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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo apresentar de que formas no âmbito 
organizacional as ferramentas e práticas de recrutamento e seleção podem ter 
maior efetividade e maior retorno interno. Sabendo-se das dificuldades atuais 
em contratar, desenvolver, e reter pessoas, foi proposto um estudo com a 
modificação desse aspecto atual, trazendo ideias inovadoras e práticas atuais 
para uma maior efetividade nas práticas de recrutamento e seleção.  

 

PALAVRAS CHAVE: Recursos Humanos, Retenção de Talentos, Capital 

Intelectual.  

 

ABSTRACT 

This research aims to present in ways like no organizational tools such as tools 
and practices of recruitment and selection for greater effectiveness and greater 
internal return. Experience of current difficulties in hiring, developing and 
retaining people, proposed a study with a modification of the current aspect, 
bringing innovative studies and current practices to a greater effectiveness in 
recruitment and selection practices. 
  
 
Keywords: Human Resources, Retention of Talents, Intellectual Capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 No inicio do século XX surgiu o conceito de Recursos Humanos moldado para 

as condições da “Era Industrial”, sua funcionalidade era mediar as relações 

empregado versus empregador, gerando uma série de desafios e 

responsabilidades. 

Com a chegada do século XXI o mundo passou a ser globalmente conectado 

dando inicio a Era da Informação, havendo uma necessidade de 

aprimoramento por parte do setor de Recursos Humanos, contudo o processo 

de recrutamento e seleção passou a ser considerado fundamental na cultura 

organizacional. 

Segundo Chiavenato (2014) recrutamento é o conjunto de ações que visa atrair 

e agregar talentos na organização favorecendo-as de suas competências . 

Seleção é um processo decisório que se baseia em elementos confiáveis com 

objetivo de agregar talentos e competências para o sucesso das organizações. 

A “Era da Informação”, proporciona  uma colossal extensão de tecnologia e 

informação que nos são apresentadas diariamente por diversos meios, 

adjacente a esta tecnologia surgiu também uma modificação do mercado de 

trabalho, implicando na transformação e no desaparecimento de diversas 

atividades. 

Este cenário trouxe consigo um desafio para a maioria das organizações, que 

se baseia na atração e retenção de talentos, existe um déficit de capacitação 

que se tornou um dos maiores gargalos encontrados pelos profissionais de RH. 

Os principais agentes de mudança ocorrem pela miscigenação de geração 

decorrente ao aumento da longevidade e inserção de jovens no mercado 

A principal causa desse fenômeno pode ir além do que somente falta de 

capacitação, esse gargalo pode ser originado no próprio processo de 

recrutamento e seleção das empresas.  

Não é incomum que as mesmas utilizem processos pré-moldados e 

massificadores que causam a exaustão do candidato e do próprio recrutador, e 

no final do processo acabam selecionando os candidatos não por competência 

e qualificação e sim por indicação ou por falta de instrução do recrutador. 
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 O presente artigo tem como objetivo expor as melhorias nas praticas e 

ferramentas de recrutamento e seleção, visando explorar o capital intelectual 

para manter a organização consolidada no mercado. 

Mediante ao cenário apresentado, a assertividade no processo de 

recrutamento e seleção tem por objetivo o aumento dos indicadores de 

confiabilidade junto aos stakeholders e a diminuição do turnover nas 

organizações. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo Rampazzo (2005), a metodologia é o conjunto de técnicas a serem 

seguidas para o êxito de uma pesquisa. 

Neste sentido, o presente artigo fundamenta-se em uma pesquisa teórica, 

através de livros, periódicos, artigos acadêmicos e relatórios que abordam o 

contexto de recrutamento e seleção e sua transformação para o atendimento 

ás exigências do novo mercado de trabalho.  

Para Coutinho (2014), é através da investigação que se refletem os problemas 

surgidos na pratica, provocando o debate e construindo ideias inovadoras. 

A metodologia adotada tem por base o aprofundamento teórico das praticas de 

recrutamento e seleção e a utilização das mesmas pelas organizações no 

Brasil em relação às novas tendências e exigências do mercado mundial. 

 Empregando esse método de pesquisa será possível avaliar os impactos do 

novo mercado nas empresas e corroborar com as mesmas para obtenção de 

uma nova frente em relação aos desafios do século XXI.    
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3. RESULTADOS 

3.1 NOVO MERCADO DE TRABALHO 

Com o mercado de trabalho em constante mudança tecnológica e 

socioeconômica, observa-se um cenário de transformações em diversas áreas 

de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2014) “Ao longo da Revolução Industrial, o mercado de 

trabalho substitui-o as fazendas palas fabricas e agora com a Revolução da 

Informação, o mercado de trabalho está se descolando para a economia de 

serviços”.  

A modernização industrial provocou migração de emprego, mas não a sua 

extinção, deste modo deve-se observar as mudanças do mercado, que 

trouxeram consigo um novo modelo de empregado forçando as organizações á 

modernizar seus modelos de atração e retenção de talentos. 

De acordo com o relatório denominado “The Future of Jobs”, realizado pelo 

Fórum Econômico Mundial em 2016, estamos adentrando no período da 4º 

Revolução Industrial o que provocará a transformação dos modelos de 

negócios e nos processos produtivos na maioria dos setores de atividade 

econômica, implicando em um novo desafio á Gestão de Pessoas no que diz 

respeito ao setor de recrutamento e seleção. 

O relatório sugere que para as organizações se moldarem aos desafios do 

século XXI, será necessário uma mudança no processo de recrutamento de 

pessoas , com base nos novos parâmetros do mercado de trabalho. 

Acompanhando a evolução do mercado, o Linkedin Business disponibilizou em 

2016 um relatório com conceito das novas tendências de recrutamento no 

Brasil. 

Segundo Linkedin a métrica mais valiosa na contratação é a necessidade da  

retenção de talentos , seguida da melhoria na qualidade das contratações e 

manter a organização com altos índices de aprovação dos stekeholders, 

originando necessidade de ações de marketing. 
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*Gráfico elaborado pelos autores do artigo. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO RECRUTADOR 

Atualmente o processo de recrutamento e seleção passou a ter função 

determinante quanto à captação e retenção de talentos. A seleção assume 

importância fundamental no desempenho do empregado, uma vez que a 

mesma é porta de entrada de mão-de-obra em uma organização. 

Segundo Chiavenato (2014) as organizações escolhem as pessoas que 

desejam para serem seus funcionários e assim ocorre no caminho inverso, 

tratando-se de uma escolha reciproca que dependem de inúmeros fatores e 

circunstancias. 

De acordo com Gil (2014) É através deste processo que as organizações 

compreenderam que as pessoas consistem o mais importante ativo  de que 

dispõem, portanto devem ser recrutadas e selecionadas com a maior 

competência possível. 

Embora o processo de recrutamento e seleção seja de suma importância para 

as organizações, não é incomum encontrarmos profissionais desviados de 

suas funções que utilizam técnicas reacionárias, não observando o verdadeiro 

potencial do candidato.    

Segundo Gil (2014) As atividades de recrutamento e seleção passaram a ser 

desenvolvidas pela chefia imediata, como resultado, nem sempre as pessoas 

incumbidas dessas atividades dispõem dos conhecimentos e experiências 

39% 

42% 

31% 

Tendências de Recrutamento  

Melhoria na
qualidade das
contratações
Retenção de
talentos

Ações de marketing
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necessários. Quando as pessoas encarregadas da seleção não dispõem de 

capacitação, tendem a contratar com base em sua experiência pessoal ou na 

sua própria imagem, como consequência as pessoas contratadas não 

desempenham de maneira adequada as tarefas que lhe são conferidas. 

Para Banov (2012) É necessário conhecer os fundamentos da administração 

os subsistemas que interagem com a organização, bem como a cultura 

organizacional, para que se possa atrelar a vaga em aberto com as estratégias 

da organização. 

No entendimento de Carvalho (2009) o selecionador deve ser capaz de 

identificar com precisão qual seu papel na totalidade das atividades 

organizacionais, bem como todo o sistema organizacional evitando assim 

perder o foco na sua atuação. 

Segundo Gil (2014) Esta nova postura não esta equivocada, uma vez que a 

descentralização é essencial ao processo de amadurecimento do sistema, 

porém, deve-se considerar que dentro deste novo sistema caberá ao 

selecionador competência técnica na área de recrutamento e seleção. 

 

3.3 ALINHAMENTO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO AO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

 

No entendimento de Marras (2000) a gestão estratégica privilegia e aperfeiçoa 

os resultados finais da empresa, bem como a qualidade dos talentos que a 

compõem.  

Um alinhamento do processo de recrutamento e seleção ao planejamento 

estratégico é fundamental na atual “Era da tecnologia” em que se encontra o 

mercado de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2014) é necessário traduzir os objetivos da organização 

com os objetivos e estratégias do GP, alinhando os talentos e competências 

com as necessidades da organização. 

Para Bohlander et al. (2005) “á medida que as empresas planejam seu futuro, 

os gestores de RH devem preocupar-se em alinhar o planejamento de RH e o 

planejamento estratégico para empresa como um todo” O planejamento 
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estratégico é responsável por estabelecer objetivos e delinear planos para 

atingi-los. 

De acordo com Chiavenato (2014) a estratégia deve estar alinhada á estrutura 

e cultura organizacional, ajustando-se para que possam ser desempenhadas 

com sucesso. 

No entendimento de Ulrich (2000), a administração estratégica do RH permitiu 

que as organizações alinhassem seus objetivos, mobilizando as pessoas e a 

empresa para o sucesso. 

Faz-se necessário garantir que o recrutamento e seleção sejam adequados 

para o cumprimento dos objetivos estratégicos, contratando as pessoas com as 

habilidades certas nas atividades certas. Essas medidas ajudam a diminuir o 

Turnover nas organizações, aumentando sua credibilidade. 
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