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RESUMO 
 
 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS EM UMA EMPRESA DE 
TRANSPORTES RODOVIÁRIO NA REGIÃO DO CONE LESTE PAULISTA RESUMO Para que 
possa existir o processo de recrutar e selecionar candidatos, primeiramente é preciso fazer o 
levantamento do perfil adequado do candidato para o preenchimento da vaga em aberto. Cada 
cargo tem suas atividades específicas exigindo dos candidatos algumas habilidades e 
experiências que possam fazer diferença na hora da escolha do recrutador. As falhas no 
processo de escolha e contratação do colaborador culminarão em prejuízos a empresa devido 
aos impactos negativos operacionais e perdas financeiras. Assim, este trabalho pretende 
ampliar os conhecimentos acadêmicos do autor, a respeito do tema abordado, bem como dos 
profissionais de recursos humanos. Esses conhecimentos irão proporcionar mais clareza sobre 
a importância do processo de recrutamento. O objetivo deste estudo é analisar o processo de 
recrutamento e seleção em uma empresa de transporte rodoviário situada na região do Cone 
Leste Paulista e as técnicas utilizadas pela empresa pesquisada na contratação. Iniciou-se o 
estudo com a revisão bibliográfica dos autores que exploraram o tema, obtendo assim 
embasamento para o decorrer do trabalho. Em seguida, foi realizada uma pesquisa exploratória 
associada a um estudo de caso na empresa sob nome fictício ELLO TRANSPORTES LTDA 
para conhecer como é desenvolvido o processo de recrutamento e seleção. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté, sob número de 
parecer 744.124 e data de relatoria em 08/08/2014. Constatou-se que na empresa pesquisada 
o recrutamento pode ser realizado com candidatos externos ou internos, a escolha depende 
muito da demanda da empresa. O processo de recrutar e selecionar candidatos tem custo alto 
para a organização, por isso é necessário ser muito bem elaborado pela área de Recursos 
Humanos. Para que isto ocorra, a empresa investe na capacitação e treinamento de seus 
recrutadores. A pesquisa apontou à importância de realizar um processo de recrutamento bem 
estruturado e aderente a necessidade da organização para evitar problemas futuros, como, por 
exemplo, a rotatividade de pessoal. No entanto, a empresa pesquisada informou que somente 
após a integração do colaborador é possível calcular os custos com o processo de recrutar e 
selecionar candidatos, mas não disponibilizou esta informação para o pesquisador, informou 
apenas que os custos são altos. A pesquisa apontou, ainda, que a empresa encontra 
dificuldade para encontrar profissionais qualificados e, isto, torna o processo moroso e 
aumentando os custos. Conclui-se que ao analisar o processo de recrutamento e seleção da 
empresa ELLO TRANSPORTES LTDA, nota-se que as praticas adotadas por esta organização 
são estruturadas e aderentes às técnicas estudadas na revisão de literatura. Constou-se a 
importância da qualificação dos profissionais de Recursos Humanos que executam esses 
processos, considerando que é imprescindível o conhecimento e domínio dos métodos e 
técnicas adequadas para selecionar cada categoria de candidato. Caso contrário, os resultados 
esperados não serão atingidos. Portanto, é necessário ter um processo de recrutamento e 
seleção robusto, como etapas definidas, mas é imprescindível que os profissionais envolvidos 
neste processo estejam preparados para conduzi-lo. Por fim, o presente estudo proporcionou 
ao autor maior conhecimento sobre a área de conhecimento abordada e do seguimento de 
transporte. Sugere-se que, em trabalhos futuros, este estudo seja continuado por meio de 
novas pesquisas focando o uso das redes sociais para captar e selecionar profissionais. 
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