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1 Introdução 

 

 

UMA PÁGINA SEM USAR AUTORES. 

 

 

 Ressaltando o problema de pesquisa = que é uma pergunta? 

 

 As hipóteses do artigo = Se existir hipóteses colocar aqui. 

 

 Os objetivos: objetivo geral e os objetivos específicos. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

Exemplo citação indireta 

Para Chiavenato (2004), a gestão de pessoas consiste de várias atividades 

integradas, como descrição e análise de cargos, planejamento, recrutamento, 

seleção, orientação e motivação das pessoas, avaliação do desempenho, 

remuneração, treinamento e desenvolvimento, relações sindicais, segurança, saúde 

e bem-estar. As pessoas constituem o mais importante ativo das organizações, pois 

sem pessoas e organizações a gestão de pessoas provavelmente não existiria. 

 

Exemplo de citação direta  

 Segundo Knapik (2008.p. 15), 

 
A área de gestão de pessoas necessita conhecer bem a organização, seu 
ambiente de trabalho, sua crenças, seus valores, sua missão e visão o clima 
de trabalho e a cultura empresarial para que possa gerenciar seus talentos e 
criar uma relação de “ganha-ganha” entre empresa e colaboradores. 

 

Exemplo citação indireta 

Chiavenato (2004, p. 8) complementa “que as pessoas devem ser visualizadas 

como parceiras de negócio. Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, 

habilidades, competências e, sobretudo, são o mais importante aporte para as 

organizações". 

 

2.2 RECRUTAMENTO 

Exemplo de citação curta com menos de três linhas e direta 

 O principal objetivo de um recrutamento bem feito para Camargo (1999. p.19) 

“não é apenas um colocar de um candidato que vai render mais para a empresa. É 

muito mais que isso. Trata-se de preencher uma vaga com o ser humano e toda sua 

complexidade”.  

 Para Boas (2009,cap.3),” o recrutamento ocorre dentro do contexto do mercado 

de trabalho e do mercado de recursos humanos”.  

Para Caxito (2008, p. 17),  
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Recrutar é reunir, convocar, alistar pessoas para um determinado fim. É 
arrebanhar ou reunir elementos para uma comunidade, grupo social, partido 
ou movimentos. A área de recrutamento de uma empresa faz exatamente  
isso: reúne, convoca, alista pessoas para um determinado cargo ou função a 
ser desenvolvida na organização. 

 De acordo com Marras (2001, p.66) “existem alguns acontecimentos que leva 

a empresa acionar um serviço de recrutamento e seleção, são eles: rotatividade (tur-

over); aumento de quadro planejado e aumento de quadro circunstanciais”.   

   

 Para Meirinho e Rodrigues (2014, p. 155), 

 
O recrutamento e seleção é um dos primeiros momentos da relação entre o 
empregador e o futuro colaborador, é aqui que se começa construir uma 
relação que se quer eficaz. Se por um lado o potencial colaborador tem que 
corresponder a parâmetros pré-definidos, por outro lado, a organização de vê 
transmitir uma cultura de bem-estar, e acima de tudo, de rigor e equidade que 
começa por se afirmar muitas vezes no primeiro contato com os candidatos.· 

  

 Exemplo de citação com apud 

 Para Marques (p. 237, apud Chiavenato, 2000, p.197), o recrutamento é um 

conjunto de técnicas e procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente 

qualificados a ocupar cargos dentro das organizações. Trata-se de um sistema de 

informação que visa a divulgação da oferta e da oportunidade  de emprego.Para ser 

eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos suficientes para 

abastecer adequadamente o processo de seleção. Aliás, a função do recrutamento é 

de suprir a seleção de matéria-prima básica (candidatos) para seu funcionamento.  

  

 

2.2.1 Recrutamento interno  

 Outro exemplo de citação. 

 “Recrutamento interno é o preenchimento das vagas por meio da 

promoção ou transferência de funcionários da organização. É a valorização dos 

recursos humanos interno”. (MARQUES, p.238 apud PONTES 2001, p.97) 

 

2.2.2 Recrutamento externo 
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2.2.3. Recrutamento misto 

  

 

2.3 SELEÇÃO DE PESSOAS 

 

2.4 FORMAS DE CONTRATAÇÃO 

Outro exemplo de citação. 

 Seleção de pessoas é uma técnica, classificada por mim como 
indispensável em uma organização, esse momento o entrevistador irá 
identificar as características e perfil do candidato, se ele esta apto ou inapto 
para a função a qual se candidatou. Somente com essa “ferramenta”, é que 
o entrevistador poderá contratar de fato ou de direito. As técnicas de 
recrutamento e seleção de pessoal é fundamental e indispensável em 
qualquer tipo de empresa ou franquias independente do ramo de atividade ou 
porte (Micro, Médio ou grande). (MENEZES, 2014, p.11). 

 

  

2.5 POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

Obs: - Na revisão deve ser usado mais de 20 autores e um total de 60 

autores; - Usar: google boocks e citar como se tivesse tirado um livro da biblioteca. 

 

 

3 Metodologia utilizada na pesquisa 
 

(Colocar os passos para a realização da pesquisa) 
 

Abaixo EXEMPLO de METODOLOGIA 

Para Marconi e Lakatus (2011, p. 253), método consiste em uma série de regras com a 

finalidade de resolver determinado problema ou explicar um fato por meio de hipóteses ou 

teorias que devem ser testadas experimentalmente e podem ser comprovadas ou refutadas. Se 

a hipótese for aprovada nos testes, será considerada uma justificativa adequada aos fatos e aceita 

ou adotada para fins práticos.  

Para Gil (1999, p.42 apud Moresi 2003, p. 8), “a pesquisa tem um caráter pragmático, é 

um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico”. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos. Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução 
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para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é 

realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. 

A metodologia utilizada para realização deste trabalho de pesquisa foi pesquisa 

bibliográfica, que para MARCONI e LAKATUS (2010, p.166) “pesquisa bibliográfica, ou de 

fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, 

desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

etc.”. A pesquisa é qualitativa, que para Moresi (2003, p. 69), a pesquisa qualitativa deve ser 

usada quando você deseja entender detalhadamente porque um indivíduo faz determinada coisa. 

Costuma ser usada para trazer à tona a “lógica de compra, que é a explicação do porque um 

indivíduo compra um produto ou serviço ou produto específico. Essa é a base para identificar 

segmentos de mercado reais ou grupos de pessoas que compram pelos mesmos motivos e 

razões.  

A pesquisa qualitativa é particularmente útil como uma ferramenta para determinar o 

que é importante para os clientes e porque é importante. Esse tipo de pesquisa fornece um 

processo a partir do qual questões-chave são identificadas e perguntas são formuladas, 

descobrindo o que importa para os clientes e por que. Esse tipo de pesquisa também é usado 

para identificar a extensão total de respostas ou opiniões que existem em um mercado ou 

população. A pesquisa qualitativa ajuda a identificar questões e entender porque elas são 

importantes. Com esse objetivo em mente, também é importante trabalhar com uma amostra 

heterogênea de pessoas enquanto se conduz uma pesquisa qualitativa. Foi feita a pesquisa de 

campo que para Moresi (2003, p.9), é a investigação empírica realizada no local onde ocorre 

ou ocorreu o fenômeno ou que dispões de elementos para explicá-lo. A pesquisa de campo visa 

identificar quais as formas que são utilizadas para realizar o processo de recrutamento e seleção, 

de candidatos a uma vaga no mercado de trabalho, métodos e formas de avaliação, as etapas do 

recrutamento e suas principais fontes e identificar o processo de seleção e outros temas 

organizacionais de relevância. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e 

observação, testes e observação participante ou não. A Entrevista que para Marconi e Lakatus 

(2011, p. 280), representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. Trata-se de uma 

conversa oral entre duas pessoas, das quais uma delas é o entrevistador e a outra o entrevistado. 

O papel de ambos pode variar de acordo com o tipo de entrevista. Todas elas tem um objetivo, 

ou seja, a obtenção de informações importantes e de compreender as perspectivas e experiências 

das pessoas entrevistadas. “A entrevista é um encontro entre duas pessoas, afim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional”. (MARKONI e LAKATUS, 2010, p.178). Tipos de entrevista para 
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Marconi e Lakatus (2011, p. 281), ”Há diversos tipos de entrevista, que variam de acordo com 

o propósito do investigador: padronizada ou estruturada - Quando o pesquisador segue um 

roteiro estabelecido, as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas.” 

Segundo Moresi (2003, p.65), as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, 

objetiva, precisa, em linguagem acessível ou usual do informante, para serem entendidas com 

facilidade. A disposição das perguntas precisa seguir uma progressão lógica, para que o 

informante:- seja conduzido a responder pelo interesse despertado, sendo as perguntas atraentes 

e não controvertidas; - seja levado a responder, indo dos itens mais fáceis para os mais 

complexos; - não se defronte prematuramente com informações pessoais; - seja levado 

gradativamente de um quadro de referência a outro – facilitando o entendimento e as respostas. 

As questões foram Semi-abertas: “é a junção de uma pesquisa fechada a uma aberta em 

que, num primeiro momento, o entrevistado responde a uma das opções e depois justifica, 

explica sobre a resposta”. (MORESI, 2003, p.66). 

A entrevista foi realizada pela pesquisadora em sete (7) empresas, começando no dia 

dezoito (18) de Outubro de 2016 até o dia dezessete (17) de Novembro de 2016, primeiramente 

foi aplicada como teste em uma das sete (7) empresas, para verificar possíveis falhas no teor da 

mesma, e depois foi aplicada nas outras seis (6) empresas no ramo de máquinas e implementos 

agrícolas na área urbana da cidade de Dom Pedrito/ RS,usando um formulário com perguntas 

semi-abertas que foi aplicada nas empresas diretamente aos proprietários e aos responsáveis 

pelo setor de Recursos Humanos (RH) das mesmas. 

 “Os métodos e as técnicas a serem empregados na pesquisa científica podem ser 

selecionados desde a proposição do problema, da formulação das hipóteses e da delimitação do 

universo ou da amostra”. (MARCONI e LAKATUS, 2010, p. 147). Para Marconi e Lakatus 

(2010, p. 149), etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e 

das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados previstos. É tarefa cansativa e 

toma, quase sempre, mais tempo do que se espera. Exigem do pesquisador paciência, 

perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo 

anterior. Para Marconi e Lakatus (2010, p. 150), “Após a coleta dos dados, realizado de acordo 

com os procedimentos indicados anteriormente, eles são elaborados e classificados de forma 

sistemática.” Neste trabalho foi feita a seleção e a tabulação dos dados. “Seleção é o exame 

minucioso dos dados e tabulação é à disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior 

facilidade na verificação das inter-relações entre eles.” (MARCONI e LAKATUS, 2010, p. 

150).  
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A Interpretação dos dados que consiste na: “Verificação das relações entre as variáveis 

independentes e dependentes, e da variável interveniente (anterior à dependente e posterior à 

independente), a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno (variável depende).” 

(MARCONI e LAKATUS, 2010, p. 151). 

 Coletado os dados, feita a seleção e a tabulação dos dados foi realizado a 

interpretação e a representação através de tabelas, que será apresentado a seguir, para responder 

as perguntas e dúvidas que foram apresentadas através do problema de pesquisa e objetivos do 

trabalho. 

  

4 Analise dos Resultados 

 

Descrever os resultados obtidos, acrescentar gráficos, quadros, tabelas e percentuais 

 

Modelo de Tabela 

 

Tabela 01- Colaboradores existentes nas empresas pesquisadas 

Nome da Empresa Total de colaboradores de 

cada empresa 

% de colaboradores 

 em relação ao total  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

26 

16 

36 

11 

16 

14 

08 

20,50 

12,59 

28,34 

   8,67 

12,60 

11,00 

 6,30 

 

                TOTAL 127 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo 

  

 

MODELO DE INTERPRETAÇÃO 

Observa-se que a empresa C, por ser de maior porte no Município, possui o maior 

número de colaboradores e seu capital é local, representando 28,34%, e a empresa G o menor 

número de colaboradores por ser de menor porte representando 6,30% do total, e seu capital 

também é local, a empresa F que representa 11% do total possuindo capital local, portanto 

42,85% das empresas entrevistadas seus capitais são locais e o restante 57,15% o capital é de 

fora, isso se deve a grande demanda de máquinas e implementos agrícolas e sua estrutura 

produtiva que molda o mercado atual, o qual esta cada vez esta mais competitivo. 
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Modelo de Tabela 02 

 

Tabela 02 - Método de recrutamento que é utilizado pelas empresas 

Empresa Método de Recrutamento 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Interno 

Misto 

Interno, Externo e Misto 

Misto 

Misto 

Externo 

Misto 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

MODELO DE INTERPRETAÇÃO 

Observa-se na tabela 3 que a forma de recrutamento utilizado em quatro empresas que 

representam 57,14% é misto, para que tenham oportunidade de promover o colaborador interno 

e buscar externamente o colaborador através do deslocamento da vaga, agilizar o 

preenchimento da vaga existente, preencher a vaga existente e ao mesmo tempo trazer novas 

idéias com a contratação de um novo colaborador, uma empresa que representa 14,28% a forma 

de recrutamento é interno, para que talentos internos ocupem as vagas e os colaboradores já 

estão adaptados à cultura organizacional da empresa, uma empresa que representa 14,28% a 

forma de recrutamento é externo sendo que não descarta a possibilidade de utilizar as outras 

formas para valorizar os recursos internos e externos, uma empresa que representa 14,28% 

utiliza todas as formas de recrutamento interno, externo e misto para promover o colaborador, 

ter a possibilidade de uma seleção mais exigente e preencher a vaga existente e ao mesmo tempo 

trazer novas idéias com a contratação de um novo colaborador.  

 
 

5. Considerações Finais 

 

Deves concluir sobre o tema, o problema de pesquisa, a hipótese se houver e os objetivos 

geral e específicos. 

Um artigo deve possuir entre 15 e 25 páginas. 
 

Referências (Exemplo de como fazer referências = Usar apenas como Modelo) 
 
Um linha em branco com espaçamento 1,5 
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