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1- Resumo 
  O presente trabalho tem o intuito de pesquisar e analisar os canais e a 

comunicação utilizada para divulgar e comercializar os seus serviços das 

empresas de recrutamento e seleção que utilizam a gamificação. A 

metodologia proposta para obter os dados estatísticos tem como objetivo 

verificar e validar se os canais e a comunicação utilizados alcançam os 

resultados desejados, para isso foi utilizada a pesquisa bibliográfica, assim 

como a pesquisa qualitativa com um questionário aberto, que foi disponibilizado 

para as empresas do segmento. Como resultado se obteve um panorama do 

cenário atual que expõe a atuação das empresas neste segmento, onde é 

possível notar que houve dificuldade destas empresas identificarem e exporem 

seus processos com aplicações gamificadas, sendo que apenas duas das 

organizações responderam o questionário. 

 
Palavras-chave: Recursos Humanos. Gamificado. Gamificação no 
Recrutamento.  Recrutamento e Seleção. Inovação em Recursos Humanos  
 
2- INTRODUÇÃO 
 O presente trabalho tem o intuito de estudar os processos de 

comunicação utilizados por empresas que vendem atividades em gamificação 

para seleção e treinamento de pessoal. O método do trabalho consiste em 

analisar perfis de redes sociais como o facebook, para conhecer a abordagem 

e a linguagem que elas utilizam.  

 Assim, busca-se a discussão da viabilidade da comunicação e dos 

canais utilizados para divulgação das empresas que oferecem para o setor de 

recursos humanos, um método inovador que utiliza ferramentas tecnológicas 

inovadoras e a gamificação para treinamento, recrutamento e seleção. 

 Gamification, conhecido também como gamificação é a estratégia de 

pessoas e empresas, com base no oferecimento de incentivos que estimulem o 
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engajamento do público com as marcas e processos de maneira lúdica 

(KENSKI, 2003). 

 Esse trabalho tem uma grande relevância porque ele confirma e afirma a 

idéia de que se consegue atingir um publico especifico utilizando o canal, a 

comunicação ou linguagem adequada para cada publico. Todavia se essa 

comunicação for feita com base em dados, que comprovem o real resultado 

que se esperava, podemos dizer que o canal e a linguagem utilizada obtiveram 

resultados positivos. Sendo assim a estratégia utilizada para transmitir a 

mensagem em cada um dos canais tem uma excelência na forma que aborda 

cada tema para cada publico que se almejou atingir.  

 Esse trabalho pretende responder as seguintes questões:  

• P1 Quais os canais utilizados para divulgação? 

• P2 Esses canais atingem o publico esperado? 

 As possíveis hipóteses são: 

• H1 São utilizadas páginas no Linkedin, páginas no Facebook, canais no 

YouTube, assim como matérias em jornais e revistas. 

• H2 Os canais utilizados têm uma margem de satisfação muito grande 

porque atinge um publico relativamente próximo ao esperado, porque 

cada um tem como particularidade, públicos distintos. 

 
3- OBJETIVO 
 O objetivo é descrever as estratégias de divulgação em canais de 

comunicação digital que empresas de recrutamento e seleção de recursos 

humanos especializadas em gamificação empregam para seus consumidores. 

 Como objetivo especifico temos, observar o perfil empresarial e 

estrutural das empresas que vendem a gamificação como processo de seleção 

para entidades de diferentes ramos e portes. 

 

4- METODOLOGIA  
 Para este trabalho, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas 

descritivas utilizando sites da internet que abordem o assunto e apresentem 

argumentos e materiais como, artigos e reportagens, e a qualitativa para a 

obtenção de informações através de questionários ou entrevistas para analisar 

as empresas estudadas. 
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 De acordo com McDaniel e Gates (2008, p.61): “Pesquisas bibliográficas 
têm o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de base para a 

construção da investigação proposta a partir de determinado tema.” 

 Será realizada também entrevista com dez perguntas a fim de entender 

e conhecer melhor os canais utilizados e a comunicação empregada na 

divulgação dessa inovação, conhecer a estrutura, o tamanho desse mercado e 

o publico alvo. 
 
Pesquisa qualitativa identifica a presença ou ausência de algo pelos 
dados colhidos através de perguntas abertas (quando em 
questionários), em entrevistas em grupos, em entrevistas individuais 
em profundidade e em testes projetivos (MATTAR, 2008, p. 81).  
 

5- DESENVOLVIMENTO 
 O processo de recrutar e selecionar candidatos são atividades de 

metodologia única de cada instituição e não pode ser visto como sem 

importância (DESSLER, 2003).  
 Recrutar e selecionar candidatos são atividades exercidas por um setor 

da instituição que tem como objetivo completar o quadro de pessoal ou 

melhorá-lo.  

 De acordo Lotz e Burda (2015) recrutamento é uma atribuição da 

administração de recursos humanos que tem por finalidade a captação de 

pessoas externamente com propósito de suprir a deficiência de pessoas na 

empresa. 

 Recrutamento é a atividade de captar ou escolher entre vários 

candidatos o que mais se identifica com a organização, para isso ele será 

analisado e observado por uma equipe ou setor que possui as ferramentas 

para tal fim. 

 
Seleção é a escolha dos candidatos mais apropriados para 
organização, dentre os candidatos recrutados, por intermédio de 
vários instrumentos de estudo, investigação e comparação de dados, 
analisados por um setor responsável (LOTZ e BURDA, 2015, p. 61). 

 

 Seleção é a escolha criteriosa feita através de dados e informações do 

candidato com o perfil que melhor se encaixa ou preenche os requisitos 

exigidos pela organização, entre vários candidatos recrutados. 

 Para Chiavenato (2009) a seleção busca entre os candidatos recrutados 
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aqueles que se adéqua aos cargos existentes na empresa, tendo em vista 

manter ou aumentar a eficiência e desempenho de pessoal, bem como a 

eficácia da organização. 

 Gamification, conhecido também como gamificação é a estratégia de 

pessoas e empresas, com base no oferecimento de incentivos que estimulem o 

engajamento do público com as marcas e processos de maneira lúdica, 

especialista em marketing digital. (KENSKI, 2003). Em outras palavras, tal 

prática seria o método que transforma uma atividade lúdica, a fim de tornar 

divertida, agradável ou atrativa com o objetivo de obter melhores resultados. 
 

Quais os canais utilizados para divulgação? 
 

• Linkedin atinge um público mais formal, empresários, profissionais que 

estão à procura de uma vaga ou de uma recolocação no mercado de 

trabalho, para esse canal a mensagem é passada de uma maneira mais 

séria com linguagem mais técnica considerando o perfil formal do canal 

(LINKEDIN, 2018). 

• Facebook por ser um canal que reúne jovem mais também um número 

diversificado de pessoas, pessoas que estão em busca do seu primeiro 

emprego, e pessoas que por ter uma idade avançada não tem a 

oportunidade de uma nova recolocação, isso faz desse canal o maior 

portal de ligação entre as plataformas, as empresas que buscam 

talentos para ocupar cargos dentro da sua organização. (FACEBOOK, 

2018). 

 

• YouTube por ser uma ferramenta que disponibiliza um material mais 

interativo, e ao mesmo tempo sem deixar de disponibilizar o seu espaço 

para postagens de material profissional e educativo tem um grande 

alcance por ser uma ferramenta que tem a facilidade de entendimento 

por ser produzido em formato de áudio e também de vídeo, com isso a 

informação ganha um entendimento claro para o seu 

espectador.(YOUTUBE, 2018). 

 

• Jornal impresso ou digital e revistas são canais que atingem o leitor 
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que por sua vez tem uma característica peculiar, quer dizer que ele é um 

público que preza por um conteúdo embasado em dados, seguro e 

confiável, por serem conteúdos transmitidos por profissionais 

credenciados e comprometidos com a matéria. Se esse profissional 

assina e o canal publica uma informação fake a reputação desse canal e 

desse profissional é manchada, ou seja, para esse canal e também esse 

profissional ganhar a confiança e o respeito do seu leitor será difícil ou 

até mesmo impossível. Esse público preza pela veracidade da 

informação, do conteúdo que ler, pois ele não quer perder o seu 

precioso tempo com coisas sem importâncias (EXAME, 2018). 

 

• Jornais televisionados abordam temas semelhantes aos dos jornais 

impressos e revistas com o diferencial de ter o poder da abordagem ao 

vivo ou em tempo real, mais com o mesmo compromisso de transmissão 

de conteúdos embasados em dados de veracidades comprovadas, 

prezando a credibilidade do que está sendo transmitido, com isso 

atingem o publico o qual acreditam em tudo por saber que tudo que é 

transmitido passou por um filtro para comprovação e certeza da matéria. 

Sendo assim o publico é quase o mesmo do jornal impresso e das 

revistas com o diferencial de que na sua maioria são telespectadores 

que não dispõe de muito tempo livre que optam por esse canal por ter 

uma praticidade maior para ficar por dentro das notícias ao mesmo 

tempo em que trabalham ou cuidam da casa ou dos filhos. 

 

6- Resultados 
 

 A pesquisa foi realizada por meio de um questionário estruturado, 

validado e que incluía questões abertas. Que foi respondido por duas 

empresas distintas. 

 A questão 1 tem como objetivo descobrir o histórico da empresa e onde 

ela se segmenta, para entender como surgiu a startup. 

 A questão 2 por sua vez tem o intuito de observar qual é o mercado e se 

é clara a posição da empresa no segmento. 

 A questão 03 tem o objetivo de conhecer, e de verificar como é o 
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processo de divulgação. 

 As questões 4 e 5 são específicas sobre a área de gamificação, tem o 

intuito de verificar como ela pode ser empregada e qual a contribuição para os 

setores. As empresas não revelam quais são os seus concorrentes, nem qual é 

o funcionamento, sendo empresas tão especificas não precisam explicar 

claramente o que elas desenvolvem. Por ser startup de negócios novo, ambas 

as empresas não quiseram se comprometer com as suas respostas. 

 As perguntas 6, 7 e 8 são direcionadas para recursos humanos 

verificando o uso dessa nova ferramenta e como cada uma delas dentro das 

duas empresas podem ser utilizadas dentro do seu pacote de atividades, 

produtos, e serviços. 

  
 

 
Empresa 01 

 
Empresa 02 

1- Qual são o histórico e a motivação da criação de sua empresa? Há alguma relação direta 
com Educação e Treinamentos? 

A empresa tem três influencias diretas: 
1- Capacitação em plataformas digitais: dois 

dos sócios já tinham uma agência digital 
que trabalhava com esse tipo de serviços. 
O Ernesto escreveu diversos livros sobre o 
impacto da internet e de colocar as 
pessoas em rede para transformar o 
mundo.  

2- Experiência com atração de candidatos: a 
mesma agência teve uma experiência de 
atração de candidatos por mídia online 
anos atrás que foi muito positiva, porém 
identificamos a dificuldade de identificar 
candidatos mais adequados para as 
empresas 

3- Educação corporativa: a terceira sócia da 
empresa implementou os primeiros 
projetos de educação corporativa no Brasil 
e tinha um interesse em contribuir para 
jovens que entravam no mercado de 
trabalho. 
 

Obs A empresa 01 já tem DNA elaborado, já 
tem experiência em outros segmentos e por 
conseqüência ela tem uma maturidade maior.  

Vimos à necessidade da criação de uma ferramenta que 
auxiliasse as empresas de recursos humanos, a localizar 
assim como selecionar o candidato que melhor se 
encaixasse na organização assim reduzindo o tempo e a 
rotatividade nas organizações, com a intenção de reduzir 
a taxa de desemprego. 
 
Obs. A empresa 02 por sua vez ainda não está com uma 
maturação na área de startup, está em uma frase 
embrionária. 

 
De acordo com Maximiano (2012). Startup é o ato de 
começar algo, normalmente relacionado com companhias 
e empresas que estão no início de suas atividades e que 
buscam explorar atividades inovadoras no mercado. 

 

2- Qual são o público-alvo e segmento que a sua empresa pretende atingir? 
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Jovens e pessoas que procuram empregos para 
cargos de entrada nas empresas. Exemplo: 
atendente, operador, call center, estagiário, jovem 
aprendiz. 

O nosso publico alvo são a principio as pequenas e 
medias empresas, com a pretensão de num futuro 
atingir também as grandes organizações. 

Obs. Elas têm respostas parecidas, a diferença é que a empresa 01 consegue criar uma persona, e a 
empresa 2 por sua vez não, observando a pretensão de um futuro na 02. 

3- Quais são as ferramentas de comunicação utilizadas para divulgar os produtos e 
serviços da empresa? 
Digital: Facebook, Linkedin, mídia no Google e 
youtube  Parcerias com organizações, Imprensa. 

Digital: Facebook, Linkedin, youtube, assim como nos 
jornais e nas revistas nacionais.  

4- Em quais produtos ou serviços da sua empresa a gamificação é utilizada? É uma 
carteira de conteúdos fechados ou há possibilidade de customização para diferentes 
demandas? Quais são as mais recorrentes? 

- Todo aplicativo é gamificado.  Todo aplicativo e gamificado. 

5- A gamificação pode ser utilizada em processos seletivos de empresas? Se sim, quais 
contribuições tal abordagem (a gamificação) auxiliariam os profissionais de RH na seleção 
de talentos? 

Sim, pode ser utilizada. Porém, é importante 
entender que é uma forma de engajamento entre 
muitas outras e que para ser implementada, deve 
ser planejada e pensada em todo o processo e 
não apenas em ações pontuais. 
Na seleção de talentos ajuda no engajamento do 
candidato que pode ser um futuro colaborador e 
evidenciar mais suas capacidades 

Sim. A gamificação contribui na redução do tempo e 
da rotatividade, porque o candidato só se destacará 
se realmente tiver as características, conhecimento e 
habilidades para preencher os requisitos exigidos 
pelas organizações. 

6- Qual é o perfil de vaga/cargo que as ferramentas de gamificação podem ser usadas, no 
processo seletivo? Existe alguma customização para cada perfil? 

- Em geral todas podem ser usadas, mas deve ser 
considerado o tipo de público para saber qual a 
linguagem e ferramenta mais adequada. Por 
exemplo, linguagem e a gamificação atual do 
TAQE é muito focado para o público de cargos de 
entrada. Para um público de alta gerencia 
precisaria ser adaptado. 

As vagas predominantes no momento são, nas áreas 
de vendas, TI e atendimento, porque são as maiores 
no ranking da rotatividade, porque os candidatos se 
dispõem a preenchê-la mais não tem o conhecimento, 
as técnicas ou as habilidades que esses profissionais 
precisam ter para se manter no cargo. 

7- Em Treinamentos e Desenvolvimento de Competências, a gamificação seria utilizada de 
que forma? Uma empresa poderia utilizar tais estratégias, de forma corrente e cotidiana? 
Como isso seria? 
- Sim, é possível. Games corporativos engajam 
mais os funcionários para participarem de 
treinamentos e desenvolvimento de 
competências. Transformar processos que antes 
eram mais frios em atividades de interação e 
feedback constante contribui para isso. 

A nossa empresa ainda não atingiu a maturidade para 
responder tal questão. 

8- A gamificação veio para auxiliar ou substituir alguns preceitos da área de Recursos 
Humanos, como construção de perfil, habilidades e competências etc.?  
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- Ela auxilia, mas não substitui. Na verdade é uma 
forma de implementar estratégias e ferramentas 
utilizadas pelo RH desde há muitos anos.  
Você pode assistir a este vídeo do TAQE 
TRENDS sobre gamificação 
https://www.youtube.com/watch?v=eHYUdX0aFyA 
Neste debates diversos profissionais trazem 
experiências de gamificação.  
Um ponto importante é que a gamificação é 
apenas uma forma dentro de uma tendência maior 
que é a experiência do candidato e do 
colaborador. Como oferecer experiências 
agradáveis e construtivas para eles? 
Se a nossa vida atual é totalmente baseada em 
experiências (redes sociais, aplicativos, 
educação) o universo laboral também precisa 
acompanhar essa tendência e a gamificação é 
uma forma para fazer isso. 

A gamificação nunca substituirá o ser humano, porque 
diferente do profissional a maquina não reconhece ou 
detecta uma falha no comportamento, como por 
exemplo, ela não percebe se o candidato está 
mentindo em determinada avaliação, ou se ele está 
sendo sincero em determinados aspectos. Todavia a 
gamificação veio para ficar e com o objetivo de 
auxiliar os profissionais de recursos humanos, 
avaliando, treinando e recrutando através das 
ferramentas inovadoras e tecnológicas. 
 

 

7- Considerações Finais 
 O desenvolvimento desse estudo possibilitou uma analise e um 

comparativo a respeito de como as empresas de recrutamento e seleção que 

utilizam a gamificação se comunica com o seu publico alvo, e quais os canais 

que elas utilizam para divulgar os seus produtos e os seus serviços. Haja vista 

que para alcançar o publico esperado se faz necessário utilizar uma 

comunicação e um canal específico. 

 O objetivo geral desse trabalho foi pesquisar e analisar se a 

comunicação e o canal que as empresas de recrutamento e seleção de pessoal 

de forma inovadora e gamificada utilizam tem o retorno esperado. Nesse 

sentido foi realizada a pesquisa bibliográfica, mas também a pesquisa 

qualitativa que atestou e confirmou que ao utilizar o canal e a comunicação 

adequada obtém-se um resultado satisfatório.   

 Através dos resultados obtidos nos questionários aplicados, foi possível 

notar que as duas empresas pesquisadas estão com diferentes graus de 

maturidade estrutural, uma vez que suas respostas representam conhecimento 

e visão diferenciada de um novo mercado emergente pouco consolidado 

financeiramente: a gamificação de processos avaliativos para seleção de 

pessoas. 

 A partir dessa pesquisa é possível compreender as dificuldades que a 

gamificação e seus desdobramentos teóricos e práticos tem enfrentado na 

implementação em diferentes seguimentos de mercado. 
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 Foi constatado que o canal, como também a utilização adequada da 

comunicação ou linguagem para divulgar o presente produto ou serviço, tem 

uma grande importância no crescimento desse mercado.  

 Tende em vista que os canais, Facebook, Linkedin e Youtube têm uma 

margem muito grande nas pesquisas de busca por essas informações e 

conteúdo, haja vista que são canais interativos, informativos e atrativos.  

 Concluiu-se também, que por se tratar de um tema profissional o 

Linkedin é o canal mais indicado. 
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