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RESUMO 

O presente trabalho detalha a transformação do processo de recrutamento e seleção do Grupo Águia, 

nome fictício, criado para este trabalho, exclusivamente, com o objetivo de preservar a imagem e sigilo 

dos dados da organização, dedicada à prestação de serviços terceirizados de segurança patrimonial, 

controle de acesso, bombeiro civil, recepção e segurança eletrônica a clientes. Pretende, ainda, 

acompanhar o constante desenvolvimento tecnológico dos serviços prestados pelos departamentos 

internos do Grupo Águia, rever os processos de cada um, a fim de identificar oportunidades de melhoria 

para atendimento de soluções específicas e analisar as possíveis consequências das mudanças para a 

companhia como um todo. Foi possível verificar a dificuldade na contratação de mão de obra 

qualificada, de acordo com as necessidades dos clientes e perfil adequado. A partir dos dados coletados, 

a problemática tratada neste trabalho foi a falta de assertividade e triagem do recrutamento e seleção dos 

candidatos do Grupo. Este trabalho abordou apenas a problemática da empresa e a indicação da proposta 

de solução para os problemas encontrados, de forma, ainda, parcial. Almejou-se, assim, o redesenho do 

processo e metodologia da área de recrutamento e seleção, com adaptação às necessidades dos clientes 

e perfil adequado. A inovação tecnológica gerada pela transformação do processo se enquadra como 

disruptiva, visto que engendrou novos mercados. Tal proposta mostrou-se totalmente aplicável, embora 

esteja sendo desenvolvida internamente, em etapas, cuja finalização estima-se ocorrer em um período 

em torno de dois anos para o desenvolvimento e implantação da solução. Embora bastante complexa, 

dados os aspectos internos à organização em termos de aculturamento e externos, no mercado, não 

preparado para este tipo de dinâmica, é totalmente replicável, visto que as condições para tanto são 

superáveis, desde a alta gestão realmente se comprometa com o intento.  

 

 

Palavras-chaves: Redesenho de Processo.  Recrutamento e Seleção. Sistematização de 

Processos. Inovação. 

 

 

ABSTRACT  

This paper details the evolution of the recruitment and selection processes at Grupo Águia, a 

company dedicated to providing outsourced security services, access control, civilian 

firefighters, receptionists and electronic security to costumers. Thus, in an effort to keep up 

with constant technological development of the services provided, the internal departments of 

Grupo Águia have gradually reviewed their processes to identify improvement opportunities in 

specific solutions, analyzing their consequences to the company as a whole. After a long period, 

it was possible to verify the difficulties in hiring qualified workforce, according to clients’ needs 

and adequate profiling. Concerning such subjects, the case studied in this paper is the lack of 

assertiveness on candidates’ selection at Grupo Águia. Due to the complexity of the project, 

with its estimated duration of two years for its full development and implementation, this paper 

comprehends only the outlining of the main issues and the description of a solution, which 

partially relies on the redesigning of the recruitment and headhunting methods, reshaping 

clients’ needs and adequate profiling. The technological innovation generated by the 

transformation of the process fits in as disruptive, since it engendered new markets. This 

proposal was fully applicable, although it is being developed internally, in stages, the 

completion of which is estimated to occur within a period of about two years for the 

development and deployment of the solution. Although quite complex, given the internal 

aspects to the organization in terms of acculturation and external, in the market, not prepared 

for this type of dynamics, it is totally replicable, since the conditions for both are surmountable, 

since the high management really commits itself to the attempt. 

 

Keywords: Process Redesign. Recruitment and Selection. Systematization of Processes. 

Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situação da problemática encontrada 

 

A logística que norteia o processo e a metodologia utilizada na área de recrutamento e 

seleção do Grupo Águia1 é explorada neste trabalho, a partir da análise de todas as etapas das 

ações postas em prática no ambiente e a necessidade de transformação das mesmas. 

Ao pensar nos ideais em que se acredita como pertinentes à mudança de patamar e 

criação de valores ao produto “capital humano” oferecido pelo Grupo Águia aos clientes, as 

necessidades e as expectativas dos mesmos serão sempre consideradas balizadoras do 

direcionamento da identidade do Grupo Águia como corolário das mudanças essenciais aos 

processos e procedimentos adotados até então. Estes aspectos serão expostos no presente 

trabalho.   

Dentre esses,  destacam-se duas capacidades especialmente importantes para despertar 

a atenção da organização  em relação às realidades externas: a capacidade de detecção de 

mercado, que determina quão bem a organização está equipada para, continuamente, perceber 

mudanças no mercado em que atua e antecipar as respostas às ações e a de vinculação aos 

clientes, que compreende as habilidades e processos necessários para alcançar relacionamentos 

colaborativos com os esses, a fim de que as necessidades individuais dos mesmos sejam, 

rapidamente, percebidas em todas as funções e procedimentos bem definidos para supri-las de 

forma eficaz. A ideia tem como inspiração o pensamento de Day (1994), o qual menciona que 

habilidades e competências superiores em entender e satisfazer os clientes são quase um artigo 

de fé.  

Primeiramente, este trabalho examina, a abrangência da prestação de serviços de mão 

de obra do Grupo Águia, para, em seguida, descrever e analisar as práticas utilizadas pelo 

recrutamento e seleção e as oportunidades de melhorias. 

São delineados o momento atual do processo, a problemática, as alternativas de 

transformação, os passos e realizações adotados pelo Grupo Águia e o impacto destas mudanças 

nos clientes assim como as alterações de hábitos e cultura dos departamentos do Grupo Águia.   

No momento atual do processo, é importante identificar o que se espera do futuro e 

elaborar estratégias que representem possíveis alternativas de evolução para que haja a 

completa exploração da oportunidade em questão. 

                                                      
1 Nome fictício, criado para este trabalho, exclusivamente, com o objetivo de preservar a imagem e sigilo dos 

dados da organização. 



9 

 

Sabe-se que a interrupção do curso normal de um processo, que se intensifica, 

paulatinamente, motiva os envolvidos nos meios de gestão de pessoas a repensar posturas 

ineficazes na rotina empresarial, no intuito de obter resultados que tragam aos grupos, evolução 

e eficiência na realização das atividades a que se dedicam. 

Até o momento em que se iniciou o estudo, o processo de recrutamento e seleção do 

Grupo Águia era moroso e de qualidade insatisfatória. Os candidatos, para serem atendidos, 

esperavam em enormes filas. Ao todo, mais de seis mil, mensalmente, procuravam este setor 

em busca de uma vaga. Destes, somente 10% a 15%, eram admitidos.  

Os currículos eram recebidos e acumulados, sem qualquer critério, fato gerador de 

insatisfação dos que não eram chamados para serem aproveitados. Os candidatos reclamavam 

via telefone e pessoalmente. Esta situação era consequência de atividades realizadas sem 

análise, de forma manual, com inexistência de estratégia e planejamento. Este conjunto de 

fatores gerava a insatisfação, tanto de funcionários quanto de clientes, na companhia. 

Por isso, era preciso, após perceber a realidade, encontrar alternativas para evoluir. 

Eventualmente, algumas empresas, ao invés de adaptar-se frente à possível mudança, veem, na 

inovação, a oportunidade de modificar comportamentos, valorizar as habilidades específicas de 

cada um daqueles com quem trabalham a fim de obter melhores resultados, a partir de parcerias 

entre os colaboradores. Entretanto, buscam a mudança, apenas, com base em exemplos de 

outras companhias que idealizaram propostas para o segmento e mercado específico.  

Ao invés disso, é prudente e produtivo alicerçar a transformação desejada na 

observação e pesquisa de sua rotina, focada na observação e atenção às necessidades do cliente 

interno e externo. A partir da análise desta situação, inúmeras indagações surgiram.  Dentre 

elas: Por que, após tantos anos, o Grupo Águia não tomou nenhuma atitude com relação à falta 

de processos na área de recrutamento e seleção? Porque os executivos e o board acomodaram-

se com a baixa produtividade do recrutamento e seleção da companhia? Qual o motivo de, 

somente neste momento, a situação passar a incomodar o board? 

As dificuldades foram analisadas e identificadas e foi considerado, inclusive, a 

possibilidade, de mudança do gestor da área. Pois, juntamente com a equipe, executariam a 

mudança em todo o processo, identificaria a solução sistêmica adequada, e ainda engajaria, em 

um segundo momento, todo as demais áreas da companhia na transformação do processo de 

Recrutamento e Seleção do Grupo Águia. 

Logo, foi imprescindível agir de forma célere, com custo próximo a zero e soluções 

adequadas à concretização dos objetivos aos quais o grupo se propôs. Este era o cenário para 

iniciar a mudança idealizada. 
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Afinal, segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2011), a formulação de uma estratégia eficaz 

baseia-se na observação da realidade que se pretende modificar e no uso dos recursos 

disponíveis, com o objetivo de alcançar resultados positivos. 

 

1.2 Antecedentes da situação apresentada 

 

O processo de recrutamento e seleção de candidatos no Grupo Águia era considerado 

desconectado da estratégia da companhia. Mostrava-se inadequado, com alto nível de 

procrastinação e não atendia às expectativas dos clientes, os quais precisavam de mão de obra 

qualificada, treinada e uniformizada em prazo satisfatório. 

Além disso, o processo não era visto como prioritário nem fator gerador de valor para a 

companhia. Os executivos estavam voltados à redução de custos e com foco na operação. 

Anteriormente, a estratégia era buscar muitos candidatos. Porém, não havia foco na qualidade 

do profissional e adequação do perfil do candidato à vaga. Os resultados da área eram medidos 

por quantidade de pessoas escolhidas, não pelo valor que agregariam à empresa, se contratados 

para ocupar a vaga. 

Ao buscar o maior número de candidatos, a preocupação em atender às expectativas dos 

clientes externos e internos inexistia.  Assim, era preciso transformar, inovar este processo. A 

partir da escolha do profissional, procurou-se, então, a melhor solução de transformação. 

Analisou-se, ponto a ponto, o processo, entrevistas com os colaboradores da área e das áreas 

afins: de operação principal, cliente- área comercial, departamento de pessoal, board. Por 

último, coletaram-se algumas informações do segmento.  

Segundo Welch & Welch (2005) a diferença entre líder e liderado é que o primeiro deve 

ter visão sistêmica e saber aonde quer chegar, mesmo diante de dificuldades, e tem a função de 

estar atento às necessidades da equipe. Com esta visão macro, no entanto, focada na 

problemática identificada, o planejamento e sua estruturação foram iniciados.     

Encontraram-se algumas dificuldades nesta transição, já que, no segmento de empresas 

prestadoras de serviço de segurança patrimonial e demais serviços, poucas compartilham 

experiências e estratégias. Paralelamente a esta situação, notou-se que os escassos dados 

fornecidos pouco acrescentaram ao processo, visto que utilizavam o sistema de filas de 

candidatos, a mesma metodologia utilizada pelo Grupo Águia.  

Após observação e análise do que era preciso modificar, constatou-se que a resposta, a 

solução para os entraves percebidos estava dentro do Grupo Águia, não na experiência de 

outras empresas. Era necessário mudar. Contudo, não havia recursos financeiros. Tornara-se 
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imprescindível inovar o processo, transformar a metodologia e a estrutura do recrutamento e 

seleção do Grupo Águia, sem qualquer aporte financeiro, posto que o orçamento não permitia. 

Com este objetivo definido e os recursos de que se dispunha, iniciaram-se as 

modificações. As filas foram extintas e se criaram os chamados Open Days de candidatos, 

solução advinda do mesmo conceito utilizado em Universidades - dias em que as portas abrem-

se para receber o maior número de interessados em conhecer a instituição, para que, talvez, no 

futuro, tornem-se alunos.   

Assim, as vagas do Grupo Águia eram divulgadas nas mídias sociais, jornais específicos, 

Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT), sindicatos, igrejas. Após o processo 

implantado, conseguiu-se a aprovação de orçamento para viabilizar, via sistema, o 

cadastramento digital de candidato diretamente no site do Grupo Águia, recurso que otimizou 

o tempo e valorizou as características peculiares daqueles que pretendiam fazer parte do grupo. 

A plataforma de oportunidades e busca de talentos utilizada é o Infojobs, recurso que, 

por meio de ferramenta sistêmica, faz a gestão dos processos seletivos, efetua filtros por 

endereço, perfil e vagas e encaminha para o Grupo Águia. Nele, o candidato acessa o site da 

instituição, ingressa no “Trabalhe Conosco”.  

Todavia, para o pleno sucesso das alternativas propostas, foi decisivo o uso de 

tecnologia e sistemas capazes de tornar a transição, de uma forma de trabalho para a outra, 

eficaz com resultados eficientes. 

 

1.3 Objetivos do trabalho 

 

O objetivo deste trabalho foi promover a transformação de todo o processo da área de 

recrutamento e seleção de candidatos do Grupo Águia, convertê-lo em uma seleção ativa, em 

que o recrutamento é realizado com base na busca do melhor perfil do profissional do mercado 

para a vaga existente. Para atingir esta meta, era essencial colocar a pessoa certa no local onde 

pudesse ser útil e produtiva, um profissional qualificado, não só adequado ao custo, esforço e 

tempo como também com condições de atender às expectativas e suprir as necessidades dos 

clientes para, assim, gerar valor para eles e, consequentemente, para a empresa. 

Desta forma, a escolha do Grupo Águia pelos clientes passa a ser baseada na oferta de 

profissionais qualificados, dentro do prazo necessário.  

Conforme Drucker (1962) o consumidor é o árbitro final do sucesso de um estrategista. 

Focados no alcance desta evolução, os clientes do Grupo Águia esperam por um produto melhor 

e buscam-no continuamente, já que a prestação de serviços no segmento de segurança privada 
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e portaria é altamente disputada e existe uma gama de concorrentes. 

Figura 1 – Valores do Grupo Águia/ Planejamento Estratégico de 2017/2020 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

O planejamento estratégico “Jeito de Ser”, além de estar na base de cada valor do Grupo 

Águia: respeito, credibilidade, integridade, qualidade, seriedade, cordialidade e 

profissionalismo, permeia cada um deles com suas possíveis opções de ação. 

  “Geração de Valor “- criação de valor para todos os stakeholders: 

a) para os acionistas – atender às expectativas de resultados financeiros que 

conduzam ao aumento do valor econômico do Grupo Águia; 

b) para os clientes – entregar a proposta de valor do Grupo Águia percebida pelos 

clientes; 

c) colaboradores – proporcionar desenvolvimento humano e profissional, 

remuneração e benefícios justos; 

d) parceiros chave – estabelecer parcerias, as quais gerem, mutuamente, 

competências que alavanquem valores para os stakeholders. 

 

Sob outro ângulo, o “Foco do Cliente” necessita ser a melhor opção para o cliente. 

Pretende relacionar-se com este para melhor compreender as suas necessidades e poder, dessa 

forma, proporcionar serviços de excelência que superem as expectativas e comuniquem os 
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resultados e desempenhos dos serviços prestados pelo Grupo Águia. 

No tocante à “Excelência Operacional”, deverá servir com qualidade para: 

a) colocar em prática, as ações planejadas e alcançar os resultados esperados na 

prestação de serviços para os clientes internos e externos quanto à qualidade, 

prazos e custos; 

b) buscar, continuamente, novas práticas e soluções para aprimoramento de 

processos, pessoas e tecnologias. 

 

Pretende, ainda, buscar, através da retenção de talentos, “ser justo e correto” com as 

pessoas ao valorizar os colaboradores, por meio de reconhecimento e recompensa. 

Já o basilar tem o “Capital Humano”, com foco no respeito por todas as pessoas, com 

os seguintes objetivos: 

a) propiciar um ambiente de respeito mútuo, livre de discriminação e assédio para 

todos os colaboradores do Grupo Águia. Para tal, pauta as ações pela ética, 

legalidade e transparência nas relações; 

b) promover o desenvolvimento humano e profissional com treinamento e 

reconhecimento, a fim de proporcionar satisfação ao colaborador por trabalhar 

no Grupo Águia;  

c) estimular a formação de lideranças capazes de atrair e influenciar, de forma 

positiva, mentalidades e comportamentos de seguidores. 

               Sendo assim, o produto entregue aos clientes de capital humano deve ter um nível 

máximo de excelência, a fim de que resulte em um processo de recrutamento e seleção 

assertivo.  

              Este trabalho adota o método de solução de problemas e exploração de oportunidades, 

de Marcondes, Miguel, Franklin & Perez (2017). Está estruturado da seguinte forma: no 

próximo capítulo, é apresentada uma visão do Grupo Águia, sua rotina e seu negócio. No 

capítulo 3, detalha-se a análise da problemática, objeto deste trabalho, seguida, no capítulo 4, 

do diagnóstico da mesma, com identificação das características da situação tratada e uma visão 

preliminar da proposta da solução do problema identificado. No capítulo 5, apresenta um plano 

de ação no capítulo 6, ideias de ações a serem implementadas e orçamento para essa 

implementação. O capítulo 7 finaliza a exposição com a as conclusões acerca do processo e 

possíveis contribuições para resolução dos problemas encontrados. 
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2 ROTINA DO GRUPO ÁGUIA E REALIDADE INVESTIGADA 

 

  O Grupo Águia, com sede na cidade de São Paulo, ilustração na Figura 2, foi fundado 

no ano de 1992. Presta serviços terceirizados de segurança patrimonial, portaria e controle de 

acesso, bombeiro civil, recepção e segurança eletrônica a clientes.  

 

Figura 2 - Sede do Grupo Águia 

 

 

 

Fonte: Grupo Águia (2018) 

 

Além da sede, possui filiais em 12 estados da federação brasileira, conforme mapa 

apresentado na Figura 3. Atende a clientes em todo o território nacional, em sede própria ou 

somente com operação de efetivos nos locais geridos pelos clientes, conforme demostrado na 

Figura 3. Atualmente, conta com mais de 1200 clientes, distribuídos em, aproximadamente, 500 

condomínios residenciais e 100 comerciais. Presta serviços também para mais de 500 empresas, 

com 10 sedes próprias, uma frota de 250 veículos e 5 milhões de vidas protegidas em seu 

portfólio. Registrou, em 2017, uma renda bruta de R$ 440 milhões de reais. 

A maior fatia do faturamento concentra-se nos condomínios residenciais e comerciais, 

onde iniciou a prestação de serviços: 80% em São Paulo(capital) e cidades do interior, 10% em 

Manaus e 10% nos demais estados. No último ano, o portfólio de shopping centers cresceu em 

mais de 50%, sendo que, em Manaus, atende a 100% dos shopping centers da cidade. 

A empresa possui em torno de 10 mil colaboradores em todo o país, situação que traz a 

necessidade de agilização de processos, assertividade e inovação nas ações, além de exigir foco 
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integral em relação aos propósitos do Grupo e desejo de envolvimento de todos. Deste total, 

60% está na área de serviços diversos (portaria, limpeza, bombeiro, recepção) e os demais na 

vigilância e em operações especiais (segurança estratégica). O efetivo concentra-se 70% em 

São Paulo (capital) e cidades do interior, 15% em Manaus e os outros 15% divididos nos demais 

estados.  

 

Figura 3 - Atuação do Grupo Águia 

 

MAPA DE 

ATUAÇÃO 

SEDE NACIONAL
Rua Frei Caneca, 71 
Consolação | São Paulo - SP 

FILIAIS

OPERAÇÃO

 

 

Fonte: Grupo Águia (2018) 

  

Quanto ao mercado das empresas em que exercem a atividade de vigilância, estão 

presentes em todas as unidades federativas do país. Já na atividade de transporte de valores, 

concentram-se em algumas capitais. Nos demais estados, constam apenas suas filiais.  

Ao avaliar o crescimento do número de empresas de 2012 a 2016, apresentado na Figura 

4, nota-se uma expansão de cerca de 12,2%. No entanto, quando comparado ao ano anterior, no 

setor de segurança privada, em 2016, registrou queda de 0,8%. 
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Figura 4 - Evolução do número de empresas autorizadas pela Polícia Federal 

 

 

 

Fonte: Departamento de Polícia Federal (DPF) / DAPEX / CGCSP (2016) 

 

 

Em 2016, conforme Figura 5, o setor de segurança privada no país somava, 

aproximadamente, 598,5 mil trabalhadores. No período de 2012 a 2014, o crescimento do 

número de trabalhadores foi de apenas 3,7%, pois, com a crise econômica instalada, os anos 

2015 e 2016 foram de queda significativa. 

As regiões Nordeste e Sudeste, juntas, representam cerca de 68,9% do total de 

trabalhadores. Com quase 78 mil vínculos empregatícios, a atividade de transporte de valores 

representa 13% do total de trabalhadores. 

 

Figura 5 - Evolução dos números de trabalhadores (não inclui cursos de formação) 

 

 

Fonte: DAPEX/CGCSP/DPF (2016) 
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A partir desta realidade, e com sua gradativa evolução, a transformação nos processos 

colocará a empresa em outro patamar e atrairá novos clientes. A situação originada, a partir daí, 

por sua vez, exigirá, consequentemente, esforço contínuo em relação a melhorias e busca por 

maior investimento em ferramentas sistêmicas de recrutamento e seleção para que tornem, 

ainda mais eficientes, os métodos utilizados. 

Por isso, a partir da identificação e classificação dos dados levantados na análise das 

sugestões, entrevistas realizadas e apresentadas pelos colaboradores das áreas, board, clientes 

internos e externos e de todas as etapas do processo do Recrutamento e Seleção do Grupo Águia, 

iniciou-se a  elaboração de um plano de ação e cronograma que privilegiasse a valorização dos 

elementos positivos e busca de alternativas para melhorar os itens que representavam entraves 

para o crescimento da empresa e melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Grupo 

Águia.  
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3 APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INVESTIGADA 

 

Para que se atingisse o objetivo proposto, foi necessário não só rever todas as etapas do 

recrutamento e seleção, a fim de identificar as falhas que envolvem todas as áreas na mudança 

e apontar possíveis pontos de melhoria. Estes foram os objetivos, a partir daí. Além disso, 

tornou-se necessária a identificação das falhas no grupo de funcionários, percepção da 

importância que tinham, listagem e análise das insatisfações dos envolvidos bem como 

integração, treino e motivação de todos, a partir de dinâmicas que minimizassem a passividade 

e incentivassem uma postura ativa em futuras contratações.  

A meta, ao final do processo, é que o DNA: atributos, crenças, premissas e demais 

elementos que compõem a personalidade do Grupo Águia espalhem-se entre os novos 

colaboradores, efeito que, gradativamente, tornar-se-á um diferencial mercadológico. A 

exploração dessa oportunidade divide-se em duas fases. A primeira, o desenho do processo - 

redesenho e o que trouxe de melhorias; a segunda, a sistematização do processo, a qual resulta 

em agilidade.  

O produto oferecido é a prestação de serviço de mão de obra qualificada na área de 

segurança privada e serviços afins, tais como: portaria, recepção, limpeza e bombeiros de 

abrangência nacional, prestado fisicamente por colaboradores alocados nas sedes dos clientes. 

Para atingir os objetivos a que se propunha, algumas etapas da transformação do processo foram 

priorizadas e adotadas, com o propósito de demonstrar preocupação com o cliente final e, 

consequentemente, receber, pelo serviço, reconhecimento ao contratar pessoas com perfil 

adequado para a vaga disponível.   

Afinal, para as organizações, o Capital Humano deve ser considerado um ativo intangível 

pertencente ao próprio indivíduo, o qual abrange todos os seus conhecimentos, ideias, aptidões, 

tecnologias, competências, expertise, e outros bens intelectuais. Constituem, portanto, um 

cabedal das mais diversas capacidades, manifestas ou potenciais, das diferentes pessoas que 

integram as organizações, que incluem também, a criatividade e a inovação organizacional 

(Higgins,1995; Klein,1998; Tidd, Bessant & Pavitt.,1997; Edvinsson & Malone, 1998; 

Rodriguez, 2002; Stewart, 1997). Refere-se às habilidades, experiência e cultura individuais de 

funcionários, gestores e participantes diretos e indiretos da rede de valor. 

De acordo com a entrevista de Schieffer com Verna Allee, Knowledge Management 

Research & Practice (2004), uma rede de valor é definida como uma cadeia de relacionamentos 

que geram valor econômico ou outros benefícios por meio de trocas dinâmicas entre dois ou 

mais integrantes, sejam estes indivíduos, grupos ou organizações.  Qualquer organização ou 
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grupo de organizações, de caráter privado ou público, engajados em intercâmbios de ordem 

tangível e/ou intangível pode ser considerado como parte integrante de uma rede de valor da 

empresa ampliada.   

Para o propósito deste trabalho, utiliza-se o conceito de empresa ampliada, conforme 

descrito por Jonash, e Sommerlatte (2001) no livro “O Valor da Inovação”. Assim, essa 

contempla todos os colaboradores da cadeia de valor da empresa em seus processos de gestão. 

E  ainda, a obra apresenta os apresentam os princípios administrativos do modelo de gestão da 

inovação de geração mais avançada, podendo-se citar a versão “extended enterprise” que trata-

se de um termo patenteado pela Chrysler.  Composta por clientes internos e externos, 

fornecedores, colaboradores diretos e indiretos, concorrentes, parceiros e outros atores que 

possam agregar valor ao negócio das organizações, o Capital Humano trata, fundamentalmente, 

da dimensão humana como fator impulsionador dos processos de inovação organizacional.  

Várias são as definições que revelam uma surpreendente diversidade de significados no 

tocante à criação de valor. Entretanto, o autor (Zeitharnl, 1988) diz que valor é a avaliação geral 

do consumidor sobre a utilidade de um produto, com base nas percepções do que é recebido e 

é dado. Cria-se, assim, valor em todo o processo, posto que, aqueles que contratam os serviços 

do Grupo Águia, percebem o empenho do grupo em acertar na escolha quando se deparam com 

a contratação de mão de obra qualificada.  

Dessa forma, agregam valor ao trabalho desenvolvido. A ideia é, ainda nesta etapa, 

identificar o que gerou ou gera diferença em toda a transformação do processo do recrutamento 

e seleção para aprimorá-lo constantemente. Esta identificação basear-se-á nos seguintes 

questionamentos: O que o cliente quer? Que necessidade dele deverá ser atendida? 

Com o redesenho do processo, ganhou-se assertividade e eficiência, a fim de atender às 

condições exigidas. Afinal, o perfil dos contratados para a mão de obra alocada deverá atender 

às necessidades dos clientes. Todos precisarão de treinamento específico e conhecimento da 

realidade em que atuarão a fim de amoldarem-se ao posto de trabalho por período cabível. Por 

isso, devido à necessidade de assertividade na contratação, eliminou-se o “turnover”- 

rotatividade de mão de obra. 

Para definição da melhor estratégia a ser adotada, promoveu-se também a análise do 

ambiente interno bem como a investigação e detalhamento de todos os elementos, no intuito de 

implementar um processo eficiente que traga vantagem competitiva à companhia.   

Assim, todas as etapas das modificações foram listadas, analisadas e, paulatinamente, 

inseridas na rotina da instituição.  
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O processo de seleção e recrutamento modificou-se. De seleção passiva, passou-se à ativa, 

ou seja, os candidatos não eram mais esperados e sim prospectados ativamente. A captação, 

através das filas, foi eliminada. 

As vagas passaram a ser divulgadas em mídias sociais, Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), Igrejas, Sindicatos e no próprio site da companhia. Os candidatos, 

selecionados de acordo com o perfil, vaga e necessidade, comparecem em dias e horários 

determinados no Recrutamento e Seleção e participam do processo.  

As formas de divulgação das oportunidades de emprego também foram alteradas. No 

modelo anterior, as vagas eram anunciadas no Jornal Amarelinho. Interessados em ocupar os 

cargos oferecidos, inúmeros candidatos deslocavam-se, diariamente, à sede do Grupo Águia. 

Por este motivo, formavam-se longas filas, ilustradas pela Figura 6, fato que exigia uma 

triagem, sem qualquer critério, de, em torno de 250 a 300 pessoas por dia, na cidade de São 

Paulo.  

 

Figura 6 - Fila de candidatos às vagas de emprego 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Águia (2018) 

 

Este era um problema grave, já que poucos dos interessados seriam escolhidos. Tal 

aparente descaso com os candidatos afetava diretamente os processos da área de recrutamento 

e seleção, operacional, comercial e demais áreas da companhia, uma vez que não havia 
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condições de encontrar, entre tantos, aquele que mais se adequava a cada oportunidade, sem 

que houvesse um longo processo, com inúmeras etapas. 

Além disso, a situação comprometia operações fundamentais. Por isso, as novas 

implantações eram e são o principal foco do Grupo Águia. Como as contratações não traziam, 

ao Grupo, profissionais mais qualificados nem ocorriam no prazo estipulado, tornava-se difícil 

oferecer aos clientes opções de funcionários com o perfil adequado para realizar a atividade 

proposta. 

Por isso, a insatisfação do cliente era constante. Muitas vezes, o efetivo não era aceito 

no local requisitado, fato que obrigava o empregador a manobras operacionais, como o 

pagamento de horas extras. Essa situação gerava desagrado entre os demais colaboradores, 

porque a área de recrutamento e seleção não atingia os objetivos, e, ainda, refletia 

negativamente no resultado financeiro, competitividade e imagem do Grupo Águia, pois 

recebiam constantes reclamações de quem já era funcionário e de candidatos que ficavam horas 

na fila e não eram atendidos. 

Havia, assim, necessidade de inovar, rapidamente, a forma de trabalho, até então, 

desenvolvida pela companhia, posto que as circunstâncias vivenciadas impediam a sustentação 

da manutenção da vantagem competitiva. A partir desta situação, gerou-se o questionamento: 

Como o Grupo Águia efetua a prestação serviços?   Por meio do Capital Humano.  Sendo assim, 

como não inovar, transformar o processo de Recrutamento e Seleção do Grupo Águia, oferecer 

condições ao Capital Humano de desenvolver-se e demonstrar habilidades específicas e os 

valores esperados pelos clientes na realização das tarefas cotidianas? 

Constatou-se, então, que o “fazer ou não” resultaria na perda de mercado e consequente 

extinção do negócio a médio e longo prazo. Era preciso ser rápido para que houvesse chance 

de reverter a situação. Os autores Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e Stewart (1997) estão 

convencidos de que o Capital Humano é elemento essencial de transformação das organizações 

e que estas, para poderem manter-se no mercado, precisarão acreditar e investir na inovação. 

Já Terra e Kruglianskas (2003) afirma que ampliar a capacidade dos indivíduos, através 

de estratégias que os valorizem é uma atitude que destaca a empresa frente àquelas que não têm 

esta preocupação. Com base    algumas das alternativas do Grupo Águia para solucionar as 

adversidades por que passava e, assim, ter a oportunidade de inovar o processo como um todo.  

Segundo os autores supramencionados, ao explorar ambientes de seleção particular que 

primem pela busca de conhecimento sobre tecnologias e mercados competidores, as 

organizações ampliam as chances de eficácia e eficiência junto aos clientes.  Por isso, o Grupo 

Águia, ao inovar o processo, procedimento e metodologia utilizada no recrutamento e seleção 
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dos candidatos diferenciou-se da concorrência, visto que usavam a metodologia de filas de 

candidatos sem inteligência no processo de recrutamento e seleção.  

Esta metodologia assertiva, utilizada pelo Grupo Águia, não é realizada no mercado de 

prestação de serviços de mão de obra, no segmento de segurança privada e serviços. Nesta etapa 

da trajetória, a tecnologia ainda não estava agregada ao processo. Este obstáculo tornava-o, 

além de lento, moroso e pouco produtivo. O fato gerava um ambiente incômodo e demonstrava 

ser o entrave principal para a intensificação e aprimoramento das atividades do Grupo Águia: 

a forma manual com que os processos eram desenvolvidos. Como citado anteriormente, os 

candidatos vinham até a sede do Grupo Águia, aglomeravam-se em longas filas, em todos os 

dias e horários, sem qualquer filtro, em busca de uma recolocação. A divulgação, por sua vez, 

ocorria, sem critério, através de mídias inapropriadas. 

Além disso, os papéis e documentos formavam pilhas gigantescas e, sem uso devido, 

havia a dificuldade de selecionar o que, realmente, era necessário e o que poderia ser descartado. 

Ademais, os prazos das novas implantações não eram cumpridos, fato que acarretava alto custo 

para manter funcionários envolvidos nestas atividades e consequente diminuição na margem 

financeira de ganhos da companhia. 

A Figura 7, a seguir, representa as etapas do processo, adotadas pelos gestores do 

Grupo Águia, para inovação nas práticas de contratação do quadro de funcionários. 

 

Figura 7 - Modelo do processo de inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (1997), adaptado pela autora 
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Assim, como não havia nova mão de obra disponível, os colaboradores existentes eram 

obrigados a dobrar os turnos de trabalho. A consequência era a fadiga e descontentamento em 

relação aos resultados. Tudo porque o modelo de gestão da área de recrutamento e seleção já 

estava ultrapassado.  

 Naquele momento, a equipe de gestores concluiu que era urgente abandonar o que fora 

feito até ali, sem que essa atitude fosse uma ameaça à posição do líder e liderados. O principal 

desafio era encontrar novas possibilidades de como fazer as atividades, para que se tivesse 

sucesso e reconhecimento. Era preciso gerenciar o processo de maneira ativa. Como fazer esta 

transição era o questionamento que gerou reflexão e foi aceito pelos membros do grupo. 

Os executivos do Grupo Águia propuseram algumas opções para as modificações 

necessárias.  Segundo os autores Tidd, Bessant e Pavitt (1997), o processo de inovação é 

centrado em três fatores principais: a geração de novas ideias, a seleção das melhores e a 

consequente implementação. Diante do cenário instaurado, os clientes internos foram 

consultados, os colaboradores da área de recrutamento e seleção, instigados a apresentar 

sugestões de mudanças, a concorrência e mercados semelhantes, analisados, a fim de 

encontrarem-se alternativas eficazes de melhoria. 

Houve também a necessidade de uma reunião junto ao corpo diretivo e à presidência do 

Grupo Águia, com a finalidade de acordar a colaboração mútua e obter informações 

indispensáveis para conectar os obstáculos às possíveis causas, conexões e implicações. A partir 

daí, identificaram-se os problemas. 

A equipe estava desmotivada e estruturada inadequadamente. As estratégias não eram 

planejadas. Tudo realizado de maneira desordenada e sem comunicação entre as áreas, fato que 

gerava falta de confiança no trabalho desempenhado e depreciação dos resultados obtidos.  A 

situação resultou em processos, métodos e procedimentos ineficientes e ineficazes e causou, 

ainda, a diminuição na retenção dos clientes em carteira, perda de Market Share (queda da 

participação no mercado em termos de vendas), diminuição do lucro líquido e reflexo negativo 

no EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Lucros antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização) e menor interesse por parte dos investidores. 

Aos poucos, delinearam-se mudanças gradativas e perceptíveis que trouxeram novo 

ânimo ao grupo. A ideia de satisfazer o cliente e, ao mesmo tempo, expandir a empresa 

motivava os envolvidos. No presente caso, havia urgência de deixar satisfeitos tanto o cliente 

interno quanto o externo. Além disso, sabia-se que as mudanças eram saudáveis e 

imprescindíveis.   
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Segundo Possas (2008), sob o argumento geral evolucionista, organismos individuais, 

população, genes, mutações e lucratividade correspondem, respectivamente, às firmas, 

mercados, rotinas, inovações e aptidão.  Por isso, empresas que se atêm ao objetivo de vivenciar 

rotinas que geram mais lucro, aumentam as possibilidades de crescimento, visto que atenderão 

às exigências do mercado.  Portanto, aumentarão a participação no pool de rotinas da indústria 

e os genes selecionados, por sua vez, terão participação efetiva no pool genético de uma 

população. 

Baseado nestas premissas, gradativamente, o processo foi restruturado. Assim, a 

sistematização fez-se necessária para torná-lo ágil, já que o cliente busca não só expertise, oferta 

de novas alternativas, conhecimento das necessidades e do mercado como também a capacidade 

de desenvolvimento de novos serviços.  

O processo tem como base o recrutamento implantado por meio de triagem dos 

candidatos por perfil de vagas. A ferramenta digital denominada INFOJOBS foi integrada ao 

site da companhia no espaço “TRABALHE CONOSCO”, como já descrito anteriormente   

Além disso, inseriu-se a ferramenta Vitae/RM-TOTVs, a partir de abril deste ano, ao processo 

de Recrutamento e Seleção.  

A partir dela, todas as etapas- desde a abertura das vagas pelo departamento 

requisitante até a alocação correta do colaborador no centro de custo de acordo com o orçamento 

designado para a área - teve um workflow - fluxo de trabalho digital (anteriormente, era todo 

manual), através de planilha Excel bem como solicitação efetuada através de e-mail, agora, 

sistêmica. Desta forma, ganha-se agilidade na produtividade do processo. 

Houve, também, a parceria da área de Recursos Humanos com o setor de Operações. 

Esta última passou a atuar como parte integrante do processo. A partir daí nenhuma vaga é 

preenchida sem a avaliação e validação da mesma.   Foi necessária, ainda, a readequação da 

estrutura da equipe. Alguns membros não se adaptaram ao novo modelo e foram resistentes. 

Para complementar e finalizar a realização das ações sugeridas, todo o ferramental de testes e 

provas foi revisto e readequado.  

Dessa forma, obteve-se uma visão diferente de todas as ações até aquele momento e, 

consequentemente, valorizaram-se as alternativas implementadas e a eficácia das mesmas. 

Nada foi ignorado. Tudo, dentro do possível, foi adaptado e reestruturado a fim de alcançar 

resultados mais satisfatórios. A análise da Figura 8, logo a seguir, comprova que o recrutamento 

e seleção ocorre, na realidade, em quatro dias. Os demais são destinados a treinamento e 

integração, prova de uniforme e exame médico.  

 



25 

 

RH - PROCESSO DE R&S

RH - PROCESSO DE R&S

Recrutar1 Selecionar2 Pré-Admitir3 Integrar/  
Treinar

4

MACRO PROCESSO

SLA – 7 DIAS – FLUXO DE CONTRATAÇÃO

•Abertura	da	
vaga	– OS	e	
RP

Dia	1

•Divulgar	
e/ou	Triar

•Ajustar	
perfil

Dia	2

•Convocar	

•Identificar	
Indicados

Dia	3

•Processo	
Seletivo

•Prova	de	
Uniforme

Dia	4 •Resultado	PA

•Convocação	
Treinamento

•Orientação	de	
admissão

Dia	5

•Integração/	
Treinamento

Dia	6

•Exame	
médico

•Contrato

•Uniforme

Dia	7

PROCESSO SELETIVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Informatização	
do	Processo	

VITAE
04/2018	

Figura 8 - Novo Processo de Recrutamento e Seleção do Grupo Águia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Águia (2018) 

A Figura 9, por sua vez, retrata o processo em detalhes e permite observar que, nos 

meses de março e abril de 2018, ainda, não estava totalmente implementado. A meta era de 

sete dias para fechamento de vagas e chegava a doze ou até quatorze dias.  

Após a transformação do processo de recrutamento e seleção, o tempo diminuiu para 

seis e chegou a três dias. Em dezembro, após picos instáveis, atingiu oito dias.  

 

Figura 9 - Tempo médio de fechamento das vagas 

 

 

 

Fonte: Grupo Águia (2018) 
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 A seguir, há o detalhamento das macro alterações efetuadas no processo: 

a) seleção ativa: FIM DA FILA – recrutamento implantado com triagem de 

candidatos por perfil de vaga. Buscam-se alternativas, de acordo com a 

necessidade do cliente: recepcionista bilíngue, vigilante feminino, porteiro 

masculino, bombeiro, entre outros; 

b) 100% de utilização do INFOJOBS para triagem, parceiro digital que concentra 

o maior público adequado ao mercado do segmento; 

c) oportunidades de trabalho expostas no Trabalhe Conosco – site comercial, 

totalmente digital. As vagas foram divulgadas através do site do Grupo Águia; 

d) parceria RH – operações – vagas compartilhadas. Nenhuma demanda é 

preenchida sem o aval da área de “operações”, a qual participa das dinâmicas 

do processo de seleção; 

e) ferramentas de seleção revisitadas - inclusão do teste psicológico de “Atenção 

Concentrada”, o qual auxilia no aumento da atenção, requisito essencial para 

os colaboradores evitarem as invasões em clientes; 

f) equipe 70% readequada-reestruturação com foco na aderência à nova estratégia 

traçada; 

g) finalização do Desenho de Processos – condição para implantação do Sistema 

de Recrutamento e Seleção denominado Vitae/RM-TOTVs; 

h) revisão dos critérios de Auditoria: a companhia possui auditoria interna 

(Governança Corporativa). Frente às mudanças em todo o processo, novos 

critérios para medição foram adotados; 

i) suprimentos: participação ativa e comunicação antecipada de toda a grade das 

contratações dos candidatos; 

j) comercial: estabeleceu um SLA (Service Level Agreement,- Acordo de Nível 

de Serviço)  mínimo de novas implantações e, somente em alguns casos 

específicos, houve necessidade de horas extras de efetivos para suprir as 

emergenciais. 

A transformação do processo estava em execução. A melhoria do produto final, entregue 

aos clientes do Grupo Águia, foi de significativa importância.  A empresa, ao oferecer ao cliente 

capital humano de qualidade e cumprimento de prazos exigidos, proatividade e eficiência nas 

atividades realizadas, tem a preferência no momento da escolha e esta nova postura agrega, ao 

Grupo Águia, um diferencial, visto que o mercado concorrente trabalha com filas e a triagem 

não é realizada. 
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Ademais, a concorrência ao vender a mão de obra, no momento de inserir o efetivo no 

posto de trabalho, implanta-o com mão de obra provisória até ocorrer a contratação da equipe 

definitiva. Logo, a agilidade no processo de recrutamento e seleção da do Grupo Águia colocou 

o core da companhia em outro patamar e valorizou a imagem da empresa. 

Enquanto o Grupo Águia precisa de, em média, sete dias para preencher uma vaga, o 

mercado necessita, aproximadamente, de doze. Trabalha com mão de obra reserva/provisória.  

 

 

 

Figura 10 -  Stakeholders envolvidos no processo e impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

Esta transformação impactou a realidade existente e gerou satisfação em todos os 

stakeholders: 

a) clientes externos: satisfeitos, indicam o Grupo Águia. Assim, geram venda, 

divulgam a marca positivamente; 

b) clientes internos: motivados pela mudança, produzem e são mais criativos 

dentro do ambiente onde trabalham; 

c) conselho e board: percebem os ganhos nos resultados da companhia.  

 

O processo inovado, no entanto, é apenas o começo. Com a implementação do fluxo de 

trabalho sistêmico, será outra a realidade, pois tudo o que, antes, era realizado através de 

planilhas Excel e sem qualquer vínculo com o centro de custo e orçamento da área, tornar-se-á 

digital. No futuro, com a inteligência artificial e uso da mobilidade como ferramenta única de 

comunicação, meio de pagamento, identificação pessoal, monitoramento pessoal e profissional, 

dentre outros, haverá muitas possibilidades de melhorias. Entretanto, o próximo passo será 

receber, além dos currículos, também os documentos via Internet.  

CLIENTES 
EXTERNOS 

CLIENTES 
INTERNOS 

CONSELHO 
 

BOARD 

TRASNFORMAÇÃO 
DO RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO R&S 
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Sabe-se que os clientes avaliam o valor global de um produto, a partir das percepções do   

que oferecem e do que recebem. Priem (2007).  Portanto, o Grupo Águia busca, constantemente, 

melhorias na imagem. Com as ações realizadas, demonstra um diferencial na prestação de 

serviço e no capital humano que oferece aos clientes e, por essa nova postura, é reconhecido. 

A transformação no processo de recrutamento e seleção trouxe mudança de nível para o 

Grupo Águia, visto que tornou o produto “capital humano” qualificado e, dessa forma, atendeu 

às necessidades dos clientes. 
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4 DIAGNÓSTICO DA PROBLEMÁTICA 

 

4.1 Situação Tratada 

 

Como mencionado anteriormente, o objetivo do Grupo Águia tem como foco a 

prestação de mão obra na área de segurança privada e de serviços tais como: portaria, limpeza, 

recepção, bombeiros e controladores de acessos, que otimizem produtividade, custos e atinjam 

a eficácia no atendimento às expectativas dos clientes, posto que sua missão é proporcionar 

tranquilidade a eles por meio da excelência em segurança e serviços. 

O cenário da área de recrutamento e seleção era o pior da companhia, uma vez que não 

conseguia prospectar, atrair e contratar pessoas qualificadas que suprissem as necessidades dos 

clientes. Os candidatos compareciam na sede do Grupo Águia em todos os dias da semana, 

atraídos através de anúncios, sem qualquer triagem. Por isso, formavam-se longas filas. Um 

processo de recrutamento desorganizado e sem objetivo.   

Porém, a partir da análise dessa realidade, iniciou-se a transformação, a qual ocorreu em 

etapas. Os candidatos, ainda, eram atraídos por anúncios. No entanto, eram direcionados para 

cadastrarem os currículos no site da companhia que realiza triagem e agendamento das 

entrevistas, a partir das necessidades dos clientes.  

A busca, portanto, passou a ser ordenada e focada no perfil adequado a ser contratado. 

Com isso, atraiu-se a mão de obra qualificada, através de um processo focado em recrutar 

pessoas, cujo perfil era o desejado pelos clientes. Um passado de filas com, em torno de 6 mil 

candidatos - mensalmente recebidas na sede do Grupo Águia - com aproveitamento de 3%, 

contra uma triagem sistêmica de candidatos, cujo resultado foi uma seleção de 2 mil e 

aproveitamento de 30%. Outro avanço foi o prazo para atrair, recrutar e selecionar, contratar, 

uniformizar e treinar os profissionais:  em média, 7 dias, quando, anteriormente, era de 15/30 

dias. 

 

4.2 Mapeamento da Situação 

 

O diagrama lógico, apresentado na Tabela 1, expõe a análise com a dimensão do 

problema, as descobertas em relação ao assunto, conclusões e hipóteses.  
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Tabela 1 – Diagrama Lógico 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

4.2.1 Métodos e técnicas utilizados 
 

 Na etapa de levantamento de informações, houve necessidade de uma reunião junto à 

presidência e com membros da equipe, cuja finalidade foi a de acordar a colaboração mútua e 

obter informações indispensáveis para identificar o problema e possíveis causas, conexões e 

implicações. 

 

4.2.2 Coleta de informações 

 

Foi necessária a utilização de um roteiro semiestruturado que, segundo Richardson 

(1989), são perguntas com uma série de possíveis respostas, as quais abrangem várias facetas 

do mesmo assunto. As respostas abertas possibilitam mais informações sobre o assunto, sem 

prejudicar o resultado da tabulação, para entendimento e maior percepção dos detalhes e 

implicações do fato, no que se refere às respostas obtidas. 

As perguntas do roteiro foram elaboradas com base na observação da realidade 

investigada na própria empresa. Participaram da presente pesquisa um representante da área de 

operações, por ser o cliente interno que utilizará o capital humano e um dos que comercializa 

os serviços prestados pela mão de obra contratada na área de recrutamento e seleção. 

As questões, respostas e respectivas análises são detalhadas a seguir e resumidas na  

Tabela 2. 

 
 

  

Achados Conclusões Hipóteses 

Insatisfação dos clients 
Questões que afetam a eficiência e 

competitividade do Grupo Águia 

Ausência de estratégia no processo de 

recrutamento e seleção tem como 

consequências:                                               

ineficiência operacional,                         

comprometimento do resultado 

financeiro           e                                                                                   

redução de competividade. 

Perda de market share 
Questões que afetam o resultado 

financeiro do negócio Diminuição do lucro líquido e 

reflexos negativos no Ebtida  

Perda de eficiência nos processos 

pela falta de estratégia e 

desalinhamento com o objetivo 

da companhia   

Questões que comprometem a 

credibilidade da marca 

Perda de eficiência e eficácia 
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1ª. Questão: Que desempenho é considerado insatisfatório? Quais sistemas, processos, 

recursos, provocam o baixo desempenho? Há implicações para a atuação no mercado? 

Resposta: O desempenho é considerado insatisfatório, devido à falta de qualidade na 

contratação de novos colaboradores e prazo, que prejudica de processos simples aos de criação 

de valores para a companhia. A falta de qualidade na contratação de novos colaboradores gera 

instisfação nos clientes e turnover alto, situação que traz efeitos negativos à competitividade no 

mercado. 

Dentre as implicações, as mais críticas são: 

a) insatisfação de clientes externos e internos; 

b) perda de market share; 

c) processos desfocados em relação ao resultado final da companhia; 

d) perda de eficiência e eficácia na contratação de colaboradores; 

e) diminuição do lucro líquido e reflexo negativo no EBITDA; 

f) perda de competitividade. 

 

2ª. Questão: Que sistemas, processos, recursos, provocam o baixo desempenho? 

Resposta: Essa deficiência - recrutar e selecionar  colaboradores, por meio de longas filas e 

sem triagem - é visível e prejudica a imagem do negócio. 

3ª e 4ª Questões: Há implicações para a atuação no mercado? Qual é a relevância dessas 

dificuldades e deficiências para o alcance de objetivos dos negócios? 

Resposta: A relevância dessa dificuldade compromete o alcance de objetivos do negócio.  

5ªe 6ª Questões: Quais seriam as possíveis causas dessas deficiências? Houve tentativas 

anteriores de soluções e que resultados foram obtidos? 

Resposta: A causa dessa deficiência é a falta de visão das necessidade dos clientes e do que 

ele, realmente, espera do capital humano que recebe. As tentativas anteriores para solução do 

problema foram frustradas. Existem promessas, empresas reconhecidas no mercado que 

trabalham para desenvolver esse tipo de solução e que atenderão não apenas a empresa objeto 

desse trabalho, mas outras do segmento que apresentam a mesma deficiência. 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabela 2 - Pesquisa interna 

 

   
Perguntas 1ª pessoa 2ª pessoa Sínteses 

1. 

Que desempenho é 

considerado 

insatisfatório? 

falta de qualidade na 

contratação de 

novos colaboradores 

demora na contratação 

A falta de qualidade 

na contratação de 

novos colaboradores 

traz instisfação aos 

clientes e turnover 

alto, fato que gera 

efeitos negativos em 

relação à 

competetividade no 

mercado. 

2. 

Que sistemas, 

processos, recursos, 

provocam o baixo 

desempenho? 

Recrutar e 

selecionar  

colaboradores 

através de longas 

filas e sem triagem . 

perda de tempo na 

seleção e dificuldade 

na identificação do 

perfil de acordo com as 

necessidades dos 

clientes. 

3. 
Há implicações para a 

atuação no mercado? 
Sim Sim 

A relevância dessa 

dificuldade 

compromete o alcance 

de objetivos do 

negócio. 
4. 

Qual é a relevância 

dessas dificuldades e 

deficiências para o 

alcance de objetivos 

dos negócios? 

grau elevado de 

relevância ao 

negócio, fato que 

compromete o 

alcance dos 

objetivos 

estabelecidos pela 

empresa 

grau elevado de 

relevância ao negócio, 

fato que compromete o 

alcance dos objetivos 

estabelecidos pela 

empresa 

5. 

Quais as possíveis 

causas dessas 

deficiências? 

Atrair e identificar 

os candidatos de 

forma inadequada. 

falta de conhecimentos 

e interação com as reais 

necessidades dos 

clientes. 

A causa dessa 

deficiência é a falta de 

visão das necessidades 

dos clientes e do que 

ele realmente espera 

do capital humano 

entregue. As tentativas 

anteriores para 

solução do problema 

foram frustradas. 

6. 

Houve tentativas 

anteriores de soluções 

e que resultados 

foram obtidos? 

tentativas frustradas tentativas frustradas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo (2018) 
 

 

4.2.3 Análise das informações obtidas 

 

O diagrama lógico destacou que a insatisfação dos clientes, os processos afetados pela 

falta de integração dos sistemas, a perda de market share e de eficiência nos processos são 

questões que afetam a eficiência e a competitividade do Grupo Águia. Notam-se, também, 

questões que afetam o resultado financeiro do negócio: a diminuição do lucro líquido e o reflexo 

negativo no Ebitda, os quais geram o menor interesse por parte dos investidores. 

O diagrama lógico permitiu concluir, como hipótese final, que a ausência de 

estratégia no processo de recrutamento e seleção tem como consequência: ineficiência 

operacional, comprometimento do resultado financeiro e redução de competitividade.     
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

A proposta de solução do problema identificado como ausência de estratégia no 

processo de recrutamento e seleção tem como consequência: ineficiência operacional, 

comprometimento do resultado financeiro e redução de competitividade da área do 

recrutamento e seleção. Está dividida em duas fases: (I) criação de um novo processo e (II) 

sistematização. 

Na transformação do processo de recrutamento e seleção houve alterações, cujas 

premissas básicas foram as necessidades dos clientes e o prazo ideal para fornecimento do 

capital humano adequado. Portanto, a contratação de mão de obra passiva, na qual os candidatos 

eram prospectados e encaminhados à sede do Grupo Águia seria abandonada e substituída pela 

ativa, em que são selecionados e atraídos por mídias e direcionados ao site da companhia, a 

qual efetua triagem e agendamentos, para possível contratação, a partir do perfil exigido, para 

que os mesmos compareçam em data e horário determinados.  

 

5.1 Fases da proposta preliminar de solução 

5.1.1  Fase 1 - Criação de um novo processo 

 

A área de recrutamento e seleção tinha como base a utilização de filas de candidatos. 

Diante da necessidade dos novos clientes ou aumento de efetivos nos contratos, utilizava a 

divulgação através de anúncios no Jornal Amarelinho e convocava os interessados, a fim de 

que comparecessem à sede do Grupo Águia. Assim, as longas filas estendiam-se durante horas, 

para aguardar atendimento e, muitas vezes, os candidatos precisavam retornar em outras 

oportunidades. O número de pessoas atendidas diariamente era de 250 a 300, sem qualquer 

critério de triagem. 

O novo processo tem como base o recrutamento implantado por meio de triagem dos 

candidatos por perfil de vagas. A ferramenta digital denominada INFOJOBS foi integrada ao 

site da companhia no espaço “TRABALHE CONOSCO”, como já descrito neste projeto.  Além 

disso, inseriu-se a ferramenta Vitae/RM-TOTVs, a partir de abril deste ano, ao processo de 

Recrutamento e Seleção.  

A partir dela, todas as etapas - desde a abertura das vagas pelo departamento 

requisitante até a alocação correta do colaborador no centro de custo de acordo com o orçamento 

designado para a área - teve um workflow, fluxo de trabalho digital (anteriormente, era tudo 

manual) através de planilha Excel bem como solicitação efetuada através de e-mail, agora, 

sistêmica. Desta forma, ganha-se agilidade na produtividade do processo. 
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Houve, também, a parceria da área de Recursos Humanos com o setor de Operações. 

Esta última passou a atuar como parte integrante do processo, ou seja, nenhuma vaga é 

preenchida sem a avaliação e validação da mesma.  No entanto, para que a transformação 

ocorra, os processos e metodologias serão modificados e transformados em um recrutamento e 

seleção com triagem, o qual possibilitará a assertividade e conexão com a necessidade e perfil 

esperado. 

Com a ideia de considerar a realidade idealizada pelo cliente e utilizar a transformação 

nos processos e metodologias do recrutamento e seleção de novos colaboradores, a companhia 

agregou valor a sua imagem ante o mercado e, dessa forma, colocou-se em patamar diferenciado 

da concorrência. Sabe-se que é consenso, nas melhores práticas de recrutamento e seleção do 

mercado de prestação de serviços com mão de obra, que o diferencial de uma empresa, em 

relação às demais, é a qualidade do capital humano. 

Por isso, o mercado concorrente utiliza a metodologia de filas de candidatos. Afinal, 

ainda acredita que seja a melhor alternativa, ideia ratificada em visita a uma empresa do mesmo 

segmento, que possui efetivo em torno de 35 mil colaboradores. Portanto, a alteração da 

metodologia utilizada pelo Grupo Águia, além de trazer benefícios aos clientes também quebra 

paradigmas existentes no mercado. 

5.1.2  Fase 2 – Sistematização do novo processo 
 

O processo de recrutamento e seleção não contava com ferramenta sistêmica. Era 

utilizada planilha Excel para acompanhamento das vagas, com a utilização de sistema de 

triagem, o INFOJOBS como apoio ao TRABALHE CONOSCO.  O Grupo Águia, no momento, 

está prestes a sistematizar e digitalizar todos os processos da área de recrutamento e seleção 

conforme ilustrado na Figura 11: 

a) Todos os passos, fases e aprovações necessárias ao processo da área de 

recrutamento e seleção serão efetuadas no sistema “VITAE” da TOTV’s; 

b) Será prospectado, no mercado, sistema capaz de buscar candidatos em outros 

bancos de candidatos eletrônicos, efetuar triagem, testes e avaliações, criar 

banco de dados de acordo com a necessidade do Grupo Águia, elaborar as 

agendas de entrevistas e integrá-las ao sistema do Grupo Águia; 

c) Buscar, no mercado, sistema que, além de receber os currículos e perfis dos 

candidatos, também efetue a digitalização dos documentos dos mesmos, 

encaminhe para a área de recrutamento e seleção e faça, inclusive, uma 

primeira triagem nos documentos digitalizados.  
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Figura 11 - Próximos passos para a organização da área de Recrutamento e Seleção 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

5.2 Ganhos com a solução 

 

Com a proposta dessa solução, a expectativa é que a empresa possa: 

a) demonstrar maior aderência aos processos dos negócios;  

b) entregar o produto de acordo com a necessidade do cliente e perfil adequado; 

c) alcançar maior competividade no mercado;  

d) ser reconhecida no mercado como uma das melhores empresas para se 

trabalhar. 

 

A Figura 12, a seguir, apresenta o aproveitamento das contratações. Pode-se observar 

que, a partir do mês de março de 2017, com a transformação do processo na área de 

recrutamento e seleção do Grupo Águia, o percentual de aproveitamento cresceu. Só não foi 

mantido este parâmetro nos meses em que ocorreu um número excessivo de modificações e 

recebeu-se um número maior de candidatos (julho e setembro, conforme gráfico). Ao 

estabelecer uma comparação, observou-se que o mercado trabalha com um percentual menor 

que 25%, de aproveitamento. 
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Figura 12 - Aproveitamento das Contratações 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

A Figura 13, por sua vez, expressa as implantações e rescisões de clientes - contratos 

novos vendidos e rescisões. Constata-se que, no ano de 2017, praticamente 98% dos clientes 

em carteira permaneceram. Mudança resultante do produto capital humano qualificado e 

condizente com as necessidades deles. A nova realidade teve reflexos positivos e auxiliou na 

captação e permanência dos clientes em carteira do Grupo Águia. No ano de 2018, até o mês 

de março, já se constatou que, além de mantê-los, haverá crescimento na carteira de novos 

clientes. 

Figura 13 - Implantações de novos clientes e rescisões de clientes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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6 PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

 

Após o diagnóstico do problema, levantamento de maiores informações junto à empresa 

e elaboração da proposta de solução acima, relacionaram-se ações (descritas abaixo) para o 

início da respectiva implementação, com o objetivo de atender as deficiências apontadas no 

diagrama lógico. 

 

6.1 Ações a serem implementadas 

 

Tabela 3 - Determinar as prioridades 

 
REF PRIORIDADES AÇÕES/ANÁLISES RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Alta 

 

Avalição dos processos e 

metodologia adotados pelo 

recrutamento e seleção 

 

Diretora de rh e 

equipe 
Imediato 

2 Alta 

 

Levantamento de dados do 

processo do recrutamento e 

seleção 

 

Diretora de rh e 

equipe 
Imediato 

3 Alta 

 

Avaliação das necessidades 

dos clientes com o produto 

(capital humano) 

 

Diretora de rh e ger de 

marketing 
Imediato 

4 Alta 

Identificação das 

metodologias e processos a 

serem adotados  

Diretora de rh e 

equipe 
Imediato 

5 Média 
Geração de engajamento na 

equipe e demais áreas 

Diretora de rh e 

equipe 

 

 

Após implementação de 

todas as alterações 

 

6 Média 
Reestruturação da área de 

recrutamento e seleção 

Diretora de rh e ger. 

De rh 

Após implementação de 

todas as alterações e 

análise do perfil da equipe 

 

7 Média 

 

Criação de condições para 

que o “todo” não pare 

 

Diretora de rh e 

equipe 

Continuamente e após 

todas as implementações 

8 Média 

 

Sistematização dos 

processos e procedimentos 

 

Diretora de rh e ti e 

equipes 

Após seis a doze meses da 

implementação 

9 Média 

 

Realização de pesquisa para 

avaliar a satisfação dos 

clientes 

Marketing e rh 
Após seis a doze meses da 

implementação 

10 Média Geração de kpi da área 
Ger.  De rh e 

processos 

 

Após a conclusão da 

implementação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Cada ação é classificada com um nível de prioridade: alta, intermediária ou baixa. A 

maior parte delas, contidas na lista da transformação no processo da área de Recrutamento e 

Seleção do Grupo Águia, é de intermediária prioridade, visto que estão vinculadas às de alta 

prioridade. Algumas já foram realizadas devido à urgência demonstrada no andamento do 

projeto.   

A matriz de priorização, apresentada na Tabela 3, ilustra as ações e em que nível de 

prioridade se encontram cada uma. 

A Figura 14 apresenta o impacto das mudanças e as novas necessidades identificadas ao 

longo do processo. No quadrante de alta prioridade, estão os itens 1 a 4 - avaliação dos processos 

e metodologia adotada pelo recrutamento e seleção (identificação do fator de comprometimento 

do objetivo da companhia, levantamento dos dados e fatos do processo e procedimentos 

adotados pelo setor de recrutamento e seleção bem como avaliação das necessidades dos 

clientes em relação ao produto (capital humano) comercializado e entregue, identificação da 

metodologia e processos adequados para recrutar e selecionar, respectivamente).  

Figura 14 - Impacto e necessidades das análises  

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Já no quadrante de impacto intermediário de prioridade, itens 5 a 10, que expõem as 

alterações ocorridas e estratégias propostas para gerar engajamento na equipe e demais áreas, 

as ideias para reestruturação da área de recrutamento e seleção, as propostas de criação de 
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condições para que o “todo” não pare, sistematização dos processos e procedimentos, 

elaboração de pesquisa para identificar o nível satisfação dos clientes e criação de kpi (key 

performance,  indicador da chave de desempenho)  de avaliações, respectivamente. 

 

6.2 Orçamento: investimento e custos  
 

Por tratar-se de um projeto complexo e de ações recorrentes, desenvolvido e 

implementado em mais de dois anos, este trabalho propôs-se, apenas, a identificar a 

oportunidade e indicar as propostas de melhorias. Para o desenvolvimento da proposta, o Grupo 

Águia tem solicitado propostas de serviços a empresas de consultoria para avaliação de 

orçamento de custos e prazos. 

Tabela 4 - Plano de ações 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

PROPOSTA: 

Transformação do processo de Recrutamento e Seleção do Grupo Águia 

Ação Como Responsável Envolvidos 
Prazos, Áreas e 

Custos 

Redesenho e desenho 

de todos os processos 

e metodologias da 

área de Recrutamento 

e Seleção 

Através de análise do 

modelo existente, 

redesenhar e escrever 

os novos 

procedimentos, 

processos e 

metodologias a 

serem 

implementadas. 

Diretora e 

Gerente de RH 

Diretora, Gerente 

de RH, equipe do 

recrutamento e 

seleção, clientes 

internos. 

Imediato e sem 

custos 

Parceria com o 

sistema prévio de 

triagem 

contratação do 

sistema INFOJOBS 

Diretor, gerente 

de RH e TI 

Diretor, Gerente de 

RH e TI 

Em torno de R$ 

60mil 

Reestruturação da 

equipe da área de 

recrutamento e 

seleção 

avaliação da equipe 

de acordo com a 

nova necessidade, 

substituição dos 

colaboradores não 

engajados no 

processo e 

identificação, no 

mercado, de 

profissionais 

qualificados 

Diretora e 

Gerente de RH 

Diretora e Gerente 

de RH 

Custos relativos a 

rescisões e 

obrigações legais. 

Busca no sistema de 

gestão da área de 

recrutamento e 

seleção 

Identificação, no 

mercado, de sistema 

que integre a 

tecnologia existente 

e esteja “conectado” 

ao novo processo de 

recrutamento e 

seleção. 

Presidente, 

Diretora e 

gerente de RH e 

TI. 

Presidente, 

Diretora E gerente 

de RH e TI. 

A definir  
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Estabelecido o plano de ação representado na Tabela 4, as etapas foram desenhadas e 

definidos os parceiros bem como os responsáveis e todos os envolvidos. 

A Figura 15 apresenta a visão do “antes” do site “TRABALHE CONOSCO” com o 

espelho da ferramenta “Infojobs”. Nele, as vagas não eram detalhadas, constavam somente os 

cargos.  

Figura 15 - Visão anterior do site “TRABALHE CONOSCO” 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

 

A Figura 16 apresenta a visão do “antes” do site “TRABALHE CONOSCO”, sem 

detalhamento de salários, benefícios, local da prestação de serviço, entre outros, informações 

necessárias para que o candidato opte ou não por inscrever-se para a vaga. 
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Figura 16 - O “antes” página das vagas disponíveis 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
 

A Figura 17 apresenta a visão após a nova formatação do site “TRABALHE 

CONOSCO”, já com a ferramenta “VAGAS.com”, diferente do sistema ÏNFOJOBS”, 

disponibilizado pela empresa. Essa tem como foco encontrar e selecionar os melhores talentos 

e oferece maiores recursos tecnológicos aos clientes. Atualmente, “VAGAS.com” é líder no 

mercado de e-recruitment no Brasil, pois o banco de currículos possui uma gama de candidatos 

em todo o Brasil com perfis adequados às necessidades dos clientes do Grupo Águia. 
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Figura 17 – O novo layout da página inicial do “Trabalhe Conosco/VAGAS.com” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A seguir, a figura 18 que mostra o novo layout do site “TRABALHE CONOSCO”, com 

as vagas detalhadas, a fim de facilitar aos candidatos a inscrição ou não para a vaga.  

 

Figura 18 - O “depois” da página com as vagas disponíveis 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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A Figura 19 traz um exemplo de uma vaga disponível com todos os detalhes, dados e 

perfil necessário. 

 

Figura 19 - O “depois” da página das vagas disponíveis detalhadas 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS 

• Realizar acompanhamento do protegido sempre que 

solicitado ou com agenda pré-estabelecida. 

• Agir preventivamente neutralizando possíveis ameaças. 

• Cuidar da manutenção dos veículos utilizados para 

deslocamentos, material bélico, equipamentos e 

acessórios utilizados na proteção pessoal. 

QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS 

• Experiência: Mínimo seis meses. 

• Curso de Inglês. 

• Defesa pessoal. 

• Tiro (trimestral) 

• Curso de direção de veículo (defensiva e evasiva). 

• Atitudes e Comportamentos Necessários: Ser educado e 

tolerante; falar pouco, pontual, observador, 

disciplinado, conhecer bem as regiões de atuação.  

 
Salário 

R$1486,00  

Benefícios 

Cesta básica 

Vale alimentação 

Vale-transporte  

  

Local da vaga: São Paulo/SP/BR (20 vagas)   
  

 

 

 

anterior  

 

candidatura  

 

volta  
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Devido às mudanças apresentadas acima, a sistematização do processo de recrutamento 

e seleção com o novo parceiro não só gerou assertividade, celeridade e digitalização do material, 

mas também se tornou uma ferramenta sistêmica com acessibilidade didática, elemento que 

trouxe eficiência ao processo. Além disso, gerou a integração entre as partes do sistema atual, 

a capacidade de conectar-se à plataforma já existente no Grupo Águia e não só utilizá-la como 

também adequar-se ao banco de dados e rotinas sistêmicas. 

A Figura 20, por sua vez, apresenta esquema do futuro com todas as ferramentas 

integradas: “PONTO TEL”, sistema digital de captura do registro de ponto dos colaboradores, 

“TECH TEAM”, que faz todas as movimentações dos efetivos: faltas, afastamentos, férias, 

atrasos e clientes atuais.  Ainda, O “VAGAS.com”, delineado anteriormente e o “TOTV’s”, 

eleito para ser a empresa que atua como “ERP-Enterprise Resource Planning”, o qual faz o 

planejamento dos recursos e funciona como integrador de todos os dados e processos da 

organização. 

 

Figura 20 - O futuro da sistematização 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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7 INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO  

 

A intervenção na organização se deu de forma laboriosa e com parcimônia, tendo em 

vista a envergadura da mudança organizacional engendrada. Os desconfortos nas pessoas e 

resistências ao novo projeto eram evidentes, as pessoas questionavam o por que da mudança, 

uma vez que todo o mercado de prestação de serviços na área de segurança privada, portaria, 

limpeza, dentre outros atuavam com o recrutamento  e seleção de forma passiva, ou seja, os 

candidatos sendo atraídos por meio de filas em frente das respectivas sedes das empresas. Na 

presente transformação já era esperado este impacto de desconforto e descrença.  

Importante destacar, que a mudança é o “ato de variar, alterar ou modificar modos 

convencionais de pensamento ou comportamento” e a mudança organizacional é necessário em 

uma companhia organizada (Wagner & Hollenbeck, 2012, p. 451).  

Os comportamentos de desconforto e descrença demonstrados, foram inteligíveis 

diante de uma inovação que alterou processos, procedimentos, adotou novos sistemas e também 

pela sobrecarga de trabalho que poderia causar durante o desenvolvimento das mudanças, 

considerando que a empresa  procedia neste formato desde a sua fundação. Assim, a introdução 

da intervenção repercutiu em vários aspectos, tais como: técnicos, profissionais, humanos e 

clientes externos. 

Tanto os executivos das pastas: operacional, comercial, marketing, área de pessoal, 

tecnologia da informação e financeiro, como o Presidente almejavam por melhorias urgentes, 

porém sabiam das dificuldades a serem enfrentadas. 

Diante deste cenário, a primeira etapa cumprida foi da comunicação, com ela as 

informações sobre as necessidades das mudanças e argumentos foram semeadas com encontros 

promovidos com as áreas, debates e também entrevistas individuais. Após o foco, foi buscar 

comprometimento envolvendo as áreas afetadas pela a implementação da transformação, assim 

foram desenvolvidas relações positivas facilitando o apoio dos envolvidos. 

As implementações das mudanças ocorreram de forma coerente e com parcimônia, 

sempre buscou a clareza, objetividade e divulgação de todos os passos, para as pessoas 

envolvidas e as que sofreriam interferência com as alterações dos processos e procedimentos a 

serem adotados, todas as áreas interagiram na busca do resultado esperado. 

Foram dispendidas várias horas com o momento da preparação e conscientização dos 

envolvidos e afetados pela mudança, tinha-se plena consciência que este momento seria um 

grande desafio, tendo em vista a significativa alteração na cultura e hábitos organizacionais 

adotados até aquele momento. A correta gestão desta etapa contribuiu para a obtenção do 
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resultado esperado.  

As repercussões quanto aos aspectos técnicos, humanos e profissionais estavam 

relacionados ao receio do uso de nova ferramenta, novos processos desconhecidos e perder o 

emprego, barreiras estas vencidas por meio de treinamentos onde foram dissipados novos 

conhecimentos, ou seja, os envolvidos foram capacitados. Desta forma, vislumbraram uma 

oportunidade de crescimento profissional.  

No nível dos clientes externos a satisfação é facilmente vislumbrada, já que estão 

recebendo uma mão de obra qualificada, com o perfil esperado, e ainda dentro prazo contratado.  

Traçar as melhores estratégias, desenvolver todas as etapas da transformação, envolver 

e gerar comprometimento em todos os níveis da companhia, aplicar e gerir as mudanças foram 

etapas exaustivamente trabalhadas e planejadas.  

Portanto, em um processo de mudança organizacional, os colaboradores são os 

elementos chave das ações a serem adotadas e foi o que ocorreu durante a transformação dos 

processos e procedimentos da área de recrutamento e seleção do Grupo Águia. As pessoas 

foram ouvidas, e comunicadas de todos os passos e interferências.  

Assim, o resultado obtido ficou evidenciado nos números dos resultados demonstrados 

nas Figuras 12 e 13, alinhados a estratégia de crescimento da companhia. 

Pode-se avaliar, portanto, que a solução desenvolvida, em fase inicial de implantação, 

foi bem-sucedida, teve complexidades inerentes à própria solução ou ao processo de 

intervenção em si. 

Trata-se de transformação e inovação replicável ao mercado, as empresas do mesmo 

segmento, ainda, operam a área de recrutamento e seleção dos candidatos de forma passiva e 

não ativa. Obrigando os candidatos a comparecerem nas sedes das mesmas para triagem e 

seleção, sem qualquer filtro e utilização de ferramenta sistêmica de cadastramento prévio. 

Assim, o carácter disruptivo tornou-se evidenciado quando comparado com modelo de negócio 

de outra empresa  (Christensen,  2006), e, ainda, por introduzir um serviço com um novo 

processo e de qualidade diferenciada. 
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8 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

Sabe-se que mudanças demandam planejamento, persistência e interação do grupo 

disposto a aceitar o desafio. Assim, a contribuição efetiva deste trabalho é de não só expor o 

processo pelo qual passou a empresa para atingir as melhorias propostas como também 

demonstrar os efeitos dessa transformação, dos quais os mais visíveis foram o fato de  agregar 

valor à imagem da companhia e a  motivação dos envolvidos no compartilhamento e discussão 

de todas as etapas das alterações a serem implementadas, que trará chance a continuidade das 

estratégias postas em prática até  aqui.  

A possibilidade de debater e compartilhar, com os clientes internos, as carências,  

imperfeições passíveis de melhoria e  necessidades a serem supridas em todo o processo e 

procedimentos da área de recrutamento e seleção, além de gerar engajamento para obter o 

melhor corolário, contribuíram para que a mudança fosse assertiva na busca de melhores 

resultados para os clientes externos, já que almejam uma prestação de serviços com um capital 

humano capacitado e dentro do perfil esperado para a função. 

Ademais, o objetivo da transformação do processo está atrelado à melhoria qualitativa 

do capital humano entregue aos clientes. O primeiro ciclo da mudança teve como propósito o 

aperfeiçoamento no desenvolvimento das etapas do recrutamento e seleção. Deixou de ser 

passivo, com a espera do candidato na sede do Grupo Águia, para apresentação de seu currículo 

sem qualquer triagem, para ativo, candidato recepcionado através do site do Grupo Águia e 

recebido na sede da empresa, somente se tiver o perfil desejado. 

A fotografia anterior, do processo utilizado na área de recrutamento e seleção, causava 

insatisfações, não só de cunho de técnico como também social, pois as pessoas permaneciam, 

durante longos períodos, em filas, e eram expostas a condições climáticas das mais adversas: 

chuva, sol, vento e frio, com a possibilidade de, ao final desta jornada exaustiva, não serem 

aproveitadas, por não possuírem o perfil ou a qualificação necessária para o cargo. 

Atualmente, a empresa depara-se com outra realidade, porque os candidatos somente 

comparecerão à sede do Grupo Águia, após verificarem as vagas existentes, o perfil exigido 

para a vaga, as documentações exigidas, salário e benefícios oferecidos, com agendamento 

prévio para entrevistas e testes mandatórios.  

Assim, as longas filas não acontecem mais na sede do Grupo Águia, fato que também 

contribui muito para a valorização da imagem da companhia perante os candidatos e ante o 

mercado.  Para esses, o fato de não ter que passar por horas de espera fatigantes e infrutíferas, 

faz com que ingressem no Grupo Águia com a visão de uma empresa organizada e preocupada 
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em obter o melhor de seu perfil.  

Já para o mercado, evidencia a transformação e inovação, uma vez que o nicho de 

empresas de prestação de serviços, ainda anda a passos lentos em relação à atração, 

recrutamento e seleção de candidatos. Por isso, acreditam na utilização de filas como a melhor 

metodologia para contratar pessoas. Entretanto, a movimentação do Grupo Águia chamou a 

atenção dos concorrentes, de diversas formas, inclusive com consultas e pedidos de 

“benchmarking”, para conseguirem adotar, em suas companhias, as mesmas técnicas. 

O segundo ciclo possui como foco a melhoria sistêmica. Assim, pretende tornar todo 

o processo digitalizado, iniciado pelo cadastramento, triagem, testes básicos e apresentação de 

documentação necessária. A complexidade da solução, a qual envolve os aspectos 

multifacetados da proposta, demonstrou o quanto essa é cheia de detalhes e interfaces - do fator 

humano ao tecnológico - o envolvimento, convencimento e a credibilidade de todos na 

transformação do processo.  

Sem esses componentes, os objetivos e resultados não seriam atingidos. As mudanças 

culturais precisaram ser assimiladas. Gestores e parceiros, confiantes de que o resultado final 

seria positivo, tiveram que pautar suas ações pela paciência na superação dos obstáculos e 

adequação do projeto inicial ao orçamento disponibilizado pela empresa. Afinal, a tendência 

natural do ser humano é manter o “status quo” diante da transformação, além de preocupar-se 

com o impacto de possíveis custos não orçados pelas mudanças, o que não foi diferente na 

alteração dos processos e procedimentos. A preocupação com os gastos foi outro fator relevante 

durante a análise das propostas. Era preciso substituir o equilíbrio preexistente em relação à 

organização com a prática do processo passivo de atração de candidatos do Grupo Águia pelo 

desafio de alterar a proposta vigente e aprimorar o processo para gerar eficiência a partir de um 

orçamento dentro das reais possibilidades de gastos da empresa. 

Consequentemente, houve necessidade de, por meio do exemplo e constantes 

sugestões, formar um pensar diferente do que, até então, era praticado e adotado no 

recrutamento e seleção da companhia. Entretanto, ao longo de todo o processo, a percepção das 

pessoas sofreu alterações, pois todas as áreas foram envolvidas. A comunicação clara e objetiva 

esclareceu os passos a serem adotados e esta foi a principal ferramenta geradora de 

engajamento. Todos foram estimulados a participar, ativamente, da transformação. Desta 

forma, o sucesso foi fruto do esforço, não só dos envolvidos diretamente, mas também dos 

integrantes das demais áreas da organização.   

A aplicabilidade das práticas - juntamente com o desenvolvimento dos processos e 

procedimentos dos sistemas organizacionais em gestão do capital humano adotados pelo Grupo 
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Águia - tornam o recrutamento, seleção e gestão eficiente e eficaz.  Devido à sua incontestável 

relevância e tornar todo o processo ágil.   Enfatizando, assim, a importância do trabalho de 

equipes criativas e flexíveis para solucionar problemas, ou seja, focadas na melhoria continua 

dos processos e procedimentos adotados. Desta forma, o sistema é replicável no mercado pela 

melhoria do resultado financeiro germinada com a assertividade, celeridade na contratação do 

capital humano. Em consonância com a satisfação dos clientes finais, perante a competência da 

mão de obra entregue.      

 É fato que as opções de melhoria em relação à gestão de pessoas nos processos de 

seleção, promoção, desenvolvimento e retenção de talentos, dentre outros, podem auxiliar a 

empresa e também ser replicáveis no mercado das companhias de prestação de mão de obra, 

desde que tenham credibilidade e aceitem a ruptura com a metodologia passiva - na qual o 

candidato é aguardado fisicamente -  e migrem para a  ativa, em que ocorre a candidatura 

totalmente digitalizada e, assim, obtêm-se ganhos com a assertividade e agilidade. 

A inovação implementada - de transformação no processo da área de recrutamento e 

seleção do Grupo Águia - agregou mudanças significativas não só às técnicas como também à 

tecnologia e software utilizados até então. A inovação tecnológica em pauta pode ser 

classificada como disruptiva, uma vez que gerou novos mercados e modelos de negócios com 

a otimização em todos os processos e procedimentos da área de recrutamento e seleção, através 

de soluções mais eficientes das que existiam até então. Pode-se afirmar que causou ruptura de 

um antigo modelo e alterou as condições da competição do Grupo Águia no mercado que atua, 

por meio do capital humano qualificado e com perfil adequado às necessidades dos clientes. 

Portanto, a mudança de postura trouxe diferenciais competitivos ao Grupo Águia em 

relação à concorrência, ao mercado de serviços no mesmo segmento, que utilizam a 

metodologia de contratação por meio de filas, atitude que resulta num processo lento e sem 

adequação dos candidatos às necessidades e expectativas dos clientes.  

É importante também que os gestores exponham seus objetivos em relação aos fatores 

críticos dos processos de inovação e que, para tal, considerem a realidade interna e externa da 

companhia.  O grande desafio deles está em implementar ou apoiar os processos de inovação 

da companhia, em virtude de que se distinguem das demais empresas do próprio segmento, pelo 

porte, estratégia e tipo de inovação. O estágio de amadurecimento e convencimento deve ser 

vencido por todos, porque a inovação nos processos das companhias, independente do porte. 

Mesmo as com inócuos recursos financeiros, humanos e tecnológicos são importantes 

ferramentas de competitividade. 
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Dessa forma, a transformação da área de recrutamento e seleção do Grupo Águia atraiu 

a atenção da concorrência, mesmo que timidamente, uma vez que também buscam adotar 

melhores práticas e redirecionar os processos e procedimentos para que eliminem as filas de 

candidatos. Por conseguinte, o maior beneficiário, além dos candidatos, são os clientes 

externos, recompensados por uma mão de obra qualificada e adequada, que balizará o mercado 

pela excelência.  

Desse modo, este trabalho não teve como foco circunscrever os processos de inovação 

e sistemas necessários.  Busca, no entanto, trazer a problemática existente na empresa e 

demonstrar a transformação do processo da área de recrutamento e seleção do Grupo Águia. Em 

última instância, houve um melhor entendimento das necessidades dos clientes, da dinâmica da 

inovação, a partir da transformação dos processos e gestão estratégica do capital humano, aliado 

à capacidade de promover habilidade inovadora de forma sustentável, por meio do alinhamento 

sistêmico conectado aos objetivos estratégicos e organizacionais. 

Certamente, a maior benesse, ao longo do processo de transformação e mudança da 

área de recrutamento e seleção do Grupo Águia, foi a instigação da consciência de seu real 

papel como gerador de valor para si, para a comunidade e mercado que opera, ao converter 

todos em vencedores.  

A experiência adquirida com este processo de mudança e a metodologia adotada pelo 

curso, demonstra que a prática e a vivência real somadas as teorias utilizadas, colaboraram para 

a solução do problema na área de recrutamento e seleção do Grupo Águia, de maneira assertiva 

e não hipotética. A aplicação prática de todo o conhecimento adquirido contribuiu, portanto, 

para o aprimoramento da qualificação profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

REFERÊNCIAS 

 

Chiavenato, I. ( 2010) Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 

3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Christensen,  C.M.(2006).  The  Ongoing  Process  of Building  a  Theory  of Disruption. Journal 

of Product Innovation Management,Volume 23, pp. 39-55. 

 

Day, G.S. (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations Journal of Marketing, Vol. 

58, No. 4 pp. 37-52. Recuperado em 08 de setembro de 2018, de 

http://www.vernaallee.com/library.  

 

Drucker, P. (1962). The Practice of Management. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura. 

 

Edvinson, Leif; & Malone, Micheal. (1998). Capital Intelectual. São Paulo: Makron Books. 

 

Higgins, James M. (1995) Innovate or Evaporate - Test and Improve Your Organization I.Q. 

Florida: The New Management Publishing Company. 

 

Hitt, M.; Ireland, R.D., & Hoskisson, R.E. (2011). Administração estratégica: competitividade 

e globalização. São Paulo: Cengage Learning. 

 

Jonash, R. S. & Sommerlatte T. (2001). O valor da inovação: como as empresas mais 

avançadas atingem alto desempenho e lucratividade. (2. ed.) Rio de Janeiro: Campus. 

 

Klein, D. A. (1998). Gestão Estratégica do Capital Intelectual: Recursos para a economia 

baseada em Conhecimento. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora. 

 

Marcondes, R. C.; Miguel, L. A. P.; Franklin, Marcos A. & Perez, G. (2017). Metodologia para 

elaboração de trabalhos práticos e aplicados em administração e contabilidade. São 

Paulo: Mackenzie, CCSA. 

 

Possas, M. (2008). Economia evolucionária neo-Schumpeteriana: elementos para uma 

integração micro-macrodinâmica. Revista de Estudos Avançados, IEA/USP, no prelo.  

 

Priem, R. L. (2007). A consumer perspective on value Academy of Management Review 

Vol. 32, No. 1, pp. 219–235.  

 

Richardson, R. J. (1989). Pesquisa social: métodos e pesquisa. (2. ed.). São Paulo: Atlas.  

 

Rodriguez Y Rodriguez, Martius. (2002). Gestão Empresarial: Organizações que aprendem. 

Rio de Janeiro: Qualitymark Editora Ltda. 

 

Stewart, T. A. (1997). Capital intellectual: a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de 

Janeiro: Editora Campus. 

 

Schieffer, A. (2004) [Entrevista com Verna Alles]. Knowledge Management Research & 

Practice , 2, pp 194-199. Recuperado em 10 de Setembro de 2018, de 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/palgrave.kmrp.8500041. 

 

http://www.vernaallee.com/library.%20Acesso%20em%2008/09/18
https://www.tandfonline.com/toc/tkmr20/current
https://www.tandfonline.com/toc/tkmr20/current


52 

 

Terra, J. C., & Kruglianskas, I. (Orgs.) (2003). Gestão do conhecimento em pequenas e médias 

empresas. Rio de Janeiro: Editora Campus Ltda. 

 

Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (1997). Managing Innovation. Integrating Technological: 

Market and Organizational Change. England: John Wiley & Sons. 

 

Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2008). Gestão da inovação. Porto Alegre: Bookman. 

 

Von Hayek, Friedrich August. (1962). Rules, Perception and Intelligibility. In Friedrich A. 

Hayek. (1967).  

 

Welch, J. & Welch, S. (2005). Paixão por vencer. Rio de Janeiro: Elsevier. 

Wagner Iii, J. A.; Hollenbeck, J. R. Comportamento organizacional: criando vantagem 

competitiva. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

Zeithaml, Valarie A. (1988, July). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-

End Model and Synthesis cf Evidence. Journal of Marketing, 52, pp 2-22. 

 

Christensen,  C.M.(2006).  The  Ongoing  Process  of Building  a  Theory  of Disruption. 

Journal of Product Innovation Management,Volume 23, pp. 39-55. 

 


