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RESUMO 

Um dos quesitos para alcançar a qualidade no departamento de Recursos 
Humanos, é a realização de um recrutamento e seleção adequada com o que a 
vaga da função exige. A pesquisa bibliográfica busca mostrar como deve ser 
realizado de forma correta para um recrutamento interno, externo e misto, e também 
de se realizar uma seleção de qualidade. Quando o recrutamento e seleção 
realizadas de forma correta a contratação terá sucesso, e como consequência 
evitara problemas futuros, como por exemplo, a expectativa positiva criada sobre um 
emprego empregado, ser um engano e acabar sendo uma expectativa negativa. A 
pesquisa expõe os tipos de recrutamento que podem ser usados nas organizações, 
trazendo as vantagens e desvantagens dos mesmos, a critério dos gestores da área 
de como divulgar, e o processo de seleção com suas etapas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações veem enfrentando sérias mudanças e desafios de um 

ambiente instável e competitividade a cada dia, além de quase ser uma obrigação, 

sempre buscar por atualização de produtos e serviços de qualidade, no qual se deve 

priorizar a satisfação das necessidades de seus clientes. A exigência na qualidade 

dos produtos intensifica a cada dia, e consequentemente os processos de produção 

devem seguir nos padrões exigidos. 

E, é neste contexto que a gestão da qualidade no recursos humanos 

organizacional, assume um papel importante para transformações de cenários 

críticos que as organizações enfrentam, oferecendo sustentação para as mesmas. 

Antes de tudo, devem-se considerar os alvos e as metas de qualidade e 

produtividade para os quais devera ser os principais esforços e foco. 

Segundo Limongi-França (2007), por pressão, falta de técnicas 

comportamentais ou estilo de gestão, o foco dos programas de Gestão da Qualidade 

tem sido os processos de produção e preparação da documentação, e não o foco no 

capital humano inserido neste processo.  

Os elementos da política de recursos humanos possuem total participação 

na qualidade das organizações, pois ela deve incentivar a participação tanto das 

gestões, quanto dos funcionários (que estiverem ao alcance) a enxergarem soluções 

para os problemas que surgem no dia a dia. 

A política de recursos humanos deve envolver as pessoas no sentido de 

mostrarem seus papeis de responsabilidade, busca de conhecimentos, capacitação 

e iniciativa que, como consequência estará ajudando a organização aumentar a sua 

produtividade, na medida em que os recursos disponíveis forem utilizados. 

Por outro lado, manter equipes motivadas, comprometidas e com foco em 

resultado é um grande desafio das organizações, pode-se dizer que praticamente 

todas as empresas enfrentam problemas com funcionários desmotivados ou 



 
desinteressados que oferecem baixíssima produtividade e, ter um profissional como 

desse na equipe pode ser tornar perigoso, pois, afetar o desempenho de todo o 

grupo de trabalho. 

Mas de quem é a culpa pela desmotivação de um profissional: a empresa, a 

própria pessoa ou o líder? 

O mais fácil, e que acontece com muita frequência dentro das empresas, 

são os recrutadores recrutarem somente para preencher as vagas com a maior 

rapidez possível, e quase sempre, com os piores candidatos para a posição 

oferecida. Portanto, recrutar melhor, fara melhor para a empresa, pois a qualidade 

de vida dentro das empresas melhorara, e melhorando, trará aumento nas 

produções, trazendo mais lucros. 

O recrutamento correto significa contratar o melhor candidato para a sua 

vaga, com o perfil mais adequado para aquela função ou o candidato com mais 

probabilidade de crescer dentro da empresa. 

Através de uma revisão bibliográfica, o objetivo do trabalho é mostrar que 

um recrutamento e seleção realizados de acordo com as vagas necessários, trazem 

uma boa qualidade no departamento de recursos humanos, como também nos 

outros departamentos da empresa.  

 

2. O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

O departamento de recursos humanos é a responsável pelos 

relacionamentos internos, em gerir funcionários e por fazer o recrutamento, 

colocando assim uma mão de obra qualificada dentro da empresa. 

A área de recursos humanos tem uma missão estratégica dentro das 

empresas, em função da responsabilidade. Quando o setor não tem sucesso ao 

selecionar as pessoas mais adequadas para a vaga, a maioria dos resultados da 

empresa ficam comprometidos. 

Segundo GIL, (2006, p.17), “A Gestão de Pessoas é a função gerencial que 

visa à colaboração das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 

objetivos tanto organizacionais quanto individuais”. 



 
 

3. O PROCESSO DE RECRUTAR 

 

O processo de recrutar é um procedimento responsável por recebe a 

solicitações de pessoas, geralmente com o perfil do candidato, experiência exigida, 

qualificações etc, é extremamente recomendado que o setor que irá realizar o 

recrutamento saiba qual é o tipo de profissional que a empresa está buscando. 

Boudreau e Milkovich (2013) definem recrutamento como um processo de 

identificação e atração de um grupo de candidatos, em que, após a seleção entre os 

recrutados, são contratados os que se identificarem melhor com a vaga de emprego. 

Nessa perspectiva, Robbins (2002) entende que o processo de recrutamento 

localiza, identifica e atrai candidatos qualificados. 

O processo de recrutamento de pessoal precisa ser mantido por fontes de 

recursos humanos que estejam interessados nas vagas disponíveis e também que 

preencham os pré-requisitos estabelecidos pelo RH da empresa. Para isto, é 

importante que a empresa avalie qual é a sua necessidade e qual a fonte que deseja 

explorar em cada processo seletivo. Quando a empresa tem um número de 

candidatos recrutados elevado, melhor será as chances de encontrar o profissional 

ideal pra vaga. 

Para Chiavenato (2000, p.19), “recrutamento é um sistema de informação 

das empresas que constituem o mercado de trabalho e é destinado aos candidatos, 

que povoam o mercado de recursos humanos para divulgar ofertas de emprego”. 

Banov (2012) define quatro etapas do recrutamento:  

1ª Etapa – Coleta de dados: consiste em detalhar o perfil do cargo, 

mapeando as competências, o tempo disponível para o preenchimento da vaga, os 

recursos financeiros destinados ao recrutamento e, ainda, a posição do mercado de 

trabalho;  

2ª Etapa – Planejamento: ocorre no recrutamento interno, externo e misto. É 

a escolha das formas de publicação, previsão de custos, definição do conteúdo da 

divulgação e a responsabilidade sobre a ação;  



 
3ª Etapa – Execução do recrutamento: é quando a empresa divulga as 

vagas disponíveis;  

4ª Etapa – Avaliação do recrutamento: essa etapa analisa o número de 

candidatos que responderam ao processo de recrutamento, sendo no envio de 

currículos, no preenchimento de fichas ou cadastramento de seus dados no site e 

ainda, verifica se as vagas foram preenchidas e se os meio utilizados para divulgar 

as vagas foram eficazes.  

No recrutamento, deve-se levar em conta a procura de candidatos 

suficientes, para que as vagas disponíveis sejam completadas de maneira 

equilibrada, analisando a necessidade de pessoal e os recursos econômicos 

disponíveis. O recrutamento tem como alvo proporcionar aos gestores boas fontes 

de suplência de mão de obra. 

 

3.1 RECRUTAMENTO INTERNO 

 

O recrutamento interno é a divulgação das vagas em aberto dentro da 

própria empresa (BANOV, 2012).  

A empresa procura pessoas dentro da própria organização, assim 

procurando aproveitar o capital humano que já existente dentro da empresa. Quando 

o processo seletivo é aberto internamente é necessário checar se a empresa tem 

algum colaborador em potencial para oportunidade, pois o que deveria ser uma 

oportunidade pode tornar-se uma série de episódios de frustração com aquele que 

participa do processo. 

Marras (2009) mostra que o recrutamento interno consiste em captar 

colaboradores que já estão trabalhando na própria organização, ou seja, havendo 

uma determinada vaga a empresa deve preenchê-la através de uma promoção de 

seu funcionário. Muitas vezes isso oferece uma oportunidade de carreira, algo bem 

aceito por propiciar uma motivação para seus colaboradores. 

Quando as vagas são abertas internamente as divulgações são realizadas 

dentro da própria empresa. As divulgações podem ocorrer através de cartazes em 



 
locais de grande circulação de funcionários como copa, refeitório, corredores etc. 

Mas também pode ser feita através de e-mails, jornais eletrônicos de circulação 

interna e comunicados formais. Entretanto, proporcionando aos colaboradores que 

todos consigam participar, assim, podendo ser promovidos a cargos superiores aos 

que atuam. 

 

3.1.1 Vantagens do Recrutamento Interno  

 

De acordo com Chiavenato (2005), as vantagens do recrutamento interno 

são:  

a) aproveitar melhor o potencial humano da organização;  

b) motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários;  

c) incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização;  

d) ideal para a situação de estabilidade e pouca mudança ambiental;  

e) não requer socialização organizacional de novos membros;  

f) probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos;  

g) custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo. 

 

3.1.2 Desvantagens do recrutamento interno 

 

Segundo Chiavenato (2005), as desvantagens do recrutamento interno são:  

a) pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas;  

b) facilita o conservantismo e favorece a rotina atual;  

c) mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização;  

d) ideal para empresas burocrática e mecanísticas;  

e) mantém e conserva a cultura organizacional existente;  

f) funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. 

 

3.2 RECRUTAMENTO EXTERNO 

 



 
O recrutamento externo caracteriza-se por selecionar candidatos que não 

fazem parte do quadro efetivo da empresa, onde a organização divulga as vagas 

que estão em aberto de forma externa á empresa, ou seja, tem interessem em 

funcionários de outras empresas ou que estejam desempregados.  

Segundo Chiavenato (2000, p.217), o processo de recrutamento externo é 

benéfico para a empresa por trazer sangue nova para a organização, trazendo 

novas ideias e diferentes tipos de abordagens de problemas que acontecem dentro 

da organização; e também com o recrutamento externo é uma das maneiras de 

manter a organização atualizada com o ambiente externo e com o que ocorre com 

as outras empresas.  

A divulgação pode ser feita através de indicações, contratação de 

consultorias em RH, cartazes em universidades, anúncios em jornais, revistas, 

agencias de empregos, internet, radio, indicadores, informações em quadros de 

avisos, entre outros métodos de divulgação, e inclusive o arquivo de currículos da 

empresa, abastecido em outros processos seletivos. 

 

3.2.1 Vantagens do Recrutamento Externo  

 

De acordo com Chiavenato (2005), as principais vantagens do recrutamento 

externo são:  

a) introduz sangue novo na organização: talentos, habilidades e 

expectativas;  

b) enriquece o patrimônio humano, pelo aporte de novos talentos e 

habilidades;  

c) aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas;  

d) renova a cultura organizacional e a enriquece com novas aspirações;  

e) incentiva a interação com a organização com mercado de recursos 

humanos;  

f) indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual.  

 

3.2.2 Desvantagens do Recrutamento Externo  



 
 

Para Chiavenato (2005), as desvantagens do recrutamento externo são:  

a) afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização;  

b) reduz a fidelidade dos funcionários a oferecer oportunidades a estranhos;  

c) requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos 

externos. Isso significa custos operacionais;  

d) exige esquemas de socialização organizacional para os novos 

funcionários;  

e) é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento 

interno.  

 

3.3 RECRUTAMENTO MISTO 

 

O recrutamento misto nada mais é do que as modalidades explicadas acima, 

o recrutamento interno e externo.  

Conforme Chiavenato (2009a), realmente, as organizações dificilmente 

fazem apenas o recrutamento interno ou recrutamento externo. O autor ressalta que 

um complementa o outro. Dessa forma, ou é feito um recrutamento interno, ou o 

funcionário é deslocado para a posição vaga e precisa ser substituído em sua 

posição atual. Ao ser substituído por outro funcionário, seu deslocamento causa uma 

vaga que precisa ser preenchida. Segundo Chiavenato (2009a, p. 96), “quando se 

realiza o recrutamento interno, em algum ponto da organização surge sempre uma 

posição a ser preenchida por meio de recrutamento externo, a menos que seja 

cancelada”.  

Araujo e Garcia (2010) definem três possibilidades de proceder ao 

recrutamento e seleção de forma mista:  

 Dando início pelo recrutamento externo; passando para o recrutamento 

interno; chegando à seleção: a empresa inicialmente faz a busca no ambiente 

externo, procurando novos talentos; na ocasião de não os encontrar e no desejo de 



 
impedir reivindicações das pessoas da própria organização, estende sua busca no 

plano interno também. Por último, inicia o processo de seleção.  

 Iniciando pelo recrutamento interno; passando para o recrutamento 32 

externo; chegando à seleção: inicialmente a organização busca talentos que já 

possui, depois abre as portas para o mercado e, por último, seleciona.  

 Começando pelos recrutamentos externos e internos, simultaneamente; 

chegando à seleção: forma muito utilizada quando as organizações desejam poupar 

tempo, ter pessoas da empresa motivadas e se abrir para o mercado ao mesmo 

tempo. 

As formas de divulgação são: instituições de ensino; sites relacionados ao 

foco do processo seletivo; redes sociais, jornais impressos e mídias; instituições 

diversas; anúncio(s) em empresas; agências de emprego, consultorias de RH; 

indicação feita por candidatos ou funcionários; indicação feita por empresas 

parceiras, fornecedores, clientes, entre outros. 

 

4. O PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção é um momento de decisão da escolho do melhor profissional de 

acordo com o melhor perfil profissional para a vaga 

Segundo Banov (2012), a seleção de pessoal é um procedimento de escolha 

entre os candidatos que responderam ao recrutamento, encaminhando seus 

currículos ou completando fichas de solicitação de emprego dos que mais se 

aproximam do perfil desejado para o cargo nas organizações.  

Para Chiavenato (2000, p.32), “seleção de pessoal é uma comparação entre 

as qualificações de cada candidato com as exigências do cargo e é uma escolha, 

dentre os candidatos comparados, daquele que apresentar as qualificações mais 

adequadas ao cargo vago”. 

A seleção é a etapa número dois num processo que começa pelo 

recrutamento, e tem seu término com um contrato definitivo, após o tempo de 



 
experiência. Lacombe (2004) ressalta que uma boa seleção costuma avaliar não 

somente a vaga atual, mas sim, o potencial do candidato. Assim sendo, o setor de 

seleção realiza a triagem e a seleção antecedente, cabendo à direção realizar a 33 

seleção final. 

Seleção é então um procedimento de comparação e uma tomada de 

decisão, onde se deverá analisar quais dos candidatos recrutados apresentam 

maiores possibilidades de adaptação e produtividade. Existem várias formas de 

avaliar o perfil de um de um candidato, uma delas é por seleção por competência, 

onde é feita a comparação de candidatos baseando-se em fatores compatíveis com 

as características, necessidades e direcionadores estratégicos de cada organização.  

A decisão final será sempre do gestor, cabendo ao profissional de seleção 

fornecer orientações e recomendações condizentes com o que foi observado 

durante o processo de seleção. (CARVALHO, PASSOS, SARAIVA, 2008). 

Entretanto tem por finalidade escolher o melhor candidato para ocupara a 

vaga, os gestores tem uma rápida visualização do comportamento dos candidatos, 

um conjunto de informações que pode ser profundo e preciso, dependendo da 

qualidade dessas técnicas e dos profissionais que as utilizam.  

 

5. MÉTODOS DE PESQUISA  

 

 Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 

organização, dos caminhos traçados, para se realizar uma pesquisa ou estudo. 

Originalmente significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para 

fazer uma pesquisa científica. 

Este trabalho sob a natureza do objeto é uma pesquisa bibliográfica porque 

parte se de fatos que acontecem no meio. Quanto aos procedimentos, o presente 

trabalho é classificado como pesquisa objetiva e teórica. Quanto a abordagem do 



 
problema, se caracteriza como qualitativa. A pesquisa qualitativa busca analisar os 

fatos e descobrir as causas de determinados problemas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode pensar em qualidade na empresa sem priorizar a seleção de 

profissionais adequados que possam contribuir com o crescimento da organização, 

e investiram desenvolvimento de pessoas é essencial para o desenvolvimento 

organizacional, e o primeiro passo para que tudo isso aconteça é o recrutamento e a 

seleção e realizados corretamente. 

Seguir de modo adequado a cada processo de recrutamento e seleção é o 

que faz a diferença no final, possibilitando escolher, de acordo com as necessidades 

do cargo, o candidato mais rápidos para preencher a vaga. A seleção feita de forma 

correta pode fazer um investimento em tempo e dinheiro, com resultados excelentes 

em longo prazo para empresa. 

É importante lembrar que as organizações possuem tempo limitado para 

resolução de problemas no dia a dia, prazos a serem cumpridos e metas a serem 

atingidas e, a falta de planejamento de tempo pode trazer sérios problemas, sendo 

como exemplo o recrutamento e seleção. As empresas exige a contração adequada 

para aumentar a produtividade, mas não tenho tempo suficiente para que o processo 

seja feito de forma eficiente, e a consequência será de, em vez de diminuir as 

situações críticas, só aumentar a cada dia. 

Entretanto, é preciso lembrar que para ter uma boa qualidade no 

departamento de Recursos Humanos, é necessário de que a empresa precise ter 

um clima organizacional bom, porem tanto a empresa quanto o empregado, podem 

ser culpados. Quando o empregado vai desmotivado para o trabalho, 

consequentemente ele terá um péssimo dia, podendo levar os outros funcionários a 

terem uma péssima jornada de trabalho, já a empresa ela pode não fornecer alguns 

pontos importantes para que o funcionário se sinta bem dentro da empresa, como 

por exemplo, uma pesquisa de clima para ver o que pode ser mudado e melhorado, 



 
um plano de careira, assim eles perceberão que eles podem crescer dentro da 

organização, treinamentos e motivação. 
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