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1. RESUMO 

Este artigo tem como principal objetivo conceituar Recrutamento e Seleção e 
enfatizar a sua importância para as organizações, apresentando quais as vantagens 
e desvantagens para empresas que utilizam o processo e as técnicas que podem 
ser empreendidas pelos gestores de pessoas na atração de novos colaboradores. 
Recrutamento e seleção faz parte do dia a dia de qualquer empresa, seja pelo 
aumento na demanda de contratação ou até mesmo para a substituição de 
funcionários. Partindo da importância desta atividade para a gestão empresarial, o 
presente estudo tem por principal objetivo constatar a importância do processo de 
recrutamento e seleção de colaboradores para as organizações e o que elas fazem 
para atrair novos talentos. O estudo foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas, 
as quais deram base para o levantamento de informações sobre o assunto. 
Apresentou-se também, no decorrer do artigo, as vantagens e desvantagens 
relacionadas à prática de recrutamento e seleção dentro das organizações e as 
metodologias utilizadas na busca de perfis em potencial para os cargos procurados. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

  A gestão de pessoas deve ser considerada uma das atividades mais 

importantes dentro das organizações. É por meio dela que os gestores se 

relacionam com os colaboradores e muitas vezes é ela quem define o clima 

organizacional e a cultura de determinadas empresas. Um processo muito 

importante e que está envolvido estritamente com os recursos humanos é a 

atividade de Recrutamento e Seleção, que, de acordo com Chiavenato (2010, p. 

114), corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado 

de recursos humanos para abastecer seu processo seletivo. Na verdade, o 

recrutamento funciona como um processo de comunicação: a organização divulga e 

oferece oportunidades de trabalho ao mercado de recursos humanos.  

 Para Brasil et al. (2013), o recrutamento é uma ferramenta de apoio para o 

gestor: “O processo de recrutamento auxilia na captação de mão-de-obra mais 

específica à necessidade da empresa de forma a aproveitar de maneira mais 

adequada, e com possibilidades menores de erros na escolha de perfis esperados 

pela mesma. Ou seja, além de tempo, os custos podem ser reduzidos quando se faz 

as escolhas mais próximas da necessidade empresarial”.  

 Uma questão relevante para a discussão sobre como deve ser feito o 

processo de recrutamento e seleção nas organizações é a definição do papel das 



   

empresas no momento de atrair novos talentos e perfis adequados para as vagas 

oferecidas. Não basta apenas oferecer emprego, o candidato deve se sentir atraído 

a trabalhar na empresa. Algumas organizações utilizam artifícios como o 

oferecimento de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, cesta básica 

dentre outros para atrair pessoas, tornando a empresa mais atrativa e desejada, 

devido a sua estrutura de gestão de pessoas.  

 Para uma melhor abordagem sobre o que é Recrutamento e Seleção, este 

artigo visa identificar e definir o que são esses processos; como eles podem ser 

realizados dentro das empresas e quais as vantagens e desvantagens para o 

negócio.  

 

3. OBJETIVO 

 

 Este artigo tem como principal objetivo conceituar Recrutamento e Seleção e 

enfatizar a sua importância para as organizações. Como objetivos específicos, 

apresentou-se quais as vantagens e desvantagens para empresas que utilizam o 

processo de recrutamento e seleção e as técnicas que podem ser empreendidas 

pelos gestores de pessoas na atração de novos colaboradores. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa baseou-se em fontes bibliográficas, ou seja, teorias e pesquisas já 

realizadas na área de Recrutamento e Seleção que, de acordo com Gil (1991), “as 

pesquisas bibliográficas são elaboradas a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet”.  

  Utilizou-se como orientação para nosso estudo as obras de Idalberto 

Chiavenato, o qual discute no livro “Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações” sobre as novas tendências para a gestão empresarial, 

além de outros pesquisadores da área.  

  Também utilizou-se para a pesquisa alguns trabalhos publicados nos 

Periódicos da Plataforma de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES.  

 



   

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Algumas funções exigem que o colaborador tenha um perfil compatível às 

atividades que deverão ser executadas. Nesse momento, o selecionador deve traçar 

as características para o perfil desejado e determinar onde serão encontrados os 

candidatos para suprir a vaga. Após atentar-se para esses detalhes é que se inicia o 

processo de recrutamento que, de acordo com Gil (2007, p. 93), “visa atrair 

candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização”.  

 Para a realização do Recrutamento o selecionador pode usar-se de diversas 

técnicas e meios para a escolha do candidato. Na próxima seção apresentamos 

algumas técnicas que podem ser utilizadas, de acordo com as necessidades da 

empresa.  

 O recrutamento interno é o que ocorre dentro da empresa, ou seja, o gestor 

observa entre os colaboradores aquele que mais se identifica com o perfil procurado 

para a vaga e, ao ser encontrado, ele será remanejado de função e assumirá novas 

responsabilidades. Em alguns casos, a organização oferece uma carreira de 

oportunidades ao funcionário (CHIAVENATO, 2005, p. 113).   

 Esta técnica de recrutamento é mais rápida e barata para a organização, pois 

não exige que as oportunidades sejam veiculadas em mídias comunicativas, como 

TV, Rádio, Revistas, etc., exceto quando o recrutamento for externo. Vejamos 

algumas considerações feitas por Chiavenato (2005) sobre os prós e contras do 

Recrutamento Interno. 

Quadro 1: Prós e Contras sobre o Recrutamento Interno 
PRÓS CONTRAS 

1 - Aproveita melhor o potencial humano da 
organização. 

1 - Pode bloquear a entrada de novas ideias, 
experiências e expectativas. 

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

2 - Facilita o conservantismo e favorece a rotina 
atual. 

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

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

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

4 - Ideal para empresas burocráticas e 
mecanisticas. 

5 - Não requer socialização organizacional de 
novos membros.  

5 - Mantém e conserva a cultura organizacional 
existente.  

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

6 - Funciona como um sistema fechado de 
reciclagem contínua.  

 7 - Custa financeiramente menos do que fazer 
recrutamento externo.  

 

Fonte: Chiavenato, 2005, p. 114-116. 
 



   

 Ao contrário do recrutamento interno, o recrutamento externo visa buscar 

candidatos fora da empresa. Enquanto o recrutamento interno aborda um 

contingente circunscrito e conhecido de funcionários internos, o recrutamento 

externo aborda um enorme contingente de candidatos que estão espalhados pelo 

MRH. Essa técnica pode ser de vários e diferentes tipos, devido seu campo de 

atuação ser vasto e nem sempre atingir todos os candidatos. É necessário escolher 

entre as modalidades disponíveis de recrutamento para atingir os candidatos onde 

quer que estejam e atraí-los para a organização (CHIAVENATO, 2005, p. 115).  

 O recrutamento externo pode ser feito de várias maneiras, como aponta Gil 

(2007). 

 
Quadro 2: Técnicas de Recrutamento Externo 

Fonte: Adaptado de Gil (p. 94-97, 2007). 
 

 

 
 
 

CARTAZES 

Constitui um sistema de recrutamento de baixo custo e que costuma 
proporcionar rapidamente um bom número de candidatos. Geralmente, os 
cartazes são colocados na portaria das empresas, em suas proximidades 
ou em locais de grande movimentação de pessoas. Trata-se de veículo 
estático e recomendado apenas para cargos simples, como os de 
operários e auxiliares de escritório.  

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 

Pode-se pedir a pessoas de dentro ou de fora da empresa para indicar 
candidatos. Além de ser um meio econômico, a recomendação geralmente 
refere-se a pessoas com predisposição para aceitar o ambiente de 
trabalho. A recomendação poderá, todavia, criar constrangimento com o 
contato, no caso de rejeição ou de identificação de falhas após a 
contratação.  

 
 

PESSOAL 
DISPENSADO 

Pode ser vantajoso para a empresa admitir antigos empregados 
dispensados, desde que a dispensa tenha ocorrido por motivos aceitáveis. 
Neste caso, os empregados já são conhecidos, conhecem a empresa e 
provavelmente dispensarão programas de treinamento.  

 
 

AGÊNCIAS 

Esse procedimento evita gastos de tempo e de dinheiro no processo de 
recrutamento e na realização de entrevistas. Também é útil à medida que 
mantém o sigilo e tende a oferecer apenas candidatos qualificados.  

 
ANÚNCIOS 

É um procedimento bastante utilizado porque atrai muitos candidatos. 
Todavia, ao se decidir sobre esta forma, convém indagar por que, onde, 
como e quando anunciar.  

 
 
 

HEADHUNTERS 

Para a contratação de executivos de alto nível, muitas empresas 
costumam socorrer-se de headhunters. A grande vantagem, nesse caso, é 
a possibilidade de contratação de profissionais qualificados num período 
de tempo muito menor do que mediante outros procedimentos. Isso porque 
esses headhunters estão constantemente contatando executivos 
empregados, com vista em verificar seu interesse em mudar de emprego.  

 
 

INTERNET 

 Geralmente feito por sites de emprego, onde empresas oferecem vagas. 
Esses sites recebem os currículos dos candidatos e encaminham para as 
organizações selecionarem o perfil mais adequado para contratação. 
Também é comum anúncio de vagas nos Classificados online e redes 
sociais como o Facebook.  



   

 A partir das informações dos Quadros 1 e 3 percebe-se tanto o processo de 

Recrutamento Interno quanto o externo podem trazer vantagens e desvantagens 

para o negócio. A escolha entre um e outro dependerá exclusivamente do modelo de 

gestão da empresa e suas necessidades principais. 

 

Quadro 3: Prós e Contras sobre o Recrutamento Externo 
PRÓS CONTRAS 

1 - Introduz sangue novo na organização: 
talentos, habilidades e expectativas. 

1 - Afeta negativamente a motivação dos atuais 
funcionários da organização. 

2 - Enriquece o patrimônio humano, pelo aporte 
de novos talentos e habilidades. 

2 - Reduz a fidelidade dos funcionários ao 
oferecer oportunidades a estranhos. 

3 - Aumenta o capital intelectual ao incluir novos 
conhecimentos e destrezas. 

3 - Requer aplicação de técnicas seletivas para 
escolha dos candidatos externos. Isso significa 
custos operacionais. 

4 - Renova a cultura organizacional e a 
enriquece com novas aspirações. 

4 - Exige esquemas de socialização 
organizacional para os novos funcionários. 

5 - Incentiva a interação da organização com o 
MRH.  

5 - É mais custoso, oneroso, demorado e 
inseguro que o recrutamento interno.  

6 - Indicado para enriquecer mais intensa e 
rapidamente o capital intelectual.  

 

Fonte: Chiavenato, 2005, p. 114-116. 
 

 Após o Recrutamento, é preciso então iniciar a fase seguinte, denominada 

Seleção, pois tanto para o Recrutamento interno ou externo, pode ser preciso 

escolher entre vários candidatos o que é mais capacitado para a função.  

5.2 Seleção 

 A seleção acontece para identificar o candidato adequado a executar 

atividades propostas para a função. Para Marras (2011, p. 65), a seleção de 

pessoas é uma atividade que tem por finalidade escolher, sob uma metodologia 

específica, candidatos a emprego recebidos pelo setor de recrutamento, para o 

atendimento das necessidades internas da empresa.  

 Concordando com Marras (2011), Chiavenato (2010) faz a seguinte 

abordagem: “A melhor maneira de conceituar seleção é representá-la como uma 

comparação entre duas variáveis: de um lado, os requisitos do cargo a ser 

preenchido (requisitos que o cargo exige de seu ocupante) e, de outro lado, o perfil 

das características dos candidatos que se apresentam para disputá-lo”. 

 Chiavenato (2004, p. 98) explica que “processo seletivo nada mais é do que a 

busca e adequação entre aquilo que a organização pretende e aquilo que as 

pessoas oferecem”. Portanto, deverá ser recípocra a escolha, pois a empresa 



   

escolherá a pessoa certa de acordo com seus critérios e o candidato decidirá pela 

organização que atenda suas expectativas e necessidades.  

  Chiavenato (2005) propõe que as técnicas de seleção podem ser divididas 

em cinco grupos: entrevistas; provas de conhecimentos ou de capacidades; testes 

psicológicos; testes de personalidades; e técnicas de simulação. 

 
Quadro 4: Etapas do processo de seleção 

 
 
 
Triagem 
 

Realizado a atração, tem-se a amostra dos candidatos em potenciais. Porém é 
necessário que seja feito a triagem para selecionar os que têm os requisitos 
para o cargo ou que pelos menos se aproximam, a qual é feita pela análise do 
currículo. Após, pode acontecer uma entrevista com os candidatos que vão 
apontas algumas características específicas do candidato, como: apresentação 
pessoal; atitudes, comportamentos etc. Esta primeira etapa define os candidatos 
que estão aptos ao processo seletivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação dos 
candidatos 

Nesta etapa são aplicadas as técnicas de seleção definidas para avaliação dos 
candidatos que podem ser: aplicação de testes de conhecimento ou psicológico; 
dinâmicas de grupo, entrevista com o selecionador ou com o requisitante da 
vaga, verificação de referências do candidato. Dependendo da necessidade 
podem ser associados mais uma técnica de seleção. A decisão final: nesta 
etapa vai acontecer a escolha do(s) candidato(s), que é realizada pelo 
requisitante da vaga. Os recursos humanos mostram o resultado do processo 
seletivo. A avaliação dos candidatos como, já apontados anteriormente, podem 
ser: 
Entrevistas de seleção: é o momento que vamos coletar informações 
complementares e conhecer o estilo de cada candidato, observando 
conhecimentos, habilidades e atitudes que interferem em seu comportamento e 
conduta, procurando identificar características; profissionais, sociais, intelectuais 
e pessoais, que segundo Marras (2001), objetiva detectar dados e informações 
dos candidatos a emprego subsidiando a avaliação do processo seletivo. 
Análise de currículo: que segundo Weiss (2001), representa mais do que 
examinar a experiência profissional do candidato e sua formação. Ela ajudará a 
tomar decisões e formular perguntas ao candidato. 
Testes de seleção: tem como objetivo medir aspectos intelectuais, de 
personalidade ou técnicos relativos à cada profissão ou cargo. Existem dois 
tipos de testes: 1) conhecimento: verificam o real conhecimento dos candidatos, 
mas devem ser preparados de acordo com a realidade de cada empresa e de 
cada função. Podem ser: testes gerais (cultura geral e línguas) ou específicos 
(de cultura profissional e de conhecimentos técnicos) (GIL, 2001); 2) 
psicológicos: é um complemento para o processo de seleção, que possibilita 
visualizar ou constatar características de comportamento pessoal, social ou 
cognitivas dos candidatos. Os testes psicológicos só podem ser aplicados por 
psicólogos (MARRAS, 2001); 3) testes práticos quando o cargo envolve atuação 
e muitas vezes simulações de uma circunstância profissional, o controle por 
parte do candidato fica diminuído e os resultados podem ser mais visíveis e 
espontâneos (LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002). 
Dinâmicas de grupo: são atividades em grupo, conduzidas por profissionais 
qualificados, que visam simular situações ou casos específicos, onde os 
participantes vivenciam e participam com suas opiniões e sua visão pessoal 
sobre as mesmas. Podem ser adaptados em forma de jogos que permitem 
observar e avaliar as posturas e as maneiras de reagir de cada participante à 
determinada tarefa, fazendo a ligação com os aspectos profissionais. A 
capacidade de trabalhar em equipes tem sido muito valorizada no momento 
atual. 

Fonte: Adaptado de AVANCINI (2014, p. 6-7). 

 



   

 Existem diversas técnicas de seleção, mas cabe à organização a escolha 

daquela que melhor irá auxiliar na escolha do candidato, ou seja, àquela que 

evidenciará as competências e habilidades dos concorrentes.  

5.3 Como atrair novos talentos para a organização? 

 Um dos grandes desafios das empresas tem sido o de atrair novos talentos e 

fazer com que eles permaneçam na organização. Foi-se o tempo em que as 

pessoas eram tidas apenas como operárias e realizadoras de tarefas repetitivas, 

pois hoje os colaboradores podem ser considerados como parceiros da organização, 

assim como enfatiza Gil (2006, p. 23-24):  

 
[...] verifica-se em algumas organizações a tendência para reconhecer o 
empregado como parceiro, já que todo processo produtivo realiza-se com a 
participação conjunta de diversos parceiros, como fornecedores, acionistas 
e clientes. Cada parceiro dispõe-se a investir seus recursos numa 
organização, à medida que obtém retorno satisfatório, torna-se necessário 
valorizar o empregado, já que ele é o parceiro mais íntimo da organização. 
O peso do empregado, por sua vez, torna-se mais evidente numa 
organização à medida que sua força de trabalho esteja envolvida 
principalmente com atividades especializadas. 
 

 As empresas passaram a olhar o colaborador de maneira diferente e não 

somente como um simples membro de sua equipe. Elas procuram por pessoas que 

se enquadrem à sua política organizacional, relacionando-se aos seus valores, visão 

e missão, para juntos buscarem o sucesso empresarial.  

 Algumas metodologias são utilizadas para buscar o perfil mais adequado, 

porém nem sempre o objetivo é alcançado. Algumas organizações oferecem 

benefícios como Plano Odontológico, Plano de Saúde, Bonificações, cursos e 

formação acadêmica, programas de incentivo para alto nível de produção e etc. Os 

programas de estágio, Jovem Aprendiz e Treinees também são maneiras 

diversificadas de atrair pessoas. Eles permitem que o indivíduo trabalhe na empresa, 

por tempo determinado e, caso seu desempenho e contribuição sejam bem vistos, 

pode ocorrer a chance de contratação efetiva do colaborador.  

 

6. RESULTADOS 

 

  No decorrer da pesquisa foi possível identificar que os processos de 

recrutamento e seleção são essenciais para as organizações, entretanto precisam 

ser realizados de forma correta. A utilização das técnicas de recrutamento e seleção 



   

proporciona maior desempenho para a empresa, pois permite que profissionais com 

nível de conhecimento elevado e novas experiências auxiliem no aumento da 

competitividade e desenvolvimento organizacional.  

 No que abrange a gestão de pessoas, observou-se que, de fato, existe uma 

tendência de valorização do capital humano, caracterizado como um diferencial para 

o destaque das empresas perante outras instituições. Contudo, ainda existem 

algumas empresas que não adotam as metodologias de valorização e 

desenvolvimento de pessoal em sua gestão, porém muitas têm observado a 

importância da gestão de pessoas para o alcance do sucesso empresarial.  

 Constatou-se também, por meio da pesquisa bibliográfica, que existem 

diversas técnicas de recrutamento e seleção, todavia elas devem ser implementadas 

de acordo com as necessidades da empresa. O processo de recrutamento e seleção 

possibilita a busca de profissionais de alto nível, que sejam capazes de inovar 

processos, desenvolver novos produtos, gerenciar equipes e projetos, além de 

possuírem uma visão estratégica do negócio no qual a organização está inserida. 

Este tipo de colaborador é o mais valorizado no mercado de trabalho atual, e o mais 

procurado pelas empresas para comporem o capital humano da instituição.  

 Por fim, conclui-se que algumas organizações procuram oferecer benefícios 

aliados a salários compatíveis com o mercado de trabalho para chamar a atenção de 

novos talentos, pois desta maneira conseguem atrair os melhores profissionais para 

a corporação. Portanto, não basta apenas oferecer a vaga de emprego, a empresa 

deve atender também aos interesses dos candidatos, sendo um processo de 

escolha recíproco.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por fim, conclui-se que algumas organizações procuram oferecer benefícios 

aliados a salários compatíveis com o mercado de trabalho para chamar a atenção de 

novos talentos, pois desta maneira conseguem atrair os melhores profissionais para 

a corporação.  

  Portanto, não basta apenas oferecer a vaga de emprego, a empresa deve 

atender também aos interesses dos candidatos, sendo um processo de escolha 

recíproco.  
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