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RESUMO  

O processo de recrutamento é de extrema importância nas organizações 
atualmente, é através dele que decidimos quem se integra na empresa. Ele 
apresenta ser um processo rápido e fácil, mas diante das circunstâncias atuais, que 
retrataremos logo mais, faz com que o mesmo se torne extremamente complexo e 
demorado. Cabe ao profissional de Recursos Humanos, e também ao gestor da área 
com a vaga aberta relacionar as características necessárias para o candidato ser 
apto. Diante das dificuldades e duvidas existentes nessa área, esse artigo tem o 
propósito de indicar de qual maneira o processo deve ser feito com maior eficácia e 
relembrar a importância de um recrutamento bem feito.   
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INTRODUÇÃO  

Toda empresa caminha em busca de resultados. Sendo estes gerados 

através de seus colaboradores, que precisam estar desde o princípio do processo 

comprometido e identificado com sua posição de trabalho. Sendo assim, é de 

fundamental importância que o processo de recrutamento seja fiel e que capte os 

talentos que trarão resultados as organizações. O processo de recrutamento deve 

ser claro e objetivo a fim de evitar transtorno e desmotivação no futuro colaborador. 

 O objetivo deste trabalho foi o de realizar uma pesquisa bibliográfica sobre as 

possibilidades de recrutamento e as vantagens e desvantagens que cada método 

apresenta.  O presente artigo justifica-se pela necessidade do gestor de recursos 

humanos conhecer e utilizar em suas rotinas, formas distintas de recrutamento, cada 

qual adequada a uma realidade e necessidade. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 RECRUTAMENTO X MERCADO DE TRABALHO 

  

Atualmente as empresas necessitam de colaboradores sempre em 

constante desenvolvimento, com senso de responsabilidade e que consigam 

desenvolver sua inteligência emocional a cada situação diária. 

Isso que faz com que o processo de recrutamento e a seleção de pessoas 

fundamentais e essencialmente capazes de encontrar pessoas capacitadas para as 

devidas áreas necessárias. (CHIAVENATO, 2004 p.170). 

Todavia, há uma grande dificuldade no processo de recrutamento, pois as 

empresas estão sempre buscando um funcionário “perfeito’’ com uma boa 

capacidade desenvolvimento e com experiência profissional, o que acaba 

dificultando a busca, devido à grande demanda de pessoas novas apenas iniciando 

no mercado de trabalho. (CHIAVENATO, 1999, p. 88) 

O recrutamento é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um 

conjunto de candidatos qualificados para uma organização. (CHIAVENATO, 1999 p. 

92). 



 

 
 

 
 

O mercado de trabalho é um espaço de transações, em um contexto de 

trocas e intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou serviço e aqueles 

que procuram um produto ou serviço. À medida que uma organização oferece uma 

oportunidade de trabalho ela constitui parte integrante no mercado de trabalho.  

O mesmo nos dias atuais vem sofrendo grandes mudanças continuamente e 

isso influência as práticas do RH dentro das organizações. 

A situação mais comum e mais difícil das empresas é quando: o mercado de 

trabalho está em situação de oferta, ou seja, quando as oportunidades de trabalho 

são maiores do que a procura delas, visto que as organizações se veem diante de 

um recurso escasso e difícil: as pessoas são insuficientes para preencher as suas 

posições em aberto. (CHIAVENATO, 1999, p. 88). 

 

1.2 PROCESSO DE RECRUTAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

O recrutamento acontece quando há necessidade de fechar o quadro 

funcional de uma organização. No início desse processo cabe ao gestor ou 

responsável avaliar quais as características, responsabilidades, e funções que o 

candidato deverá ser submetido.  

O profissional de Recursos Humanos da organização entra em cena como 

fundamental peça para a realização desse processo de recrutamento. É ele que 

avaliará a essência dos candidatos disponíveis até encontrar a pessoa mais 

qualificada e capacitada para o fechamento da vaga. 

De acordo com Chiavenato (1999, p. 92) o recrutamento pode ser feito de 

três maneiras:  

 Interno: que atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da 

organização (funcionários) para promovê-los ou transferi-los para outras atividades 

mais complexas e que os deixem mais motivados. Assim, o recrutamento interno 

pode envolver:  

 Transferências de pessoal. 

 Promoções de pessoal. 

 Transferências com promoções de pessoal. 

 Programas de desenvolvimento de pessoal. 



 

 
 

 
 

O recrutamento interno exige uma intensa e contínua coordenação e 

integração do órgão de recrutamento com os demais órgãos da empresa e envolvem 

vários sistemas e bancos de dados. Muitas organizações utilizam bancos de talentos 

como pessoas capacitadas para o recrutamento interno.  

 Externo: procura candidatos que estão presentes no mercado de RH, 

ou seja, fora da organização. Havendo uma vaga, a organização procura preenchê-

la com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento. Que podem 

envolver uma ou mais das seguintes técnicas de recrutamento:  

 Arquivos de candidatos que se apresentaram espontaneamente ou em 

outros recrutamentos. 

 Apresentação de candidatos por parte dos funcionários da empresa. 

 Cartazes ou anúncios na portaria da empresa. 

 Contatos com sindicatos e associações de classe. 

 Agências de recrutamento. 

 Viagem para recrutamento em outras localidades. 

 Recrutamento online através da Internet. 

 Misto: aborda tanto fontes internas como externas de recursos 

humanos. 

 De acordo com Chiavenato (2004, p.180) o recrutamento misto pode 

ser adotado em três alternativas de sistemas: 

 Inicialmente, recrutamento externo, seguido de recrutamento interno, 

caso aquele não apresente resultados desejáveis.  

A empresa está mais interessada na entrada de recursos humanos do que 

em sua transformação, ou seja, a empresa necessita de pessoas já qualificadas em 

curto prazo e precisa importá-lo do ambiente externo. 

 Inicialmente, recrutamento interno, seguido recrutamento externo, caso 

não apresente resultados desejáveis.  

A empresa dá prioridade a seus empregados na disputa das oportunidades 

existentes. Não havendo candidato à altura para parte do recrutamento externo. 



 

 
 

 
 

 Recrutamento externo e recrutamento interno se completam. É o caso 

em que a empresa está mais preocupada com o preenchimento de vaga existente, 

seja por meio de input ou mediante transformação de recursos humanos.  

Um benefício que dá preferência aos candidatos internos sobre os externos, 

em casos de igualdade de condições entre eles. Com isto, a empresa assegura-se 

de que não está descapitalizado seus recursos humanos, ao mesmo tempo em que 

cria condições de sadia competição profissional. 

Enquanto o recrutamento interno busca privilegiar os seus funcionários com 

uma nova oportunidade de crescimento, o recrutamento externo busca trazer novas 

experiências e habilidades diferentes das já encontradas nas organizações.  

É válido ressaltar que existem as vantagens e desvantagens de cada meio 

de recrutamento, vejam algumas: 

1.2.1 Recrutamento Interno 

Vantagens: 

 Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais 

funcionários; 

 Probabilidade de uma melhor seleção, pois os candidatos já são 

bem conhecidos; 

 O custo financeiro acaba sendo menor; 

 E o mais importante: motiva e encoraja o desenvolvimento 

profissional dos atuais funcionários. 

 Desenvolve um espírito de competição entre o pessoal, tendo 

em vista que as oportunidades são oferecidas aos que demostram condições 

de merecê-las. 

 Aproveita o investimento da empresa em treinamento pessoal, 

tem o seu retorno quando o empregado passa a ocupar cargos mais elevados 

e complexos. (CHIAVENATO, 2004 p.175) 

Desvantagens: 

 Pode bloquear as ideias e experiências de novos funcionários; 

 Mantem e conserva a cultura organizacional existente; 



 

 
 

 
 

 Apresenta ser um sistema fechado de reciclagem continua; 

 Favorece a rotina atual, deixando o conservado. 

 Pode gerar conflitos de interesses, pois oferecer oportunidades 

de crescimento cria uma atitude negativa nos empregados que não 

demostram condições.  

 O recrutamento deve ser feito na medida que os candidatos 

internos estejam capacitados para ser escalados, para não prejudicar o 

patrimônio humano. 

O recrutamento interno é visto como uma valorização dos recursos internos 

da organização, as vagas podem ser divulgadas por diferentes meios, alguns 

exemplos são: 

1. Quadro de avisos aos colaboradores ou murais.  

2. Encontros e palestras com os colaboradores, falando sobre as 

vagas disponíveis. 

3. Jornal interno da empresa. 

4. E-mail para todos os colaboradores, ou apenas para os gestores 

para repassar informações. (CHIAVENATO, 2004 p.175) 

 

1.2.2 Recrutamento Externo 

Vantagens: 

 Introduz pessoas novas na organização, além de talentos e 

habilidades; 

 Renova a cultura organizacional; 

 É indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital 

intelectual. 

 Aproveita os investimentos em treinamentos e desenvolvimento 

de pessoal feito por outras empresas ou pelos próprios candidatos. 

(CHIAVENATO, 2004 p.179) 

 

Desvantagens: 



 

 
 

 
 

 Afeta os atuais funcionários quanto à motivação; 

 Reduz a fidelidade aos funcionários; 

 É mais custoso, demorado e inseguro do que o recrutamento 

interno. 

 Geralmente afeta a política salarial da empresa e influência as 

faixas salariais internas. (CHIAVENATO, 2004, p.175) 

O recrutamento externo visa buscar candidatos com uma nova visão e 

percepção do mercado de trabalho, novas ideias e muita criatividade. É importante 

utilizar os meios de divulgação mais específicos para a área desejada. 

 Se há necessidade de um candidato para a área administrativa 

como supervisores e gerentes o melhor meio são jornais locais e regionais. 

 Já para empregados especializados, com uma certa cultura 

diferenciada identificam-se mais com jornais populares.   

 E quando são cargos mais específicos é atrativo divulgar em 

revistas especializadas.  

 Contudo, mesmo com diversas maneiras de divulgação, a mais atual é 

a INTERNET promovendo assim uma repercussão maior, além de alcançar 

candidatos de todas as culturas, visões e capacidades.  

Segundo o site Portal Educação conforme uma pesquisa feita, o anúncio deve 

ser baseado em quatro características principais: AIDA 

 A – Atenção 

 I – Inteligência 

 D – Desejo 

 A - Ação  

 

1.3 AVALIAÇÃO DO RESULTADO DO RECRUTAMENTO 

Segundo CHIAVENATO (1999, p.99), como toda e qualquer atividade 

importante, o recrutamento não sai barato, custa tempo e dinheiro. Por isso é 

necessário fazer bem-feito para no fim compensar. Vale lembrar que o desafio 



 

 
 

 
 

principal do recrutamento é agregar valor á organização e às pessoas, e essa tarefa 

na maioria das vezes não acaba sendo fácil.  

O processo de recrutamento pode se tornar mais amplo e rápido através de 

um treinamento entre os recrutadores. Embora a eficácia do processo seja essencial 

para a organização, deve-se lembrar que a qualidade do processo produz um forte 

impacto nos candidatos, estes podem ser positivos ou negativos.  

As empresas devem começar a se preocupar e projetar o futuro dos negócios 

para os próximos anos e décadas, pois há funcionários que serão inadequados para 

os próximos anos, pois não estão no ritmo do mercado de trabalho, em constantes 

mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de recrutamento se delonga em razão da exigência das empresas 

na contratação de colaboradores notáveis, de verdadeiros talentos.  

Buscam nos candidatos a capacidade de boa comunicação, inteligência emocional 

ajustada as intervenções do dia a dia e ainda uma experiência que seja meramente 

fundamentada. Além disso, outro fator que influência nesse processo é o profissional 

responsável pela área de Recursos humanos, todos sabem que há pessoas de 

diferentes maneiras de se trabalhar, com a competência também muito variante.  

 Muitos profissionais ligados a essa área ficam ''‘loucos’'' quando abre um 

processo de seleção, e ficam ansiosos para encontrar candidatos adequados para o 

fechamento da vaga, para conseguirem continuar com suas responsabilidades 

diárias que o aguardam. É nessa tentativa de rapidez que muitas vezes os mesmos 

''quebram a cara’'', e apenas se desgastam com mais trabalhos tentando concertar 

os erros.  

 Em uma pesquisa feita no site G1 da Globo, foi apresentado que as empresas 

querem achar os super-heróis, que façam mais com menos. E aí entra os processos 

alongados, com várias etapas, tentando evitar o que acabamos de mencionar acima, 

um profissional não adequado para a organização.  

 Diante disso, encontramos candidatos desesperados esperando a resposta 

tão desejada, mas nem sempre ela chega, e quando não chega o profissional de 

Recursos Humanos não entra em contato para lhe dar um feedback negativo. Essa 

situação deve ser evitada para que as duas partes sejam honestas entre si. Também 

é responsabilidade do candidato buscar por essas respostas, ele pode ligar, ou até 

mesmo comparecer na empresa, porém evitando para não se tornar uma situação 

chata.  
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