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RESUMO
A pandemia global do COVID-19 criou um ambiente desafiador para a área de Gestão de
Pessoas e impulsionou mudanças significativas no mundo Corporativo. As instituições de saúde
tiveram que lidar com essas mudanças, ao mesmo tempo que, atuavam na linha de frente do
enfrentamento o vírus. A Instituição de saúde pesquisada reforçou a premissa do cuidado
centrado na pessoa, zelando por diretrizes de segurança e saúde de todos os seus pacientes e
colaboradores. Para suportar a demanda de atendimento, foi estruturado um plano de
contingência específico, com aumento de 1.436 profissionais, contratações realizadas em
quinze dias em março de 2020. Considerando a complexidade da situação, foi necessária a
transformação dos processos de Recursos Humanos. O principal objetivo deste estudo foi
investigar o poder da marca empregadora em situações de crise, mediante a utilização da
Abordagem Ágil em atração e seleção em um hospital privado. Os objetivos específicos foram:
i) analisar os impactos da utilização das ferramentas ágeis em atração e seleção de talentos
durante a pandemia do COVID-19; e ii) analisar os impactos do “orgulho em pertencer” para a
fidelização dos colaboradores. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória,
com entrevistas em profundidade. Foram conduzidas sete entrevistas com profissionais
assistenciais que atuaram na linha de frente da pandemia e que, após o período de prazo
determinado no plano de contingência, foram efetivados e mantiveram o vínculo de trabalho
com a Instituição. Foi possível concluir que a rápida capacidade de transformação nos processos
de atração e seleção, as oportunidades de desenvolvimento, e o sentimento de “orgulho em
pertencer” impulsionaram o engajamento, e proporcionaram maior compromisso e desejo de
permanência, gerando impacto positivo para a marca e influenciando o ambiente de trabalho.
Além disso, o estudo mostrou que o avanço na implementação de ferramentas digitais para
conduzir o processo de contratação impulsionou uma quebra de paradigma nos processos de
atração e seleção em hospitais. As instituições de saúde públicas ou privadas poderão
beneficiar–se dos resultados apresentados nesse estudo, seja para a construção de novos
modelos de trabalho utilizando a Abordagem Ágil, seja na definição de estratégias direcionadas
a potencializar ações referente ao posicionamento da marca empregadora.

Palavras chave: Marca empregadora, recursos humanos, atração e seleção, Abordagem Ágil,
COVID-19

ABSTRACT
The global covid-19 pandemic created a challenging environment in the People Management
area and boosted meaningful changes to the corporate world. Health institutions had to deal
with these changes, at the same time that, acted in the front line confronting the virus.
The health institution that was researched reinforced the premise of person’s centered care,
looking after security guidelines and the health of all its patients and employees. To support the
demand of attendance, a specific contingency plan was structured, with the rise of 1.436
professionals, hirings realized in fifteen days in march of 2020. Considering the situation's
complexity, a transformation process on human resources was necessary.
The main objective of this study was to investigate the power of the employer brand in a crisis
situation, through the use of Agile Approach on recruitment and selection at a private hospital.
Specific objectives were i) analyze the impacts caused by the use of agile methods to recruit
and select talents during the covid-19 pandemic; and ii) analyze the impacts of "pride in
belonging" to the employees fidelity. For that, it was realized qualitative exploratory research,
with deep interviews. Seven interviews were conducted with assistential professionals that
worked on the front line of the pandemic and that, after the determined time period on the
contingency plan, were hired and kept the employment relationship with the institution.
It was possible to conclude that a fast capacity of transformation on the process of recruitment
and selection, the development opportunity, and the feeling of "pride in belonging" boosted the
engagement, and provided a better commitment and the desire of permanency, generating
positive
impact
to
the
brand
and
influencing
the
workspace.
Besides that, the study showed that implementing digital features to conduct the process of
hiring boosted a rupture of paradigm on the process of recruitment and selection at hospitals.
Public or private health institutions can benefit from the results shown in this study, to the
construction of new business models utilizing Agile Approach or to the definition of strategies
directed to potentialize actions referred to the positioning of the employing brand.

Keywords: Employer Branding, human resources, recruitment and selection, Agile Approach,
COVID-19
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1.

INTRODUÇÃO

Em um contexto altamente competitivo, onde as organizações cada vez mais buscam
inovações, o desafio tem sido manter sua competitividade frente às rápidas mudanças e à
alta exigência dos clientes e colaboradores.
A área de Gestão de Pessoas das organizações tem demonstrado preocupação em investir
no desenvolvimento de competências que proporcionem flexibilidade e rapidez nas
respostas. Segundo Legge (2005), as mudanças no mercado têm feito com que os
profissionais assumam papéis cada vez mais estratégicos, cuja gestão precisa estar
alinhada e suportada pelo planejamento estratégico do negócio.
Esse contexto tem gerado reflexões e questionamentos quanto ao preparo da área de
Gestão de Pessoas para desenvolver estratégias efetivas que atraiam profissionais com as
habilidades necessárias para enfrentar o mundo atual, caracterizado pela chamada VUCA
(Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade). Isso também tem despertado
discussões sobre a utilização das estratégias de marketing e da marca empregadora para
fomentar a atração de profissionais apropriados, bem como para disseminar boas práticas
que permitam uma melhor experiência do colaborador.
Nesse sentido, é importante destacar que a escassez de qualificação profissional face à
crescente demanda tem gerado um competitivo mercado profissional, onde não se trata
de apenas atrair os melhores profissionais do mercado, mas sim os mais adequados à
estratégia da organização.
Assim como a atração de talentos está alinhada ao fortalecimento da imagem institucional
das organizações, as estratégias de employer branding são diretrizes e ferramentas
importantes para a atração e seleção. De acordo com Dutra (2002), os profissionais
buscam organizações que lhes agreguem valor e que estejam alinhadas ao seu propósito
e expectativas pessoais e profissionais. Ou seja, os profissionais estão à procura de
significado, o que muda a sua relação com o trabalho, em um contexto onde eles estão
atentos ao mercado e abertos a novas oportunidades (GUIMARÃES, 2012).
Portanto, repensar a estratégia de atração e seleção de talentos passa por uma
transformação, e o investimento em ações para potencializar o posicionamento da marca
empregadora pode ser um caminho interessante. Outra possibilidade a ser explorada é a
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adoção da Abordagem Ágil nas etapas do processo seletivo, combinada com a avaliação
de habilidades e uma revisão das percepções e expectativas preexistentes. Essa
abordagem ajuda a focar em habilidades e parcerias para criar soluções que permitam às
equipes concentrarem esforços nas áreas prioritárias e na previsão da demanda essencial
- fatores que podem afetar o desempenho da organização.
O ano de 2020 foi influenciado pela pandemia global do COVID-19, que criou um
ambiente particularmente desafiador para a Gestão de Pessoas. A área teve que se esforçar
para lidar com a complexidade das situações e apoiar a força de trabalho no esforço para
se adaptar e lidar com as mudanças radicais que ocorreram no contexto social e das
políticas de trabalho.
Consequentemente, à medida que as organizações continuam a adaptar suas práticas em
face do COVID-19, será fundamental compreender como essas mudanças sem
precedentes estão influenciando a experiência dos colaboradores, e mensurar seus
impactos nas práticas de trabalho, no bem-estar, e na gestão de pessoas em contextos
específicos. É provável que muitas mudanças sejam comuns ao contexto de diferentes
países, mas também deve-se esperar, dadas as diferenças de cada cultura, que haverá
nuances localizadas.
Em janeiro de 2020, a Instituição de saúde pesquisada para a elaboração do presente
trabalho compôs um Gabinete de Crise com diferentes representantes, com o objetivo de
acompanhar a situação apresentada na China e países Europeus e determinar ações frente
à ocorrência de casos no Brasil. Desde a declaração da Pandemia do Novo Coronavírus,
a Instituição reforçou a premissa do cuidado centrado na pessoa, zelando por diretrizes
de segurança e saúde de todos os seus pacientes e colaboradores.
Foram estabelecidas frentes de trabalho para monitorar e aplicar ações ágeis à medida que
o cenário se alterava, mobilizando todos os recursos e estruturas necessários. Uma das
frentes de trabalho foi idealizada com o foco em Pessoas (colaboradores e dependentes).
Essa frente contou com a organização de nove grupos de trabalho, que atuaram de forma
integrada e focada nas necessidades para garantir agilidade nessa transição, além de
simplificação e ganhos no processo decisório.
Um dos grupos de trabalho estruturado foi o de Ampliação de Equipes. Para suportar a
demanda de atendimento, foi dimensionado um aumento inicial do quadro atual de
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colaboradores, com 1.436 novas contratações; por esse motivo, a Instituição entrou em
contato com os conceitos de métodos ágeis, associando-os à marca empregadora.
A razão para a condução do presente estudo é propor uma reflexão sobre as práticas
utilizadas para a atração de profissionais e o quanto é possível ampliar essa perspectiva
com a utilização de diferentes tecnologias. A escolha do foco na marca empregadora e na
Abordagem Ágil para transformação do modelo de processo seletivo vem do fato de ser
uma estratégia que impacta o propósito da organização, além de questões relativas à
atração de profissionais. Além disso, a área de Atração e Seleção vivenciou, no momento
da pandemia, a complexidade e a necessidade de transformar todo o processo de seleção,
passando do modelo tradicional e presencial para um modelo ágil, virtual e competitivo.
Com isso, surgiu a necessidade de estar mais bem preparada e dispor de ferramentas
efetivas no novo contexto.
Dessa forma, optou-se por investigar a que ponto os candidatos percebem o impacto da
marca empregadora e quanto acreditam na possibilidade da aplicação dessa estratégia,
aliada à adoção da Abordagem Ágil na área de Atração e Seleção de profissionais. Em
outras palavras, este estudo tem como problema de pesquisa investigar: Como a marca
empregadora, em combinação com a Abordagem Ágil, pode impactar a capacidade de
escolha dos melhores candidatos?
O principal objetivo do estudo é investigar o poder da marca empregadora em situações
de crise, mediante a utilização da Abordagem Ágil em atração e seleção em um hospital
privado. Os objetivos específicos são: i) analisar os impactos da utilização das
ferramentas ágeis em atração e seleção de talentos durante a pandemia COVID-19; e ii)
analisar os impactos do “orgulho de pertencer” para a fidelização dos colaboradores.
Nesse sentido, este estudo visa contribuir com novas ideias para um tópico atual da área
de atração de talentos. Além disso, o foco desta dissertação é relatar o resultado da jornada
vivida pela autora durante o cenário pandêmico, que estimulou uma transformação
pessoal e profissional.
A pesquisa pretende responder às seguintes questões:
•

Qual é a influência da marca empregadora para a atração e seleção de profissionais
no contexto da pandemia do COVID-19?
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•

Como a Abordagem Ágil influenciou a configuração do processo de atração e
seleção durante a pandemia do COVID-19?

Como método, foi desenvolvido um estudo de caso único em um hospital particular da
cidade de São Paulo, que pode ser considerado representativo do fenômeno por ter feito
a contratação de 1.436 profissionais no mês de março de 2020, utilizando processo
seletivo digital conduzido por meio da Abordagem Ágil.
O trabalho está dividido em cinco capítulos, conforme ilustra a Figura 1.
Esta introdução é considerada a primeira parte; a segunda detalha o referencial teórico
sobre employer branding, identidade e imagem organizacional, employee value
proposition, atração e seleção, cultura organizacional e Abordagem Ágil. Na terceira
parte justifica-se a realização de um estudo qualitativo, com detalhamento das estratégias
metodológicas que levaram à resposta do problema de pesquisa. A quarta parte apresenta
os resultados obtidos nas entrevistas e na análise desse conteúdo. O trabalho se encerra
com as referências bibliográficas utilizadas e os apêndices, contendo o roteiro de
entrevistas e a transcrição delas.
Figura 1 – Estrutura do trabalho

Fonte: Autora (2020).
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O conceito de Employer Branding
O conceito de employer branding, traduzido neste estudo como marca empregadora,
ancora-se na suposição de que a área de Recursos Humanos é capaz de gerar valor para a
empresa e alavancar o seu desempenho (BACKHAUS; TIKOO, 2004), ou seja, os
colaboradores passaram a ser uma fonte de vantagem competitiva (BISWAS; SUAR,
2013).
As recessões econômicas, a forte transformação tecnológica e a globalização dos últimos
anos deixaram cada vez mais evidente a necessidade de a área de Gestão de Pessoas ter
uma estratégia de marketing de marca empregadora para atrair bons profissionais,
comunicar princípios e valores, e fidelizar os colaboradores (PRIYADARSHI, 2011).
Assim, o foco do employer branding foi ajustado e passou a ter uma atuação mais voltada
ao incremento dos níveis de engajamento dos colaboradores (MARTIN; GOLLAN;
GRIGG, 2011). Nesse contexto, a prática de employer branding foi associada a
ferramentas de marketing e comunicação, surgindo pela primeira vez na literatura na
década de 90 em consequência da "war for talent" - guerra por talentos (MOSLEY, 2007).
Ambler e Barrow (1996) propuseram a primeira definição, descrevendo a prática como
sendo o pacote de benefícios funcionais e econômicos da organização, cujo papel
principal é fornecer instrumentos e ferramentas para simplificar a gestão com foco em
aumento da produtividade, melhoria do recrutamento, retenção e engajamento de todos
os colaboradores. Estudiosos e publicações sobre o tema ressaltam, na definição proposta
por Ambler e Barrow (1996), que é essencial reconhecer o compromisso dos indivíduos
com a organização, bem como proporcionar um ambiente que apoie a sua
intelectualidade, mediante a troca de conhecimento (RAMBALL, apud KING; GRACE,
2007).
Já Minchington e Estis (2009), Backhaus e Tikoo (2004) e Sullivan (2009) definem a
marca empregadora como a imagem organizacional na visão dos colaboradores e do
mercado externo à organização, ou seja, algo que demonstra o quanto a organização se
diferencia de seus concorrentes.
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Sullivan (2004) propõe que o employer branding seja uma estratégia de longo prazo,
focada em gerir as percepções dos colaboradores atuais e potenciais, bem como de outros
públicos interessados (stakeholders), em relação à essência da organização enquanto
empregadora. Isso abarca o sistema de valores, políticas e comportamentos necessários
para a atração e fidelização de pessoas e clientes. Nesse sentido, o interesse inicial da área
de Recursos Humanos pelo employer branding justifica-se por ser um dos muitos fatores
de reputação que agregam vantagem competitiva (AMBLER; BARROW, 1996), e que
deve estar associado ao conceito de EVP (Employee Value Proposition).
EVP (Employee Value Proposition) é parte integrante do processo de gestão da marca
empregadora, na medida em que define porque um determinado candidato aceitaria uma
dada proposta de trabalho, baseando-se no equilíbrio entre as recompensas e os benefícios
recebidos pelos empregados em troca do desempenho em sua atividade laboral.
Assim, a partir dessa breve introdução, que enfatiza o importante papel do employer
branding, a contextualização do assunto irá explorar o relacionamento entre os elementos
essenciais da marca empregadora e sua relação com a atração e fidelização de
colaboradores.
2.1.2 Características e Dimensões do Employer Branding
Moroko e Uncles (2008) descrevem as principais características do employer branding,
apresentando uma proposta de valor que é compartilhada com os clientes e colaboradores
e reconhecida como relevante pelo seu público-alvo. Entre essas características, os
autores (op. cit., 2008) incluem a habilidade da organização de proporcionar de fato
aquilo que é prometido, ou seja, aliar a experiência com o discurso do contrato
psicológico (no que tange aos direitos e deveres das partes envolvidas), bem como a
apropriação não intencional dos valores da marca da organização como provedora de
produtos e/ou serviços.
Tais características podem ser representadas pela Identidade e Imagem Organizacional e
pela EVP (Employee Value Preposition), que reforçam a relação e as experiências que
cada profissional tem com a organização. Backhaus (2004) afirma que os indivíduos se
sentem atraídos por organizações que percebem como reconhecidas e prestigiadas, pois
percebem que, com essa aproximação, ganham credibilidade e prestígio em suas relações
pessoais.
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A partir da análise dos conceitos descritos até aqui, deduz-se que a construção de uma
marca empregadora não é um processo sequencial. Há a intersecção de três pontos
fundamentais: visão, cultura e imagem, as quais devem ser analisadas simultaneamente.
Além disso, as marcas organizacionais exigem maior precisão, pois o ciclo de vida de um
emprego, muitas vezes, é maior que o de muitos produtos (HATCH; SCULTZ, 2001).
Porém, pouco se fala sobre a natureza complexa da correlação dos componentes do
employer branding com os colaboradores e a marca organizacional. Backhaus e Tikoo
(2004) enfatizam que, embora o conceito de marca empregadora tenha recebido muita
atenção, o fundamento teórico subjacente não foi totalmente desenvolvido no campo
acadêmico.
As abordagens sobre o tema têm enfatizado a comunicação bidirecional por meio da
interatividade, e a ideia de que a comunicação antes, durante e depois dos processos de
seleção pode construir ou destruir relações entre colaborador e organização. Assim sendo,
o foco para área de Recursos Humanos em sua função de atração e seleção passou a ser
pautado pelo relacionamento com os candidatos e colaboradores (DUNCAN;
MORIARTY, 1998).
Para Jorgensen (2005), o elemento-chave do modelo de escolha do empregador envolve
a dimensão do employer branding aplicado pela organização, o qual deve estar refletido
nas estratégias de atração e seleção, pois estas representam o esforço da organização em
promover, tanto interna quanto externamente, uma visão clara do que a torna uma
empregadora diferente e desejável.
No presente estudo, a abordagem das dimensões apoia-se nas definições e
contextualizações de Shimp e Madden (1988, apud CARROLL; AHUVIA, 2006) e de
Ambler e Barrow (1996), que estudaram o termo employer branding e sugeriram a
existência de três dimensões:
a) Funcional - pressupondo as atividades relacionadas ao desenvolvimento do
colaborador;
b) Psicológica - englobando aspectos do reconhecimento e estado de
“pertencimento”, traduzido como o orgulho em pertencer.
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c) Econômica - representada pelos aspectos de recompensa pactuados no contrato
de trabalho.
As representações organizacionais estão relacionadas aos aspectos da cultura e à forma
de operar assumida pelos colaboradores; elas podem ser tendencialmente transitórias e
mutáveis. Assim, Ewing et al. (2002) afirmam que o desafio para a gestão das dimensões
da marca empregadora é ser reconhecida no mercado de trabalho, visto que esse
reconhecimento reduz eventuais riscos psicológicos, o que é importante para atrair,
motivar e reter atuais e potenciais colaboradores (CONFERENCE BOARD, 2001).
Considerando o conjunto de características socioemocionais, econômicas e de
desenvolvimento apontadas, que se correlacionam aos conceitos de marca, é possível
identificar que o colaborador busca expressar-se por meio da marca (AAKER, 1997).
Assim, a atratividade da marca pode ser definida em função dos benefícios que um
potencial empregado acredita que obterá, caso venha a trabalhar na organização.
Dessa forma, de acordo com Backhaus e Tikoo (2004), a organização deve desenvolver
um conceito envolto no valor que tem a oferecer aos seus colaboradores e potenciais
colaboradores, tendo consistência entre o que é ofertado e o que é executado na prática.
Cada organização declara aos colaboradores qual é o significado da marca e como ela se
relaciona com os objetivos pessoais. Nessa comunicação, são ressaltados os fatores
racionais, que podem ser exemplificados pela relação que o colaborador tem com a
organização em termos de suporte, ferramentas e recursos disponíveis para executar as
atividades (AAKER, 1997). Esse tipo de envolvimento é fundamental, pois permite que
o trabalhador entenda sua contribuição para o sucesso do empreendimento e enxergue
claramente seu papel dentro da empresa.
A relação com a marca pode influenciar o orgulho em pertencer e o engajamento dos
colaboradores, que por sua vez podem influenciar o compromisso com a empresa e a
vontade de superar limites e aumentar a produtividade. Assim, Backhaus e Tikoo (2004)
afirmam que os benefícios emocionais da marca influenciam o desejo de manter a relação
com a organização; isso, na prática, baseia-se no pressuposto de que o capital humano
traz valor à empresa e, por meio do investimento habilidoso desse capital, o desempenho
da empresa pode ser aprimorado.
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2.1.3 Identidade e Imagem Organizacional
O conceito e a aplicabilidade da identidade organizacional podem ser entendidos como:
“O concentrado de informação que integra os sentidos que orientam as realizações
simbólicas das organizações, promovendo a harmonização entre os públicos internos
e externos” (RUÃO, 2001, p. 3).

As primeiras citações de identidade organizacional sugiram de um trabalho realizado por
Albert e Whetten, em 1985, nos Estados Unidos, que resumiram esse conceito em três
aspectos: “o que é percebido pelos seus membros como essencial; o que a torna distinta
das demais organizações; e o que é percebido pelos seus colaboradores como a
caraterística que mantém e desenvolve a relação entre o presente e o passado da
organização” (ALBERT; WHETTEN, 1985 apud RUÃO, 2001, p.4).
Para Hatch e Schultz (2009), a identidade ganha vida por meio da interação dos esforços
da organização com o seu público; ela pode ser representada a partir de elementos básicos
como o nome e o logotipo da organização. No contexto atual, a identidade é o que fará
com que as empresas se afirmem distintivamente em relação à concorrência, dessa forma
reforçando sua reputação e a fidelização dos colaboradores e consumidores (RUÃO,
2001).
Considerando as definições apontadas pelos autores, conclui-se que a identidade
organizacional se refere ao que os profissionais e clientes percebem, sentem e pensam
sobre a organização. Ela pode ser usada para fins de atração e fidelização de profissionais;
nesse ponto, ela se diferencia do reconhecimento, que está associado à marca
organizacional.
Os benefícios funcionais do employer branding descrevem elementos do emprego que
são desejáveis, associados a questões contratuais, salário, benefícios e subsídios. Já os
benefícios simbólicos relacionam-se com o prestígio e a aprovação social que os
colaboradores esperam desfrutar ao trabalhar para a organização. Sendo assim, as
identidades emanam de fontes internas e externas à organização (BALMER; GREYSER,
2002).
Desse modo, torna-se relevante citar a identidade organizacional percebida, ou seja, a
percepção da imagem pelos membros e a imagem externa interpretada, representada pela
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percepção e avaliação que os colaboradores e clientes têm da organização (DUTTON;
DUKERICH; HARQUAIL, 1994; LIEVENS; HOYE; ANSEEL, 2007). Dutton et al.
(1994) afirmam que a identidade organizacional percebida é aquilo que os colaboradores
veem como diferenciador na sua organização, enquanto local para trabalhar. Por sua vez,
a imagem externa interpretada relaciona-se com as inferências que os outros têm sobre a
organização, sendo fundamental para os membros, pois estas representam a melhor
avaliação das características que os outros lhes atribuem devido a seu pertencimento à
organização (DUTTON; DUKERICH; HARQUAIL, 1994; LIEVENS; HOYE;
ANSEEL, 2007).
Ou seja, é relevante estudar a identidade e imagem organizacional em conjunto, uma vez
que as organizações desejam, particularmente, atrair profissionais graças a uma imagem
atrativa enquanto empregadora - além de garantir consistência na forma como é percebida
pelos colaboradores (LIEVENS et al., 2007).
Sendo assim, o resultado direto da identidade da marca empregadora associa-se à imagem
organizacional, a qual passa a contribuir significativamente para a atração de
profissionais. Os primeiros estudos na área (TOM, 1971, apud BACKHAUS, 2004)
indicam que os candidatos se sentem atraídos por empregadores, cujas imagens são
similares à sua própria imagem.
A imagem organizacional é construída a partir de comunicações visuais e verbais
planejadas que a apoiam e influenciam a percepção da organização no mercado de
trabalho. A área de Recursos Humanos (especialmente a área de Atração e Seleção)
participa da construção da imagem organizacional ao apoiar os processos de
disseminação, monitoramento, controle e estabelecimento da imagem e identidade
organizacional (SHARMA; SHARMA; SHARMA, 2013), uma vez que é responsável por
transmitir, por meio do processo seletivo, os valores e a forma de operar da organização.
Porém, nas definições de Lievens e Slaughter (2016), a imagem organizacional não
advém apenas dos valores e forma de operar transmitidos no processo seletivo, mas
também dos resultados financeiros, impacto social, produtos e serviços. Esses fatores são
relevantes para a composição da imagem da empresa como empregadora, pois estão
intimamente ligados ao desenvolvimento dos colaboradores e clientes.
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De acordo com Dowling (2002), a imagem organizacional está ancorada na percepção
interna e externa que os colaboradores possuem da organização, considerando o conjunto
de crenças e sentimentos que devem, ou pretendem ser, evocados pelos stakeholders. Ou
seja, baseia-se num conjunto de ações que um indivíduo associa à organização. Pois,
segundo Gateou et al. (1993), a percepção ou imagem de uma organização é um
prognosticador significativo das decisões de futuros candidatos quando estão à procura
de emprego.
Sendo assim, a imagem organizacional é um conceito intimamente ligado ao employer
branding, e deve retratar a identidade da organização, assim permitindo a criação de uma
reputação organizacional atrativa.
A Figura 2 apresenta o processo de construção da reputação organizacional e a relação
entre os vários elementos que contribuem para o sucesso do employer branding: a cultura
organizacional, a identidade e a imagem, as quais formam a reputação organizacional.
Esta consiste em associações de fatores e elementos que um empregador/organização
reproduz para os colaboradores e potenciais novos colaboradores, os quais podem ser
representadas por símbolos (BACKAUS; TIKOO, 2004). Cabe ressaltar que a área de
Recrutamento e Seleção atua como comunicador e disseminador da cultura
organizacional.
Os pontos da Figura 2 foram reforçados por Sullivan (2004) quando afirma que: “para a
imagem e o employer branding organizacional serem bem sucedidos, devem-se
considerar elementos como: estabelecer uma cultura de partilha e melhoria contínua;
obter reconhecimento externo; tornar a organização uma referência em seus produtos e
serviços; e manter um equilíbrio entre produtividade e práticas de gestão, tornando os
colaboradores conscientes quanto à cultura organizacional”.
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Figura 2 – Processo de construção da reputação organizacional

2.1.4 Employee Value Proposition
Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde a informação está cada dia
mais disponível, os profissionais tornam-se mais críticos em relação às organizações para
as quais trabalham ou desejam trabalhar. Houve uma inversão: atualmente, não são mais
as organizações que escolhem seus profissionais, mas sim os profissionais que escolhem
as empresas nas quais querem atuar. Daí a importância de construir a imagem de uma
marca empregadora consistente e atraente.
Ao buscar uma vaga de emprego, os profissionais tendem a avaliar pontos como: Quais
são as expectativas de carreira? Qual é a estratégia da organização? Qual é o propósito
organizacional? Eles buscam identificar se a organização estabelece uma conexão
emocional e racional com sua proposta de vida, bem como entender o que a torna uma
empregadora excepcional e competitiva. A resposta às questões citadas acima é conhecida
como Employee Value Proposition (EVP) da organização. Em essência, o EVP é o
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exclusivo conjunto de ofertas de um empregador que são consideradas valiosas para os
melhores talentos.
O conceito de Employee Value Proposition (EVP), quando traduzido para o português,
significa ‘proposta de valor ao empregado’. É parte fundamental na construção da
estratégia de marca empregadora, pois significa a entrega que a empresa faz aos seus
clientes e colaboradores, e está associada à gestão da marca.
O conceito de Branding, ou gerenciamento de marca, foi criado em 1931 pela Procter &
Gamble; continua sendo válido no momento atual, de acordo com a citação a seguir:
“Branding integrado é a promessa que você cumpre. No centro da estratégia da
empresa devem estar suas promessas. A empresa mantém sua promessa ao
entender suas marcas e agindo de acordo com elas em todas as ações que toma.
Essa promessa é cumprida por pessoas em todos os níveis da empresa – do CEO
ao nível operacional – para que o branding seja muito mais do que uma estratégia
de comunicação ou um conjunto de mensagens. Ele toca a estrutura organizacional
da empresa – a forma como ela toma decisões, seu direcionamento estratégico, sua
cultura corporativa e forma como ela se relaciona com clientes. Quando a
promessa da marca é vivida pelas pessoas de forma integrada por meio de
produtos, serviços, comunicação e cultura, ela cria relacionamentos únicos”
(LEPLA; PARKER, 2002, p. 2).

De acordo com a definição acima, a organização da marca empregadora inicia-se com a
definição do EVP (Employee Value Proposition), cujo ponto focal é a identificação da
forma como esse valor deve ser transmitido aos colaboradores, em todos os pontos de
contato que permeiam a sua jornada com a organização.
Porém, cabe ressaltar que, tanto no branding para os empregados quanto no branding para
o consumidor, a consistência é fundamental. A promessa da marca deve ser estruturada
de acordo com o ciclo de relacionamento que permeia todos os processos, desde a atração
até o desligamento.
Sendo assim, o EVP é como uma declaração da empresa para seus colaboradores, na qual
ficam registrados quais serão os recebimentos - físicos e psicológicos - dos contratos de
trabalho, recebimentos esses que são pactuados no momento do recrutamento e seleção.
Trata-se do conjunto de atributos que expressam a experiência e determinam o grau de
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comprometimento e engajamento dos colaboradores com a organização (BROWN, 2012;
HILL; TANDE, 2006; ULRICH, 2005).
Considerando-se as definições do EVP, é fácil perceber que ele pode contribuir,
positivamente ou não, para a percepção interna ou externa dos colaboradores. Portanto,
os profissionais de recursos humanos desempenham um papel importante como
facilitador entre diversas áreas da organização, de forma a garantir que as experiências
dos funcionários e clientes estejam integradas. Dessa forma, é possível considerar que o
EVP também pode expressar a cultura da organização (MARTIN; HETRICK, 2006a;
2006b) e ser a razão central da marca do empregador.
Estudos realizados por Heger (2007) evidenciam que a satisfação do empregado está
vinculada ao EVP com base em fatores culturais, bem como no apego emocional e
intelectual que o colaborador tem com seu ambiente de trabalho. Isso possibilita a
identificação de fatores racionais e emocionais na composição do engajamento
organizacional.
O envolvimento racional permite o entendimento de como o trabalho dos colaboradores
contribui para o sucesso da organização, fornecendo uma visão clara da relação entre seus
papéis e os objetivos organizacionais. Já os fatores emocionais, em contraponto aos
racionais, destacam a sensação de inspiração e realização por fazer parte da organização
ou por realizar um trabalho, possibilitando que os colaboradores recomendem a sua
organização como um bom lugar para trabalhar.
Fazendo uma síntese dos conceitos e da importância do EVP, é possível identificar que
sua aplicação em processos de seleção ou de trabalho potencializa o engajamento, que,
por sua vez, impacta a percepção dos colaboradores, os quais se tomam intelectualmente
estimulados e emocionalmente inspirados.
Considerando as condições mercadológicas atuais, investir no EVP e no capital humano
da organização é fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade das estratégias
organizacionais. Um capital intelectual preparado e engajado é uma das maiores
vantagens competitivas e de sustentação do negócio no mercado de trabalho.
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2.1.5 Gestão do Employer Branding.
Considerando as definições acima, a marca empregadora tem seus valores diretamente
associados aos da organização, ou seja, um propósito que traduz as ambições e os
objetivos corporativos em algo de valor para os colaboradores (BARROW; MOSLEY,
2005; OLINS, 2003). Esse valor pode ser representado por três componentes: valor da
marca empregadora; fidelidade à marca; e o poder de atração e retenção de talentos
(colaboradores).
Primeiro, de acordo com Ambler e Barrow (1996, p. 188), “o valor da marca empregadora
é um ativo intangível relacionado com a associação e conhecimento da marca
empregadora entre atuais e potenciais colaboradores”. Esse ativo necessita de um
processo de gestão contínuo e estruturado.
Uma marca corretamente gerida tem em conta o seu público alvo, bem como os valores
e o posicionamento estabelecidos pela marca organizacional. Segundo Barrow e Mosley
(2005), a arte de posicionar a marca empregadora é um passo altamente importante para
a proposta central da mesma; deve explorar os componentes institucionais, tendo como
público alvo colaboradores, futuros colaboradores e clientes. A Figura 3 demonstra os
pontos mencionados.
Figura 3 – Proposta central e específicas do Employer Branding
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A segmentação e gestão do employer branding ocorre por meio de fatores demográficos,
psicográficos, sociodemográficos e de propósito pessoal. Essa segmentação foi estudada
por Moroko e Uncles (2009), que concluíram que esses fatores podem ser utilizados para
segmentar a marca empregadora de forma sinérgica e benéfica, junto com a identidade,
personalidade e posicionamento a nível estratégico da marca, para incorporar e alavancar
o employer branding na organização. A Figura 4 demonstra a estruturação do processo
de gestão da marca empregadora.
Figura 4 – Alavanca Estratégica do Employer Branding

Esse tipo de estruturação e questionamento permite um mapeamento eficaz do
posicionamento da marca empregadora, pois as pessoas adaptam e alteram as suas
aspirações de desenvolvimento e necessidades individuais - algo que a marca
empregadora precisa conhecer para crescer. Sendo assim, o primeiro objetivo do
employer branding é manter a clareza, consistência e continuidade da marca, e,
subsequentemente, introduzir mudanças sutis para propiciar o seu desenvolvimento,
alargamento e revigoramento (BARROW; MOSLEY, 2005).
A confiança é fundamental para o sucesso do employer branding interno (ou externo).
Estabelecer confiança entre empregado e empregador depende diretamente da cultura,
reputação e relações organizacionais. Gerir o employer branding é, basicamente, gerir os
sentimentos dos colaboradores em relação à organização (AMBLER; BARROW,1996).
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Além disso, para ter sucesso o employer branding necessita de equipes multifuncionais
ou, pelo menos, de pontos de vistas multifuncionais. Isso divide a proposta central da
marca empregadora em dois segmentos: o primeiro refere-se às políticas organizacionais;
o segundo, ao contexto local e às práticas. Esses segmentos abarcam doze dimensões, que
podem ser identificadas na Figura 5.
Figura 5 – Doze dimensões da proposta central da marca empregadora

Conforme a Figura 5, a gestão do employer branding contempla o processo pelo qual
conceitos de marca, marketing, comunicação e recursos humanos são interligados de
forma robusta e contínua (MARTIN; GOLLAN; GRIGG, 2011), para que não seja
percebido apenas como uma campanha, mas sim como uma representação da
organização. Isso permite a mensuração de aspectos tangíveis e intangíveis a partir da
imagem e identidade organizacional (EDWARDS, 2010).
Essa medição baseia-se, em grande parte, nos sentimentos dos colaboradores quanto ao
engajamento, motivação e satisfação, perceptíveis nos resultados dos indicadores de
gestão de pessoas. Tais indicadores podem fazer parte de um programa guarda-chuva que
englobe práticas e políticas como atividades de atração, integração e retenção,
treinamento e desenvolvimento dos colaboradores (BACKHAUS; TIKOO, 2004;
EDWARDS, 2010).
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Portanto, é importante que o programa ou as ações para a gestão da marca estejam
integrados à estratégia institucional, tendo como princípio único o cliente e o colaborador,
garantindo o contrato psicológico que ambos terão com a organização. Este contrato pode
ser definido como opinião, desempenho, satisfação no trabalho e confiança na
organização.
2.2. Trabalho e Carreira
Uma das imagens mentais associadas a uma organização é a de pessoas trabalhando em
seus postos de trabalho, cada uma ocupando a sua vaga, desempenhando seu cargo,
recebendo seu salário, e trabalhando em prol de alcançar sucesso em sua carreira. Porém,
esse conceito tem sido descontruído na literatura atual. Os movimentos socioeconômicos,
geográficos e políticos têm contribuído drasticamente para essa mudança, exigindo que o
ambiente organizacional contemporâneo flexibilize o modelo de atuação no trabalho e,
principalmente, oferte carreiras lineares.
O novo modelo de trabalho e as ofertas de teletrabalho vêm excluindo o conceito de
carreira tradicional, que considerava os colaboradores estáveis graças à estrutura
hierárquica, ao crescimento verticalizado com direitos trabalhistas e à projeção de um
futuro por meio de vínculos duradouros (BALASSIANO et al., 2004).
Para Dutra (2010) e Balassiano et al. (2004), o modelo atual cria uma relação de
interdependência entre carreira e organização, na qual a organização proporciona ao
colaborador acesso ao desenvolvimento e ao reconhecimento profissional.
Os modelos atuais, em contraponto ao tradicional, caracterizam-se pela horizontalidade,
descontinuidade e instabilidade do trabalho (BALASSIANO et al., 2004). Um crescente
número de profissionais tem buscado novas perspectivas de carreira, valorizando cada
vez mais propósito, autonomia, flexibilidade e qualidade de vida.
(...) o principal objetivo de uma carreira é o sucesso psicológico do indivíduo,
um sentimento de orgulho e realização pessoal por alcançar seus objetivos de
vida, felicidade familiar, paz interior, dentre outros, em contraposição à
perspectiva tradicional de sucesso que buscava a escalada dos níveis
hierárquicos em uma organização (HALL, 1996 apud BALASSIANO et al.,
2004, p. 103).
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O fomento de discussões sobre as novas formas de carreira e trabalho presentes no
contexto organizacional tem contribuído para o entendimento e alinhamento das
expectativas entre profissionais e organização.
Para Dutra, (2010), a dedicação temporal e geográfica também se torna relativa,
impactando diretamente nos processos de atração e seleção de pessoal. As técnicas
formais têm sido revisitadas e o modelo tradicional está incorporando tecnologias que
favorecem a agilidade e a conectividade com os profissionais.

2.3. História, Conceitos e Definições de Atração e Seleção
O conceito de recrutamento iniciou sua história e moldou sua taxonomia a partir da
Revolução Industrial. Seu surgimento, porém, associa-se ao ambiente militar, com a ideia
de buscar e alistar novos soldados em meados do século XVII (ROTHMANN et al.,
2009).
Com o sistema fordista e a especialização taylorista (GIL, 2001; ZANELLI, 2004),
recrutamento e seleção ganharam força. Taylor preconizava que o trabalho deveria ser
racionalizado e sugeria processos voltados para aptidões e habilidades específicas, além
de disciplina e engajamento no trabalho, para gerar agilidade e adequação à tarefa
executada. Isso contribuiu para a construção de um perfil funcional que seria encarado
pelos empresários como extensões das máquinas industriais (TAYLOR, 1990; FAISSAL
et al., 2005).
Diante desse quadro, recrutar pessoas constituía uma atividade complexa, que, ao longo
dos anos, incorporou movimentos e correntes. Passou-se, então, a considerar aspectos
subjetivos e comportamentais, tais como motivação, liderança, comunicação e a
satisfação no ambiente de trabalho (ZANELLI, 2004; GIL, 2001). Nos dias atuais,
testemunha-se a valorização dos aspectos tecnológicos e científicos, alinhados à
inteligência artificial, para realizar os processos de atração e seleção. Ou seja, esses
processos têm recebido novas energias, que provocam mudanças constantes e minimizam
os esforços na contratação de pessoal. Assim, novas variáveis tendem a ser acomodadas
e ajustadas; a organização passa a ser percebida sob diferentes ângulos e propósitos, com

23

ênfase em um processo dinâmico em sistema aberto (GIL, 2001; ROTHMANN;
COOPER, 2009).
Esse modelo dinâmico e multifacetado exige que os profissionais de Recursos Humanos
possuam flexibilidade e adaptabilidade, conduzam processos de seleção mais complexos,
apoiados por técnicas para a identificação das competências essenciais para a organização
(BANOV, 2010). O mercado atual exige que os profissionais compreendam qual o reflexo
do seu trabalho em todas as etapas envolvidas.
Para Faissal et al. (2005), as mudanças nos processos de trabalho exigem conviver com
paradoxos e requerem, tanto do candidato quanto do selecionador, características como
visão sistêmica, flexibilidade e maturidade profissional.
No mercado de trabalho atual, o recrutamento dispõe de ferramentas e meios para atrair
um maior número de candidatos potencialmente capazes e qualificados para ocupar a
vaga em questão (BANOV, 2010; TOLEDO; MILONE, 1983 apud PONTES, 2008).

2.4 Cultura Organizacional como instrumento de Atração e Seleção
A profunda mudança no cenário de Gestão de Pessoas tem transformado os paradigmas
da cultura organizacional, principalmente no que tange à gestão da nova geração - a
chamada geração “Y”. Esta tem exigido das organizações uma revisão e consequente
alteração dos modelos, a fim de conectar o propósito pessoal com o propósito
organizacional. Com isso, há uma conexão da marca empregadora com a cultura, artefatos
e mitos da organização predominantes nos processos de acolhimento, capacitação, saúde,
bem-estar e desenvolvimento organizacional.
Esse novo contexto impacta diretamente nas ações de atração e seleção, pois há
necessidade de adaptar os modelos e, principalmente, de identificar o alinhamento
cultural dos candidatos com a organização. Nesse sentido, é necessário entender os
conceitos de cultura organizacional e sua relação com a área de Atração e Seleção.
O conceito de cultura organizacional surgiu na década de 50, a partir das definições de
Jacques (1951, apud LEITE-DA-SILVA, 2006), que contextualizou a “cultura da
organização” como um conjunto de atitudes, pensamentos e ideias que seriam absorvidas
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e compartilhadas pelos profissionais que a integram, ou por aqueles que estão em
processo de entrada na organização.
Algumas décadas depois, o conceito de cultura organizacional foi ratificado por Schein
(1985), que sugere a cultura organizacional como um “conjunto de pressupostos básicos
criado, descoberto ou desenvolvido por um grupo” com o objetivo de lidar com
problemáticas situacionais, de integração interna ou de adaptação.
A partir da contextualização acima, nota-se que existe uma variedade cultural nas
organizações, primordialmente associada a hábitos e comportamentos. Assim, Oliveira e
Silva (2006) definem a cultura organizacional como “um sistema de crenças e valores,
que é desenvolvido internamente e guia o comportamento de seus integrantes, sejam estes
colaboradores ou prestadores de serviço”.
Nesse contexto, Srour (1998) argumenta que a cultura é aprendida, transmitida e
compartilhada. Ela exprime a identidade da organização e sua relação com o meio na qual
está inserida, distinguindo as diferentes coletividades. Tal argumentação é de
fundamental importância para a promoção da marca empregadora e a relação que esta
exerce com os futuros colaboradores da organização.
Para os autores acima referenciados, a cultura é expressa, proclamada e experienciada por
meio dos artefatos, valores e comportamento dos colaboradores. Assim, é possível
realizar uma leitura da cultura organizacional como sendo o jeito de pensar e agir dos
seus membros, que transpassa os diferentes níveis e gerações organizacionais.
Para Schein, (1985), os aspectos culturais que permeiam os artefatos, valores e
comportamentos podem ser expressos em layout, padrões de atendimento, vestimentas e
comportamentos observáveis, coletados por meio de análise documental ou interações
com colaboradores estratégicos. Entende-se como estratégicos aqueles colaboradores que
ocupam posições de liderança, ou que cumpriram uma longa jornada na organização.
É importante ressaltar, que no processo de identificação e construção da cultura, não
existe igualdade, e sim uma diversidade cultural. Assumir a complexidade e a diversidade
de conceitos sobre a cultura é perceber a heterogeneidade, bem como vislumbrar que as
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organizações são como um organismo vivo e dinâmico, passível de gerenciamento.
(HOFSTEDE; BOND, 1988; HOFSTEDE, 1983; FONSECA, 1999; CANÇADO;
TANURE, 2005).
Motta e Caldas (1997, p. 25) definem a variação cultural da seguinte forma:
“A variação cultural refere-se, primordialmente, aos hábitos e comportamento
de um grupo ou sociedade para outros. Entretanto, é relativamente recente o
estudo das formas que essas diferenças assumem no mundo do trabalho. Não
faz muito tempo, todos acreditavam que regras gerais se aplicavam a todas as
situações de administração, trabalho e organização, independentemente dos
contextos em que eram encontradas.”

Considerando o contexto explorado e as definições dos diferentes autores, cultura não
deve ser percebida como um aspecto imutável, ou mesmo uma variável, mas sim como
uma ferramenta para o planejamento, condução e execução da área de Atração e Seleção
(SCHEIN, 1985), pois proporciona a compreensão das ambiguidades e contradições.
Nesse sentido, a diversidade cultural fundamenta a relação da cultura com a globalização
econômica e de mercados, expandindo a possibilidade de trabalhar com equipes
heterogêneas em termos de nacionalidades, etnias, hábitos e valores.
Ter a cultura como uma etapa ou ferramenta estratégica de seleção é uma oportunidade
de ampliar o olhar sobre o óbvio e explorar assuntos abstratos e subjetivos, tornando os
processos de atração e seleção fluidos, dinâmicos e contínuos.
2.5 Abordagem Ágil em Atração e Seleção
Em tempos em que a tecnologia tem predominado no contexto profissional, prever as
condições operacionais tornou-se possível graças ao apoio de novas ferramentas e da
inteligência artificial, que conseguem cada vez mais prover previsibilidade e agilidade
ao mercado de trabalho.

Estudos sobre gestão de pessoas têm indicado que a área passa por uma fase de transição,
saindo de uma atuação predominantemente operacional para modelos mais orgânicos,
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flexíveis, centrados na jornada e experiência do colaborador (FISCHER, 1998;
FISCHER, 2002; FISCHER; ALBUQUERQUE, 2001; LACOMBE; TONELLI, 2000).
Para acompanhar a movimentação e transformação tecnológica que as organizações vêm
sofrendo, novos modelos de desenvolvimento e condução de projetos estão sendo
implantados, especialmente na área de Recursos Humanos. Os métodos tradicionais estão
sendo substituídos por práticas e metodologias ágeis para atingir melhores resultados
(SILVA et al., 2014).
Os métodos tradicionais de trabalho, nos quais os requerimentos do projeto eram
antecipados e planejados a fim de evitar custos adicionais e retrabalhos, estão sendo
substituídos por modelos que permitem medição contínua, identificação de erros,
redesenho do processo, além de metas e rotas que devem ser seguidas considerando os
imprevistos e mudanças que podem afetar a estratégia da organização (COCKBURN,
2001).
Agilidade tem sido uma busca incansável, tanto pelas organizações quanto pelos
consumidores. Isso vem transformando os modelos de trabalho, tornando-os cada vez
mais simples e intuitivos, principalmente no que tange à escolha de mão de obra. No
entanto, a agilidade não é um conceito único de Recursos Humanos ou de Recrutamento
e Seleção. Sua definição na literatura tradicional apareceu em 1991 e, desde então, o
termo vem sendo amplamente utilizado em diversos seguimentos (CONBOY, 2009).
Para Highsmith e Cockburn (2001), a definição de agilidade está relacionada diretamente
ao poder de criação e de resposta aos fatores de mudança, e pressupõe o reconhecimento
de que as pessoas, mais que a criatividade, são o fator primordial para o sucesso de um
projeto.
A Abordagem Ágil passou a fazer parte dos processos de atração e seleção, apoiada pela
marca empregadora, inteligência artificial e processos online. Essa abordagem vem
reduzindo custos e apresentando resposta satisfatória a constantes mudanças
organizacionais (DINGSØYR et al., 2012).
Conboy e Fitzgerald (2004) afirmam que não existe uma definição universalmente aceita
para a metodologia ágil. Porém, a forma mais abrangente para contextualizá-la é: “A
disponibilização contínua de um método de desenvolvimento de sistemas de informação
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que apoia, cria ou aprende com as mudanças de forma rápida e intrínseca, gerando valor
percebido ao cliente (economia, qualidade e simplicidade) por meio de componentes
coletivos e relacionais” (CONBOY, 2009)
Portanto, muitos autores afirmam que as metodologias ágeis funcionam de forma
eficiente a partir de bons sistemas e processos. Porém, independente do processo a ser
utilizado, o sucesso está no componente humano (COCKBURN, 2007). Agilidade ou
métodos ágeis não são apenas uma resposta às modificações que ocorrem ao longo do
projeto, mas englobam atitudes, comportamentos e comunicação entre os membros, a fim
de proporcionar interatividade com o cliente, flexibilizando as ações do projeto.
Assim, a abordagem ágil pode ser definida como métodos de desenvolvimento
incremental, que normalmente resultam em pequenas novas versões dos processos de
trabalho ou projetos em curto espaço de tempo, sob a aprovação do cliente. Esses
métodos permitem minimizar as margens de erro ao final do projeto, e promovem a
personalização dos sistemas operacionais dentro ou fora da organização, graças ao
comprometimento das partes envolvidas (SOMMERVILLE, 2011).
O movimento sendo implementado pela área de Recursos Humanos contempla um
conjunto de práticas ancorado em valores e princípios descritos no Manifesto Ágil. O
manifesto tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de projetos e sistemas
priorizando o indivíduo, ao lado de processos e ferramentas que permitam flexibilidade e
agregação de valor nas entregas; pois, mais importante que o processo em si, é o resultado
concreto e a melhoria contínua do trabalho em equipe (BECK et al., 2001).
Assim, pode-se dizer que a era digital está reformulando a maneira pela qual a
organização recruta, seleciona e desenvolve as habilidades de seus colaboradores. Com
o apoio de soluções digitais, tecnologias digitais e I.A. (Inteligência Artificial), a
organização tem conquistado engajamento e impactado a experiência de seus
colaboradores, dando oportunidade para um novo modelo de gestão de carreira
(DELOITTE, 2016).
Cabe ressaltar que os métodos ágeis foram criados e desenvolvidos na área de T.I.
(Tecnologia da Informação). São considerados uma filosofia que busca reunir e aplicar
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práticas eficazes para potencializar equipes e entregas de alta qualidade - fundamentais
em qualquer área de uma organização, em especial a de Recursos Humanos.
Portanto, em 2001 foi criado e oficializado o documento Manifesto Ágil, o qual traz
orientações sobre a criação de software e projetos com base em Metodologias Agile, ou
metodologias ágeis. Porém, percebeu-se que muitas dessas ideias poderiam ser
aproveitadas e adaptadas em outras demandas que não a elaboração de ferramentas
tecnológicas. Assim, essa metodologia começou a ser pensada dentro dos parâmetros
da área de Recursos Humanos, a fim de aperfeiçoar a gestão e melhor atender às
necessidades dos colaboradores e da organização.
Um exemplo da aplicação dessa abordagem está na transformação da área de Atração e
Seleção, que passou a trabalhar utilizando o recurso da Inteligência Artificial para
identificar candidatos e formar bancos de talentos. Isso significou passar de um modelo
passivo, no qual se aguardava a demanda, para um modelo ativo, que busca antecipar-se
ao processo de seleção.
Porém, é importante sinalizar que o sucesso da abordagem ágil em Recursos Humanos
está intimamente ligado a dois fatores: a cultura organizacional e as atividades de
desenvolvimento e treinamento. A cultura organizacional tem papel fundamental, pois é
por meio dela que os colaboradores têm consciência da importância de criar um ambiente
colaborativo, descentralizado, e de constante aprendizado. Quanto às práticas de
treinamento e desenvolvimento, têm um papel crucial na disponibilização das
metodologias e no incentivo para que os profissionais possam adaptá-las ao ambiente
onde serão inseridas. É por isso que uma cultura de compartilhamento e comunicação
aberta e eficiente se torna vital para o sucesso da implantação.
A cultura da inovação, com foco na eficiência e rapidez, já é uma realidade. Por isso, é
de extrema importância que o profissional de Recursos Humanos esteja em constante
aprendizado e busque por novas ferramentas e processos.
2.5.1 Manifesto Ágil
A Abordagem Ágil, introduzida no contexto do trabalho nos últimos anos, tem
proporcionado ganhos significativos em produtividade e redução de custos, ao permitir
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às organizações introduzir produtos no mercado com mais rapidez e níveis elevados de
satisfação. Isso vem popularizando os métodos ágeis ao redor do mundo.
O Manifesto Ágil é uma declaração de valores e princípios essenciais, criados em
fevereiro de 2001 por um grupo notável de 17 desenvolvedores insatisfeitos com os
modelos de software clássicos, e que já praticavam modelos como XP,
DSDM, SCRUM, FDD (SBROCCO, 2012).
A partir da troca de experiências, teorias e práticas referentes ao desenvolvimento de
software, criou-se um modelo de condução de projetos para ser utilizado por diferentes
tipos de equipe. Esse modelo prioriza uma equipe de nível padrão, formada por 1 ou 2
integrantes com maior experiência, alguns de nível médio e outros com pouca
experiência (COCKBURN, 2007).
O Manifesto Ágil aborda valores que todos os profissionais envolvidos acordaram em
seguir e disseminar. Dentre seus principais aspectos, o documento desenvolvido conta
com 4 valores e 12 princípios. Assim, cada um dos métodos ágeis busca oferecer um
conjunto de boas práticas e atividades para serem utilizados durante o desenvolvimento
de projetos. A redefinição de prioridades e requisitos passa a ser contínua e integra a
ideia principal, para que o projeto possa se adaptar às mudanças que venham a ocorrer.
A principal declaração do Manifesto Ágil baseia-se nos quatro valores descritos abaixo:
“Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software,
fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Por
meio deste trabalho, passamos a valorizar:
1. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas;
2. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente;
3. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos;
4. Responder a mudanças, mais que seguir um plano.” (AGILE
MANIFESTO, 2020).
Além dos valores mencionados acima, o Manifesto Ágil declara doze princípios, criados
pela Agile Alliance, que são listados a seguir
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1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega contínua e
acelerada de software com valor agregado;
2. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, ainda que mais adiante no processo
de desenvolvimento. Processos ágeis extraem vantagens das mudanças,
visando à vantagem competitiva para o cliente;
3. Entregar frequentemente software funcionando, em poucas semanas ou
poucos meses, com preferência à menor escala de tempo;
4. Profissionais da empresa e desenvolvedores devem trabalhar juntos,
diariamente, durante todo o projeto;
5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e
o suporte necessários e confie neles para fazer o trabalho;
6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma
equipe de desenvolvimento é por meio de conversas face a face;
7. Software funcionando é a principal medida de progresso;
8. Os

processos

ágeis

promovem

desenvolvimento

sustentável.

Os

patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um
ritmo constante, indefinidamente;
9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade;
10. Simplicidade é essencial;
11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes autoorganizáveis;
12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, e
então refina e ajusta seu comportamento de acordo. (AGILE MANIFESTO,
2013).
Desde o final de 2001, quando surgiu a Agile Alliance com o objetivo de promover
conhecimento e discussões sobre vários modelos apoiados na aproximação do cliente com
o processo organizacional, o uso da agilidade no contexto profissional tem permitido a
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aproximação entre áreas por meio de modelos denominados ágeis, tais como SCRUM,
KANBAN e XP, entre outros. Esses modelos passaram a ser incorporados nas práticas de
Recursos Humanos, especificamente na área de Atração e Seleção.
Nesse contexto, a abordagem demanda um processo de atração e seleção baseado em:
simplicidade, comunicação, feedback e coragem. Assim, a utilização do modelo ágil
permite entregas contínuas e sem sobrecarrega de trabalho para o time, permitindo
visualizar o que precisa ser feito, limitar a quantidade de trabalho em progresso e melhorar
o fluxo de trabalho entregue (MCLAUGHLIN, 2017).
3. ABORDAGEM METODOLÓGICA
As ações de pesquisa podem ser descritas como um mergulho na percepção do outro, feito
a partir de teorias estabelecidas - conhecimento produzido no passado que pode ser revisto
e atualizado a fim de produzir um novo conhecimento. Para Minayo (2000), pesquisa
pode ser percebida na mesma linha que conhecimento, sendo:
“conhecimento de que nos servimos no processo de investigação, como um sistema
organizado de proposições que orientam a obtenção de dados e a análise dos mesmos,
e de conceitos, que veiculam seu sentido” (MINAYO, 2000, p. 19).

Para produzir conhecimento e contribuir com os estudos já existentes, o presente trabalho
configurou-se como uma pesquisa qualitativa exploratória baseada em um estudo de caso
único, representativo do fenômeno estudado. Quanto aos meios de investigação, uma
revisão da literatura possibilitou a construção de um referencial teórico sobre assuntos
relacionados ao tema em questão. Além disso, foi feita uma pesquisa de campo com a
coleta de dados primários por meio de entrevistas semiestruturadas e em profundidade.
Segundo Yin (2005), o fator mais importante das pesquisas qualitativas está associado
aos seguintes pontos: tipo de questão da pesquisa; foco nos dados históricos; e relatos
contemporâneos que envolvem a pesquisa.
A Figura 6 ilustra, no percurso metodológico, as etapas percorridas ao longo da pesquisa
de campo: o tipo de pesquisa escolhida, o método de coleta de dados e o método de análise
dos dados.
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Figura 6 - Percurso metodológico

Fonte: Autora (2020).
3.1 Abordagem da pesquisa
A abordagem de pesquisa escolhida foi do tipo qualitativa.
Segundo Richardson (1999), a pesquisa qualitativa não emprega métodos estatísticos
como base do processo de análise do problema, não tendo o objetivo de numerar ou medir
unidades e categorias homogêneas. O que caracteriza a pesquisa qualitativa é o fato de
ela ser multimetodológica quanto ao foco, uma vez que envolve uma abordagem
interpretativa e naturalística em relação ao fato estudado. O pesquisador analisa as coisas
no seu “setting natural”, interpretando os fenômenos a partir dos significados que as
pessoas lhes trazem (DEZIN; LINCOLN, 1994).
Cabe ainda enumerar as três características fundamentais dos estudos qualitativos: visão
holística, abordagem intuitiva e investigação naturalística (PATTON, 1980). A visão
holística permite a compreensão do significado de um fenômeno a partir das interrelações
que emergem do contexto em que tal fenômeno está inserido. Na abordagem intuitiva, o
pesquisador deve partir de observações livres a fim de compreender as múltiplas

33

correlações entre as dimensões de categorias que surgem dos dados, sem fazer suposições
a priori. Por fim, na investigação naturalística a intervenção do pesquisador no contexto
observado deve ser mínima, sem qualquer tipo de manipulação do ambiente onde ocorre
o fenômeno estudado.
Para o trabalho poder ser classificado como qualitativo quanto aos procedimentos de
coleta (RAUPP; BEUREN, 2003), é necessário não adotar um instrumental estatístico
como base do processo de coleta e análise do problema.
Por fim, a pesquisa qualitativa consiste em “uma interrogação direta das pessoas, cujo
comportamento se deseja conhecer” (GIL, 2007). Entre as vantagens de sua aplicação
estão: o conhecimento mais imediato da realidade; baixo custo; e rapidez de execução.
3.2 Tipo de pesquisa
Optou-se por um estudo de caso do tipo exploratório, a fim de obter um maior
entendimento da temática proposta e proporcionar uma visão geral da mesma, orientando
a delimitação da pesquisa e seus objetivos. A natureza descritiva desse trabalho dá-se por
meio da coleta sistemática de dados, registrando, analisando, classificando e
interpretando os fenômenos observados, garantindo a sua relação com as referências da
literatura e desconsiderando a percepção do pesquisador.
Para Gil (2007), a pesquisa exploratória proporciona aproximação e familiaridade com o
problema explorado. Na maioria das vezes, assume a condição de pesquisa bibliográfica
ou de estudo de caso a partir de levantamento bibliográfico, entrevistas e análises de
elementos diversos.
Para complementar o estudo exploratório, optou-se por uma pesquisa descritiva. Essa
opção visou a descrever, classificar e interpretar o objeto estudado, utilizando técnicas
mais sistematizadas e rigorosas, em busca da identificação de fatores que determinem ou
contribuam para que determinados fenômenos ocorram (GIL, 2007).
3.3 Estudo de caso
Para Godoy (1995), o estudo de caso caracteriza-se como uma pesquisa de
aprofundamento em determinada questão, que visa ao exame detalhado de um ambiente,
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sujeito ou situação em particular. Pode-se obter descrição, renovação de perspectivas
existentes, ou ainda a sugestão de hipóteses para estudos futuros.
Sua característica essencial ancora-se em ser um método “particularizante”, com
generalização limitada na medida em que a validade de suas conclusões permanece
contingente. Outro ponto importante a ser considerado é que deve sempre buscar rigor
científico e evitar a descrição pura e simples dos fatos, sustentando generalizações
empíricas (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1982).
Nas palavras de Minayo (2000), o estudo de caso configura uma abordagem qualitativa:
“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja,
ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis”.
(MINAYO, 2000, p. 21-22)

Optou-se por utilizar a metodologia do estudo de caso, pois:
“o estudo de caso não é mais do que uma das várias maneiras de fazer investigação na
área das ciências sociais. Outras maneiras incluem experiências, vigilâncias, histórias
e a análise de informações de arquivo. No geral os estudos de caso são a estratégia
preferida quando questões “como” e “porquê” estão a ser colocadas, quando o
investigador tem pouco controle sobre o que acontece em redor, e quando o foco está
nos fenômenos teóricos pertencentes a um contexto da vida real. Estes estudos de
casos explicativos também podem ser contemplados por outros dois tipos de estudo de
caso, os investigadores devem exercer um cuidado adicional ao planear e efetuar
estudos de casos para ultrapassar o tradicional criticismo do método.” (YIN, 2005,
p.10)

No método de pesquisa eleito para o presente trabalho, o arcabouço teórico proposto é
uma contextualização qualitativa acerca do tema, uma vez que o pesquisador não controla
nenhum dos fatores que interferem no objeto estudado. Nesse contexto, torna-se
inconteste que o método de estudo de caso exige do pesquisador postura e capacitação
que lhe permitam uma visão que leve à identificação das respostas necessárias para a
compreensão do fenômeno estudado.
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O estudo de caso foi desenvolvido em um Hospital particular da Cidade de São Paulo
que, no início da Pandemia do COVID-19, fez a contratação de 1.436 funcionários
durante o mês de março de 2020.
Esse Hospital utilizou um processo seletivo digital e adotou abordagem ágil para conduzir
o processo de atração e seleção desses novos funcionários em curto espaço de tempo.
A escolha da unidade de análise deu-se pelo fato de ser esse caso representativo do
fenômeno estudado. Foram abordados 15 profissionais para condução das entrevistas,
entretanto, foi possível o agendamento de entrevista com 7 profissionais. Os demais
profissionais abordados não conseguiram responder dentro do prazo ou tiveram
dificuldade para programar a entrevista dentro do cronograma esperado. Foram feitas 7
entrevistas em profundidade para elaboração do estudo de caso.
Optou-se por realizar as entrevistas com profissionais assistenciais que atuaram na linha
de frente da pandemia e que, após o fim do contrato no plano de contingência específico
para a pandemia do COVID-19, foram efetivados e mantiveram vínculo de trabalho com
a Instituição pesquisada.
Segundo Gil (2007), as etapas do estudo de caso são:
a) Formulação do problema: etapa inicial da pesquisa, geralmente decorrente da
reflexão sobre bases bibliográficas. É fundamental que o problema a ser pesquisado seja
passível de ser verificado, sendo ideal para estudos exploratórios e descritivos.
b) Definição da unidade-caso: é o fenômeno a ser estudado, que tanto pode ser
uma organização, um fenômeno, um indivíduo ou seu grupo.
c) Determinação do número de casos: pode-se investigar tanto um único caso,
como vários. O estudo de um único caso é justificado quando tratar-se de caso específico
ou extremo, ou quando existir a dificuldade de acesso a múltiplos casos. Gil (2007)
entende que o ideal é a observação de quatro a dez casos, com a adição gradual de cada
caso até que se alcance a saturação teórica, ou seja, quando novas observações não
trouxerem um aumento significativo de informações;
d) Elaboração do protocolo: estabelecimento de um roteiro que documenta a
conduta a ser adotada. O protocolo contempla objetivos e cenários; procedimentos de
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campo; questões que nortearão o trabalho; e o guia para a elaboração do relatório. Essa
etapa permite que se demonstre a confiabilidade e o rigor da pesquisa.
e) Coleta de dados: nessa etapa, utiliza-se mais de uma técnica (análise de
documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação etc.) para que não prevaleça
a subjetividade do pesquisador;
f) Análise de dados: como o estudo de caso coleta dados de formas variadas, a
análise e interpretação desses dados também devem ser feitas de formas variadas,
prevalecendo a qualitativa. Reforça-se a necessidade de um forte referencial teórico para
evitar subjetivismo do pesquisador;
g) Redação do relatório.
A principal vantagem do estudo de caso é sua capacidade de interrelacionar assuntos
isolados com teorias relevantes, formulando questões do tipo “o quê?”. Isso permite que
o objeto estudado preserve sua unidade, mesmo estando entrelaçado com o contexto em
que está inserido, o que possibilita a explicação de variáveis em situações complexas.
3.4 Corpus da pesquisa
A Instituição de Saúde objeto desta pesquisa é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
voltada à assistência à saúde, ensino e educação, inovação e pesquisa, e responsabilidade
social. Fundada em 1955, está sediada em São Paulo e conta com uma equipe de
aproximadamente 16 mil colaboradores. É referência na prática médica e assistencial, em
tratamentos com tecnologias de ponta e atendimento humanizado. Suas atividades estão
voltadas aos setores privado e público de saúde, sendo que neste atua por meio de
convênios e contratos de gestão.
As áreas de ensino, pesquisa e inovação são parte essencial da missão da Instituição de
Saúde e contribuem para oferecer serviços de qualidade em todas as suas frentes de
atuação.
O papel da área de Recursos Humanos é identificar, desenvolver e reter os talentos
internos, impulsionar o crescimento profissional da equipe, proporcionar um ambiente
saudável, inclusivo e favorável ao engajamento dos colaboradores, além de fortalecer o
papel da liderança na gestão de pessoas. Faz parte também de sua estratégia: dar suporte
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à expansão da Instituição e preparação para o futuro; utilizar a força da marca para a
atração de talentos; identificar oportunidades para melhoria da produtividade; e reforçar
continuamente a cultura, os princípios e valores da Instituição.
Foram realizadas entrevistas em profundidade com um roteiro semiestrutrado com 7
profissionais, por meio de amostragem por conveniência.
3.5 Técnica de coleta de dados
O estudo realizado no âmbito da presente dissertação utilizou a metodologia do estudo de
caso, visando a documentar e identificar a influência da marca empregadora e da
Abordagem Ágil para a atração e seleção de profissionais em tempos de pandemia. O
objetivo foi responder às seguintes questões de investigação:
•

Qual é a influência da marca empregadora para a atração e seleção de profissionais
no contexto da pandemia do COVID-19?

•

Como a abordagem ágil influenciou a configuração do processo de atração e
seleção durante a pandemia do COVID-19?

As proposições foram verificadas considerando as variáveis sociodemográficas idade,
gênero, escolaridade, além da interface durante o processo de atração e seleção.
Proposições
P1 – A marca empregadora da Instituição pesquisada exerce impacto positivo na atração
e seleção dos colaboradores, influenciando a cultura e o ambiente de trabalho;
P2 – O orgulho de pertencer e o engajamento com a instituição proporcionam maior
fidelização dos colaboradores;
P3 - Processos ágeis de gestão de Recursos Humanos exercem um impacto positivo na
marca empregadora e na dedicação dos colaboradores.
A matriz de amarração, demonstrada no Quadro 1, correlaciona as principais questões do
roteiro de entrevista com os tópicos da teoria abordados no Referencial Teórico.
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Quadro 1 - Matriz de amarração
Principais autores

Tópicos da teoria

Questões investigativas

Ambler e Barrow, 1996

Conceito de Marca
Empregadora

Você conhece o conceito de marca empregadora?
O que acha que significa?
Na sua opinião, o que representa a marca da
instituição pesquisada?

Aaker, 1997

Significado da Marca

Como você se identifica com a marca da
instituição pesquisada neste estudo?
Qual é a influência da marca da instituição
pesquisada na sua vida?

Backhaus e Tikoo, 2004

Benefícios Emocionais

Que imagens, atributos ou memórias lhe vem à
mente quando pensa na marca pesquisada? Quais
valores você enxerga na instituição pesquisada?
Quais motivos fariam você buscar uma nova
proposta de emprego?

Ruão, 2001

Identidade Organizacional
Se tivesse que trocar de emprego, quais fatores
buscaria em outra instituição de saúde?
Você considera que a marca da instituição
pesquisada é um bom lugar para se trabalhar?

Heger, 2007

Engajamento Organizacional

Quais são os principais motivos que influenciaram
sua permanência na instituição após o período de
contratação por prazo determinado para demanda
Covid-19?
Como você percebe a mudança do processo
seletivo para atender às medidas de restrição
de contato impostas pela pandemia do Covid-19
(do presencial para online)?

Sommerville, 2011
Sbrocco, 2012
Mclaughlin, 2017

Abordagem Ágil

Você já havia participado de processo seletivo
virtual? O que sentiu quanto à mudança do
presencial para o online?
O que levou da experiência do processo seletivo
virtual para atuar no enfrentamento da pandemia
do Covid-19?
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Quais foram as principais dificuldades durante o
processo seletivo virtual? O que você acha que no
processo não foi bom e poderia ser melhor?
Qual modelo de processo seletivo você considera
mais adequado e por qual motivo?

Fonte: Autora (2020).
3.6 Técnica de tratamento de dados e análise
A análise de conteúdo foi conduzida a partir das entrevistas em profundidade, em uma
adaptação do modelo proposto por Bardin (2004), seguindo três etapas:
I.
II.

Pré-análise: transcrição e leitura flutuante;
Exploração do material: aprofundamento das informações coletadas e
relacionamento com a teoria;

III.

Tratamento dos resultados: criação de categorias de análise; interpretação e
discussão dos dados.

Na etapa de pré-análise, foi realizada a leitura flutuante das 7 entrevistas já transcritas,
destacando-se os principais trechos para melhor absorção dos conteúdos principais.
Na etapa de exploração do material, iniciou se o processo de codificação das informações.
As respostas foram sintetizadas, inicialmente de forma segmentada, em cada uma das 6
categorias de análise pré-definidas na matriz de amarração. Na sequência foi estruturado
um quadro consolidado com os principais achados das entrevistas.
Na etapa de tratamento de resultados, as informações foram interpretadas e ganharam
sentido e significado.
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4. ANÁLISES E RESULTADOS
Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise obtida por meio das 7 entrevistas em
profundidade realizadas para esse estudo de caso.
As proposições serão correlacionadas com os achados das entrevistas e com os tópicos da
teoria presentes na matriz de amarração.
4.1 A vivência de contratação ágil durante a pandemia do COVID-19
Este item foi elaborado pela Autora a partir das entrevistas, com o intuito de compartilhar
sobre o processo de atração e seleção vivenciado em 2020 na Instituição de saúde
pesquisada.
Em 26 fevereiro de 2020, o primeiro caso do Novo Coronavírus foi diagnosticado no
Brasil. A partir desse momento, as instituições de saúde precisaram lidar com um vírus
até então desconhecido, além de mobilizar recursos e garantir a contratação de
profissionais qualificados para atuar no enfrentamento da pandemia.
A Instituição de saúde pesquisada no presente estudo realizou uma análise do cenário
internacional com relação ao avanço da pandemia para estimar a necessidade de
crescimento no seu quadro de profissionais.
Para suportar a demanda de atendimento prevista, foi definida a contratação de 1.436
profissionais de diferentes categorias, por prazo determinado de três meses, com
possibilidade de prorrogação e/ou efetivação em posições fixas.
Além da quantidade de profissionais, da concorrência com outras instituições de saúde e
do curto prazo para contratação vigente no plano de contingência para ampliação das
equipes, a dimensão do desafio também foi potencializada pela necessidade de
transformação do processo seletivo - de totalmente presencial para totalmente virtual. Isso
foi definido para garantir a segurança dos candidatos e dos profissionais de Recursos
Humanos.
A área de Atração e Seleção da Instituição de saúde pesquisada já estava testando um
algoritmo para apoiar a triagem de currículos, e avaliando novas ferramentas para análise
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de perfil e aplicação de provas técnicas em formato virtual. Entretanto, a possibilidade de
migrar a prova técnica para o formato online havia sido inicialmente reprovada pela
Diretoria em novembro de 2019, pouco antes de o novo Coronavírus começar a circular
no mundo. Mas a urgência da contratação, em março de 2020, impulsionou os gestores a
experimentarem o modelo de contratação com provas e entrevistas online.
A maior demanda das posições abertas era para profissionais de enfermagem, mas
também havia vagas para médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos e
assistentes sociais.
O índice médio de reprovação em prova técnica é de 40% dos candidatos, o que torna
necessário ampliar o número de profissionais presentes nessa primeira etapa.
Considerando o alto volume de vagas, a única forma de viabilizar a agilidade do processo
e garantir os profissionais necessários para atuar no enfrentamento da pandemia seria por
meio de uma reconfiguração da área de Atração e Seleção. Foram criados 8 grupos de
trabalho, especialmente para a missão de migrar do modelo presencial para o online. Cada
grupo possuía uma função: digital, triagem, agendamento, entrevistas, painel de vagas,
formalização, admissão e treinamento.
Tudo começou com a frente de trabalho digital, que reunia profissionais das áreas de RH
e Tecnologia do Hospital, além de fornecedores parceiros. Esse grupo foi responsável por
migrar a prova presencial para o modelo digital, monitorando todo o comportamento dos
candidatos e garantindo, dessa forma, a confiabilidade do resultado obtido. Esse grupo
também atuou na definição de ferramentas adequadas para o formato do processo seletivo
digital, bem como para a solução de possíveis episódios de instabilidade dos sistemas.
O grupo de trabalho de triagem fez a análise e seleção dos currículos recebidos pelo
Hospital. Fizeram parte dessa frente 50 alunos de medicina, que se voluntariaram para
essa tarefa.
O grupo de trabalho responsável pelo agendamento estruturou, junto com as turmas de
entrevista, as agendas dos candidatos aprovados em prova. Nessa etapa, além dos
profissionais de Recursos Humanos do próprio Hospital, a Instituição de saúde
pesquisada contou com o apoio de profissionais de recursos humanos externos que se
voluntariaram para ajudar nesse desafio. Todas as entrevistas foram conduzidas com
representantes da área de Recursos Humanos e especialistas das áreas de enfermagem,
médica, ou de apoio assistencial.
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A frente de trabalho painel de vagas era responsável por avaliar o resultado das
entrevistas, alocar os candidatos aprovados nas posições abertas, e direcioná-los para o
grupo de trabalho de formalização. Essa frente recebeu, diariamente, 150 propostas de
trabalho na forma digital; antes da pandemia, esse fluxo era realizado por telefone, e a
capacidade de envio diário era de 50 propostas.
O grupo de trabalho de admissão tinha como responsabilidade tirar dúvidas sobre
documentação e dar orientações sobre a assinatura do contrato de trabalho online. Por
fim, o grupo de trabalho de treinamento (a única fase presencial do processo) foi
responsável por receber e capacitar os profissionais admitidos para atuar na frente contra
o COVID-19, e em todos os protocolos institucionais de segurança.
Em 2020, a Instituição de saúde preencheu 60% a mais de vagas que no ano anterior. Tal
aumento impressionante está associado à transformação digital de todos fluxos de
trabalho, bem como ao alcance do processo seletivo.
Em 14 dias, foram enviados 25.556 links de provas para candidatos aderentes ao perfil
das vagas abertas; 11.951 candidatos realizaram a prova e 7.154 foram aprovados. Destes,
3.857 foram avaliados na etapa de entrevista, 2.944 foram aprovados e 1.436 vagas,
preenchidas.
Diferente de alguns hospitais que tiveram dificuldades para encontrar profissionais de
saúde, com esse processo a Instituição pesquisada não teve problema para realizar seu
plano de contratação emergencial. A Figura 7 ilustra algumas matérias publicadas em
abril de 2020 que se referem às dificuldades de atração e seleção vivenciadas em outros
hospitais.
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Figura 7 - Dificuldade de contratação veiculada mídia

Fonte: Autora (2021)
A necessidade de agilidade exigiu novas soluções e desapego ao modelo presencial.
Abertura à inovação e não perder de vista a transformação digital foram pontos essenciais
para a quebra de paradigma e os resultados alcançados.

4.2 Perfil da amostra
Nos meses de março e abril de 2020, foram contratados 1.436 profissionais de saúde para
o plano de contingência específico para enfrentar a pandemia do COVID-19. Todos os
contratos de trabalho desse plano eram por um prazo determinado de 3 meses; entretanto,
ao final do período, 47% do grupo foi efetivado em alguma posição fixa na instituição.
Os 7 entrevistados para o desenvolvimento da pesquisa fazem parte desse grupo de
profissionais efetivados. O quadro 2 destaca detalhes do perfil da amostra.
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Quadro 2 – Perfil dos entrevistados
Profissão

Idade

Genêro

Cor

Estado Civil

Técnica de enfermagem

35

Feminino

Branca

Casada

Técnico de enfermagem

32

Masculino

Branco

Casado

Enfermeira

31

Feminino

Branca

Divorciada

Enfermeira

38

Feminino

Branca

Solteira

Auxiliar de farmácia

35

Feminino

Parda

Casada

Farmacêutica

31

Feminino

Branca

Solteira

Psicóloga

26

Feminino

Branca

Casada

Nível de
escolaridade
Ensino técnico
completo
Superior
incompleto
Pós-graduação
completa
Pós-graduação
completa
Superior
incompleto
Pós-graduação
completa
Pós-graduação
completa

Tempo de
Casa
1 ano
1 ano
11 meses
1 ano
1 ano
1 ano
8 meses

Fonte: Autora (2021).
4.3 Análise das entrevistas
A sistematização dos dados foi efetuada de acordo com a análise qualitativa do conteúdo
das respostas abertas, considerando as 6 categorias pré-definidas no roteiro de entrevista
(1-Marca Empregadora | 2-Significado da Marca | 3-Beneficios Emocionais | 4-Identidade
Organizacional |5- Engajamento Organizacional | 6-Abordagem Ágil).
4.3.1 Marca Empregadora
O avanço da tecnologia e da globalização nos últimos anos impulsionaram a área de
Gestão de Pessoas a desenvolver estratégias para atrair bons profissionais. Uma das
práticas utilizadas a partir da década de 1990 foi a do employer branding (marca
empregadora).
Na pesquisa de campo, apenas um dos entrevistados relatou conhecer o conceito de marca
empregadora.
“Sim. Porque eu trabalhei com RH. É... seria a forma como a empresa se posiciona no
mercado de trabalho, vende a sua cultura, é... o... a maneira de trabalhar dentro da
empresa... e aí faz com que as pessoas despertem um desejo de trabalhar lá dentro”
(Psicóloga).
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Três entrevistados já ouviram falar, mas não conhecem muito bem o conceito, e três não
conseguiram opinar.
“Ah, deve ser um negócio de contratação... essas coisas de dar oportunidade de
trabalho”
(Auxiliar de Farmácia).
“ .. uma contratação, assim, de emergência?”
(Técnica de enfermagem).
“E como funcionário, ou até mesmo antes de ser funcionário, a gente fala que é o
objetivo, é a meta de muitos colegas de área que eu conheço, que eu conheci nesses
anos de, de enfermagem. Então, assim, se tem uma marca, uma estrela, é uma marca
extremamente forte, né? Que muitos tem o objetivo mesmo de chegar”
(Técnico de enfermagem)
Os entrevistados não conhecem, ou possuem pouca clareza sobre o conceito de marca
empregadora; entretanto, reconhecem-no e o descrevem na prática nas próximas
categorias.
4.3.2 Significado da Marca
Cada organização demonstra aos seus colaboradores o significado da marca e como ela
se relaciona com os objetivos pessoais. Considerando o contexto da pandemia, as
instituições de saúde procuraram garantir não só o envolvimento de seus colaboradores,
mas também seu bem-estar e o acolhimento de suas necessidades; a própria sociedade, de
modo geral, reconheceu e destacou a atuação desse grupo profissional no enfrentamento
da pandemia COVID-19.
Os profissionais entrevistados evidenciaram o orgulho de pertencer à Instituição e
sinalizaram o ambiente de oportunidades. O quadro 3 contém o resumo dessa categoria.
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Quadro 3 – Resumo das respostas - Categoria Significado da Marca
Profissão

Técnica de enfermagem

Técnico de enfermagem

Categoria - Significado da Marca
- Orgulho
- Objetivo alcançado
- Todo mundo sonha em alcançar
- Tão bom trabalhar em local que valoriza as pessoas
- Me fez crescer profissionalmente, tem muita oportunidade
- "Filho da casa", cursou técnico de enfermagem na própria Instituição
- Orgulho de falar que realmente faço parte
- Família
- Oportunidade de desenvolvimento, capacitações

Enfermeira

- "Baita" empresa
- Todo mundo sonha em trabalhar
- Instituição de renome
- Incentivo todo o tempo

Enfermeira

- Instituição de excelência, acreditada
- Hospital de grande porte, grande empresa
- Tecnologia e ensino
- Oportunidade de aprendizado
- Projeto de excelência, me senti de muita "valia", proporcionam
estrutura psicológica

Auxiliar de farmácia

Farmacêutica

Psicóloga

- Representa muito
- Satisfação e oportunidades

- Marca forte, bem conceituada
- Cursou pós graduação na instituição, "abriu portas"
- Muita influência na minha vida profissional

- Instituição de excelência, de ensino, constante desenvolvimento
- Local de muitas oportunidades, crescimento profissional
- Influência muito positiva, virei referência para minha família, as
pessoas confiam na Instituição

Fonte: Autora (2021).
Abaixo, destaque para alguns recortes que ressaltam o significado da marca na vida dos
entrevistados:
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“O nome é muito forte no mercado, bem conceituado… como o nome é muito
forte, acaba que... você tendo algum currículo, tanto profissional, tanto de cursos,
mesmo, isso abre várias portas”
(Farmacêutica).
“É uma baita de uma empresa, assim, pra gente, quando a gente vai iniciar, né, a
carreira, assim, todo mundo sonha, né, sonha em ter no currículo, em trabalhar numa
instituição de renome, de lugar de conhecimento”
(Enfermeira).
“Representa orgulho, como profissional na instituição, porque todo mundo sonha em
alcançar uma posição aqui, é bem conhecido, e é tão bom trabalhar numa instituição que
valoriza tanto os profissionais que trabalham nela, os colaboradores, tanto as pessoas
que são atendidas”
(Técnica de Enfermagem).
“...um local que me deu muitas oportunidades. É... eu tive um crescimento profissional,
assim, absurdo. Entrei no meio de uma pandemia, então é... a gente começou a... a ter
que fazer muitas coisas diferentes, tive um grande crescimento em tão pouco tempo”
(Psicóloga).
Os sentimentos de orgulho e reconhecimento são destacados em todas as entrevistas. A
reputação e valores da marca são considerados como atrativos para o desenvolvimento
profissional, e existe conexão entre os valores da instituição e os valores pessoais dos
profissionais.
Considerando essa conexão de valores, podem-se correlacionar as iniciativas de marca
empregadora e cultura organizacional.

4.3.3 Benefícios Emocionais
Os benefícios emocionais da marca influenciam o desejo dos colaboradores de manter a
relação com a organização. O quadro 4 traz o resumo das respostas dessa categoria.
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Quadro 4 – Resumo das respostas – Benefícios Emocionais
Profissão

Categoria - Benefícios Emocionais

Técnica de enfermagem

- Empatia, amor ao próximo, busca de valores, comprometimento e
segurança

Técnico de enfermagem

- Empatia, se colocar no lugar do outro
- Orgulho de prestar atendimento de qualidade na parceria público
privada

Enfermeira

- Sonho (formação, começa de baixo e vem sonhando...)
- Satisfação

Enfermeira

- Evolução profissional, evolução no cuidado do paciente, empatia
com outros, poder de iluminação (grandes negócios)
- Valor pelas pessoas, filantropia

Auxiliar de farmácia

- Muitas coisas boas que eu vivi e estou vivendo
- Aprendizagem e tratar as pessoas com respeito

Farmacêutica

- Hospital de campanha, muito marcante atuar naquele período
- Experiência profissional e pessoal, muito gratificante
- Humanidade

Psicóloga

- Cuidado com profissionais, pacientes
- Importância e excelência no cuidado, seja o paciente que for
- Equidade

Fonte: Autora (2021).
Apesar do contexto incerto da pandemia, todos os entrevistados destacam o ambiente de
oportunidades e aprendizado como forte benefício emocional da marca.
“Muitas coisas boas que eu vivi, muitas coisas boas que estou vivendo. Aprendi muito”
(Auxiliar de Farmácia).
“…. eu tinha acabado de sair de uma grande instituição também e eles me chamaram
para entrar nesse projeto do hospital de campanha. Eu vi realmente onde a instituição es
estava se envolvendo, né. Foi um projeto de excelência e... e eu me senti bem
confortável. Eu me sinto confortável, né. Acho que eles dão estrutura pra trabalho…
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estrutura psicológica, envolvimento de estudo, né, eu acho que não estuda quem não
quer, porque eles dão oportunidade para que você consiga e ainda facilitam”
(Enfermeira).
“A gente nunca passou por uma pandemia aqui no Brasil, foi a primeira vez… E tá
participando de um projeto tão bonito quanto foi o hospital de campanha , pra mim foi...
muito gratificante”
(Farmacêutica).
“...cuidado com os profissionais, cuidado com os pacientes, é uma coisa que a gente vê
muito. A importância do cuidado, seja qualquer... seja o paciente... seja ele um paciente
particular, um paciente de convênio ou um paciente de SUS”
(Psicóloga).
“...aqui tem bastante oportunidade, e eu me sinto, assim, muito tranquila mesmo para
poder, depois de ter entrado na pandemia, tudo, sabe? Se ficar ou não, e poder ter
continuado, hoje eu me dedico o máximo à instituição”
(Técnica de enfermagem).

“...quando a gente inicia, a gente tem um sonho, né, a gente se forma e a gente vem
sonhando, e aí a gente começa de baixo. Mas quando a gente chega, chega no patamar
de que a gente fica satisfeita, né. Então, para mim, no momento satisfação”
(Enfermeira).

“...realmente se colocar no local do próximo, desde o seu berço, seus alicerces. Estar
dentro do braço da responsabilidade social, prestando um serviço de qualidade, dentro
de uma, de uma instituição SUS, é um, um baita de um orgulho. Tenho orgulho de falar
que realmente faço, a gente faz parte dessa grande família”
(Técnico de enfermagem).

Considerando os benefícios emocionais, todos os entrevistados destacam o ambiente de
desenvolvimento e oportunidade, mencionam a satisfação por fazer parte de um momento
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tão crítico. Também percebem a importância de sua contribuição para o desenvolvimento
da Instituição. Além disso, evidenciam a consistência entre o que é ofertado e realizado
na prática.
4.3.4 Identidade Organizacional
As questões vinculadas a essa categoria estão associadas aos motivos e fatores que
impulsionariam a busca por uma nova oportunidade de trabalho. Nesse ponto, os
entrevistados destacaram o interesse em buscar oportunidades dentro da própria
Instituição.
O quadro 5 contém o resumo das respostas e, na sequência, alguns destaques na íntegra.
Quadro 5 – Resumo das respostas – Identidade Organizacional
Profissão

Categoria - Identidade Organizacional

Técnica de enfermagem

- Situação familiar, remuneração
- Buscaria valores, protocolos, desenvolvimento

Técnico de enfermagem

- Oportunidade de crescimento apenas internamente
- Meta alcançada
- Desejo de cursar graduação de enfermagem na própria instituição

Enfermeira

- Ética, pioneirismo, educação e conhecimento
- Me encontrei aqui, em atendimento e serviço

Enfermeira

- Só se for oportunidades dentro do hospital, procurando mais
evolução, não me vejo fora
- Poderia buscar cargo maior, mas não em outra instituição

Auxiliar de farmácia

Farmacêutica

Psicóloga

Fonte: Autora (2021).

- Mudança de localidade (cidade)
- Não consigo responder, não penso nessa possibilidade

- Não penso nisso, divisor de águas, experiência

- Não penso em outra proposta fora, estou muito satisfeita
- Apenas dentro da instituição, como desenvolvimento
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“Olha, hoje, atualmente, eu não penso em outra proposta. Eu penso em outras áreas
dentro da instituição... estou bem satisfeita, tanto financeiramente, quanto com o
trabalho”
(Psicóloga).
“Hoje eu não penso nisso. É... hoje eu tô feliz na instituição. Foi um divisor de águas
pra mim. Eu pretendo ainda desfrut... desfrutar, né? Ainda mais do... é... como
profissional na instituição”
(Farmacêutica).
“Eu não, não sei nem te responder essa pergunta, porque assim não tenho nem coisa pra
mim sair daqui, sabe”
(Auxiliar de Farmácia).
“Eu estou procurando mais evolução aqui dentro. Eu não me vejo fora da instituição”
(Enfermeira).
“Depois de 10 anos de área de enfermagem que eu trabalhei, minha meta era chegar até
aqui. Hoje eu penso em crescer, mas internamente na empresa. São 10 anos de técnico
de enfermagem. Se der tudo certo no final do ano eu quero solicitar incentivo
educacional pra estudar na faculdade e dar continuidade ao conhecimento”
(Técnico de enfermagem).
A identidade organizacional é mensurada por meio do que os colaboradores e clientes
percebem, sentem e pensam sobre a organização, e como avaliam seu diferencial
enquanto local para trabalhar. A identidade é que fará com que as empresas se afirmem
em relação à concorrência, reforçando a reputação e a fidelização de seus consumidores
e colaboradores (RUÃO, 2001).
Os entrevistados demonstram a importância da construção dessa imagem e destacam o
orgulho com relação àquilo que a Instituição faz e representa.
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4.3.5 Engajamento Organizacional
O engajamento organizacional é composto pela identificação de fatores racionais e
emocionais que o colaborador percebe em relação a seu ambiente de trabalho. O
envolvimento racional permite entender como o trabalho individual do colaborador
contribui para o sucesso da organização; o envolvimento emocional destaca a sensação
de inspiração e realização por fazer parte da organização.
Nessa categoria, todos os entrevistados destacam o Hospital como um bom lugar para se
trabalhar, e entendem o impacto de sua contribuição individual, ao mesmo tempo que
reconhecem o ambiente de oportunidades e desenvolvimento proporcionado pela
Instituição. Existe a percepção, por parte dos entrevistados, de que o hospital contribui
para seu desenvolvimento e crescimento profissional, e traz sensação de orgulho de fazer
parte. O quadro 6 demonstra o resumo das respostas.
Quadro 6 – Resumo das respostas – Engajamento Organizacional
Profissão

Categoria - Engajamento Organizacional

Técnica de enfermagem

- Sim,
- Acolhimento, respeito

Técnico de enfermagem

- Sim, excelente lugar para se trabalhar
- Dedicação e determinação

Enfermeira

- Sim, união da equipe e tudo que temos disponível para serviço
- Especialização

Enfermeira

- Sim, excelente hospital
- Empatia, pessoas habilidosas na tecnologia e no acolhimento

Auxiliar de farmácia

Farmacêutica

Psicóloga

Fonte: Autora (2021).

- Sim, muitas oportunidades e aprendizagem
- Determinação, procurar melhorar, opinião positiva
- Sim, muitas oportunidades. Tanto de crescimento como de mudança
de área
- Plano de carreira e diferencial do meu trabalho
- Sim, muitas oportunidades
- Disponibilidade de horário e desempenhei bem meu papel ("fui
desligada, não tinha vaga no momento e recontratada em seguida, é
real")
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4.3.6 Abordagem Ágil
A área de Gestão de Pessoas passou por importantes transformações nos últimos anos,
em especial com a virada digital em seus processos. Nesse sentido, a pandemia do
COVID-19 acelerou algumas iniciativas, em especial da área de Atração e Seleção que,
por meio da Abordagem Ágil, reconfigurou todos os seus processos para executar o plano
de contratação emergencial para enfrentamento da pandemia.
Além do ganho expressivo em produtividade, a Abordagem Ágil garantiu a agilidade
esperada para as contratações e ajudou a manter as restrições de contato e aglomeração.
O quadro 7 demonstra o resumo das respostas.
Quadro 7 – Resumo das respostas – Abordagem Ágil
Profissão

Categoria - Abordagem Ágil

Técnica de enfermagem

- Inicialmente estranho, mas no online temos vontade de nos expressar
e conversar
- Me senti bem, horário adequado
- Aprendi que, mesmo longe, podemos ter comunicação franca
- Dificuldade durante processo admissional (documentação)
- Por segurança, manter formato online

Técnico de enfermagem

- Inicialmente estranho, nunca tinha vivenciado na vida
- Processo muito rápido
- Digital tem evoluído, os dois formatos são interessantes, mas no
online não tem necessidade de deslocamento e maior agilidade na
condução

Enfermeira

- Tranquilo, tudo foi para online com pandemia
- Achei que não mudou nada, mesma rotina do processo presencial
- Apenas distância física, não senti nenhuma outra alteração
- Nenhum ponto de melhoria
- Entende que são dois formatos interessantes, o online mais prático,
eficiente (sem necessidade de deslocamento)

Enfermeira

- Estratégias diferentes para atender à pandemia
- Super diferente ver as pessoas na "telinha" mas também excepcional,
via a segurança que a pessoa estava me proporcionando
- Trabalho de excelência, nenhum ponto de melhoria
- Existe possibilidade da pessoa ficar mais confortável do que
presencial
- Dois formatos interessantes, mas online mais rápido
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Auxiliar de farmácia

- Normal, até melhor que modelo presencial (deslocamento, agilidade
na resposta)
- Ponto de melhoria - comunicação sobre proposta
- Dois formatos interessantes

Farmacêutica

- Por um lado legal, novo. Por outro, um pouco de dificuldade de
contato
- Às vezes, conexão ruim e dificuldade na comunicação como ponto de
melhoria
- Dois formatos interessantes, online por segurança

Psicóloga

- Me senti confortável, mesmo esperando entrevista individual
- Processo extremamente rápido
- Ponto de atenção, comunicação no processo admissional
- Pandemia nos mostrou que muita coisa é possível de ser realizada no
online

Fonte: Autora (2021).
Abaixo, a íntegra da percepção sobre o novo modelo de processo seletivo virtual para
cada um dos entrevistados:
“...o processo mesmo sendo extremamente rápido. Foi muito tranquilo, o envio de
documentos também, foi super... eu achei sensacional não ter que ficar é... tipo, levando
documentação, tal. Foi muito prático isso”.
(Psicóloga)”.
“Por um lado, é.... é legal, é novo, né? É... participar... fazer o processo seletivo todo
online. Mas por outro lado, a gente... eu senti um pouco de dificuldade, assim, de... de
contato mesmo”
(Farmacêutica).
“Olha, eu gostei, eu não vi nada de tão exorbitante, sabe? De coisas negativas. Eu
achei... eu achei assim, era até um trabalho de excelência, o áudio ficou bom, consegui
conversar, tinha RH, tinha a minha gestora. A pessoa fica mais confortável pra falar,
porque às vezes, frente a frente tem muitos que não tem tanta habilidade”
(Enfermeira).
“...muitas das vezes as pessoas estão procurando a vaga de emprego, aí você tem que
fazer a entrevista, você tem que fazer o exame longe. Às vezes eles não têm nem o
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dinheiro de pagar uma passagem, um dinheiro de comer, então pra mim, você tá na sua
casa, é bem melhor”
(Auxiliar de Farmácia).
“Acho que não muda nada. A gente continua, eu, pelo menos, e quem me entrevistou no
momento parecia transparente com tudo, da mesma forma que eu tivesse presencial.
Não consegui enxergar como uma mudança. Mudança mesmo só a questão de... uma
não estar em contato, perto da outra”
(Enfermeira).

“Assim, eu pude perceber que mesmo sendo online, a gente teve é, vontade de se
expressar e conversar. Mas assim, eu me senti bem, foi num horário bom, horário da
manhã, e, eu pude me dedicar nesse horário… Eu aprendi que mesmo a gente ‘tando
longe, a gente pode ter comunicação franca”
(Técnica de enfermagem).
“Dentro da época que a gente viveu, precisava realmente de uma certa agilidade e
segurança, a gente não entendia o que que era o, o COVID em si, né. Mas eu acho que
os dois têm o equivalentemente igual. É que a gente tem esse costume do presencial,
mas eu acho que de toda forma, acho que os dois são importantes. Dependendo do fluxo
de velocidade que precisa ser feito, até mesmo que tem alguns colegas que moram
longe, em função do deslocamento”
(Técnico de enfermagem).

A experiência do processo seletivo digital foi inédita para os sete entrevistados e,
considerando diversas variáveis da experiência do candidato, todos percebem o novo
modelo como positivo.
4.4 Discussão dos resultados
A partir da matriz de amarração com tópicos da teoria, apresentada no Quadro 1, e
juntando os resultados obtidos, foi estruturado o Quadro 8 com os principais destaques
por tópico.
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Quadro 8 – Principais análises por tópico da teoria
Principais autores

Tópicos da teoria

Principais análises

Ambler e Barrow , 1996

Conceito de Marca
Empregadora

O conceito de marca empregadora ainda é pouco
explorado no segmento de saúde. Boa parte dos
entrevistados não conhecia o conceito.

Significado da Marca

O significado da marca tem grande relevância no
momento da decisão de escolha do profissional
de saúde. Todos as entrevistadas mencionaram
orgulho e reconhecimento por fazerem parte da
Instituição.

Benefícios Emocionais

Os benefícios emocionais foram mencionados,
como a tradução da cultura e valores em ações e
comportamentos observáveis. A partir disso,
amplia-se o desejo dos profissionais de manter a
relação de trabalho.

Identidade Organizacional

Existe forte relação entre a identidade
organizacional e a busca por novas
oportunidades. Isso foi mencionado por diversos
entrevistados, que desejam assumir novos
desafios dentro da própria Instituição.

Engajamento Organizacional

O engajamento organizacional potencializa o
sentimento de realização e a sensação de
inspiração. Nesse tópico, os entrevistados
destacaram a Instituição como um bom local para
se trabalhar e a oportunidade de desenvolvimento
e reconhecimento.

Abordagem Ágil

A adoção de novas tecnologias por meio da
Abordagem Ágil estruturou o novo processo
seletivo. Apesar de ser o primeiro contato dos
entrevistados com o modelo virtual, a experiência
foi muito boa, com impacto positivo na
experiência do profissional.

Aaker, 1997

Backhaus e Tikoo, 2004

Ruão, 2001

Heger, 2007

Sommerville, 2011
Sbrocco, 2012
Mclaughlin, 2017

Fonte: Autora (2021).
Conceitualmente, Moroko e Uncles (2008) descrevem como uma das características da
marca empregadora ter uma proposta de valor que é compartilhada com clientes e
colaboradores.
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Na prática, a construção da marca empregadora, tal como discutida no referencial teórico,
não aparentou ser um processo sequencial. No entanto, os três pontos fundamentais
(visão, cultura e imagem) puderam ser identificados nas entrevistas.
Ewing et al. (2002) afirmam que o desafio para a gestão das dimensões da marca
empregadora é ser reconhecida no mercado de trabalho. De fato, apesar da ausência de
conhecimento sobre a definição do conceito de marca empregadora, pode-se constatar no
decorrer das entrevistas a influência e o impacto positivo da marca empregadora na
atração dos profissionais.
Considerando o segmento da saúde e a carreira assistencial, a relação com a marca tem
início durante a formação profissional. Os termos “sonho” e “objetivo profissional” foram
utilizados em referência a conseguir uma oportunidade na Instituição, que foi mencionada
por todos os profissionais.
Com relação à marca empregadora, Barrow e Mosley (2005) destacam a clareza,
consistência e continuidade da marca. Nesse ponto, os entrevistados reforçam o vínculo
de confiança com a Instituição e demonstram forte desejo de crescimento e continuidade
desse vínculo.
A reputação, história e valores da marca são considerados como atrativos para o
desenvolvimento profissional. A conexão entre os valores da Instituição e os valores
pessoais dos entrevistados, relacionados às iniciativas da marca empregadora e à cultura
organizacional, suportam a proposição 1 (P1: A marca empregadora da Instituição
pesquisada exerce impacto positivo na atração e seleção dos colaboradores, influenciando
a cultura e o ambiente de trabalho).
Backhaus e Tikoo (2004) afirmam que os benefícios emocionais da marca influenciam o
desejo de manter a relação com a organização.
Cada organização declara aos colaboradores o significado da marca e como esta se
relaciona com os objetivos pessoais, destacando os fatores racionais e emocionais
(AAKER, 1997). Na prática, o envolvimento racional permite entender como o trabalho
individual contribui para o sucesso da organização; já o envolvimento emocional destaca
a sensação de inspiração e realização por fazer parte da organização.
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Todos os entrevistados ressaltam que o Hospital é um bom lugar para se trabalhar e
entendem o impacto de sua contribuição individual, ao mesmo tempo que reconhecem o
ambiente de oportunidades e desenvolvimento proporcionado pela Instituição. Existe a
percepção de que o Hospital contribui para seu desenvolvimento e crescimento
profissional, e traz a sensação de orgulho de fazer parte.
Essa relação com a marca, que tem início antes mesmo do vínculo profissional, gera o
“orgulho em pertencer” e o “engajamento” relatado durante as entrevistas; também
potencializa o compromisso com a Instituição e o desejo de permanência, suportando a
proposição P2: O orgulho de pertencer e o engajamento com a instituição proporcionam
maior fidelização dos colaboradores.
Para atender às medidas de restrição de contatos e aglomerações impostas pela pandemia,
foi necessária rápida transformação do modelo de processo seletivo, passando do formato
presencial para o digital. Nesse contexto, a abordagem ágil possibilitou a reconfiguração
baseada em simplicidade, comunicação, feedback e coragem.
A definição de agilidade está relacionada diretamente ao poder de criação e de resposta
aos fatores de mudança (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001).
Como o segmento da saúde depende criticamente de pessoas, e as relações interpessoais
são ponto forte da cultura da Instituição pesquisada, esse movimento de mudança
completa foi fortemente impulsionado pela necessidade do contexto atual.
A experiência digital foi reforçada por todos entrevistados como ponto positivo em suas
jornadas. Isso reforça a adequação estratégica do direcionamento da área de Gestão de
Pessoas para uma cultura de inovação com foco em eficiência e rapidez.
Nesse contexto, a proposição 3 (P3: Processos ágeis de gestão de Recursos Humanos
exercem um impacto positivo na marca empregadora e na dedicação dos colaboradores)
é suportada. Apesar de a experiência do processo seletivo virtual ser inédita para os
entrevistados, a preocupação com a experiência do candidato e a atenção à questão da
segurança tiveram repercussão positiva na percepção da marca empregadora.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como principal objetivo avaliar a influência da marca empregadora
para a atração e seleção de profissionais de saúde, considerando um contexto de crise
devido à pandemia; também verificou como a abordagem ágil pode ser empregada nos
processos de atração e seleção em um hospital privado.
Os objetivos específicos foram: i) analisar os impactos da utilização das ferramentas ágeis
em atração e seleção de talentos durante a pandemia do COVID 19; e ii) analisar os
impactos do “orgulho de pertencer” na fidelização dos colaboradores.
Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa baseada em
entrevistas em profundidade com sete profissionais de saúde do Hospital pesquisado,
selecionados em função de seus cargos e período de contratação. O roteiro de entrevistas
foi semiestruturado e baseado na matriz de amarração, elaborada considerando-se o
referencial teórico. Nas entrevistas, buscou-se explorar: a relação com a marca,
considerando seu significado, benefícios emocionais e identidade; o engajamento
organizacional; e o impacto do formato online dos processos de atração e seleção.
No início da pandemia, em 2020, o movimento de construção de hospitais de campanha
pelo Governo Federal e dos Estados, e de tendas em espaços determinados dentro das
estruturas hospitalares, aconteceu de forma muito acelerada. Com isso, a área de Atração
e Seleção teve que combinar velocidade, adaptabilidade e eficiência para recrutar os
profissionais no prazo esperado, e assim garantir a assistência aos pacientes internados.
Mesmo com pouco conhecimento sobre os impactos do COVID-19 no início da pandemia
no Brasil, e com a contratação por prazo determinado, os profissionais de saúde
entrevistados demonstraram interesse em atuar na linha de frente e ressaltaram as
oportunidades de desenvolvimento e aprendizado que lhes foram oferecidas após esse
período tão intenso de suas carreiras.
Foi possível identificar que, mesmo não tendo um entendimento claro sobre a definição
do conceito de marca empregadora, os entrevistados traduziram a relação com a marca
por meio de seus sentimentos, comportamentos e atitudes.
A reputação, valores e história da marca foram mencionados pelos entrevistados e, a
despeito do cenário de crise que levou a uma acirrada concorrência pelos mesmos
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profissionais entre os hospitais, a Instituição de saúde pesquisada não teve dificuldades
em seguir com seu plano de contingência para ampliação de equipes.
Também foi possível observar que a expectativa de efetivação após o contrato por prazo
determinado era um sentimento presente em todas entrevistas. Apenas a psicóloga não foi
efetivada imediatamente após o prazo final de seu contrato, por indisponibilidade de vaga
aberta; porém, assim que surgiu uma oportunidade ela foi acionada e readmitida.
O sentimento de “orgulho em fazer parte” e a oportunidade de desenvolvimento e
aprendizado impulsionaram o engajamento e proporcionaram a fidelização dos
profissionais.
Considerando a complexidade da situação da pandemia, foi necessária uma mobilização
para transformar os processos de gestão de Recursos Humanos, e a Abordagem Ágil
apoiou a reconfiguração do modelo. Por meio desse conceito, foi possível adaptar-se às
mudanças e entregar valor mais rápido para a Instituição e as pessoas.
Respondendo ao objetivo da presente pesquisa, que foi investigar o poder da marca
empregadora em situações de crise, mediante a utilização da Abordagem Ágil em atração
e seleção em um hospital privado, entende-se que a rápida capacidade de transformação
dos processos de atração e seleção, as oportunidades de desenvolvimento, e o sentimento
de “orgulho em pertencer” impulsionaram o engajamento e proporcionaram maior
compromisso e desejo de permanência. Isso gerou impacto positivo para a marca e
influenciou o ambiente de trabalho e a cultura organizacional.
5.1 Contribuições e limitações
Como contribuições gerenciais, este estudo aponta para uma quebra de paradigmas nos
processos de atração e seleção em hospitais. O avanço na implementação de ferramentas
digitais para conduzir o processo de contratação dentro do plano de contingência para
enfrentar a pandemia do COVID-19 impulsionou essa quebra.
Por exemplo, o recurso à aplicação da prova online para viabilizar o resultado previsto no
plano de contratação havia sido reprovado pela Diretoria da Instituição de saúde em
novembro de 2019, em função dos protocolos definidos para garantir a qualidade dos
novos contratados, e pela preocupação com a imagem e a repercussão dessa iniciativa.
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Considerando a urgência da situação em 2020, esse recurso foi utilizado e se mostrou
positivo na percepção dos entrevistados. Além da segurança, o processo virtual garantiu
as medidas de restrição de contatos e aglomerações, possibilitou maior velocidade de
retorno ao trazer redução de tempo e custos, e proporcionou uma percepção e sentimento
de qualidade.
Os resultados do estudo de campo mostraram que, mesmo em estruturas mais rígidas e
com protocolos definidos, foi possível atuar de forma ágil e adaptável às mudanças.
O aprendizado adquirido no cenário inicial da pandemia foi importante para suportar o
plano de contingência estruturado na segunda onda, em março de 2021, quando foram
preenchidas 1.383 vagas em 10 dias.
Em março de 2021 foi feita a conversão de espaços da instituição em leitos específicos
para tratar doentes com o COVID-19, diferente das estruturas externas construídas em
tendas. Isso exigiu da Instituição flexibilidade no remanejamento de pessoas e
departamentos que tiveram que ser realocados, além da capacitação e treinamento de
colaboradores para atuar no manejo assistencial do COVID-19. Para o caso de futuras
ondas desta ou de outras pandemias, essa flexibilidade exigirá novos formatos de
contratação.
Em termos gerenciais, instituições de saúde públicas ou privadas poderão beneficiar–se
dos resultados apresentados nesse estudo, seja para a construção de novos modelos de
trabalho utilizando a Abordagem Ágil, seja na definição de estratégias direcionadas para
potencializar ações de posicionamento da marca empregadora.
O estudo apresenta algumas limitações, sendo a principal delas o número de entrevistas,
que torna os resultados de caráter exploratório. Futuras pesquisas poderão utilizar um
método quantitativo para testar as proposições apresentadas com uma base maior de
respondentes, além da possibilidade de considerar uma análise comparativa entre
instituições de saúde.
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