e utilização da pesquisa.   

 
6.1.2 Qualidade do processo seletivo  

A análise da qualidade do processo seletivo por competência ocorreu por vertente 
qualitativa e quantitativa, visando o aumento da fidedignidade dos dados amostrais e a 
legitimidade dos mesmos. 

Conforme cálculo gerado pelo sistema SPSS, a nota média conferida foi 7,5 (sete e 
meio) para os funcionários contratados por meio da seleção terceirizada, considerando o 
conjunto de todas as competências envolvidas na pesquisa. 

No entanto, a análise das competências aferidas sobre o comportamento dos 
candidatos já em seus postos de trabalho é um dos aspectos relevantes, mas, não o único. 
Almeida (2004) corrobora para esta perspectiva ao expor que o objetivo primeiro de um 
processo seletivo é o de selecionar as melhores pessoas no mercado de trabalho para o cargo 
em questão, no entanto, a prática não se restringe a atrair e captar pessoas com alto padrão, 
outros contornos estão sendo atribuídos na sociedade corporativa atual a este processo. Nota-
se que, na avaliação da qualidade dos processos seletivos, faz-se necessário um olhar 
sistêmico sobre o processo.   

1) “[...] na nossa empresa dos 100% dos processos eu acho que em 90% nós 
fomos felizes". (Gestor A) 

Ao analisar esta afirmativa verifica-se a existência de uma lacuna de 15% excedente 
entre os 90% aferidos pelo Gestor A ao processo seletivo e os 75% atribuídos a qualidade dos 
profissionais contratados. Esta abordagem mais ampliada sobre os aspectos que influenciam 
na percepção da prática de atração e seleção de pessoas direcionam para uma avaliação do 
processo num prospecto estendido conforme indicado por Almeida (2004), visando 
compreender as nuances não exploradas por meios estatísticos. As propriedades inseridas 
nesta lacuna, segundo os resultados expostos na pesquisa, foram aprofundadas na análise a 
seguir dos dados qualitativos.  
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6.2 Análise dos Resultados Qualitativos 
O levantamento dos dados qualitativos da pesquisa a priori desempenharam a função 

de explorar a percepção dos gestores quanto ao objetivo deste estudo, ou seja, avaliar a 
qualidade do processo de seleção de uma empresa terceirizada; a investigação por meio 
qualitativo ocorreu por meio da análise da percepção e discurso extraído dos entrevistados em 
relação aos funcionários contatados,  etapas e ferramentas utilizadas da seleção, e de variáveis 
que influenciam a execução das mesmas. 

Em adição ao escopo proposta de investigação proposto inicialmente, uma das 
principais funções que passou a desempenhar ao longo da pesquisa, a posteriori foi suprir a 
lacuna existente entre os aspectos relatados pelos participantes da pesquisa ao analisarem a 
qualidade do processo seletivo no quesito quantitativo, conforme analisado anteriormente. Ou 
seja, investigar o que de fato foi importante para julgarem os processos realizados e destacar 
aspectos nas entrevistas que ratifiquem ou não, a nota de 7,5 atribuída aos processos.  

Ao aprofunda a análise, inicialmente nota-se um contraponto em relação à nota média 
conferida a seleção. 

2) “As contratações aqui são realizadas são duradouras, e tendem acertar. O que 
não acerta, geralmente teve uma avaliação de ‘não indicação’, como por exemplo, a 
situação do M. aqui na empresa. Vocês não preferiram o M., nem o K. e eu também 
não preferi nenhum dos dois, mas tem o dono da empresa né, e mesmo sem a 
indicação ele quis, essa contratação por exemplo foi um erro, mas, vocês nos 
avisaram”. (Gestor A) 
3) “O nosso quadro hoje é composto pela seleção que fizemos no último ano, 
estou satisfeito, a nossa equipe está mais estável, não vejo necessidade de trocar 
funcionários, na verdade tiveram pessoas que no inicio no nosso trabalho, mas, foi 
uma época de ajuste, quando ainda estávamos nos conhecendo enquanto empresa. 
Hoje, [...] sabem o perfil das pessoas que queremos e nos conhecem enquanto 
empresa.” (Gestor B)  

No entanto as avaliações também foram realizadas por meio de aspectos mais 
genéricos, quando os entrevistados ultrapassaram a avaliação apenas dos funcionários 
contratados, como observa-se a seguir: 

4) “[...] vocês querem entender empresa, falam ‘estão indo para o lado errado, 
ops, é melhor ir para o outro lado’. Muitas empresas é você como gestor que tem 
que chamar a atenção do representante da empresa contratada. [...] você faz um 
trabalho de agência, mais faz também coaching, consultoria, [...] Acho que essa é a 
diferença de vocês." (Gestor B) 
5) "Eu tô percebendo que depois do período que a gente deixou de fazer a 
seleção com vocês, colhendo resultado só daqui, que a rotatividade aumentou [...] 
então, eu tinha uma rotatividade menor [...]" (Gestor C)  

  Com as afirmações levantadas pelos gestores nota-se que a avaliação do processo 
realizado não é resultado apenas da nota do funcionário contratado, mas, outros fatores 
envolvidos e a forma de direcionamento do processo são utilizados como critérios em análise 
mais profunda.   

A empresa C não realizava processos de seleção há sete meses com a prestadora de 
serviços terceirizada analisada, tendo como parâmetro a data de realização da entrevista semi-
estruturada, uma vez que esta internalizou os processos. No entanto, o entrevistado alegou que 
recontrataria 100% dos funcionários (ou ex-funcionários) analisados pela amostra e em seu 
discurso sobre a rotatividade, no trecho 5, expressou aumento neste índice após a 
internalização da seleção. 

O turnover é considerado um forte indicador da qualidade dos processos seletivos e da 
saúde organizacional. Empresas que conseguem atingir uma  diminuição, com estabilidade em 
baixo índice de rotatividade tende a indicar execução de processos de seleção eficazes, 
embora esta estabilidade sofra influência de outras variáveis (FRANÇA, 2009). Sendo assim, 
deve-se relevar esse indicador como uma variável positiva na analise da qualidade das 
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seleções realizadas. 
Assim, os outros gestores ao serem questionados sobre a qualidade dos processos não 

se restringiram a avaliar os funcionários. Pela análise do discurso de todos os entrevistados, 
trechos 4 e 5, a percepção de qualidade do processo perpassa a nota aferida pelos mesmos, 
nota-se que alguns aspectos subjetivos ou menos concretos são também relevados. 

Segundo França (2009) há uma grande quantidade de trabalhos realizados por 
acadêmicos, consultores e gestores que indicam a importância de tornar o Recursos Humanos 
um parceiro estratégico para alcançar os objetivos organizacionais. No entanto, ainda segundo 
a autora a prática aponta para um desencontro entre estes dados e estes aspectos adotam maior 
destaque na investigação a ser realizada. 

Nos discursos 6 e 7, dos gestores A e B, respectivamente, esta preocupação estratégica 
mostra-se presente, expondo que este olhar organizacional é um diferencial na atuação dos 
processos da empresa avaliada. Essa perspectiva torna-se ainda mais clara na afirmativa do 
Gestor A, conforme verifica-se a seguir:  

6) "É diferente, a gente vê psicólogos que só foca o indivíduo na sociedade, eu 
não sei se estou falando besteira, mas [...] lá não [...] tenta [...] entender o individuo 
organizacionalmente, lógico [...] que o social vem junto com ele [...] Por que ele se 
comporta no ambiente organizacional [...]" (Gestor A) 
7) "procuram saber que tipo de pessoa se aproxima mais com o perfil que a 
gente quer, eu acho que procuram nos conhecer, conhecer os gestores, pessoas do 
RH e ver o jeito da pessoa que mais se aproxima com a gente, por conta dessa 
pessoa se adequar culturalmente a gente, não só por ela ter ido bem nos testes, na 
seleção, mas, [...] olha o todo." (Gestor A) 

Segundo Schein (1985) apud Fleury, (1985) a cultura organizacional, conforme 
discutido no referencial teórico pode ser experienciada em três níveis, iniciando-se pelos 
aspectos mais visíveis e perceptíveis visualmente, atravessando aspectos que são coletados 
por meio de ferramentas como análise documental e por fim, atingem os pressupostos que são 
a nível inconsciente, acessíveis apenas por meio de análise mais profunda que segundo o 
autor, via de regra determina a veracidade do direcionamento dos comportamentos e 
sentimentos coletivos, logo dos funcionários que compõem  a equipe da empresa.  

Tendo esta perspectiva como suporte teórico, a variável da cultura organizacional 
mostra-se uma ferramenta importante para os processos seletivos. Este aspecto é ratificado no 
discurso 8 do Gestor A, quando expõe a importância do selecionador de compreender a 
dinâmica organizacional e aspectos culturais da mesma, cabendo a este contemplar além dos 
atributos técnicos e comportamentais, nuances que muitas vezes serão acessadas a nível 
inconsciente, não apenas por meio de aspectos perceptíveis conforme o primeiro nível exposto 
por Schein (1985) apud  Fleury (1985)). 

Em virtude dos fatos mencionados anteriormente e dos trechos extraídos a seguir 
percebe-se que o julgamento sobre a seleção de pessoas atinge pormenores, particularidades 
relacionadas a prestação de serviços, indicando necessidade de alerta para aspectos como a 
cultura organizacional, como visto anteriormente, mas, também de detalhes como se verá a 
seguir, tais como a organização de material, tempo, comunicação, entre outros aspectos. O 
que se ressalta é a necessidade de apreender as reais demandas de cada cliente e vislumbrar 
cada processo como únicos.     

8) "Primeira coisa, a organização acho que é um ponto positivo de vocês. [...] 
Eu já participei de seleções que marcava num horário, mas a própria pessoa da 
empresa não estava lá naquele horário para fazer a seleção. Com desorganização de 
fichas, de fichários, quando chegava lá o material não estava pronto.” (Gestor B) 
9) "Vocês lá agendam de forma que nos dá um tempo para analisar os 
currículos, laudos, tirar dúvidas [...] você não chega lá no susto [...] então eu acho 
que um ponto positivo é a organização.” (Gestor B) 
10) "[...] trabalho é muito dinâmico, a gente te pede uma coisa hoje e  já está 
pontuando como que está o que foi solicitado, então o sistema de comunicação [...] é 



 11 

perfeito... Não tenho do que falar." (Gestor A) 
Para analisar os resultados de maneira mais didática, no próximo subdivisão do 

capítulo extraiu-se da pesquisa a percepção dos pesquisados em relação às etapas do processo 
de seleção. Os dados a seguir explorarão de maneira mais discriminada as principais 
ferramentas e fases dos processos, e propõe relações entre variáveis e as lacunas discutidas 
anteriormente.    

Em relação as etapas do processo de seleção, compostas pela realização do 
mapeamento de competência e dinâmica de grupo, foram expostas como relevantes, mas, o 
discurso que permeia, segundo análise, é de cunho confirmatório, pouco discursam sobre a 
qualidade das etapas, mas, a descrevem.  

Além disso, credita-se as etapas um valor de complementariedade, indicando que de 
forma geral, todas elas são importantes e juntas denotam um processo mais consistente;  
Segue discurso do Gestor B demonstrando sua percepção quanto a entrevista: 

11) "Ela é só uma confirmação do que realmente vê na dinâmica [...] Ela vai 
confirmar nossa expectativa perante a dinâmica [...] positiva ou negativa". (Gestor 
B) 

O parecer psicológico reforça a integralidade entre as partes, uma vez que a realização 
deste depende de todas as etapas anteriores. Contudo, as outras etapas foram expostas de 
maneira mais descritiva, sem instigar ênfase na qualidade. Nota-se que as colocações à 
respeito deste instrumento destacaram-se, revelando-se como um diferencial competitivo 
desta empresa, conforme observa-se nas afirmativas de cada um dos entrevistados abaixo. 

12) "Os testes psicológicos são muito importante. [...] nos ajudava muito. Então, 
eu acho que isso aí tudo, que estava sendo colocado ali estava bem funcional mesmo 
[...] Era muito importante e funcional". (Gestor C) 

No entanto, cabe salientar que o parecer psicológico é resultado da testagem 
psicológica, com testes objetivos e/ou projetivos, e a avaliação psicológica não se restringe 
aos testes.  Conforme Machado (2007) apud Strapasson, Silva e Teodoro (2010) outros 
recursos técnicos, como jogos, vivências, dinâmicas de grupo, também são imprescindíveis 
em qualquer avaliação psicológica. 

Desta maneira, embora as demais etapas não tenham sido enfatizadas pelos avaliados, 
o parecer psicológico foi ressaltado por todos os entrevistados, mas, cabe destacar que esta 
etapa, conforme explorado por Machado (2007) apud Strapasson, Silva e Teodoro (2010) é 
resultado de uma avaliação psicológica, resultado da utilização de diferentes instrumentos.  

O Gestor A demonstra compreender essa abrangência e a necessidade de utilização de 
distintas ferramentas para realização do parecer. Isto pode ser observado no trecho 13, onde é 
possível extrair da mesma parte da satisfação do gestor em relação ao instrumento. 

13) "eu já vi laudo de várias outras empresas, multinacionais, empresas de grande 
porte brasileiras, mas, nenhum laudo respondia o que eu precisava, falavam de 
coisas que eu não entendia ou não estava completo. [...] é característico, as 
habilidades, competências [...]. você vê que usou de um todo de material para chegar 
naquela conclusão ali. Então é um laudo, que é diferente, é competente [...]" (Gestor 
A) 

Com isso, conclui-se que este avaliador expressa uma compreensão de qualidade, 
ainda que parcial, em relação às etapas do processo de seleção, uma vez que se houve 
satisfação no resultado do parecer e o parecer é resultado das demais etapas, logo, elas foram 
realizadas de maneira satisfatória. 
7.2.2 Pontos a serem desenvolvidos 

Os entrevistados apresentaram algumas sugestões e aspectos a serem desenvolvidos 
em prol da melhoria dos processos em recrutamento e seleção da consultoria avaliada.  
Seguindo a lógica na integralidade do processo ressaltada pelos entrevistados, os resultados 
com foco no desenvolvimento e melhoria foram alimentados pelos gestores seguindo esta 
lógica e refletiram sugestões com foco na complementaridade do processo, ou seja, etapas ou 



 12 

processos que não são realizados, mas, que segundo os entrevistados aumentaria a capacidade 
de acerto.  

O Gestor A relata que sente necessidade de maior acompanhamento da empresa de 
consultoria nos processos realizados anteriormente, segundo ele com implementação de 
técnicas que gerassem um follow up, conforme verifica-se na afirmação abaixo: 

14) "Se eu fosse uma empresa de recrutamento e seleção eu faria um follow up, 
eu trabalharia em cima de um follow up com o cliente. Eu acho que aproxima mais, 
não só com um documento, porque muitas vezes a pessoa escreve no documento 
com pressa, rapidez. Precisa ser um follow up diferente, precisa sentar e conversar 
como é que as vagas foram preenchidas, como é que você esta achando, os níveis 
dessas pessoas [...]" (Gestor A) 

A colocação do gestor A acaba por destacar a utilidade proposta pelo presente estudo, 
fornecendo às empresas uma forma delas se auto-avaliarem por meio de seus processos 
seletivos, e destaca ainda um de seus objetivos que é criar uma ferramenta para avaliar a 
qualidade dos processos de seleção realizados. 
  Neste ínterim, nota-se que a utilização da ferramenta proposta nesta pesquisa pode ser 
utilizada como um instrumento de análise para viabilizar o follow up sugerido pelo 
entrevistado, já que o mesmo propõe que não sejam usados apenas documentos formais e 
escritos, mas, que o desenvolvimento ocorra por meio de uma entrevista pessoal, 
possibilitando maior aprofundamento e compreensão. No entanto, o entrevistado expõe que a 
empresa avaliada neste estudo não executa tal avaliação periódica. 

Um outro elemento alçado pelos entrevistados é a necessidade de um levantamento de 
informações mais vinculados a aspectos sociais. Sugere-se que para aumentar a capacidade de 
conhecimento do avaliado algumas informações referentes a história pregressa do candidato 
como cidadão e o cumprimento com as regras e condutas sociais sejam revistas. Para isso o 
Gestor A enfatiza: 

15) "eu acho que falta é esse levantamento das questões financeiras, passagem na 
polícia, das questões históricas do funcionário." (Gestor A) 

Desta forma, compreende-se que as ferramentas foram capazes de detectar aspectos 
que podem ser potencialmente um diferencial competitivo, assim como foi capaz de mapear 
necessidades de melhorias, por meio de sugestões e demandas daqueles que utilizam o serviço 
avaliado.   

 
7 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados gerados e da coerência apresentada pelos mesmos, conclui-se 
que as ferramentas utilizadas foram capazes de analisar tais processos seletivos, e por se 
mostrarem abrangentes podem ser utilizadas em outras empresas de prestação de serviço em 
atração e seleção de pessoas, contribuindo de maneira indireta para o alinhamento entre as 
estratégias organizacionais e esta prática de Recursos Humanos.  

Em vista dos aspectos apresentados pelos entrevistados nos resultados, conclui-se 
ainda que a ferramenta utilizada para análise da seleção foi capaz de identificar aspectos a 
serem desenvolvidos na melhoria do processo. Isto foi exposto não só pela necessidade de 
reformular processos já executados, mas, principalmente pelo discurso dos entrevistados, que 
identificaram serviços e demandas não atendidas pela empresa avaliada até o momento da 
entrevista.  

Assim, as duas ferramentas utilizadas neste ensaio mostraram-se complementares, 
indicando necessidade de utilização de ambas para uma avaliação mais abrangente. 

Em relação ao objeto de estudo desta pesquisa, o processo de seleção de uma empresa 
de terceirização de serviços em Recursos Humanos, destaca-se de forma positiva, por alguns 
aspectos como: organização do tempo, organização dos processos, complementaridade das 
etapas com qualidade na formatação do parecer final sobre os candidatos finalistas indicados 
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para a contratação. 
Contudo tendo como base a discussão no campo teórico e a discussão assumida pelos 

entrevistados, conclui-se que compreender aspectos voltados para cultura organizacional e 
transformar essa ação como algo contínuo, tendo em vista a fluidez da cultura, ampliam-se as 
possibilidades de aumentar a longevidade das contratações realizadas, logo da percepção da 
qualidade do processo de seleção prestado.  

Apesar de a pesquisa proposta ter cumprido o objetivo, sugere-se a investigação de 
campos que não foram aprofundados ou que surgiram ao longo da discussão teórica ou dos 
resultados apresentados pelos entrevistados. Uma delas é a necessidade de vincular dados de 
acompanhamento do turnover e alinhá-lo aos resultados extraídos pelas ferramentas 
propostas, vislumbrando maior densidade aos resultados através do cruzamento dos dados. 
Indica-se ainda a investigação da cultura organizacional como uma variável do processo 
seletivo, apesar deste estudo ter identificado essa relação, o aprofundamento não ocorreu. E 
por fim, sugere-se que novos métodos de análise da qualidade dos processos de seleção sejam 
propostos, tendo em vista o baixo número de ferramentas de gestão neste campo, assim como 
discussões acadêmicas, que apesar de existirem voltados para a qualidade dos processos, 
pouco destaca a seleção de pessoas.   
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