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RESUMO 

 

O objetivo do artigo é pesquisar os diferentes tipos de Recrutamento e Seleção, e em uma 

pesquisa empírica avaliar a importância desses processos para a gestão de recursos humanos. 

A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica e uma coleta de dados empírica por meio 

de entrevista. O principal resultado do trabalho indica ausência de profissionais qualificados e 

a necessidade de maior investimento no desenvolvimento do currículo e das habilidades 

destes profissionais. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente as empresas estão buscando melhorias em seus processos, para se adaptarem 

com as mudanças do ambiente em relação à economia, já que a concorrência no ambiente 

externo está cada vez maior, e as empresas precisam buscar estratégias para se desenvolverem 

e se destacarem cada vez mais, em relação a outras. Para formularem estratégias que darão 

resultados, necessitam de profissionais capacitados, ágeis e que se adaptem a mudanças e que 

se manterem atualizados para garantirem o crescimento econômico da empresa. 

 São necessários alguns processos de contratação para encontrar profissionais 

capacitados, como o recrutamento e seleção. 

 O recrutamento é o conjunto de processos onde se espera atrair funcionários 

qualificados para uma área especifica, visando sempre as necessidades presentes e futuras de 

RH da organização (CHIAVENATO, 2004). Esta forma de angariar pessoas gera a 

composição dos colaboradores frente às necessidades da empresa, mostrando quando e 

quantas pessoas a empresa deve empregar, contudo cada processo de recrutamento baseia-se 

em conceitos de adequação ou contratação de novos membros (PONTES, 2004). 

 A seleção de pessoas funciona como um filtro que permite que apenas as pessoas que 

apresentem características desejáveis à organização possam ingressar na mesma. É, sem 

dúvida, uma importante ferramenta de gestão de pessoas, com a finalidade de identificar as 

pessoas que possuam o perfil desejado pela análise e descrição de cargo (CHIAVENATO, 

2005). 

 As principais dificuldades encontradas pelas empresas, é a falta de profissionais 

capacitados e o pouco investimento no desenvolvimento do currículo e nas habilidades 

profissionais dos funcionários. O presente artigo, tem como objetivo, demonstrar a 

importância do processo de recrutamento e seleção nas empresas, que possibilita a escolha de 

profissionais capazes de assumir cargos e promover o avanço da organização. 

 O objetivo deste trabalho é identificar o papel do RH no processo de contratação e a 

necessidade de elaboração adequada do Recrutamento e da Seleção de pessoas. A 

metodologia utilizada na elaboração deste foi a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados 



 

 
 

 
 

empíricos em forma de entrevista. Se bem aplicados, o recrutamento e seleção de pessoas, são 

atividades que auxiliam no desempenho de todas as outras atividades da empresa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 PAPÉIS DO RH NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

 

O setor e os profissionais de Rh são praticamente indispensáveis para toda e qualquer 

empresa na atualidade, é o departamento ao qual cabe a parte de responsabilidade de seleção, 

contratação, treinamento, remuneração, formação, e estabelecimento de toda a comunicação 

relativa aos colaboradores de uma empresa. 

 “Todas as organizações são constituídas de pessoas e de recursos humanos 

(como recursos físicos e materiais, financeiros, mercadológicos, etc.). A vida 

das pessoas depende das organizações e estas dependem da atividade e do 

trabalho daquelas”. (CHIAVENATO, 2004, p.2) 

Á pratica de gestão de Rh é a qual onde se desenvolvem profissionais competentes 

para gerenciar as pessoas e constantemente lidar com processos relacionados á gestão do 

quadro de colaboradores das empresas.  

De acordo com Flippo (1976), a função de pessoal é a que se interessa pela procura, 

desenvolvimento, remuneração, integração e manutenção do pessoal de uma organização, 

contribuindo para que a mesma atinja suas metas e objetivos primordiais.  

Enquanto que os profissionais de RH são providos de gerenciar planos de carreira, 

determinar politicas e acordos salariais, remunerações, incentivos e benefícios, e pela 

contratação de novos colaboradores, pela criação de estratégia e planos operacionais de 

recrutamento, e também por integra-los e apresenta-los dentro da empresa e encaminha-los de 

uma maneira geral.  

Por fim, o setor de Recursos Humanos, aos poucos, deixa de ser somente relativo a um 

departamento que calcula os salários e benefícios dos colaboradores, e passa a ser 

considerado, um departamento primordial e um grande pilar para que haja uma melhora do 

desempenho pessoal, profissional e cultural, tanto da organização como dos demais em um 

plano contextualizado. Vamos explicar como funciona o processo de contratação dentro de 

uma organização.  



 

 
 

 
 

 

1.2 RECRUTAMENTO  

O processo de recrutamento tem como objetivo atrair pessoas para trabalhar na 

organização é um processo contínuo, que pode acorrer mesmo quando não há vagas na 

empresa (ELGENNENI, 2009). Ocorre quando a organização necessita de um profissional, e 

tem como objetivo encontrar alguém que preencha os requisitos da vaga, e assim, é preciso 

que recrute o maior número de candidatos possíveis para estar avaliando o que melhor se 

encaixa no perfil solicitado.   

 Existentes dois tipos de recrutamento, sendo eles: Interno ou fechado “O 

recrutamento interno é a procura de candidatos dentro da própria organização 

para o preenchimento de uma vaga. Esse processo estimula funcionários a se 

aperfeiçoarem, devido a possibilidade de mudança e de relacionamento com 

outros setores e pessoas além de criar um sentimento de justiça pelo 

oferecimento de oportunidades aos funcionários já comprometidos e fieis aos 

objetivos da empresa” ( FRANÇA, 2007, p.31)  

Esse processo oferece oportunidade de crescimento e valorização para os 

colaboradores, além de menor custo para a empresa. Esse tipo de recrutamento na maioria das 

vezes é mais eficaz, pois a empresa já conhece os colaboradores, facilitando a avaliação para 

quem melhor se encaixa na vaga.  

Vantagens: é mais econômico e rápido, serve como motivação para os colaboradores, 

e aproveita os investimentos da empresa com treinamentos. Porem o recrutamento externo 

conta com algumas desvantagens, como conflito de interesse entre os candidatos a vaga. 

(CHIAVENATO, 1999). 

Externo ou aberto: “O recrutamento externo, pelo fato de gerar gastos para a 

organização e despender tempo de espera, precisa ser feito de forma adequada ao negocio e ao 

perfil da vaga” (ELGENNENI, 2009, p.61) esse processo pode atrair candidatos por meio de 

anúncios de jornais, televisão, internet, panfletos, agências de emprego, entre outros como a 

indicação feita por outros colaboradores. 

Esse processo tem algumas vantagens, Segundo França (2007, p. 33), “o recrutamento 

externo tem vantagens que devem ser ponderadas, levando em conta o contexto em que a 

empresa está inserida naquele momento”. Para Chiavenato (1999, p. 71, 72) “Atrai pessoas 



 

 
 

 
 

novas para a organização, renova e enriquece os recursos humanos da empresa principalmente 

quando a politica é a de admitir pessoal com o gabarito igual ou melhor que a já existente na 

empresa”. 

Esse processo de recrutamento além de atrair novos colaboradores, tem como 

vantagem o marketing da organização, onde podem ser mostrados os benefícios, salários, 

bonificações, para tornar a organização mais atraente para os candidatos. (ELGENNENI, 

2009) 

Esse processo também conta com algumas desvantagens como, geralmente é mais 

demorado que o recrutamento interno, gera mais custo para a empresa e é menos seguro que o 

primeiro, pois você não conhece realmente como o candidato se relaciona no ambiente de 

trabalho.   

 

1.3 SELEÇÃO  

Outro processo existente no processo de contração é a seleção, que se inicia quando o 

recrutamento se finaliza, nesse processo é feita uma seleção dos candidatos mais adequados as 

necessidades do cargo e da organização, funciona como uma espécie de filtro. Nessa etapa são 

avaliadas as competências, o potencial e o conhecimento de cada candidato. 

Segundo Werther e Davis (1983) o processo de seleção é uma serie de passos 

específicos, para decidir que recrutados devem ser contratados. Nessa etapa pode ser 

utilizados mecanismos de seleção para avaliar e comparar as qualificações dos candidatos, os 

meios de avaliações mais comuns segundo Engenneni (2009) são: 

 Formulários de emprego: indispensável em um processo de seleção que tenha 

muitos candidatos, pois elimina candidatos que não tem os requisitos exigidos 

para a vaga, como uma formação especifica experiência profissional mínima 

ou idade.  

 Testes: É um conjunto de exercícios que servem para avaliar aptidões 

necessárias para o cargo, os testes complementam as informações importantes 

que não são transmitidas através do currículo ou de questionários. Alguns tipos 

de testes são: testes de inteligência, testes de personalidade, testes de 

aprendizado, testes biológicos ou fisiológicos, testes de valores.  



 

 
 

 
 

 Entrevistas: é o processo mais utilizado, pois permite o contato direto entre o 

contratante e a candidato. Para o contratante em uma entrevista é necessário 

organizar um roteiro de perguntas e respostas, é preciso estar preparado para 

diversos tipos de respostas e reações dos candidatos, é necessário ser 

observador para analisar cada detalhe e cada resposta do candidato. Para o 

candidato, exige uma preparação psicológica, é preciso estar preparado para 

responder perguntas pessoais e profissionais, deve comparecer ao local da 

entrevista sem atraso, de maneira apresentável, é importante saber como a 

empresa funciona, deve ser honesto em tudo que diz, e deve se expressar com 

clareza e objeção, é importante e ler algumas dicas de respostas e possíveis 

perguntas do contratante.  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Abaixo apresenta-se uma entrevista realizada com o Fernando Nascimento, Gestor de 

Recrutamento e Seleção da empresa Prati Donaduzzi: 

 

1 - Qual critério utilizado no momento de definir a escolha de um recrutamento, interno ou 

externo? 

      A definição geralmente varia por conta da urgência, da demanda e também do tipo de 

perfil da vaga. A empresa tem uma política de estimular o recrutamento interno, porém em 

algumas funções, devido ao grau técnico ou de especialização, escolhe-se o recrutamento 

externo por entendermos que o mercado oferece mais candidatos aptos que a empresa. 

2- Em sua opinião, qual melhor método? Externo ou interno?  

     Não é possível determinar qual o método melhor, sem entender a realidade da empresa e 

do mercado que ela está inserida. Uma empresa em expansão, mesmo que utilize o 

recrutamento interno para preencher novas vagas, acabará por abrir recrutamento externo 

para atender a demanda do seu quadro, ou seja, um impulsiona o outro. 

 

3 - Qual a maior dificuldade que você vê que as pessoas têm ao procurar um emprego? 

( ) experiência, pois atualmente as empresas exigem muita experiência e acabam não dando 

oportunidades. 

(x) qualificação, pois a empresa exige formação ou qualificação em áreas específicas. 

( ) falta de interesse, a empresa acaba não chamando o candidato para a entrevista. 

( ) falta de currículo adequado. 

 

4- O que o gestor de RH precisa levar em conta ao elaborar um processo de recrutamento? 



 

 
 

 
 

    -  Necessidade de contratar ou suprir as vagas em aberto 

    - Definir o perfil da vaga e as características do candidato 

    - Definir o prazo de conclusão do recrutamento 

    - Determinar as etapas a serem utilizadas no processo 

 

5- Realizado o recrutamento, a empresa passa ao processo de seleção... que técnicas de seleção 

são utilizadas? 

As técnicas são variadas e aplicadas de acordo com o perfil da vaga. Podem ser feitas 

dinâmicas em grupo, entrevistas individuais, entrevistas coletivas, testes psicológicos, testes 

de conhecimento técnico e testes de conhecimentos gerais. 

 

6- Como o perfil do candidato recrutado é avaliado para o cargo? 

 O perfil adequado do candidato é a peça fundamental para o sucesso no processo de 

seleção. Quanto maior a compatibilidade maior é chance do candidato ser aprovado e 

desempenhar as atividades do cargo com maior satisfação. Cabe destacar ainda que a análise 

do perfil também está relacionada ao comportamento do candidato, de modo tem que haver 

uma empatia entre o mesmo e a cultura da empresa. 

 

7- Pontue se possível, as principais dificuldades que sua empresa enfrenta nos processos de 

recrutamento e seleção? 

   Acredito que a maior dificuldade é a ausência de mão-de-obra qualificada, o que faz 

que vagas permaneçam abertas por um tempo considerável. 

 

A pesquisa realizada com o Gestor de Recrutamento e Seleção da Prati Donaduzzi 

confirma o que foi citado por França (2007) onde o processo de contratação depende 

basicamente da necessidade da empresa, quando se busca um profissional qualificado a 

empresa acaba abrindo o recrutamento externo, além de ter mais opções e importante para dar 

oportunidades para novos profissionais. O Sr. Fernando ainda diz em suas respostas que 

existem várias maneiras de fazer uma seleção entre elas dinâmica de grupo, entrevistas 

individuais e coletivas, além de testes psicológicos, conhecimentos técnicos e gerais, mais 

uma vez concordando com o que Elgenneni (2009) afirma, e além desses cita testes de 

personalidade e de valores. O Gestor da Prati ainda diz na entrevista que saber inserir o 

profissional selecionado na área desejada de acordo com o perfil de ambos é o fator chave 

para o sucesso no processo, além do sucesso da equipe de trabalho. 

Atualmente o mercado de trabalho encontra-se escassos de profissionais qualificados, 

que realmente tem interesse em aprender, e evoluir junto com a empresa, segundo Fernando e 

possivelmente esse problema pode estar relacionado ao comodismo, à falta de apoio de tempo 

ou dinheiro, os profissionais acabam se acomodando e não procurando novas formações ou 



 

 
 

 
 

atualização na área. É responsabilidade do profissional de Recursos Humanos junto com o 

setor que está contratando executar um processo de recrutamento e seleção eficaz, assim 

atraído bons profissionais para a empresa e reduzindo custo e agregando valor a esta.   

A solução seria dar oportunidades para recém-formados, investindo no conhecimento 

e na qualificação, além de um bom ambiente de trabalho, pois assim o colaborador á de ficar 

mais tempo na empresa.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Em vista dos argumentos apresentados, é imprescindível a evidencia de que as 

empresas se constituem de pessoas e dependem do seu respaldo como meio de qualidade e 

excelência a fim de produtos e serviços que acabarão prestando a uma empresa, cabe aos 

responsáveis pelo recrutamento e seleção da empresa a tomada de algumas decisões, 

ponderando sempre os mais diversos elementos e planejamentos, visando selecionar essas 

pessoas da melhor maneira possível, atingindo os objetivos organizacionais e alavancando o 

êxito de uma empresa. 

Fica evidente que as empresas precisam, de fato, desenvolver os maiores e melhores 

esforços para atrair á si as pessoas mais competentes possíveis. As empresas que tem sucesso 

e respaldo no processo de recrutamento e seleção se destacam como potência no mercado de 

trabalho, já que interferem diretamente na competência e no desenvolvimento dos 

profissionais ou futuros profissionais aos quais ficarão sobre o encargo da empresa, cabe à 

devida atenção para essa pratica funcionar efetivamente e darem um bom resultado no final e 

ser o ponto chave do sucesso de uma organização. 

Por fim, concluímos e ressaltamos o grande papel da essencialidade do processo de 

recrutamento e seleção e a suas inúmeras aplicações e benefícios em um todo de uma empresa 

de sucesso, é um processo um tanto quanto desafiador escolher o profissional correto que 

atendera ou superará as expectativas ao qual se tem, levando uma série de apontamentos e 

conclusões que impactarão de forma direta a todos, e cabe às empresas lidar com isso e 

perceberem que é uma pratica que se requer a devida prioridade e atenção já que é uma 

competência e um diferencial a mais no ambiente das empresas. 
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