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RESUMO  

A área de recrutamento e seleção de pessoas é importante não apenas para os administradores 

que pesquisam o tema, mas também para os profissionais da gestão de pessoas. Esta área tem 

passado por algumas mudanças ocorridas pela globalização e no contexto organizacional, 

onde se exige mais qualidade e eficiência dos colaboradores independentemente do tamanho 

da empresa. Isso destaca a importância do processo de recrutamento e seleção, onde facilita o 

ingresso de candidatos que necessitam. Diante deste contexto, este artigo tem o propósito de 

destacar a importância do recrutamento e seleção, tendo como principal objetivo a 

compreensão desse processo dentro das organizações, bem como as características do seu 

papel e importância neste processo. Para a realização deste artigo, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, todas relacionadas ao tema titular, para um melhor conhecimento do processo 

de recrutamento e seleção e identificação de alguns pontos interessantes sobre o assunto. As 

principais considerações sobre o tema citado encontram-se na metodologia e na conclusão 

dessa pesquisa, que mostra que o estudo é de importância às empresas e aos profissionais 

desta área de Recursos Humanos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, com o avanço mundial, as empresas e organizações necessitam se 

adaptar e regenerar as mudanças que ocorrem em todos os setores. É necessária e importante a 

capacidade de aprendizagem das possíveis mudanças, pois com a maior competitividade e 

informações disponíveis, torna-se necessário que as empresas se regenerem e busquem novas 

estratégias e metodologias para crescer no mercado disponível. 

A partir disso, pode-se ver o quanto é importante a busca do conhecimento, pois 

apenas um produto de qualidade não é garantia de um bom desempenho. Com o aumento da 

competitividade, está se exigindo pessoas cada vez mais polivalentes e eficazes nas empresas 

e organizações, com características de um bom administrador, pois este necessita ser capaz 

em diversas áreas e assuntos da empresa. 

Os Recursos Humanos está sempre envolvidos com pessoas, o que exige 

conhecimento da empresa e de suas políticas, missão e valores, fazer com que os 

colaboradores se sintam essenciais no crescimento e resultado da empresa. É através dos 

Recursos Humanos que são selecionados, recrutados, treinados e motivados os funcionários, 

para se sentirem parte da empresa. 

Este artigo tem o propósito de destacar – a partir de uma revisão – a importância do 

recrutamento e seleção de pessoas nas empresas e organizações, expondo como principal 

objetivo o entendimento do processo de recrutamento e seleção.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 DEFINIÇÕES SOBRE RECRUTAMENTO 

 

Para um melhor entendimento das mudanças ocorridas no setor de Recursos 

Humanos nos últimos tempos, pode-se destacar a mudança de um setor onde se preocupava 

mais com os assuntos burocráticos e com recrutamento de pessoas externamente para um 

processo de recrutamento e seleção onde as organizações estão cada vez valorizando o ser 

humano, ou seja, estão avaliando também seu potencial emocional e intelectual. Onde é 

avaliado que cada candidato saiba trabalhar em grupo, tenha espírito de liderança, carisma, 

comunicabilidade e equilíbrio emocional para um bom desempenho profissional, associado ao 



 

 
 

 
 

conhecimento administrativo e técnico. Dentro da organização estes aspectos são primordiais, 

e é através destas habilidades, que o funcionário saberá lidar com diferentes situações que 

possam vir a acontecer na empresa. (ROSA, Artigo recrutamento e seleção de pessoal. Quais 

as vantagens deste processo para uma organização, 2005, p.1). 

Para se entender as diferenças entre as duas ferramentas da área de Recursos 

Humanos é fundamental que algumas pessoas e empresas entendam que Recrutamento e 

Seleção apesar de parecerem a mesma, a literatura apresenta grandes diferenças entre elas. 

Assim, por serem diretamente ligadas ao objetivo deste artigo, é necessário descrever cada 

uma delas separadamente. 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização 

(CHIAVENATO, 2004, p.32). 

O mesmo autor diz que a seleção de recursos humanos pode ser definida como a 

escolha da pessoa certa para o cargo certo, ou, entre os candidatos recrutados, aqueles mais 

adequados aos cargos existentes na empresa. 

O recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e futuras de recursos 

humanos das organizações. Consiste na pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de 

fornecer á organização um número suficiente de pessoas necessárias á consecução dos seus 

objetivos imediatos de atrair candidatos, dentre os quais serão selecionados os futuros 

participantes da organização (CHIAVENATO, 2006, p.166). 

Considera que as pessoas e seus conhecimentos e habilidades mentais passam a ser a 

principal base da nova organização. A antiga Administração de Recursos Humanos (RH) 

passou a ter uma abordagem de Gestão de Pessoas. As pessoas deixam de ser organizacionais 

para serem equipados de inteligência, personalidade, conhecimentos, e habilidades 

(CHIAVENATO, 2006, p.166). 

 

1.2 TIPOS DE RECRUTAMENTO 

Processo de Recrutamento e seleção interna tem por objetivos motivar os 

funcionários, oportunizar o desenvolvimento de uma carreira profissional e agregar qualidade 

nos produtos e serviços da empresa. Sendo um processo de aproveitamento do capital humano 

interno, motivando os profissionais dentro da empresa (GIL, 2001, p.46).  



 

 
 

 
 

O recrutamento interno "aproveita melhor o potencial humano da organização, 

motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários, incentiva a 

permanência e fidelidade dos funcionários na organização, aumenta a probabilidade de uma 

melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos, custa financeiramente menos do que 

fazer recrutamento externo" (CHIAVENATO, 2006, p.115).  

Outra vantagem, é que apresenta um índice de segurança bem maior do que o 

recrutamento externo, pois, o empregado já é conhecido na empresa, gerando uma motivação 

maior para todos os empregados. Uma desvantagem desse tipo de recrutamento é o fato de 

haver uma maior exigência sobre os empregados, para exercerem as funções de um 

determinado cargo, que talvez não estejam preparados, exigindo um investimento em 

aperfeiçoamento do mesmo. Além disso, o recrutamento interno, para Chiavenato (2006, 

p.116) "poderia bloquear a entrada de novas ideias, expectativas e experiências, assim como 

funcionar como um sistema de reciclagem contínua”. 

O Recrutamento externo atrai um conjunto de candidatos qualificados, que estão 

espalhados no mercado, ou seja, fora da organização, e que se submeterão ao processo de 

seleção, a fim de ingressarem na organização. Utilizando diferentes técnicas para atrair os 

candidatos, tais como: "anúncios em jornais e revistas, agências de recrutamento, cartazes, 

apresentação de candidatos por indicação, e consulta ao arquivo e banco de currículos da 

própria empresa”. (CHIAVENATO, 2006, p.182). 

 

QUADRO 1 – VANTAGENS DE CADA TIPO DE RECRUTAMENTO 
RECRUTAMENTO INTERNO RECRUTAMENTO EXTERNO 

- Aproveita melhor o potencial humano da 

organização 

- Introduz sangue novo na organização: talentos, 

habilidades, e expectativas;  

 

- Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional 

dos atuais funcionários; 

- Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de 

novos talentos e habilidades; 

- Incentiva a permanência do funcionário e a sua 

fidelidade; 

- Aumenta o capital intelectual ao incluir novos 

conhecimentos e destrezas;  

 

- Ideal para situações de estabilidade e pouco 

mudança ambiental;  

 

- Renova a cultura organizacional e a enriquece com 

novas aspirações;  

 

- Não requer socialização organizacional de novos 

membros;  

 

- Incentiva a interação da organização com o mercado 

de Recursos Humanos;  



 

 
 

 
 

- Probabilidade de uma melhor seleção, pois os 

candidatos são bem conhecidos;  

 

- Indicado para enriquecer intensa e rapidamente o 

capital intelectual. 

- Custa financeiramente menos do que fazer 

recrutamento externo.  

 

 

Fonte: França 2007, p.33 

 

QUADRO 2 - DESVANTAGENS 
RECRUTAMENTO INTERNO  RECRUTAMENTO EXTERNO  

- Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências 

e expectativas;  

- Afeta negativamente a motivação dos atuais 

funcionários da organização;  

 

- Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual;  - Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer 

oportunidades a estranhos;  

 

- Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano 

da organização;  

 

- Requer a aplicação de técnicas seletivas para escolha 

dos candidatos externos. Isto significa custos 

operacionais.  

 

- Ideal para empresas burocráticas e mecanicistas; 

Mantém e conserva a cultura organizacional existente;  

 

- Exige esquema de socialização organizacional para 

os novos funcionários.  

 

- Funciona como um sistema fechado de reciclagem 

continua. 

- É mais custoso, oneroso, demorado, e inseguro que o 

recrutamento externo; 

Fonte: França 2007, p.33 

Para Chiavenato (2004, p.159) existem três tipos de recrutamento misto: 

- O recrutamento externo seguido de recrutamento interno, caso o externo não 

apresente bons resultados.  Não encontrando candidatos externos adequados, usa-se os 

próprios funcionários, não considerando todos os critérios sobre as qualificações necessárias. 

- O recrutamento interno, seguido de recrutamento externo, caso o interno não 

apresente bons resultados. A empresa prioriza seus funcionários para as oportunidades 

existentes, não havendo candidatos internos adequados, então abre o recrutamento externo. 

- O recrutamento externo e recrutamento interno, simultaneamente. Oferece 

oportunidade para os próprios funcionários e para o recrutamento de candidatos que não 

fazem parte de seu quadro de funcionários, desde que se enquadrem no perfil exigido pela 

vaga em aberto. 



 

 
 

 
 

1.3 SELEÇÃO COMO UM PROCESSO DE COMPARAÇÃO 

A seleção é um processo de comparação entre duas variáveis: entre os requisitos do 

cargo a ser preenchido e o perfil das características dos candidatos que se apresentam. A 

primeira variável é obtida pela descrição e análise do cargo, e a segunda é fornecida por meio 

de aplicação das técnicas de seleção.  

De acordo com Chiavenato (2006, p. 119) a seleção de recursos humanos por ser um 

sistema de comparação e de escolha, deve apoiar-se em algum padrão ou critério para ter 

validade. Dessa forma, a base para a seleção é a obtenção de informações para o cargo. 

As informações sobre o cargo a ser preenchido podem ser classificadas em cinco 

grupos: entrevista, provas de conhecimento, testes psicológicos, técnicas vivenciais, e 

avaliação de saúde. 

 

1.4  SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS 

O termo competência é definido pelo famoso “CHA”, que são o conhecimento, as 

habilidades e a atitude. Esse método surgiu com a necessidade de algo mais compatível com 

as exigências das organizações. Em uma entrevista por competências procura-se conhecer o 

candidato, suas experiências profissionais e profissionalizantes, quais são as competências 

comportamentais. Geralmente esse tipo de seleção é usada em candidatos que já tiveram 

alguma experiência profissional, onde o avaliador avalia a capacidade de competências com 

base nas atividades anteriores. 

O papel de seleção vai além de identificar o candidato ideal para uma vaga que foi 

aberta. Ele tem um desafio que é perceber se os valores do futuro colaborador são compatíveis 

com os valores e cultura organizacional (Leme, 2007, p.5). 

Pode-se concluir então que este método oferece a possibilidade de “prever” o comportamento 

do candidato na organização, e quais competências serão desenvolvidas pelo mesmo. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica. “É desenvolvida a partir do 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  Quanto aos 

procedimentos práticos, a pesquisa é descritiva. Para Gil (2002, p.42) pesquisa descritiva:  



 

 
 

 
 

“Tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, sua 

utilização se dá através de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário 

e a observação sistemática.”. Foram elaboradas perguntas, as quais foram agrupadas em um 

questionário, aplicado em uma amostragem (30 pessoas), na Faculdade Sul Brasil em Toledo-

Pr, Instituição Anhanguera em Cascavel-Pr e Prefeitura Municipal de São Pedro. Para Gil 

(2010, p.129) a entrevista pode ser “estruturada, semiestruturada ou informal” dessa forma 

optou-se por fazer a entrevista estruturada. A seguir o quadro 2 exibe as perguntas que foram 

feitas.  

 

Quadro 3: Questionário referente à Recrutamento e Seleção 

1) Em relação ao procedimento de recrutamento e seleção realizado pela empresa em que 

você trabalha, qual foi o método de recrutamento utilizado com você? 

a) Recrutamento interno, realizado com os funcionários da empresa, dando oportunidade 

no desenvolvimento de carreira de alguém que já era contratado. 

b) Recrutamento externo, candidatos qualificados que estão no mercado de trabalho, fora 

da organização e que se submeterão ao processo de seleção. 

c) Recrutamento misto, onde ocorre o recrutamento interno e externo simultaneamente, 

dando oportunidade aos próprios funcionários e aos que não fazem parte da 

organização. 

2) Seleção é um processo de comparação entre os requisitos do cargo a ser preenchido e 

as características dos candidatos. Ao ser entrevistado, seu recrutador usou qual método 

de seleção com você? 

a) Seleção por competências, definindo conhecimento, habilidades e atitudes, com intuito 

de perceber seus valores. 

b) Seleção por comparação, se você tinha os requisitos necessários pedidos pela 

organização na ocupação do cargo em aberto. 

c) Seleção por afinidade, você já conhecia alguém na empresa, e foi indicado para vaga. 

3) Em sua opinião, em relação os métodos de recrutamento e seleção citados nas 

questões anteriores, quais deles seriam mais eficazes? 

a) Recrutamento interno, realizado com os próprios funcionários, através da  seleção 

por comparação de capacidades do cargo atual ao cargo pretendido. 

b) Recrutamento externo, realizado com candidatos fora da empresa, através da 

seleção por competências. 

c) Recrutamento misto, realizado com candidatos dentro e fora da empresa, analisando 

a seleção por competências e por comparação.  

4) Tendo como base de conhecimento a empresa em que você trabalha ou já trabalhou, 

qual é o papel de Recursos Humanos em uma empresa? 

a) É o departamento com responsabilidade de seleção, contratação, treinamento, 

remuneração, e de toda a comunicação relativa aos funcionários da empresa. 



 

 
 

 
 

b) É o departamento com responsabilidade apenas na área burocrática, onde resolve 

problemas documentados e cuida da remuneração dos funcionários. 

c) É o departamento com responsabilidade de seleção, contratação, treinamento, 

remuneração, e de toda a comunicação relativa aos funcionários da empresa. Mas sua 

maior função é na área burocrática, cuidar de papelada.  

5) Em sua opinião, uma organização que necessita de novas contrações deve dar 

promoções aos próprios funcionários, para depois realizar um recrutamento de 

candidatos externos? Caso a resposta seja negativa, justifique sua resposta. 

a) Sim. b)Não. 

Justificativa:___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Fonte: Amostra de 30 pessoas, realizado nas localizações Faculdade Sul Brasil, Instituição 

Anhanguera e (2016). 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O objetivo das questões aplicadas é representar a realidade comparando-a com as 

definições dos autores descritos neste presente artigo. Tendo isso como baseamento, pode-se 

extrair o resultado que ao se analisar quais são os recrutamentos mais aplicados nas 

organizações, encontra-se em destaque o recrutamento externo. Segundo França (2007, p.33) 

este método aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas. 

 

Gráfico 1: Gráfico representativo do resultado adquirido na aplicação do questionário 
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Fonte: Artigo recrutamento e seleção nas organizações 



 

 
 

 
 

Analisando qual método de seleção são usados com a maioria dos novos 

colaboradores de uma empresa, conclui-se que a seleção por competências, onde define 

conhecimento, habilidades e atitudes são o meio mais utilizado. Assim, de acordo com Leme 

(2007, p.5) a seleção por competências provoca um desafio que é perceber se os valores dos 

futuros colaborados são compatíveis com os valores e cultura organizacional, sendo assim 

mais procurado por recrutadores. 

Visando os métodos de recrutamento e seleção mais eficazes aplicados nas 

organizações, a amostragem dividiu a opinião de que o recrutamento misto, aquele que 

acontece dentro e fora da empresa, através da seleção de competências é o que pode trazer 

maiores resultados para a organização em que trabalham. Para Chiavenato (2004, p. 159) o 

recrutamento externo e recrutamento interno, simultaneamente, oferece oportunidade para os 

próprios funcionários e para o recrutamento de candidatos que não fazem parte de seu quadro 

de funcionários, desde que de enquadrem no perfil exigido pela vaga em aberto. Dessa forma 

o método demonstra mais eficiência e eficácia. 

Abordando o tema Recursos Humanos nas empresas em que as pessoas questionadas 

trabalham, verifica-se que a metodologia utilizada pelo departamento tem o papel de seleção, 

contratação, treinamento, remuneração, e de toda a comunicação relativa aos funcionários da 

empresa. Assim, deixando de lado aquele departamento que era apenas responsável na 

burocracia da empresa. Para um melhor entendimento das mudanças ocorridas no setor de 

Recursos Humanos nos últimos tempos, pode-se destacar a mudança de um setor onde se 

preocupava mais com os assuntos burocráticos e com recrutamento de pessoas externamente 

para um processo de recrutamento e seleção onde as organizações estão cada vez valorizando 

o ser humano, ou seja, estão avaliando também seu potencial emocional e intelectual (ROSA, 

2005, p.1). 

Como uma forma de concluir o questionário aplicado, a amostragem foi questionada 

com a opinião individual sobre uma problemática. Esta era uma organização que necessita de 

novas contratações, e fica em dúvida se deve dar promoções aos próprios funcionários, e 

depois realizar um recrutamento com candidatos externos. A resposta positiva concordante 

que a organização deve fazer promoções com os próprios funcionários teve um destaque de 

cerca de 83% em relação as respostas negativas. Aos que negaram esse método justificaram 

suas respostas visando que depende do cargo a ser concorrido, e da qualificação disponível. E 



 

 
 

 
 

também teve aqueles que concordam que o processo de recrutamento e seleção deve ser misto 

desde o início do pronunciamento da vaga. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar sobre o papel e a importância do recrutamento e seleção de pessoas nas 

empresas não é fácil, pois é visível que a realidade desta área organizacional passou por 

grandes transformações. 

Desta forma, ficou nítido que o bom profissional de gestão de pessoas deve ser capaz 

de desenvolver as suas funções de juntar pessoas, praticar pessoas, gratificar pessoas, 

enriquecer pessoas, conservar as pessoas nas organizações e acompanha-las constantemente. 

Isso quebra o modelo de muitas empresas que pensam que o responsável pela área de recursos 

humanos e gestão de pessoas deve apenas contratar as pessoas e controlar sua regularidade no 

ambiente de trabalho. 

Além dos métodos descritos, compreende-se que existe diferença em relação às 

palavras recrutamento e seleção de pessoas, entendendo que a primeira diz respeito a 

convocação de candidatos a uma vaga e, a segunda, na utilização de técnicas usadas para que 

se contrate o colaborador com o perfil desejado. Tendo em conta que as técnicas em uso para 

este processo são: entrevistas, provas de conhecimento e capacidades, testes psicológicos, de 

personalidade e de simulação. E também trouxe a conhecimento o comparativo dos autores 

com a realidade vivida nas organizações. 

Diante disso, o objetivo deste artigo foi atingido, pois descreveu a diferença do 

recrutamento e seleção de pessoas nas empresas, bem como o levantamento do seu papel e 

importância neste processo. 
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