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1. RESUMO 

Este trabalho de pesquisa procurou identificar quais as técnicas mais utilizadas 

pelas empresas de Bauru e região nos processos de recrutamento e seleção. De 

abordagem predominantemente qualitativa e classificada como uma pesquisa do tipo 

exploratória e levantamento, foram investigadas 37 empresas dos três setores 

econômicos, escolhidas aleatoriamente e localizadas na cidade de Bauru e região.  

Os resultados indicaram que as principais técnicas de recrutamento utilizadas foram 

apresentação de candidatos por funcionários, arquivos de currículos e anúncios na 

mídia. Já em relação às técnicas de seleção, as principais foram análise de currículo 

e prova de conhecimentos específicos e entrevista de seleção. Em ambos os casos, 

os resultados demonstraram que a grande maioria das empresas pesquisadas 

utilizam uma combinação de variadas técnicas de recrutamento e seleção, indicando 

assim que esses processos são bastante rigorosos, provavelmente explicado pelo 

cenário do mercado de trabalho atual, onde a oferta é menor do que a procura, 

exigindo, portanto, candidatos altamente qualificados.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 Historicamente, a área de recursos humanos surgiu nas organizações pela 

necessidade de se contabilizar os registros dos trabalhadores, especificamente as 

horas trabalhadas, faltas, atrasos, para que se pudesse proceder corretamente os 

pagamentos e descontos, assim como se faz nos dias atuais, ou seja, nesse campo 

pouco ou nada mudou (MARRAS, 2016). 

 Segundo uma pesquisa realizada por Tose (1997 apud Marras, 2016), é 

possível destacar cinco fases na evolução do perfil da área de recursos humanos no 

Brasil e suas respectivas épocas, conforme se observa na figura 1.  



Figura 1: fases evolutivas da gestão de pessoal no Brasil

 

Autor: Marras, 2016. 

 

 De acordo com a autora, as cinco fases possuíam as seguintes características: 

 Fase contábil: pioneira na história de gestão de pessoal, caracterizava-

se pela preocupação com os custos da organização, pois os 

trabalhadores eram vistos exclusivamente com o enfoque contábil: 

comprava-se mão de oba e, portanto, as entradas e saídas dessa 

contabilidade deveriam ser registradas; 

 Fase legal: surgiu com o aparecimento do chefe de pessoal, responsável 

pelo acompanhamento e implantação das recém-criadas leis 

trabalhistas, na era getulista; 

 Fase tecnicista: auxiliou na implantação do modelo americano de gestão 

de pessoal e alavancou a função da área de RH ao status de gerência, 

coincidindo com a chegada da indústria automobilística em nosso país, 

cujo modelo estrangeiro previa uma área denominada de Gerência de 

Relações Industriais - GRI; 

 Fase administrativa ou sindicalista: criou o marco histórico na relação 

capital-trabalho com o fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores e 

com isso, a transformação de GRI em Gerência de Recursos Humanos 

– GRH; 

 Fase estratégica: inicia-se uma preocupação do board das empresas 

com os trabalhadores, passando estes a serem considerados 

estratégicos no planejamento organizacional. 



Independentemente da abordagem, em grande parte das organizações a área 

de recursos humanos, seja qual for a nomenclatura, vem merecendo na atualidade 

destaque e papel estratégico na elaboração de uma política de recursos humanos que 

efetivamente considere as pessoas com verdadeiro capital humano. 

De acordo com Chiavenato (2004), cada organização desenvolve a sua política 

de recursos humanos mais adequada à sua filosofia, cultura e necessidades, mas a 

rigor, todas, independente de tamanho, setor, região etc., atuam em cinco sistemas 

principais:  

 Provisão de RH: refere-se ao suprimento de pessoas para as 

organizações, envolvendo atividades relacionadas a pesquisa de 

mercado, recrutamento e seleção de pessoas e sua integração às 

tarefas organizacionais. São como uma porta de entrada.  

 Aplicação de RH: envolve os primeiros passos das pessoas nas 

organizações, incluindo o desenho de cargo (descrição e análise) e a 

avaliação de desempenho humano no trabalho.  

 Manutenção de RH: inclui uma série de cuidados especiais como ações 

relacionadas a planos de compensação monetária, benefícios sociais, 

relações trabalhistas, higiene, saúde e segurança do trabalho, qualidade 

de vida no trabalho e o clima organizacional. 

 Desenvolvimento de RH: são as ações relacionadas a treinamento e 

desenvolvimento de pessoas, incluindo plano de carreira. 

 

 Monitoração de RH: envolvem ações como a criação e o gerenciamento 

de um banco de dados e sistema de informações relativo as pessoas e 

também auditoria de recursos humanos.      

  

No presente trabalho, nosso foco será o sistema de provisão de recursos 

humanos, em especial, as ações relacionadas ao recrutamento e a seleção de 

pessoas. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é identificar junto a um grupo de 37 

organizações de Bauru e região, pertencentes aos três setores econômicos e 



escolhidas aleatoriamente, quais as técnicas de recrutamento e seleção mais 

utilizadas pelas suas áreas de recursos humanos no processo de provisão de recursos 

humanos.  

 

4. METODOLOGIA 

 A presente pesquisa é classificada em relação a sua abordagem, como 

predominantemente qualitativa, que segundo Diehl e Tatim (2004), descreve a 

complexidade do problema e a interação entre variáveis, compreendendo certas 

particularidades de indivíduos e organizações. 

 Em relação aos seus objetivos pode ser classificada como uma pesquisa do 

tipo descritiva, onde, de acordo com Andrade (2009), fenômenos são estudados sem 

a interferência do pesquisador e sim utilizando-se de técnicas padronizadas para a 

coleta de dados, normalmente questionários, como foi o presente caso.  

 Já quanto aos procedimentos para a coleta de dados, esta pesquisa se 

classifica como sendo do tipo levantamento, quando há um questionamento direto as 

pessoas que se deseja conhecer o comportamento sobre um determinado problema, 

com análise quantitativa dos dados para obtenção de conclusões, proporcionando, 

portanto, informações sobre uma determinada população (DIEHL e TATIM, 2004). 

 Durante o mês de março de 2017, as pesquisadoras, com a orientação do 

professor orientador, elaboraram um questionário objetivando identificar nas 

empresas de Bauru e região, as políticas e práticas em relação aos processos ou 

sistemas de recursos humanos, quais sejam: provisão, aplicação, manutenção, 

desenvolvimento e monitoração.  

  

  



5. DESENVOLVIMENTO 

Recrutamento de Pessoas 

 

As pessoas e as organizações estão constantemente num processo de atrair 

uns aos outros, pois, da mesma forma que os indivíduos selecionam as organizações 

na busca de oportunidades de trabalho, estas procuram atrair pessoas e obter 

informações a respeito delas, para decidir se ás contrata ou não (CHIAVENATO, 

2004).  

Para o autor, recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que tem 

como objetivo atrair candidatos potencialmente qualificados para ocuparem cargos 

dentro da organização. Portanto, pode ser entendido como um sistema de informação, 

pelo qual, as organizações divulgam ao mercado de recursos humanos as 

oportunidades de trabalho. 

Para ser eficaz, essas técnicas devem atrair um contingente de candidatos 

potencialmente qualificados e suficiente para o processo seguinte, a seleção. 

O recrutamento requer um cuidadoso planejamento, basicamente constituído 

de três fases: o que a organização precisa em termos de pessoas, o que o mercado 

de recursos humanos pode oferecer e quais as técnicas de recrutamento utilizar, 

conforme ilustra a figura 2. 

 

Figura 2: as três fases do planejamento do recrutamento. 

Autor: Chiavenato, 2004. 



Segundo Chiavenato (2004), recrutamento é um processo que varia de acordo 

com cada organização e isto está diretamente atrelado ao processo de abertura de 

vaga na área que necessita o profissional.   

 Neste sentido, Marras (2016), afirma que todo o processo de recrutamento tem 

início em uma necessidade interna da organização, originada por motivos diversos e 

é expressa e solicitada pelo requisitante da área, normalmente por meio de um 

documento denominado requisição de pessoal. 

 A partir da definição das necessidades internas, cabe a organização decidir 

qual meio de recrutamento utilizará, ou seja, se vai optar pelo recrutamento interno ou 

externo. 

 

Recrutamento Interno 

 

É a procura de mão de obra existente internamente, o qual é feito através de 

movimentação vertical (funcionários que podem ser promovidos) ou horizontal 

(funcionários que podem ser transferidos) ou ainda por meio da movimentação 

diagonal (funcionários transferidos com promoção). 

 Para um satisfatório recrutamento interno é necessário relacionar as seguintes 

informações e condições ou critérios: 

 Resultados de avaliações, programa de treinamento e de desenvolvimento em 

que o candidato tenha participado; 

 Planos de carreira para se avaliar a trajetória mais adequado do ocupante do 

cargo; 

 Condições de promoção do candidato interno. 

 

  



Vantagens do recrutamento interno 

 

O recrutamento interno gera menos custos, isso porque não se investe em 

meios de divulgação, jornais, anúncios ou honorários de recrutamento para atrair 

funcionários, não tem custos com admissões ou custos com a integração do novo 

empregado. Isso tudo acontece porque o funcionário já faz parte da empresa e está 

familiarizado com a cultura organizacional, sua missão, visão e valores 

(MARQUES,2017).  

O processo é muito mais rápido, isso porque com o recrutamento interno o 

funcionário pode ser transferido, promovido de imediato por já fazer parte da empresa, 

evitando a demora causada pelo processo de admissão do funcionário. 

Segundo o autor, também apresenta maior índice de segurança e validade, isso 

porque a empresa já tem seu banco de dados sobre o funcionário, já o conhece. A 

margem de erros na escolha do funcionário é reduzida, justamente pelas informações 

que a empresa possui sobre ele, seus pontos fortes e seus pontos fracos. 

É um processo que traz muita motivação para os empregados dentro da 

empresa, isso porque, com o conhecimento dos funcionários sobre a possibilidade de 

crescimento na empresa para aqueles que fazem por merecer determinada promoção, 

estimula a atitude de constante auto aperfeiçoamento e de auto avaliação, fazendo 

com que eles se esforçam cada vez mais para alcançar seus objetivos. 

De acordo com Marques (2017), neste processo a empresa tem seus gastos 

reduzidos em se tratando de investimentos em treinamento de pessoal, pelo fato dos 

empregados recrutados já fazerem parte da empresa, estes já estão devidamente 

treinados ou já possuem um certo nível de treinamento, além de desenvolver um 

espírito sadio de competição entre os funcionários por ser algo justo e que se 

consegue por mérito, via desempenho e esforço. 

 

  



Desvantagens do recrutamento interno 

 

Entretanto, de acordo com Marques (2017), há algumas desvantagens neste 

tipo de recrutamento, iniciando pelo fato de que a empresa precisa oferecer a 

oportunidade no momento certo, para não correr o risco de frustrar as ambições e o 

potencial de seus funcionários. 

Com este tipo de recrutamento a empresa perde oportunidades de trazer 

conhecimento novo, conhecimento vindo de fora, já que continua com um funcionário 

que já faz parte da empresa. 

Pode trazer desmotivação e frustração aos funcionários que não conseguiram 

alcançaram o objetivo. 

Transferindo um funcionário de um cargo para o outro, faz com que o cargo 

anterior ocupado fique vago, então a empresa terá que recrutar outro funcionário para 

preencher a vaga disponível (MARQUES, 2017). 

  

Recrutamento Externo 

 

Segundo Chiavenato (2004), em se tratando de recrutamento externo cada 

segmento de mercado tem características próprias, atende a diferentes apelos, tem 

diferentes expectativas e aspirações, utiliza diferentes meios de comunicações, 

portanto, pode ser abordado de maneiras diferentes. Se a técnica de recrutamento a 

ser utilizada for anúncios em jornais, certamente o jornal escolhido para recrutar 

executivos será diferente do jornal escolhido para recrutar operários braçais. 

O recrutamento externo tem por objetivo buscar candidatos que se adequam a 

determinados cargos ofertados pelas empresas. Ele é realizado com o auxílio do RH, 

não é uma tarefa fácil de ser realizada, pois é necessário saber atrair a mão de obra 

certa para determinada vaga. Ele precisa se planejar para saber o que a organização 

quer. Quando se trata de pessoas, o que o mercado de RH pode oferecer e onde ele 

poderá localizar as fontes para recrutar neste mercado e quais as técnicas adequadas 

para atrair estes candidatos qualificados. Esse processo se assemelha a uma 



campanha de marketing em relação a empresa, onde esta divulga suas qualidades 

para despertar o interesse desses profissionais para a vaga (CHIAVENATO, 2004).  

 Neste tipo de recrutamento, portanto, a empresa busca no mercado de recursos 

humanos os novos funcionários, utilizando, para tanto, algumas técnicas como por 

exemplo: 

 Apresentação de candidatos por funcionários da empresa; 

 Anúncios em jornais ou revistas 

 Cartazes colocados na portaria da empresa; 

 Agências de recrutamento; 

 Contatos com empresas que atuam no mesmo mercado (cooperação mútua); 

 Internet (e-recruitment). 

 

Vantagens do recrutamento externo 

 

O recrutamento externo possibilita a empresa a ter conhecimento sobre o que 

anda ocorrendo em outras empresas, já que o funcionário traz a bagagem da empresa 

anterior, talento, habilidades e conhecimentos novos para a empresa, enriquece os 

recursos humanos da organização aumentando o capital intelectual ao incluir 

conhecimentos, habilidades e talentos novos para a empresa. 

 

Trazendo funcionários de fora, ela adquire os investimentos feitos por outras 

organizações, evitando pagar despesas adicionais de investimento e treinamento 

(CHIAVENATO, 2004).  

 

Desvantagens do recrutamento externo 

 

Porém, esse tipo de recrutamento também traz algumas desvantagens, como 

por exemplo o custo, devido as despesas que o processo gera com a divulgação de 

anúncios em jornais, honorários em agências de recrutamento, despesas 

operacionais relativas a salários e encargos sociais da equipe de recrutamento, entre 

outros fatores. 



Chiavenato (2004), afirma também que é um recrutamento menos seguro, isso 

devido ao fato de os novos funcionários virem de fora da empresa, não se tendo muito 

conhecimento sobre eles, como seus pontos fortes e pontos fracos. Não possuem até 

o momento o conhecimento de como estes desenvolvem o seu trabalho, como lidam 

diante de determinadas situações, ou seja, a empresa não possui um banco de dados 

sobre eles. Além das técnicas de seleção e do prognóstico apresentado, o pessoal é 

contratado pela empresa por meio de um contrato contendo um período experimental 

e probatório para se garantir da insegurança do processo.  

Para o autor, é também considerada uma técnica bem mais demorada, 

justamente porque se tem um dispêndio de tempo maior, selecionando as técnicas 

mais adequadas para o processo de recrutamento, assim sendo, preparação do 

documento para a liberação do candidato de seu emprego anterior. O processo de 

admissão dos candidatos é muito extenso, devido a tantos processos a serem 

realizados. Algo muito importante a se saber é que quanto mais elevado for o nível do 

cargo, maior e mais demorado será o processo.  

Outra desvantagem citada pelo autor é que a chegada de funcionários vindo de 

outras empresas, ou seja, vindos do ambiente externo pode causar uma frustração 

para os funcionários da empresa, isso porque eles enxergam estes novos funcionários 

como sendo uma barreira para o seu crescimento profissional.  

 

Seleção de Pessoas 

 

 Encerrado o processo de recrutamento, inicia-se então a seleção das pessoas, 

portanto, se o recrutamento é uma atividade de divulgação e atração, a seleção está 

relacionada a escolha, portanto ela é restritiva. 

 De acordo com Chiavenato (2004), o ponto de partida da seleção se baseia nas 

informações sobre o cargo a ser preenchido, cujos critérios se referem às exigências 

e especificações do cargo.  

 Por outro lado, segundo o autor, temos na outra ponta os candidatos 

profundamente diferentes entre si, disputando a mesma oportunidade. Assim, temos 

um processo de comparação e de decisão. Isso porque de um lado tem-se os 



requisitos do cargo (X) e de outro temos o perfil e as características dos candidatos 

(Y), conforme se observa na figura 3. 

 

Figura 3: o processo de seleção via comparação 

 

Fonte: Chiavenato, 2004. 

 Corroborando com o autor, Marras (2016), afirma que todo o processo de 

seleção baseia-se fundamentalmente na análise comparativa de dois campos: as 

exigências do cargo x as características do candidato. 

 Encerrado portanto o processo de recrutamento e analisado as características 

do cargo disponível, resta então decidir quais as técnicas de seleção que serão 

empregadas para se escolher o melhor candidato. 

 De acordo com Chiavenato (2004), as escolhas das técnicas de seleção podem 

ser classificadas em cinco grupos: entrevista de seleção, provas ou testes de 

conhecimentos ou de capacidade, testes psicológicos, testes de personalidade e 

técnicas de simulação. 

 Entretanto, na atualidade, outras e novas técnicas foram sendo criadas e 

aplicadas, tais como: testes de habilidades, entrevistas online, análise de currículo, 

dinâmica de grupos e avaliação do rastro social online, dentre outras.  

 

  



6. RESULTADOS 

 

Conforme pode se observar no gráfico 1, dentre as técnicas de recrutamento, 

as mais utilizadas pelas empresas pesquisadas foram: apresentação de candidatos 

por funcionários (24%), consulta a arquivo de candidatos (23%) e anúncio na mídia 

(21%). 

 

 

Gráfico 1: técnicas de recrutamento mais utilizadas 

 

Fonte: Autoras   

 

Verifica se na presente pesquisa que a maioria das empresas opta pela 

apresentação de candidatos por funcionários, o que pode indicar maior confiança no 

processo de recrutamento, afinal as indicações só são feitas se o funcionário confiar 

plenamente no indicado, pois recairá sobre a responsabilidade sobre a indicação. 

Observa-se ainda que a segunda técnica de recrutamento mais utilizada foi a 

consulta a arquivos de candidatos, provavelmente em função de que a empresa 

otimiza esse processo aproveitando os currículos de candidatos que naturalmente se 

dispõe a trabalhar na empresa, não representando custos com esta ação. 

Podemos também observar no gráfico 1, que a terceira técnica de recrutamento 

mais utilizada são os anúncios na mídia, neste caso, exigindo um investimento maior 
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no processo, mas compensado pela ampla divulgação e possibilidade de atrair um 

volume maior de candidatos qualificados.   

 

Em relação às técnicas de seleção pesquisadas junto as 37 organizações, 

verificamos por meio do gráfico 2, que as técnicas mais utilizadas neste processo 

foram: análise de currículo, provas de conhecimentos específicos e entrevista de 

seleção.  

 

Gráfico 2: técnicas de seleção mais utilizadas 

 

Fonte: Autoras 

 

Com isso observamos que um currículo bem feito ainda continua sendo algo 

muito importante, um verdadeiro cartão de visita para continuar fazendo parte de um 

processo seletivo. Também se verifica que as provas de conhecimento específico são 

essenciais, pois demostra a capacidade do candidato em relação aos seus 

conhecimentos e habilidades e, por fim, a entrevista de seleção não dirigida como a 

etapa final e decisiva, pois nela o selecionador avalia os comportamentos do 

candidato, formando desta maneira uma avaliação completa das competências: 

conhecimentos, habilidades e atitudes.   



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Observa se junto as empresas pesquisadas, que continua sendo essencial uma 

combinação de variadas técnicas tanto no recrutamento quanto na seleção, 

objetivando-se com isso encontrar o candidato com o perfil mais próximo da vaga 

disponível e com isso tenha mais possibilidades de desempenhar satisfatoriamente o 

cargo. Também se observa no mercado de trabalho, que quanto mais elevado for o 

nível do cargo, mais técnicas de recrutamento e seleção serão aplicadas, trazendo 

com isso menos possibilidades de erros na contratação.  

Dadas as limitações da presente pesquisa, pois utilizamos de uma pequena 

amostra aleatória, recomenda-se estudos com uma população maior de organizações 

e mesmo um estudo mais aprofundado com os profissionais de recursos humanos.  
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