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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal comprovar, os impactos que podem ser 
provocados com a utilização das ferramentas de recrutamento e seleção de pessoas 
nas organizações. Além de demostrar a importância delas para que a empresa atinja 
seus objetivos. A metodologia utilizada no presente trabalho compõe-se de pesquisas 
de forma exploratória, descritiva e bibliográfica. Para a fundamentação se fez 
necessária investigações sobre o assunto apropriado ao tema, em estudos científicos 
bibliográficos ea realização de um estudo de caso em uma empresa de softwares do 
noroeste paulista, com a finalidade de demostrar a importância dos métodos de 
recrutamento e seleção de pessoas. O recrutamento se torna essencial, pois através 
dele são apresentadas as vagas disponíveis no mercado de trabalho, cuja finalidade é 
captar candidatos com potencial a agregar vantagens competitivas para a empresa. A 
seleção de pessoas ocorre logo a seguir, com o objetivo de filtrar o candidato mais 
adequado ao cargo proposto. Ao transcorrer deste artigo buscou-se apresentar as 
ferramentas de seleção utilizadas pelas empresas, com intuito de conseguir os 
melhores profissionais, e assim atingir a eficiência e eficácia dos seus resultados. 
Após o estudo realizado neste artigo, foi possível evidenciar a importância da 
utilização das ferramentas de recrutamento e seleção por meio de levantamento 
bibliográfico e de estudo de caso. Concluímos que esse mecanismo é essencial para a 
busca de profissionais qualificados e capacitados, o quais geram grande vantagem 
para a empresa.  
 
 

2. INTRODUÇÃO 

  Diante das constantes mudanças vem ocorrendo mundo, nos cenários 

político, econômico e social, as quais estão sempre rodeadas de incertezas e 

instabilidades para as empresas,a utilização das ferramentas de recrutamento 

e seleção de pessoas se torna cada vez mais imprescindível. Levando em 

consideração que as pessoas são de grande importância para a sobrevivência, 

avanço, evolução e diferencial competitivo das organizações, a gestão de 

recursos humanos deve se utilizar dessas ferramentas, para a captação do 

capital humano certo para suprir as necessidades evolutiva da empresa. 

  Exemplificando o que será visto neste artigo pode-se definir, que ele se 

encontra dividido em pesquisas Bibliográficas, as quais foram utilizadas para a 

fundamentação da temática abordada, descrição do estudo de caso  em uma 

empresa do ramo de software do Noroeste Paulista, o qual  buscou-se a 

investigar junto ao departamento de recursos humanos e aos gestores, a 

importância de se utilizar as ferramentas de recrutamento e seleção de 

pessoas para o alcance do crescimento e sucesso da empresa e apresentação 

da analise e conclusão desta pesquisa.  

 



 

 

3. OBJETIVO 

  Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mostrar as influências e 

contribuições dos métodos de recrutamento e seleção de pessoas no processo 

de evolução das organizações.  

 

4. METODOLOGIA 

  A metodologia utilizada no presente trabalho compõe-se de pesquisas 

de forma exploratória, descritiva e bibliográfica. Para a fundamentação se fez 

necessária investigações sobre o assunto apropriado ao tema, em estudos 

científicos bibliográficos ea realização de um estudo de caso em uma empresa 

de softwares do noroeste paulista, com a finalidade de demostrar a importância 

dos métodos de recrutamento e seleção de pessoas. 

  De acordo com os autores Prodanov e Freitas (2013), podemos 

considerar uma pesquisa como exploratória quando esta se encontra na fase 

inicial, cuja finalidade é permitir mais informações do assunto a ser investigado, 

isso proporciona a definição e o planejamento da pesquisa, orientandoa fixação 

dos objetivos e a formulação do prognóstico ou a descoberta de um novo 

enfoque para o tópico. 

  Pesquisa descritiva visa à realização de estudo, análise, registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico, sem que essa não sofra interferência 

do pesquisador (Barros e Lehfeld, 2007). 

  “A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um 

conhecimento disponível sobre teoria, a fim de analisar, produzir ou explicar um 

objeto sendo investigado. (chiara, kaimer, ET AL., 2008) 

  Para Robert Yin, o estudo de caso se trata de “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contesto 

não estão claramente definido” (YIN, 2001, P. 32). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  O mundo se encontra em constante mudança e transformação. Com 

isso entende-se que a organização tem que estar muito bem preparada e 

possuir funcionários capacitados e comprometidos para enfrentar essas 

mudanças. E nesta forma de raciocínio as organizações vêm se utilizando cada 



 

 

vez mais as ferramentas de recrutamento e seleção de pessoas como forte 

aliados. 

  “As pessoas e as organizações estão engajadas em um contínuo e 

interativo processo de atrair uns aos outros.” (Chiavenato, pág. 154, 2009). E 

para que isso seja possível, se faz necessário a utilização das ferramentas de 

Gestão dePessoas, como os métodos de recrutamento e seleção.  

 

5.1. Recrutamento 

  Após a empresa identificar a necessidade de preenchimento de um ou 

mais cargos, se faz em primeiro momento à divulgação no mercado de trabalho 

das oportunidades ofertada pela organização as pessoas que possuam as 

características desejadas, com a finalidade de se encontrar o melhor candidato 

a vaga.  

  Chiavenato (2010) define o recrutamento como um conjunto de 

atividades planejadas com o objetivo de atrair candidatos qualificados e 

capazes de preencher os cargos oferecidos pela organização. 

  O autor ainda relata que o recrutamento funcionaria como uma espécie 

de conexão entre os candidatos à vaga e a empresa. Na verdade, o 

recrutamento é um método de comunicação onde a organização consegue 

divulgar e oferecer suas oportunidades de trabalho ao mercado de recursos 

humanos. O recrutamento também envolve processo que varia conforme a 

necessidade da organização.Este processo pode ser interno e externo. 

Recrutamento interno corresponde a buscar candidatos dentro da própria 

organização a fim de preencher a vaga que se encontra disponível. Já o 

recrutamento externo busca o candidato a vaga de trabalho fora da 

Organização, para assim submete-lo ao processo de seleção de pessoas, 

(Chiavenato2009). 

  “Assim, enquanto o recrutamento interno está focado em buscar 

competências internas para melhor aproveitá-las, o recrutamento externo está 

focado na aquisição de competência externa.” (Chiavenato, 2010, págs. 

114,115) 

  Por conseguinte, a organização pondera utilizar-se dessas duas fontes 

de recrutamento, para melhor adequação das suas necessidades. Caso a 

empresa não consiga o preenchimento da vaga de trabalho, com o processo de 



 

 

recrutamento interno, ainda poderá recorrer ao processo externo, abrindo 

oportunidade para a pessoa que está em busca de trabalho e preenchendo o 

perfil da vaga em questão.Desta maneira resumida o processo de recrutamento 

é responsável por atrair os candidatos com interesse a vaga divulgada, com 

intuito de abastecer e submetê-los aos processos de seleção de pessoas 

(Chiavenato, 2010). 

 

5.2. Seleção de pessoas 

  De acordo com (Pontes, 2010) é um grande desafio para a gestão de 

pessoas, atrair e manter talento. E o primórdio deste desafio está em identificar 

a pessoa certa para o lugar certo nas organizações. Por esse motivo, se fazer 

indispensável que a o processo de seleção de pessoas, seja eficaz e eficiente. 

  Chiavenato (2010) enfatiza que a seleção de pessoas é uma atividade 

de escolha, de classificação e de decisão. O objetivo da seleção é escolher e 

classificar os candidatos mais adequados as necessidades do cargo e da 

organização. A seleção de pessoas almeja encontrar entre os candidatos 

disponíveis e interessados, aqueles que mais se adequam ao cargo disponível 

na companhia, buscando assim aumentar a eficiência do desempenho das 

pessoas e a eficácia da organização e a diminuição da rotação de pessoas 

(turnover). 

  Ainda de acordo com o autor o processo de seleção de pessoas é capaz 

de funcionar como um filtro que permite que apenas as pessoas mais 

apropriadas a função,possam ingressar na organização.Ele ainda frisa que a 

partir da utilizaçãodo processo de seleção de pessoas, a empresa obtém vários 

aspectos positivos, como a melhor adequação ao cargo com o perfil exigido, 

diminuição da rotatividade do pessoal, maior engajamento de equipe e, 

consequentemente, a elevaçãoda produtividade e melhoramentoda qualidade 

dos produtos ou serviços prestados, contribuindo assim para sucesso e 

crescimento da organização. A partir dessa afirmativa, podemos dizer quecaso 

haja avanço tecnológico, o fator humano sempre estará presente no êxito ou no 

insucesso da empresa. Dessa forma, compreende-se que a realização e a 

execução do trabalho pelo colaborador produzem diferença significativa no 

resultado final da operação. Neste sentido, o capital humano é fundamental em 

uma companhia. 



 

 

5.3. Processos de seleção 

  Chiavenato (2009)Cada organização utiliza-se que processos de 

seleção, a qual possibilita os gestores escolher o indivíduo maisadequado ao 

preenchimento do cargo. Esses processos são constituídos por etapas, com o 

proposito de perceber as diferenças de cada um e tem como objetivo a 

contratação de pessoas que foram submetidas a fase do recrutamento. 

  Já para Pontes (2010, pag. 1350) “a seleção de pessoal não é um 

processo unilateral e não se deve apenas verificar a qualificação e o potencial”. 

  O processo de seleção se inicia com a triagem dos currículos captados 

pelo processo de recrutamento. Essa triagem e realizada através de análise 

dos requisitos do candidato, quanto à adequação ao cargo. Finalizada a 

triagem os currículos selecionados são encaminhados as etapas das técnicas 

de seleção. Em geral os profissionais responsáveis pela seleção de pessoas 

realizam “a triagem e a seleção preliminar, mas a escolha final cabe à futura 

chefia” (LACOMBE E HEILBORN, 2011, pag. 97).  

 

5.4. Técnicas de seleção 

  Para o autor Chiavenato (2009) a seleção de pessoas utiliza-se de 

ferramentas que são capazes de levantar informações sobre os candidatos, 

permitindo assim uma comparação entre ambos. 

 
“Ferramenta de seleção são técnicas utilizadas para observar e 
analisar os candidatos que participam do processo de seleção e 
comparar com os requisitos exigidos pelo cargo. Devem ter um 
caráter prognóstico, identificando traços pessoais que podem prever 
o comportamento futuro do candidato como funcionário da empresa 
(KNAPIK, 2008, PAG. 148)”.  

 

  As ferramentas mais são utilizadas no processo seletivo, entre outras 

são: a) Entrevistas de seleção; b) Provas ou testes de conhecimentos ou 

capacidade; c) Testes de personalidade; d) Dinâmicas de grupo; e) Testes 

psicológicos. 

 

5.4.1. Entrevista de seleção 

  Essa técnica de seleção é a mais utilizada pela as empresas. Embora a 

necessidade de base científica aposicione como a técnica particular e 

imprecisas do processo de seleção, a entrevista pessoal é a que mais gera 



 

 

influência na decisão final (Chiavenato, 2009). 

  Uma entrevista rápida realizada, nesta primeira etapa possibilita verificar 

“se o candidato possui os requisitos exigidos pelo cargo e se as condições 

oferecidas pela empresa atendem a suas expectativas (PONTES 2010, p. 

136)”. 

  Segundo Marras (2011), existem duas formas de entrevistas de seleção, 

e estas podem ser classificadas como: estruturadas e não estruturadas. As 

entrevistas estruturadas estão baseadas em métodos elaborados e são 

padronizadas, todas as questões serão feitas aos candidatos, de modo que 

possibilitaram que os perfis dos mesmos sejam comparados. Já a entrevista 

não estruturada, normalmente não está preocupada em se ter um 

planejamento prévio, o qual permite que os indivíduos sejam analisados por 

diversos ponto de vista, proporcionando o conhecimento do candidato num 

todo. 

 

5.4.2. Provas ou testes de conhecimentos ou capacidade. 

 

“As provas de conhecimento ou de capacidade são instrumentos para 
avaliar objetivamente os conhecimentos e as habilidades adquiridos 
através do estudo, da prática ou exercício. Procuram medir o grau de 
conhecimento profissionais ou técnicos exigidos pelo cargo 
(CHIAVENATO, 2006, pag. 190)”. 

 

5.4.3. Testes de personalidade. 

  Chiavenato(2009) indica que os testes de personalidade ajudam a 

analisar os traços de personalidade, que são definidos pelo caráter ou pelo 

temperamento do indivíduo. Ou seja, um traço de personalidade marcante e 

capaz de distinguir um candidato dos demais.  

 
“Teste de personalidade: são utilizados para conhecer o sistema 
endógeno dos indivíduos, formado por características únicas que 
determinam o perfil comportamental de cada um (MARRAS 2010, 
pag. 71)”. 
 

5.4.4. Dinâmicas de grupo 

  Lacombe e Heilborn (2010) definem as dinâmicas de grupos como 

atividades que são aplicadas pelos profissionais da seleção de pessoas com o 

proposito de detectar comportamentos específicos ou traços de personalidade. 

Elas são capazes de fornecerem informações adicionais para ajudar nas 



 

 

decisões do gestor de RH. 

 
“As dinâmicas de grupos são exercícios orientados para atingir 
objetivos específicos, sendo classificados como vitalizadores- quebra 
o gela ou aquecer; Harmonizadores- relaxar os candidatos antes de 
atividades que exijam concentração; Exercícios de dinâmica principal-
avaliar atitudes: liderança, motivação, comunicação, colaboração etc; 
Jogos empresariais- determinar regras, alvos e critérios para a 
definição de ganhador; Simulações- atuar em cenários que 
representam as rotinas trabalhistas do dia a dia e Dramatizações- 
representar papeis que serão vivenciados no trabalho ( ALMEIDA, 
pag. 117-118)”. 

 

5.4.5. Testes psicológicos 

  “O termo teste designa um conjunto de provas que se aplica a pessoas 

para apreciar seu desenvolvimento mental, aptidões, habilidades, 

conhecimento etc (CHIAVENATO 2006, pag. 190)”. 

  Objetivo do teste psicológico e de traçar um perfil das características 

psicológicas do candidato. 

 
“Os testes psicológicos devem ser elaborados com precisão e rigor 
científicos, devendo ser estruturados por profissionais competentes e 
devidamente credenciados em psicologia diferencial e psicologia 
organizacional, com domínio sobre o método estatístico (CARVALHO, 
2007, pag. 43)”. 
 
 

  Knapik (2008) afirma que para se obter bons resultados no processo de 

triagem, devem se utilizar mais de uma ferramenta de seleção. E a escolha das 

melhores técnicas precisam sempre cumprir às especificações do cargo. 

 

6. RESULTADOS 

  A empresa utilizada no contexto dessa pesquisa, está situada na região 

Noroeste Paulista. Trata-se de uma organização familiar privada, direcionada 

ao ramo de Software de emissão de documento fiscais e gestão empresarial. 

Em sua fundação contava com cerca de sete funcionário e atualmente conta 

com uma media de cem. 

  Nos primeiros anos, seu processo de recrutamento se dava através de 

indicações e o processo de seleção contava apenas com a etapa de entrevista. 

Por utilizar somente desses processos de recrutamento e seleção a rotação de 

pessoas se dava com uma certa frequência.  

  Com o passar do tempo seu gestor enxergou a necessidade de novas 



 

 

técnicas de recrutamento e seleção, já que a pretensão da empresa era de 

crescimento. 

  Hoje o processo de recrutamento acontece de duas formas,interno e 

externo.  O recrutamento interno é feito da seguinte forma: a vaga é divulgada 

dentro da empresa a todos colaboradores.  

  Aqueles que se candidatam a vaga é aplicado uma prova. Após essa 

prova, o candidato que obteve melhor resultado ocupa a vaga para um tempo 

de experiencia. As vagas que não são preenchidas são divulgadas no mercado 

de trabalho através das redes sociais, agências de empregos e em instituições 

de ensinos, como Faculdades e cursos preparatórios. 

  Após a captação dos currículos é feito uma triagem, por quatro 

profissionais de RH. Nesta triagem são escolhidos os perfis que mais se 

encaixe no cargo disponível. A empresa também leva para a primeira fase da 

seleção os candidatos que ainda não tiveram nenhuma experiência 

profissional, segundo um dos gestores esses candidatos merecem uma chance 

para demostrar que são capazes de evoluir com a empresa.  

  Com a triagem dos currículos realizada, esses candidatos pré-

selecionados são convocados para a realização da primeira fase da seleção. 

Essa primeira fase é constituída de uma prova de conhecimentos gerais de 

informática, matemática e sobre a empresa.  

  Os candidatos que obtiverem resultados significativos, são chamados 

para uma segunda fase, a qual é composta por prova prática referente a um 

software especifico, dinâmica em grupo e teste psicológico (palográfico). Antes 

desse processo esses candidatos recebem um e-mail com o material de 

estudo, para que possam realizar a prova e a dinâmica.  Na dinâmica é feito a 

apresentação de todos os setores da empresa e suas funções, então é 

colocado para os candidatos um problema onde eles terão que discutir entre si 

a solução e apresentar aos profissionais responsáveis pela aplicação da 

dinâmica. Nestes processos são analisados o comportamento, habilidade, 

personalidade e capacidades de trabalho em grupo do candidato. 

  Após essas etapas concluídas os candidatos passam por uma entrevista 

com os gestores e aqueles com maiores destaques e com perfis mais 

apropriados ingressam na organização e ocupam as vagas disponíveis. Os 

candidatos que não foram selecionados recebem um e-mail dando um 



 

 

feedback de sua participação e são agradecidos por serem submetidos aos 

processos. 

 

6.1. Percepção dos gestores sobre recrutamento e seleção. 

   Na visão do gestor da empresa, esses processos de recrutamento e 

seleção tem contribuído de forma positiva para o crescimento e sucesso da 

empresa, já que praticamente não há mais rotação de colaboradores na 

empresa. Ele ainda ressalta que suas equipes estão bem mais engajadas, 

motivadas e dedicadas, contribuindo assim para a alavancagem da empresa, já 

que não há tanto retrabalho e tudo isso se devesse em grande parte da 

escolha certa da pessoa para o cargo. Ele também destaca que a aplicação 

dessas técnicas de recrutamento e seleção lhe fornece mais informações sobre 

osfuncionários que estão agregando a sua organização, e consequentemente 

quanto ele poderá esperar e desenvolver cada um. Esse cuidado se faz 

necessário para organização continue sempre atingindo seus objetivos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Após o estudo realizado neste artigo, foi possível evidenciar a 

importância da utilização das ferramentas de recrutamento e seleção por meio 

de levantamento bibliográfico e de estudo de caso. Concluímos que esse 

mecanismo é essencial para a busca de profissionais qualificados e 

capacitados, o quais geram grande vantagem para a empresa.  

  Consideramos que esse processo merece séria atenção e cuidado dos 

gestores e do setor de RH, procurando buscar candidatos com competência ao 

cargo e que agregam diferencialà empresa. E isso só se torna capaz através 

da aplicaçãocorreta das técnicas de seleção para coletar as características e 

informações do candidato e com isso escolher o perfil que melhor se enquadre 

ao cargo. 

  Sobre a empresa estudada, verificou-se que a partir do momento que ela 

começou a utilizar das ferramentas de recrutamento e seleção ao seu favor, foi 

capaz de formar equipes mais engajadas e competente, pois seus 

colaboradores mais capacitados, o qual contribuiu na melhoria do atendimento 

aos seus clientes, e está auxiliando de forma exponencial para o crescimento e 

sucesso atual da organização. 
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