
“No caso da Natana, ela foi 

selecionada, pois, entre todos os 

candidatos, ela era quem 

apresentava o perfil mais adequado 

para a vaga e um potencial maior.” Eduardo Kayser 
Gerente de Recursos Humanos 

Inicialmente uma pequena indústria de calçados, a Paquetá nasceu 
em junho de 1945, na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. 
Atualmente, a empresa é formada por vários negócios: indústria de 
calçados, varejo de calçados, marcas próprias, empreendimentos 
imobiliários, administradora de cartões de crédito.

Paquetá, Gaston, Paquetá Esportes, Esposende, Dumond, 
Capodarte, Lilly's Closet, Ateliermix e Ortopé são as marcas que 
compõem o mix de negócios da empresa.

Possuindo sete plantas industriais presentes nos estados do Rio 
Grande do Sul, Ceará e Bahia, no Brasil, na cidade de Chivilcoy, na 
Argentina e na República Dominicana, a empresa totaliza 18 mil 
colaboradores, mais de 800 destes atuam no Centro de 
Desenvolvimento de Produtos. 

Processo Seletivo Interno da Paquetá

Oferecer oportunidades de crescimento para os seus funcionários é 
uma característica da Paquetá. A ex-aluna do Curso Técnico em 
Administração da IENH – Natana Lima da Silva comprova isso. 
Natana iniciou na empresa em 2012 no setor de almoxarifado, após 
um processo de seleção foi realocada para a telefonia e desde 
janeiro de 2015 atua como Assistente de Recursos Humanos da 
Unidade de Marcas Próprias.

O Trabalho de 
Conclusão de Curso

Enquanto participava do seu 
segundo processo de seleção, 
Natana também desenvolvia o 
Trabalho de Conclusão de Curso na 
IENH. O tema do Trabalho era o 
processo de seleção da Paquetá.  A 
ex-aluna conta como foi a experiência 
de vivenciar a teoria e a prática do 
processo simultaneamente:

“Depois da metade do Curso, quando os Professores falaram sobre o 
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso, eu logo pensei na área de 
Recursos Humanos. Dentro da Paquetá, as oportunidades oferecidas 
aos funcionários sempre me chamavam atenção, mas não entendia 
como tudo isso acontecia. E, por isso, eu busquei trazer algo que a 
empresa valoriza, que é o Processo Seletivo Interno da Paquetá 
como o assunto do Trabalho. Eu fiz estudo de caso sobre isso na 
Indústria, desenvolvi meu trabalho de conclusão e participei de um 
processo de seleção. Depois, quando resolvi participar do Processo 
para concorrer a vaga de Assistente de Recursos Humanos, eu já 
conseguia entender tudo o que acontecia. Foi uma experiência bem 
rica, pois através da minha contratação também comprovei que o 
Processo realmente funciona.”

A escolha pela egressa da IENH

O Gerente de Recursos Humanos da Unidade de Marcas Próprias – 
Brands da Paquetá – Eduardo Kayser conta como Natana conquistou 
a vaga de Assistente de Recursos Humanos.

“Nós temos pré-requisitos no processo interno. Se os candidatos 
atendem isso eles passam pelo processo, que possui etapas 
compostas de entrevistas e dinâmicas. Na hora de contratar 
avaliamos questões como a formação na área e as competências da 
pessoa. No caso da Natana, ela foi selecionada, pois, entre todos os 
candidatos, ela era quem apresentava o perfil mais adequado para a 
vaga e um potencial maior.”
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