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Humanizar não é sorrir diante do caos e negar que ele exista. 
Na verdade, é um exercício constante de busca por soluções 
que conversem com as necessidades de todos. E para isso, é 
preciso abusar da criatividade para promover melhores (e não 

necessariamente mais) conexões entre as pessoas. 

Thiago Barbosa

“
“



Nosso principal objetivo é despertar o mundo para a humanidade que ele precisa. E isso inclui, naturalmente, as relações de trabalho. O 
conhecimento é o principal caminho para isso acontecer. Além de realizar treinamentos in company, produzimos materiais como este 
para que profissionais como você consigam entender e aplicar de forma prática os princípios da humanização corporativa.  Confira o grau 
de conhecimento necessário para aproveitar este conteúdo.

COMO ESTE E-BOOK PODE ME AJUDAR? 

Se você ainda não conhece nada de humanização corporativa e 
como aplicá-la no seu trabalho ou empresa, este conteúdo é 
exatamente o que você precisa. Aqui abordaremos de maneira 
introdutória e com a máxima didática possível apenas um dos 
campos onde a humanização pode ser aplicada.         

BÁSICO

INTERMEDIÁRIO

Este tipo de conteúdo costuma ser um pouco mais 
aprofundado. Aqui, costumamos apresentar soluções para 
desafios mais complexos. No caso deste material, é voltado 
para profissionais que lidam com recrutamento e seleção que 
podem estar familiarizados ou não com os princípios da 
humanização corporativa e gestão humanizada de pessoas. 

Este e-book é para você!

AVANÇADO

Estes são os materiais mais complexos produzidos pela Lince. Para 
aproveitar ao máximo os conteúdos avançados que produzimos é 
primordial que você esteja em dia com as demandas e 
acontecimentos mais atuais do mundo corporativo. Nossos 
materiais avançados são para profissionais com experiência na área 
e que gostariam de aprofundar mais seus conhecimentos. 

GUIA COMPLETO

Esta categoria você encontra os materiais mais completos da Lince. 
Neles, os assuntos são tratados com mais detalhismo, desde os 
conceitos mais básicos até os mais específicos. São indicados para 
qualquer profissional ou empresa que deseja iniciar, aprofundar ou 
reciclar seu conhecimento em um determinado assunto. 
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INTRODUÇÃO 

Muito mais do que recrutar candidatos e selecionar perfis, 
você precisa conhecer as pessoas.

Você já se perguntou como tornar um processo de 
recrutamento e seleção uma experiência confortável para os 
candidatos? Acha que é possível torná-la estimulante? E quanto 
a dar um retorno negativo - é embaraçoso para você?  

Recrutar e selecionar pessoas é muito mais do que adequar 
perfis a cargos e funções. Embora seja algo pontual, ainda é uma 
forma de relacionamento em que duas pessoas conversam 
sobre a experiência de vida acumulada até ali e as expectativas 
dali em diante. 

Por haver um objetivo muito específico envolvido, uma possível 
contratação, a conversa assume um caráter avaliativo. Isso torna 
o relacionamento desigual. Se o recrutador não leva isso em 
conta, contribui para que o processo aflore medos ou 
inseguranças na pessoa ali a sua frente. Em decorrência disto, as 
informações coletadas podem ser interpretadas com 
parcialidade e juízo de valor. 

Por mais que as competências estejam bem definidas, os prazos 
estejam em dia e as ferramentas atualizadas, recrutar e 
selecionar é um processo pautado não apenas em técnicas, mas 
em pessoas. E como tais, elas trazem consigo expectativas junto 
com o currículo e uma bagagem que não cabe na sala de espera. 

Este e-book lhe ajudará a descobrir como garantir um processo 
de recrutamento e seleção humanizado a partir do que o 
conceito de humanização corporativa permite aplicar. Entendê-lo 
tornará mais claro para você o que está envolvido em lidar com 
pessoas e cargos e os impactos das decisões tomadas para todas 
as partes envolvidas: contratante, marca empregadora, candidato 
e você como recrutador(a). 
 

Boa leitura! 



O QUE É UM R&S HUMANIZADO? 

Um recrutamento e seleção humanizado diz respeito ao seu 

estilo de condução. Para compreendê-lo, é preciso ter em mente 

o conceito do que um processo de recrutamento e seleção bem 

como os princípios da humanização corporativa. Vamos a eles?

Por definição, recrutamento e seleção refere-se a um processo de 

gestão de pessoas que tem como propósito avaliar indivíduos 

para fins de admissão em uma atividade laboral. O pressuposto é 

o de que para cada atividade ou papel há um perfil profissional 

adequado que irá garantir o bom desempenho da função. 

Já o conceito de humanização corporativa diz respeito a 

gerenciar pessoas e processos de trabalho através de um olhar 

sistêmico que permita promover o contínuo desenvolvimento do 

capital psicológico de uma organização. Isso repercute em todo 

seu desempenho, a começar pelas atividades de recrutamento e 

seleção (comumente conhecidas como a área inicial de atuação 

do setor de Recursos Humanos). 



Assim, um recrutamento e seleção humanizado é aquele 
que considera de forma sistêmica três pontos: 

o análise do perfil do candidatos (habilidades e 
experiência);

o fit com a posição e a empresa (conexão, afinidade);

o e o tratamento dado ao candidato, ou seja, sua 
experiência ou relacionamento com a empresa.

O que chamamos de perfil do candidato pode ser compreendido 

como um conjunto de características: a experiência profissional, 

aptidões, sua realidade socioeconômica e contexto familiar, se 

possui algum tipo de dificuldade que influencie sua forma de 

trabalhar assim como também sua visão de mundo. 

O fit diz respeito à conectividade e afinidade do candidato com a 

empresa contratante. E sua experiência é definida pela sua 

percepção de todas as etapas do processo e sua satisfação com a 

empresa recrutadora. 

Essa experiência precisa ser construída considerando as condições 

estruturais do ambiente (temperatura, higiene, acessibilidade), 

procedimentos técnicos, ferramentas usadas e o acolhimento do 

candidato. Isso significa que ela pode ser positiva mesmo em casos 

de retorno negativo.

Recrutar envolve atrair pessoas que podem se adequar ou suprir as necessidades, 

demandas e cultura de uma organização. Selecionar, por sua vez, envolve avaliar dentre 

os profissionais recrutados qual deles possuem o perfil desejável pela empresa.



Um olhar sistêmico para o processo de recrutamento e 

seleção permite construir uma experiência que não 

faça a pessoa sair com a sensação de perda de tempo, 

fracasso, desencaixe ou inadequação. 

De acordo com o Shortlister.com, 80% dos candidatos que passam por um processo 

de recrutamento insatisfatório falam abertamente sobre essa experiência ruim a 

outros. Por garantir uma boa experiência do candidato, mesmo diante de um retorno 

negativo a marca empregadora se fortalece.

A seguir, você confere o passo a passo para garantir um processo de recrutamento 

e seleção humanizado. 



CURIOSIDADE
O que é uma empresa humanizada?

Empresas humanizadas compartilham uma série de valores e atributos 
operacionais específicos. Em geral, são empresas que trabalham para 
existirem nas mentes e corações de seus stakeholders*. Elas consideram 
que por trás de cada cliente, colaborador, fornecedor e acionista há uma 
pessoa que se beneficia de seus serviços, o que as coloca como uma 
agente de transformação e impacto social e mercadológico.

Este modelo de negócios é discutido por Raj Sisodia, David. B. Wolf e Jag 
Smith no livro Empresas Humanizadas (Firms of Endearment). A 
humanização corporativa refere-se ao exercício desta proposta. À 
medida que uma empresa investe no desenvolvimento de sua 
inteligência emocional, espiritual e social sua performance assume 
contornos de uma empresa humanizada.

*Stakeholder (stake, interesse, participação, risco; holder, aquele que possui) refere-se a um público estratégico que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria. Em 
outros termos, são as partes interessadas de uma organização. Elas exercem influência direta na empresa ao mesmo tempo em que são influenciadas por ela. 



PASSO 01. DEFININDO CARGO E PERFIL 

Supondo que um plano de cargos e salários já esteja preparado, o 
primeiro passo de um processo de recrutamento e seleção é ter 
bem definido as funções de um cargo e o que se espera da pessoa 
que irá preenchê-lo. 

Estamos falando aqui de perfil e as competências necessárias. Essa 
etapa é como planejar a construção da base estrutural de um 
edifício; quanto melhor o planejamento, melhor será a qualidade e 
sua estabilidade. 

Após um alinhamento com seu cliente, caso trabalhe em uma 
empresa de recrutamento e seleção, ou depois de investigar o que 
sua organização está necessitando no momento (e como ela é), 
deverá estar claro quais são os conhecimentos, habilidades e 
atitudes que irão compor o perfil do profissional desejado. 



 

Esta é a fase em que você deverá se perguntar: o trabalho é realizado em equipe ou individual? É um 

trabalho repetitivo ou que muda a cada semana? Mais administrativo e burocrático ou que precisa se 

criatividade e espontaneidade? O ambiente exige mais alerta e disposição ou é calmo e silencioso?

 

É comum entender competência como o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes de uma pessoa. 
Porém, por considerar também os valores do indivíduo o 
conceito é aprofundado e todo o processo se humaniza. 

Como assim? 

Considerar a visão de mundo do candidato é entender a 
forma como ele(a) conduz sua vida, o que motiva seu 
trabalho, como encara suas responsabilidades e obrigações.

Com as ferramentas e técnicas adequadas, o recrutador 
consegue identificar isso com clareza e avaliar se essa pessoa 
irá ou não se adaptar à cultura organizacional da empresa 
contratante. 

Case: o perfil de funcionários da Natura

A Natura tem como valor organizacional a 

sustentabilidade como base para o desenvolvimento 

socioeconômico. Por exemplo, os ativos de shampoos 

e condicionadores da linha Ekos são extraídos por 

comunidades agroextrativistas na Amazônia. 

Além da renda gerada pela venda da matéria-prima, os 

produtores locais são beneficiados por projetos 

financiados pela empresa que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável da região através de 

cursos de formação de liderança, treinamento técnico 

em produção agrícola e valorização do comércio local. 

A empresa chama o processo de biocomércio ético. 

O que isso nos mostra? Que pessoas com genuíno 

senso de coletividade e preocupação com o impacto 

do consumo no meio-ambiente com certeza tem mais 

chances de serem contratadas pela Natura. É uma 

questão de perfil. 

Fonte: G1

https://g1.globo.com/natureza/especial-publicitario/natura/noticia/2018/09/04/como-natura-ekos-extrai-o-melhor-da-natureza-preservando-o-meio-ambiente.ghtml


PASSO 02. DEFININDO OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Tendo já montado um perfil das competências necessárias para o trabalho, o segundo passo é definir os 
instrumentos de avaliação ao longo da seleção e em quais etapas serão usados. 
Abaixo, segue uma lista com os principais:

#01 Análise e triagem curricular: a primeira etapa de todo processo seletivo a fim de encontrar 

pessoas dentro dos requisitos da vaga. 

#02 Análise documental: no Brasil, é comum apresentação de atestado de bons antecedentes 

criminais, diploma e certificados.

#03 Avaliação psicológica: verificação de aptidões específicas para desempenho das funções como 

foco, resistência, memorização e afins. Engloba verificação de competências individuais e coletivas. 

#04 Dinâmicas de grupo: técnica usada para identificação de competências coletivas, trabalho em 
grupo, liderança e afins.

#05 Entrevistas: podem ter como foco a identificação de competências, avaliação complementar às 
provas técnicas e avaliação psicológica, identificação de experiência profissional e contexto de vida.



#06 Formulários e questionários: além de captação de dados gerais, pode ser usado para 

identificação de auto percepção, valores pessoais, mensuração de competências individuais e 

conhecer contexto de vida. 

#07 Provas: podem ser provas técnicas (de conhecimentos específicos) ou de conhecimentos gerais 

(português, matemática, informática, etc). 

#08 Redação: instrumento utilizado para coleta de informações complementares, identificação de 

aptidão cognitiva, nível de expressividade gramatical e criativa, valores pessoais. 

#09 Referências profissionais: o próprio candidato fornece essa informação em algum formulário ou 

durante a entrevista. Dado importante e comumente negligenciado por recrutadores. 

Nota sobre entrevistas:
 

 

Entrevistas são um componente crucial de qualquer processo de recrutamento e seleção. 
Lembre-se de que selecionar perfis é conhecer as pessoas. Todo tipo de entrevista é uma 
interação. O recrutador é o condutor da conversa e precisa se ater à duração, condições do 
ambiente e também ao estado emocional do entrevistado. Ansiedade, timidez, horário, 
temperatura do local e mesmo a rotina do candidato são questões que influenciam na
sua capacidade de expressar e responder ao que se pede. 
 
Entrevistas quando bem conduzidas são a chance de humanizar o processo e gerar uma 
experiência positiva para o candidato. 



PASSO 03. DEFININDO OS CANAIS DE RECRUTAMENTO

Os canais de recrutamento são o meio pelo qual você irá anunciar a existência da vaga. Seu 
uso deve estar alinhados à cultura e necessidade atual da empresa contratante, bem como ao 
caráter do processo seletivo (se é externo ou interno, sigiloso ou não). A escolha deles 
depende da estratégia de atração, custos envolvidos e projeção de alcance de pessoas.  

Abaixo você encontra uma lista dos canais que podem ser utilizados:

- Sites corporativos; 
- Plataformas digitais de anúncio vagas;
- Jornais e revistas especializados;
- Redes sociais;
- Programa de indicação pelos empregados;
- Headhunters;
- Palestras em instituições de ensino;
- Consultorias em Recursos Humanos;
- Banco de talentos; 
- Intranet;
- Cadastro de antigos funcionários da organização



PASSO 04. DEFININDO A JORNADA DO CANDIDATO

Chegou o momento de você traçar a jornada do candidato ao longo de todo o processo seletivo e pela sua 
empresa. Nesta etapa, você irá unir todos os componentes anteriores tendo claro em mente as competências 
necessárias, como identificá-las e avaliá-las, e também como tornar isso o mais confortável possível para o 
candidato. É a etapa em que você deverá se perguntar: 

Qual será a próxima etapa depois da triagem: entrevista individual, dinâmica de 

grupo ou prova técnica? 

Qual a projeção de duração de cada etapa? 

Quais instrumentos ajudarão a economizar tempo e recursos? 

O recrutamento terá etapas online? 

Como serão feitos os retornos: por telefone, e-mail ou videoconferência? 



A jornada do candidato precisa estar muito clara e 
definida na mente do recrutador para que o candidato 
seja conduzido de maneira fluida possível e com a 
devida assistência. 

É natural que ao longo do recrutamento e seleção hajam 
imprevistos e outros desafios. O recrutador tem a 
grande responsabilidade de contorná-los para preservar 
o bom andamento do processo, a integridade do 
candidato e da marca empregadora. 

A próxima seção irá abordar sobre a operacionalização 
do recrutamento, os desafios mais comuns e como 
gerenciá-los. Segundo a Shortlister.com apontou que 62% das pessoas com experiências positivas no 

recrutamento tendem a consumir mais os produtos da marca da empresa. 



PASSO 05. LIDANDO COM DESAFIOS E GERENCIANDO 

IMPREVISTOS 

Um processo de recrutamento e seleção eficiente é 
aquele que acontece de maneira fluida. O recrutador 
consegue sondar perfis e investigar as competências que 
irão permitir o desenvolvimento da empresa. 

O bom planejamento inclui a gestão de possíveis 
desafios e imprevistos. Afinal, saber lidar com humano é 
saber lidar com a diversidade de eventos também. 

A grande maioria dos desafios envolve a comunicação e 
o relacionamento entre candidato e recrutadores. Ou 
seja, gerenciá-los significa garantir sua boa experiência 
além do bom andamento do processo. À medida que 
são contornados com sensibilidade, o processo se torna 
cada vez mais humanizado.



Abaixo você encontra os desafios e imprevistos mais comuns inerentes a um processo de recrutamento e seleção:

Nível de compreensão: é possível que determinadas 

informações sejam difíceis de assimilar, como questões 

burocráticas ou comandos das atividades a serem realizadas. 

Cordialidade e clareza na comunicação são imprescindíveis. 

Isso reduz o desconforto e sensação de inaptidão por parte do 

candidato.  

 

Inaptidão temporária do candidato: esteja 

sempre atento às circunstâncias pessoais do candidato. 

Cansaço físico, alimentação, estado de saúde, sua jornada até 

o local e nível de instrução podem influenciar em seu 

desempenho.

Ausência do candidato: é possível que alguém não 

compareça a uma das etapas do processo seletivo. Não encare 

isso como desinteresse! Isso pode acarretar na perda de um 

talento para o contratante! Verifique o que aconteceu usando 

sempre de tato, pois esse acontecimento também é um dado 

importante para o processo. 

 

Retorno positivo: com certeza é gratificante dar boas 

notícias! Aqui é um momento em que dá para se expressar 

felicidade. Porém, não seja parcial. Deixar que suas impressões 

pessoais venham à tona põe em xeque a credibilidade da marca 

empregadora e da competência de todos os envolvidos no 

processo (contratante, demais candidatos, técnicos e 

recrutadores). 

 

Retorno negativo: a não admissão do candidato pode 

fazê-lo se sentir inferior. Portanto, esta etapa precisa ser 

projetada para ser executada com sensibilidade e criatividade. 

Ela deve se apoiar nos valores e princípios organizacionais da 

empresa responsável pelo processo para escolha do formato e 

canais para esta comunicação, e o que pode ser realizado com o 

candidato recrutado.

Lembre-se: um processo de recrutamento e seleção humanizado 

tem caráter sistêmico. Ele permite a realocação dos perfis 

encontrados em outros processos seletivos cujas marcas 

empregadoras possuam cultura e valores similares aos 

apresentados pelo candidato.  



CONCLUSÃO 

Terminamos de lhe mostrar como é possível desenvolver um olhar sistêmico 

para este primeiro universo da humanização corporativa e desenvolver uma 

prática de recrutamento e seleção humanizada. 

Percebeu que é um processo é muito mais profundo do que selecionar 

perfis e usar de simpatia? Um RS humanizado Envolve conhecer pessoas, 

lidar com expectativas (pessoais e organizacionais), gerenciar imprevistos e 

ter em mente que suas ações terão algum impacto sobre as vidas dos 

candidatos e sobre a reputação da marca empregadora. 

O desempenho de todos está interligado. É possível criar valor de forma 

consciente e planejada para cada um dos envolvidos. Enxergar isso torna 

possível humanizar e trazer à tona o melhor do desempenho de cada um. O 

mais bacana é que é só o começo de algo maior e mais profundo!

Esperamos que este conteúdo seja o que você precisava para investir em 

um trabalho mais consistente, estratégico e eficaz. 



Fortaleça seu processo seletivo e humanize sua marca 

empregadora com a gente! Clique abaixo e nos conheça 

melhor :)

VOCÊ SE INTERESSOU PELO CONTEÚDO, 

MAS QUER IR ALÉM?

QUERO RECEBER UMA PROPOSTA

https://api.whatsapp.com/send?phone=555527992326784&text=Ol%C3%A1,%20acabei%20de%20ler%20o%20ebook%20sobre%20RS%20Humanizado%20e%20gostaria%20de%20uma%20consultoria%20gratuita


       SOBRE A LINCE

A LINCE é uma empresa pioneira em humanização corporativa. 

Nós ajudamos empresas a fortalecerem a estratégia de sua gestão 

de pessoas e processos.

Nós fazemos isso através da humanização das relações de 

trabalho.  Fazemos isso através de programas de treinamentos e 

conteúdos para somar e aprofundar conhecimentos. 

Através de nosso serviço de consultoria, montamos estratégias de 

humanização corporativa para nossos clientes. 

Nossa equipe de especialistas é composta por pessoas de 

diferentes expertises: educação corporativa, filosofia, gestão de 

processos, saúde mental e comportamento, e gestão de pessoas.  

http://www.lincehumanizacao.com/


Soluções para o seu 

desenvolvimento pessoal

Consultoria e desenvolvimento 

organizacional
Plataforma de recrutamento e 

identificação de talentos

CONHEÇA NOSSAS UNIDADES 

Clique em cada uma para conhecer melhor.

http://lincehumanizacao.com
http://instagram.com/lincepessoas/
http://instagram.com/linceempresas
http://instagram.com/lincetalentos


(27) 3071-3533  │ (27) 99232-6784
 

Praça San Martin, 84, sl 210-212, Praia do Canto, Vitória

http://lincehumanizacao.com
https://www.linkedin.com/company/lincehumanizacao/
https://www.facebook.com/lincehumanizacao/
https://www.instagram.com/lincehumanizacao/

