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RESUMO 

 

 
O recrutamento interno é um processo aplicado exclusivamente aos 

funcionários de uma organização. Esse método possibilita promovê-los 

ou transferi-los para outras funções mais complexas ou mais 

motivadoras (CHIAVENATO, 2004). A motivação é o procedimento que 

influencia diretamente a vida, o comportamento e as ações dos 

indivíduos dentro de uma empresa. Sendo o mecanismo que justifica, 

explica, estimula, caracteriza e antecipa fatos, é fundamental na 

dinâmica entre as pessoas, influenciando na eficácia das relações 

(CASTRO, ALFREDO Boog ET al,2002). Desse modo o presente artigo 

busca analisar a influência do recrutamento interno na motivação dos 

funcionários em um ambiente organizacional. Foi feita uma pesquisa do 

tipo qualitativa e exploratória. Para tanto foi realizada uma análise 

bibliográfica, na qual possibilitou a obtenção de informações que 

comprovaram que este processo de recrutamento interno tem muito a 

contribuir para a motivação dos colaboradores e beneficiar a entidade. 

Foi realizado também um estudo de caso em uma empresa X, com 

aplicação de questionários para o gestor e também para os 

colaboradores, buscando assim identificar necessidades e vantagens 

decorrentes desse processo motivacional aliado à prática de 



2  

recrutamento interno. Percebe-se por meio do questionário aplicado ao 

gestor e colaboradores que ambos tem uma visão positiva do 

recrutamento interno e acreditam ser um processo capaz de gerar 

motivação aos funcionários, bem como um aliado da organização. 

 
 

 
Palavras-Chave: Recrutamento interno; Processo motivacional; Vantagens. 

 
 
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 
O processo de recrutamento acontece diante das seguintes situações: 

necessidade de ampliação do quadro de funcionários; demissão de 

empregado; morte; aposentadoria; transferência e promoção (PONTELO 

&CRUZ, 2014). Nesse contexto insere-se o recrutamento interno, este ocorre 

dentro das organizações sendo um bom meio de recrutar, pois os indivíduos já 

são conhecidos e a empresa lhes é familiar. Também constitui um 

procedimento bastante econômico e serve para demonstrar que a empresa 

está interessada em promover seus empregados (GIL,2016). 

Com base nesse processo busca-se responder a seguinte problemática: Qual a 

influência do Recrutamento interno na motivação dos funcionários? 

A motivação dos indivíduos tem como objetivo a satisfação de suas 

necessidades básicas tais como: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima 

e de auto realização. Ela é um dos fatores internos que influenciam o 

comportamento das pessoas. É uma força que impulsiona o individuo agir de 

determinada forma. Este impulso pode ser provocado por um estímulo externo, 

vindo do ambiente, e ou pode também ser provocado internamente nos 

processos mentais do indivíduo (Pimenta e Santinello, 2008). 

Diante do exposto, a escolha do tema, recrutamento interno como fator 

motivacional, justifica-se por demonstrar, a importância de selecionar nas 

organizações, profissionais que conheçam a rotina da empresa. O intuito 
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principal é verificar como esse processo pode contribuir na motivação dos 

colaboradores, permitindo-lhes o desenvolvimento pessoal e profissional. 

Percebe-se que em consequência disso, a organização também se beneficiará, 

uma vez que terá uma redução em seus custos, em decorrência do 

aperfeiçoamento dos colaboradores que já estão inseridos no cotidiano. 

Nesse contexto o objetivo geral do presente artigo visa analisar a 

influência do recrutamento interno na motivação dos funcionários. Os objetivos 

específicos consistem em: Levantar junto á bibliografia específica da área, a 

influência do recrutamento interno na motivação dos funcionários; identificar as 

vantagens do recrutamento interno para os colaboradores bem como para a 

organização em decorrência do processo motivacional. Além disso, será 

desenvolvido um estudo de caso em uma empresa X com o intuito de verificar 

se ocorre o processo de recrutamento interno, de que forma os gestores se 

posicionam sobre essa questão, com isso pretende-se analisar a motivação dos 

funcionários e a posição dos mesmos quanto a esse processo na entidade que 

estão inseridos. 

O conteúdo deste artigo será dividido nas seguintes partes em que abordarão 

assuntos relacionados ao processo de recrutamento e motivacional. Dentre 

eles serão abordadas as temáticas de recrutamento, recrutamento externo e 

interno, vantagens e desvantagens do recrutamento interno, motivação, 

motivação interna e externa, bem como a importância da motivação. Contudo 

será realizada uma pesquisa do tipo descritiva. A metodologia utilizada 

constituirá de pesquisas bibliográficas, estudo de caso com aplicação de 

questionários para gestor e colaboradores em que permite identificação do 

processo de recrutamento interno bem como o processo motivacional. 

2. REFERENCIALTEÓRICO 

 

 
2.1 RECRUTAMENTO 

 

 
O recrutamento constitui-se em atrair ou ir á procura de indivíduos que 

possuam qualificações necessárias para o preenchimento dos cargos 

existentes na instituição, ou seja buscar os trabalhadores necessários á 
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empresa. (SILVA, 2007) 

 
Banov (2010, p. 38) enfatiza que o recrutamento tem tido um valor mais 

elevado se comparado com épocas anteriores, em função de um grande 

número de candidatos para ocupação das vagas em aberto, o que faz o 

recrutamento cada vez mais estratégico para encontrar candidatos que 

atendam às necessidades das vagas. 

De acordo com Chiavenato (1999, p.92): 

 

O recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa 
atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar 
cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de 
informação através do qual a organização divulga e oferece ao 
mercado de recursos humanos oportunidades de emprego que 

pretende preencher. 

Chiavenato (2004, p.113) ainda afirma que “Recrutamento é um conjunto 

de atividades desempenhadas para atrair candidatos qualificados para uma 

organização”. 

Para Gil (2016, p.115): 

 

 
Com base na descrição da função, define-se o perfil do 

individuo adequado para preenchê-la A partir daí, cabe 

determinar onde poderão ser encontrados os candidatos 

mais adequados. Passa-se, então, ao recrutamento, que 

consiste num processo que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 

dentro da organização. 

Assim sendo Pontelo & Cruz (2014, p.58) diz que “O recrutamento 

ocorre diante das seguintes situações: necessidade de aumento do quadro de 

funcionários; demissão de empregado; morte; aposentadoria; transferência; 

promoção”. 

Portanto, o recrutamento é um fator essencial para a entidade, que 

busca candidatos no Mercado de Recursos Humanos (MRH) para abastecer 

seu processo seletivo. Do mesmo modo, o recrutamento funciona como um 

processo de concessão: a organização divulga e oferece oportunidades de 
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trabalho ao MRH. (CHIAVENATO,1999). 

 
Para Araújo e Garcia (2006) o recrutamento é o processo de identificação e 

atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para 

posteriormente serem contratados para o emprego. O recrutamento tem a 

função básica de atrair pessoas para suprir às necessidades da organização e 

abastecer o processo de seleção 

O recrutamento de pessoal constitui um processo que visa atrair candidatos 

diretamente nas fontes de recrutamento, sejam elas internas ou externas. As 

características da mão de obra determinarão a escolha das fontes de 

recrutamento (TACHIZAWA, FERREIRA e FORTUNA, 2001). 

O recrutamento interno age sobre os funcionários que já estão dentro da 

organização, enquanto o externo focaliza os concorrentes que estão no MRH, 

ou seja, fora da organização. (Chiavenato, 1999). Assim, em termos de 

aplicação o recrutamento pode ser interno ou externo. 

O recrutamento externo mesmo não sendo o assunto principal deste 

projeto, torna-se necessário apresentar de forma breve, com o intuito de 

distingui-lo do recrutamento interno. 

2.1.1 RECRUTAMENTO EXTERNO E INTERNO 

 

 
Desse modo, o recrutamento externo é apresentado por Chiavenato 

(1999, p.94) da seguinte maneira: 

• Os cargos vagos são preenchidos por candidatos externos 
que são selecionados e ingressam na organização. 

• Os candidatos são recrutados externamente no mercado de 
recursos humanos. 

• Os candidatos são desconhecidos pela organização, e 
precisam ser testados e avaliados pelo processo seletivo. 

• As oportunidades de emprego são oferecidas ao mercado, 
cujos candidatos podem disputá-las. 

 

 

Segundo Pontelo & Cruz (2014, p.60) “É o recrutamento realizado com 

pessoas externas à instituição, ou seja, de fora, não pertencentes, a 

organização”. 
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Entretanto o enfoque deste artigo está voltado para o recrutamento 

interno. Este se torna um processo conveniente para as empresas, uma vez 

que opta por candidatos que já estão inseridos na organização, ou seja, já 

conhecem todo o funcionamento da entidade. Como podemos verificar nas 

ideais de: 

Chiavenato (2004, p.113) diz que “O recrutamento interno atua sobre os 

candidatos que estão trabalhando dentro da organização - isto é, funcionários 

- para “promovê-los ou transferi-los para outras atividades mais complexas ou 

mais motivadoras”. 

Para BOAS; ANDRADE (2009, p. 38): 

 

 
O recrutamento interno é um bom meio de recrutamento, 
pois os indivíduos já são conhecidos e a empresa lhes é 
familiar. Este tipo de recrutamento constitui, ainda, um 
procedimento bastante econômico e serve para 
demonstrar que a empresa está interessada em promover 
seus empregados. Com este tipo de recrutamento o gestor 
obtém informações mais precisas, a possibilidade de 
preparação para a promoção e melhoria do moral e das 
relações internas. (BOAS; ANDRADE, 2009, p. 38). 

 

 
Conforme Gil, (2016, pag.115) “o recrutamento dentro da empresa é um bom 

meio de recrutamento, pois os indivíduos já são conhecidos e a empresa lhes é 

familiar. Também constitui um procedimento bastante econômico e serve para 

demonstrar que a empresa está interessada em promover seus empregados”. 

Desse modo, ressalta-se o quanto o recrutamento interno visa beneficiar os 

colaboradores já inseridos na empresa, garantindo-lhes o crescimento 

profissional, e a chance de aperfeiçoar seus conhecimentos dentro da 

organização, seja por uma promoção ou transferência de cargo. 

De acordo com Chiavenato (1997, p. 219) 

O recrutamento interno baseia-se em dados e informações 
relacionadas com os outros subsistemas, que incluem os 
resultados obtidos pelo candidato interno nos testes de seleção 
realizados quando o mesmo ingressou na organização, das 
avaliações de desempenho e programas de treinamento  de 
que o candidato interno participou, planos de carreira, a fim de 
verificar a trajetória mais adequada ao ocupante do cargo e por 
fim, as condições de promoção do candidato interno, 
analisando-se se o mesmo está “no ponto” de ser promovido e 
se há um substituto preparado para seu lugar 
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Segundo Menezes, (2004, pag.23) “o recrutamento interno funciona como um 

estimulante para os atuais funcionários da organização, pois, os mesmos 

trabalham, sabendo que podem subir de cargo conforme o seu desempenho 

dentro da instituição.” 

De fato, este tipo de recrutamento proporciona o crescimento dos 

colaboradores na entidade, uma vez que passa a desempenhar suas atividades 

com maior satisfação conforme diz Caxito (2008, p.28): 

Muitas empresas possuem em seus quadros pessoas extremamente 
competentes e talentosas. Se a empresa não criar oportunidades 
para que seus empregados cresçam profissionalmente, acabarão por 
se tornar desmotivados e descomprometidos com os resultados 
gerais da organização. Por isso, é de fundamental importância que a 
empresa utilize o recrutamento interno como uma das fontes de 
candidatos dos processos seletivos que se fizerem necessários. 

 
Este mesmo autor ressalta a fim de evitar possíveis descontentamentos 

entre funcionários desprezados na seleção em questão, definir e divulgar a 

todos, igualmente, critérios que serão usados na seleção do candidato. São 

estes: tempo de casa, formação, objetivos alcançados pelos funcionários, 

conhecimentos específicos ligados à função, perfil dos candidatos, estratégia 

da empresa. Dessa forma a possibilidade de que os funcionários não 

escolhidos se sintam injustiçados é mínima. (CAXITO,2008). 

Portanto, é necessário que o processo de recrutamento interno seja bem 

explicito para os funcionários da entidade, afim de não gerar insatisfação 

quanto à vaga a ser ofertada. Neste sentido podemos observar algumas 

vantagens e desvantagens deste tipo de recrutamento, porém é necessário 

frisar que a prioridade do projeto está focada nas vantagens do recrutamento 

interno. 

 

 
2.1.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO RECRUTAMENTO INTERNO 

 

 
Chiavenato (2004, p.114) traz as seguintes desvantagens do recrutamento 

interno: 

1. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e 
expectativas. 
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2. Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual. 
 

3. Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da 
organização. 

4. Ideal para empresas burocráticas e mecanísticas. 
 

5. Mantém e conserva a cultura organizacional existente. 
 

6. Funciona como um sistema fechado de reciclagem continua. 
 

Para Pontelo& Cruz (2014, p.60) “São desvantagens do recrutamento interno 

desmotivação dos não aproveitados; possibilidade de cometer injustiça.” 

Com relação às vantagens do recrutamento interno Chiavenato (2004, 

p.114) diz que: 

1. Aproveita melhor o potencial humano da organização. 

2. Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais 
funcionários. 

 

3. Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à 
organização. 

 

4. Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. 
 

5. Não requer socialização organizacional de novos membros. 
 

6. Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem 
conhecidos. 

 
 

Constitui vantagens do recrutamento interno: custo menor em relação ao 

recrutamento externo; probabilidade de aumentar a motivação e a 

produtividade dos empregados; reconhecimento da capacidade dos 

colaboradores; seleção mais rápida em razão de os participantes serem 

pessoas conhecidas que já atuam na empresa. PONTELO&CRUZ (2014) 

Banov (2010, p.40) esclarece que o recrutamento interno tem como vantagem: 

ser econômico, pelo fato de a divulgação ser feita dentro da própria empresa; 

logo, devido ao fato de os candidatos serem da empresa e encontrar-se 

inserido à cultura organizacional, o processo torna-se mais rápido e aponta 

uma relação positiva entre empregado e empresa. 

Diante do exposto a empresa que prioriza recrutar os funcionários da 

própria entidade garante vários benefícios como, por exemplo, um processo 

mais econômico e, com resultados satisfatórios para ambos os envolvidos, 

colaborador e empresa. 

Portanto, Segundo Pontes (2001, p.99) “as principais vantagens do 
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recrutamento interno consiste em: Valorização dos funcionários; desempenho e 

potencial conhecidos; funcionários adaptados a cultura organizacional; tempo 

de ambientação menor; processo mais rápido e econômico e valorização do 

auto desenvolvimento.” 

Neste sentido Tachizawa (2008, p.218) cita que “As vantagens que o 

recrutamento interno pode trazer se resumem a ganhos do tipo: é mais rápido; 

apresenta maior índice de validade e de segurança; é uma fonte poderosa de 

motivação para os funcionários; capitaliza investimento da organização no 

treinamento/desenvolvimento do pessoal; e desenvolve um sadio espírito de 

competição entre o pessoal.” Esse mesmo autor descreve que o recrutamento 

interno age como uma importante sistemática de ascensão que atende as 

expectativas que as pessoas têm de serem promovidas para assumirem 

maiores responsabilidades. Elas desejam ter chances de aprender e executar 

trabalhos distintos e mais complexos. (TACHIZAWA, 2008). 

Dessa forma percebe-se que além de valorizar os funcionários o 

recrutamento interno, possui como vantagens, uma forma mais rápida na busca 

por candidatos para ocupação de uma vaga na organização, sendo mais 

econômica, não precisando buscar profissionais fora da organização.  Esse 

fator incentiva os colaboradores a desenvolver e aprimorar suas atividades, 

melhorando seu desempenho. 

 
 

 
2.3 MOTIVAÇÃO 

 

 
Passamos neste tópico a discorrer sobre a motivação um fator 

importante para o desempenho de um profissional, que visa instigar o 

funcionário, trazendo-lhe os benefícios necessários para a realização de suas 

atividades diárias. 

Desta maneira (CASTRO, ALFREDO Boog ET al,2002, pag.85) citam 

que a “A motivação, um dos temas mais estudados e debatidos na prática 

organizacional, é a ação ou efeito de motivar, é a geração de causas, motivos, 

sentimentos ou razões para que uma pessoa seja mais feliz e efetiva em suas 

relações.” 
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Sendo assim, a motivação é o procedimento que causa estímulos e 

desperta interesses para a vida dos indivíduos e estimulando comportamentos 

e ações. Sendo o mecanismo que justifica, explica, estimula, caracteriza e 

antecipa fatos, é fundamental na dinâmica entre as pessoas, influenciando na 

eficácia das relações, e apresenta dois grandes vetores: a motivação interna e 

externa. (CASTRO, ALFREDO Boog ETal,2002). 

MAXIMIANO (2005, p. 258) diz que: 
 

O comportamento é sempre motivado por alguma causa 
interna ao próprio indivíduo (motivos internos) ou alguma causa 
externa, do ambiente (motivos externos). Motivação, neste modelo, 
é sinônimo da relação de causa e efeito no comportamento das 
pessoas. Motivação não significa entusiasmo ou disposição 
elevada; significa apenas que todo comportamento sempre tem 
uma causa. 

 
Pode-se dizer que a motivação dos indivíduos tem como objetivo a 

satisfação de suas necessidades básicas tais como: fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e de auto realização. Ela é um dos fatores internos que 

influenciam o comportamento das pessoas. É uma força que impulsiona a 

pessoa agir de determinada forma. Este impulso pode ser provocado por um 

estímulo externo, vindo do ambiente, e ou pode também ser provocado 

internamente nos processos mentais do indivíduo (Pimenta e Santinello, 2008). 

Segundo FERREIRA (2015, p. 15) “As empresas que entendem as situações 

de cada grupo de empregados, que identificam os estímulos que motivam uns 

e não motivam outros, estão mais evoluídas do que as que não o fazem. 

Compreender as diferenças entre as pessoas é ponto primordial para chegar 

ao equilíbrio entre a produtividade e a satisfação”. 

Diante disso a motivação pode ser considerada como um fator interno 

determinante do modo como o indivíduo se comporta. O conceito desmotivação 

vem sendo utilizado com os mais diversos sentidos desse modo torna-se difícil 

definir exatamente tal conceito. (CHIAVENATO,1995). 

É necessário salientar que a motivação pode ser observada de acordo 

com o comportamento do funcionário dentro da empresa. Cada pessoa age de 

maneira diferente, conforme o grau de motivação recebido. Sendo assim a 

motivação pode ser interna ou externa. 

2.3.1 MOTIVAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
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Em relação à motivação interna segundo CASTRO, ALFREDO Boog ET al, 

(2002, pag.86, pag. 87): 

Podemos dizer que a motivação interna é o mecanismo intrínseco que 
“move” o individuo e que mantêm disposto e feliz, permitindo sua 
evolução e senso de desenvolvimento. Esse primeiro vetor é o mais 
importante, pois é a base da realização e da felicidade individual. Por 
mais que um ambiente possa gerar elementos externos de ampliação 
da motivação, o vetor interno é o que efetivamente vai alimentar a 
alma desse individuo e fará com que ele esteja plenamente satisfeito 

com sua vida. 

É fundamental que uma pessoa sinta-se motivada internamente, pois 

isso garante que o mesmo sinta-se realizado, sendo necessário para seu 

desenvolvimento. 

Partindo para a motivação externa, GIL (2002, pag.88) expõe que 

“Caracteriza-se pelo conjunto de valores, missão e visão de determinado 

ambiente que permite relações interpessoais adequadas, feitas dentro de um 

clima que leve á plena realização dos seres humanos que atuam nesse mesmo 

ambiente.” 

Em relação aesse fator CASTRO, ALFREDO Boog ET al, (2004, pag.23) 

diz que “Na motivação externa, os elementos ambientais devem ser capazes 

de gerar estímulos e interesses para a vida das pessoas, criando causas, 

motivos, sentidos ou razões para que o grupo seja mais feliz.” 

Assim verifica-se também o quanto é crucial o processo de motivação 

externa, pois o fator motivacional é ocasionado no ambiente em que o individuo 

está inserido. Desta forma a motivação é importante quando se trata 

individualmente quanto e abordada em equipe. 

2.3.2 IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO 

 

 
O termo motivação pode ser interpretado como um ato pelo qual um 

conjunto de motivos que induz, incentiva, instiga ou provoca algum tipo de ação 

ou comportamento humano. Desse modo, a motivação pode ser entendida 

como uma razão que leva as pessoas a uma determinada ação ou 

comportamento. (Maximiano, 2000) 

Segundo GIL (2006, pag. 201) “O mundo cada vez mais competitivo dos 

negócios exige altos níveis de motivação das pessoas”. Empregados motivados 

para realizar seu trabalho, tanto individualmente como em grupo, tendem a 
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proporcionar melhores resultados”. 

 
Partindo desse principio GIL (2006, pag. 201) afirma também que: 

 

 
As empresas estão valorizando cada vez mais o 

comprometimento das pessoas. Os funcionários comprometidos é 
que vêm sendo convocados para fazer parte das soluções e é 
exatamente neles que as empresas mais tendem a investir. A 
motivação, por sua vez, é a chave do comprometimento. É muito mais 
fácil para as empresas conseguirem pessoas competentes do que 
comprometidas. Por isso, identificar fatores capazes de promover a 
motivação dos empregados e dominar as técnicas adequadas para 
trabalhar com ela vem-se tornado tarefa das mais importantes para os 
gestores. 

 
Assim, para lidar adequadamente com a motivação exige-se, antes de 

qualquer coisa, a identificação de quem encontrar-se motivado e de quem não 

está. Um dos elementos para isso é a observação da conduta, podendo assim 

identificar seu grau de motivação. (GIL, 2006). 

Contudo, a motivação dentro das organizações é um processo que 

requer grande enfoque pelas entidades, ou seja, torna-se importante buscar 

condições que estimulem os funcionários a se desenvolverem, de forma que 

possam estar satisfeitos com suas rotinas diárias consequentemente satisfazer 

seus desejos pessoais. 

 
 

 
3. METODOLOGIA 

 

 
A metodologia utilizada no presente artigo fez-se por meio de 

uma pesquisa qualitativa. Este tipo de abordagem envolve o estudo do uso e a 

coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo de casos; experiência 

pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções 

culturais; textos observacionais/registros de campo; históricos interativos e 

visuais – que descrevem momentos significativos rotineiros e problemáticos na 

vida dos indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla 

variedade de práticas interpretativas interligadas na esperança de sempre 

conseguirem compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. 

(DENZIN; LINCOLN. et al. 2006, p. 17) 

É também uma pesquisa do tipo descritiva. Os estudos 
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descritivos buscam explicitar “as propriedades, as características e os perfis de 

pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se proponha 

analisar”. Em um estudo descritivo o pesquisador escolhe uma série de 

“questões e mede-se ou coleta-se informação sobre cada uma delas, para 

assim (vale a redundância) descrever o que se pesquisa” (SAPIERE, 

COLLADO E LÚCIO, 2006, pag.100). 

O público alvo será constituído por uma amostra de treze 

colaboradores inclusive o gestor da empresa X. Desta forma a execução da 

pesquisa contará com três fases: 

Na primeira fase será realizada uma análise referente à temática pesquisada. A 

pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em 

forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua 

finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o 

material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na 

análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode 

ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica 

(MARCONI E LAKATOS, 1992). 

Logo após, na segunda fase, será realizado um estudo de caso. O instrumento 

de coleta de dados utilizado na presente pesquisa será realizado a partir da 

aplicação de questionário com questões objetivas e abertas destinadas ao 

gestor da entidade e uma amostra de treze colaboradores da empresa X. 

E na última fase será realizada a análise dos dados colhidos e confecção do 

relatório final. 

 
 
 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

 
A pesquisa foi elaborada em uma empresa x comercial mediante a 

aplicação de questionário com questões de múltipla escolha e aberta. Hoje em 

dia a empresa atua no ramo varejista possui 10 lojas na cidade de São João 

Del Rei, Prados e Rio das Mortes tendo uma equipe comprometida e 

capacitada com mais de 120 colaboradores. Ela dispõe de uma ampla 
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estrutura, para melhor atendimento de seus clientes sendo uma importante 

fonte de emprego da região. Para a realização do estudo de caso foi 

selecionada uma das filias contendo treze funcionários, destes oito 

responderam, três não responderam por estarem de férias e dois preferiram 

não se manifestar. O questionário foi aplicado inclusive para o gestor, contendo 

perguntas especificas ao cargo. 

Após a coleta de dados dos entrevistados, verificam-se as seguintes 

opiniões quanto ao questionário. Primeiramente analisando o posicionamento 

do gestor, este acredita que o recrutamento interno pode influenciar na 

motivação de seus colaboradores, por ser uma forma de valorização, uma vez 

que a empresa cria oportunidades para que eles cresçam profissionalmente. 

Diz ser uma entidade que prioriza este tipo de recrutamento em um processo 

de seleção. Com intuito de obter uma melhor visão do gestor foi indagado a 

seguinte problemática: Um funcionário A da empresa mostra-se interessado em 

uma futura vaga ofertada, esta com um cargo acima do atual ocupado pelo 

mesmo colaborador. Este funcionário possui todos os requisitos exigidos para a 

ocupação do cargo. A mesma vaga desperta o interesse de um candidato B, 

este não é funcionário da empresa, mas possui um excelente currículo e se 

enquadra nos requisitos exigidos para o cargo. O gestor optou pelo candidato 

A, pelo fato de conhecer o perfil do profissional, articula ser uma forma de 

aprimorar o capital intelectual do mesmo. O gestor confirma que na posição de 

superior, é possível identificar motivação em seus funcionários, quando estes 

passam por um processo de promoção na organização. Porém ao ser lançada 

a seguinte pergunta: Um determinado funcionário trabalha há cinco anos na 

organização. Tendo sua conduta sempre pautada pela dedicação e 

responsabilidade trazendo resultados efetivos para a empresa. Com o decorrer 

dos anos o mesmo funcionário demonstra-se desmotivado em sua função. Ao 

identificar esse problema, como gestor que medida adotaria? O mesmo 

reconhece que o funcionário é produtivo, tenta identificar os motivos da 

insatisfação, mas na situação não consegue promovê-lo. Esse fator nos leva a 

perceber que é necessário um momento oportuno de fazer uma mudança de 

cargo, mas não elimina a possibilidade de futuramente com o surgimento de 

uma determinada vaga que o mesmo possa ocupá-la. 
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Posteriormente ao questionário atribuído ao  gestor, analisa-se 

oposicionamentodoscolaboradoressobreoprocessoderecrutamentointernorelaci 

onado a motivação em seu ambiente de trabalho. Cinco colaboradores dizem 

ter tido a oportunidade de mudança de cargo ou uma promoção dentro da 

organização em que trabalham atualmente e três disseram não ter. Todos os 

funcionários acreditam que uma mudança de cargo ou uma promoção pode ser 

um fator capaz de gerar motivação. Alguns justificaram ser um meio de mostrar 

outras habilidades ou por terem oportunidade de crescimento, além de revelar- 

que a empresa valoriza e acredita nos seus funcionários. Sete funcionários 

disseram que n o  d e s e n v o l v i m e n t o  de suas funções diárias dentro da 

organização o que mais lhes chama atenção é ser reconhecidos pelo trabalho 

desenvolvido e apenas um acha necessário passar por promoção dentro da 

empresa. Cinco funcionários acreditam que o recrutamento interno pode se um 

meio de oferecer estabilidade dentro da empresa, enquanto três discordam. 

Percebe-se que a prioridade para  os  funcionários em questão é o 

desenvolvimento pessoal e financeiro. Por fim em relação ao graude satisfação 

sete colaboradores articularam realizar atualmente suas atividades dentro da 

empresa motivados e apenas um sente-se muito motivado. 

Mediante a análise do questionário aplicado, a empresa X comercial visa 

o recrutamento interno, por ser uma forma de valorização dos seus 

colaboradores. Quanto aos funcionários observa-se que estes possuem 

oportunidade de mudança de cargo e quando promovidos sentem-se motivados 

por terem a chance de crescimento, sendo este fator uma vantagem essencial 

para a entidade, pois a satisfação dos profissionais proporciona também o 

desenvolvimento daorganização. 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O desenvolvimento do presente artigo possibilitou verificar por meio de uma 

empresa comercial X como o recrutamento interno é reconhecido no ambiente 

organizacional, permitiu também verificar aspectos capazes de despertar a 

motivação dos colaboradores em decorrência desse fator. Assim sendo o 
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objetivo dessa pesquisa constituiu analisar a influência do recrutamento interno 

na motivação dos funcionários, bem como identificar as vantagens desse 

artifício para os colaboradores consequentemente para a organização. 

Com base na aplicação do questionário para gestor certifica-se que a 

empresa tem um posicionamento positivo em relação ao recrutamento interno 

por acreditar ser uma fonte capaz de gerar motivação aos funcionários. 

Segundo o Gestor é um meio que desperta a satisfação, além de provocar o 

desenvolvimento e potencialização do capital intelectual do mesmo. Além do 

mais é uma vantagem para a empresa pelo fato de conhecer o perfil do 

funcionário diante desse processo. 

Podemos observar através de uma situaçãona qual o gestor teve que se 

posicionar mesmo a empresa priorizando o recrutamento interno e fazendo 

deste um motivo de disseminar motivação no ambiente organizacional é 

necessário o momento oportuno para que a mudança de cargo ou promoção 

possa acontecer. 

Paralelamente, com os dados coletados dos colaboradores percebe-se 

que eles ao serem promovidos ou passarem por mudanças de cargo tornam-se 

motivados, considerando-se que suas habilidades serão aprimoradas dispondo 

com isso de oportunidades de crescimento pessoal e financeiro. Diante disso 

foi possível verificar que a organização acredita no potencial dos 

colaboradores, sendo isso um meio de instigar o profissional de modo que se 

sinta motivado. Outro aspecto observado no questionário aplicado aos 

funcionários é o fato de acreditarem que o recrutamento interno pode ser um 

meio de garantir estabilidade na empresa. 

Mediante a realização deste trabalho obtiveram-se respostas satisfatórias 

para o problema de pesquisa proposto. Percebe-se que o recrutamento interno 

pode ser um meio de motivar os funcionários, mas cabe ressaltar que é 

necessária que a entidade possibilite a todos os funcionários a mesma 

oportunidade, pois caso contrário poderá gerar insatisfação e possíveis atritos 

entre os próprios colaboradores. Deste modo mesmo sendo um processo que 

visa beneficiar empregador e empregado compete cuidados ao ser ofertada a 

promoção. 
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Por fim, a pesquisa por meio do estudo de caso permitiu trazer uma visão 

do gestor e do colaborador, que proporcionou resultados de forma sucinta 

, necessária para que a problemática da pesquisa fosse averiguada com 

diferentes concepções em um ambiente em que todos os integrantes da 

organização tivessem um envolvimento, contribuindo para os possíveis resultados 

obtidos. 
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