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Resumo: O presente estudo teve como objetivo demonstrar de que maneira é realizado o recrutamento 

e seleção de pessoas na organização, na empresa que, para obter vantagem competitiva no mercado, 
busca meios e processos para recrutar e selecionar pessoas que são adequadas para cada função. A 

pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, utilizando matérias em leitura de livros, 

artigos científicos que abordam o assunto e o auxílio de internet. O estudo demonstrou que as 

empresas buscam preencher os cargos adotando técnicas de recrutamento; já na seleção, dentre várias 
maneiras, a mais empregada é a entrevista e, depois, as demais técnicas. Pode-se inferir que agregar 

valor à empresa por meio de recrutamento e seleção de pessoal, auxilia no desenvolvimento das 

organizações, uma vez que pessoas e conhecimentos são bens intangíveis e promovem a 
competitividade para a empresa. 
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Abstract: The present study aimed to demonstrate how the recruitment and selection of people in the 

organization are performed, the latter being the assets in the company and to gain competitive 
advantage in the market, they search by means and processes to recruit and select people who are 

suitable for each function. The research was carried out by means of bibliographical review, using 

materials with reading of books, scientific articles that approach the subject and aid of internet. 
Through the study it was possible to demonstrate that companies seek to fill the position by adopting 

recruitment techniques, already in the selection, among several ways of being applied to the most 

employed is the interview and then the other techniques. It can be inferred that adding value to the 
company through recruitment and selection of personnel assists in the development of organizations, 

since people and knowledge are intangible goods and promotes competitiveness for the company. 
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 INTRODUÇÃO 

A Gestão de Pessoas é uma área criada para comandar os processos de selecionar e 

recrutar pessoas, bem como para contribuir para um bom desempenho e crescimento da 

organização. Não é simplesmente aumentar o quadro de funcionários ou entender os motivos 

para contratar, os processos em questão envolvem seleção e recrutamento, devendo ser 

realizados com calma, conhecer os profissionais qualificados do assunto para evitar futuros 
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problemas para a organização com candidato mal selecionado (GOMES; DEL FIACO; 

RABELO, 2017). 

Segundo Almeida (2004) a Gestão de Pessoas atualmente está sendo mais debatida e 

sendo adquirida por organizações da modernidade que visa uma atuação integrada dos 

recursos humanos adotando estratégias organizacionais e de competência. Dessa forma a 

Gestão de Pessoas que é focada em estratégias busca criar valores para os stakeholders a 

partir da captação, seleção, retenção e desenvolvimento do talento individual e 

organizacional. 

As divulgações de oportunidades de recrutamento são realizadas por comunicações que 

as empresas disponibilizam para as pessoas que possuem as qualificações solicitadas. Por 

meio do recrutamento a organização aponta para os candidatos a oportunidade de contratação 

(CHIAVENATO, 2004).  

De acordo com Bueno (2002) as pesquisas realizadas por Mayo (1932) obtiveram a 

conclusão de que o fator de maior influência na produção estava diretamente relacionado ao 

convívio interpessoal desenvolvidas no trabalho e não por incentivos salariais. O pesquisador 

observou também que os grupos informais produziam mais quando observavam que seus 

objetivos se identificavam com os da empresa. 

Na seleção de pessoas são adotados testes de precisão, essa ferramenta auxilia a 

organização nos processos de contratação, pois evita altos custos com candidatos de baixo 

desempenho (IVANCEVICH, 2011). 

Para Gil (2006) a área de Gestão de Pessoas tem funcionalidade de cooperação entre as 

pessoas que se interagem dentro de uma organização para que sejam alcançados os objetivos, 

tanto da organização quanto os individuais. 

Nas concepções de Borges e Mourão (2013) a área de Gestão de Pessoas, tem como 

propósito a organização de vida no trabalho, bem como o desejo de cuidar do equilíbrio entre 

os interesses da organização e outras áreas pessoais tais como: lazer, religião, política e vida 

social. 

A Fundamentação teórica da presente pesquisa tem uma revisão na literatura, 

encontrado nos autores: Gomes; Del Fiaco; Rabelo, (2017), com o tema Análise de 

Procedimento de Seleção de Pessoal, Ferreira e Soeira, (2013) escreveram sobre A 

importância do recrutamento e seleção de pessoas em uma empresa de pequeno porte do setor 
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de móveis e Baylão e Rocha, (2014) com a obra A Importância do Processo de Recrutamento 

e Seleção de Pessoal na Organização Empresarial. 

Assim, justifica-se o estudo do presente artigo sobre as organizações que estão em 

busca de obter vantagem competitiva no mercado de trabalho, uma vez que pessoas são os 

ativos nestas organizações fazendo com que haja meios e processos na forma de recrutar e 

selecionar pessoas adequadas para cada setor. De acordo com o tema pesquisado, será 

apresentado a seguir o Objetivo Geral e Objetivos Específicos e o Problema de Pesquisa. 

O Objetivo Geral da presente pesquisa é demonstrar de que maneira é feito o 

recrutamento e seleção de pessoas na organização. Após delineado o objetivo geral, pretende-

se elucidar os objetivos específicos e entender os métodos e os processos do qual são 

submetidos os candidatos ao concorrer a uma vaga, bem como relatar as formas de 

recrutamento e seleção de pessoas nas empresas. Nessa linha, pretende-se responder a 

seguinte questão de pesquisa: quais são os processos que as organizações utilizam para 

recrutar e selecionar pessoas? 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Seleção de Pessoas 

Atualmente existem vários meios para medição das informações de cada candidato e a 

cada dia estão surgindo outras formas de analisá-los. Entretanto, as técnicas mais tradicionais 

de coletas de dados mesmo nos dias de hoje são aplicadas, como exemplo o emprego de 

formulários e entrevistas (MILKOVICH e BOUDREAV, 2000).   

Na realização do processo de seleção de pessoas, as organizações adotam um meio que 

funciona como um filtro, do qual serão ingressados somente as que apresentarem 

características visadas pela organização, sendo as mais adequadas aos cargos solicitados, 

dessa maneira, mantém ou aumenta o capital intelectual da organização (CHIAVENATO, 

2004). 

Segundo Chiavenato (2004) são duas maneiras para se aplicar o processo seletivo: a 

solicitação para o cargo ou as competências a serem preenchidas, pois dessa forma a seleção 

fundamenta-se em dados e informações para que a seleção obtenha maior objetividade e 

exatidão na escolha do candidato. 

Uma vez colhida as informações, sejam elas sobre o cargo a ser preenchido ou as 

competências desejadas, o segundo passo é descobrir as informações sobre os candidatos que 
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se apresentam. Para que isto ocorra são adotas algumas técnicas de seleção: entrevista, prova 

de conhecimento, testes psicológicos, testes de personalidade e teste de simulação 

(CHIAVENATO, 2004). 

Para Marras (2001) as empresas da atualidade dispõem de diversos instrumentos 

adotados pelo selecionador, contudo, dentre eles, a entrevista é o mais importante por ser 

elemento substantivo no processo de seleção. Por outro lado, os demais testes são 

classificados como elementos adjetivos que completa a própria entrevista. 

Assim, Knapik (2008) corrobora informando que as ferramentas manipuladas no 

processo de seleção são técnicas em que podem ser observados e analisados os candidatos 

participantes que estão interessados no cargo. Essas técnicas devem possuir um caráter 

prognóstico, identificando traços pessoais que mostram o comportamento que o candidato 

escolhido terá no futuro. 

Para Guimarães e Arieira (2005) o processo de seleção é único e precisa ser analisado 

como uma ferramenta de marketing, tanto interno quanto externo que a empresa pode usar a 

seu favor. Esse processo não termina na contratação do profissional, pois o mesmo deve ser 

apresentado, integrado e acompanhado na fase inicial na organização. 

Por fim, Milkovich e Boudreav (2000) afirmam que as novas técnicas de seleção de 

pessoas surgem com decorrer da evolução do processo seletivo e para Knapik (2008) as 

empresas adotam esta ferramenta como forma de realizar uma análise de comportamento dos 

futuros contratados. Todavia, será bordado no próximo item quais são as Técnicas de Seleção 

que auxilia no processo seletivo nas organizações. 

1.2 Técnicas de Seleção 

A entrevista é um dos meios comuns no processo de seleção, em que o entrevistador 

busca conhecer o entrevistado, fazendo perguntas, pesquisa sobre seus conhecimentos e 

habilidades, neste momento há um contato mais próximo com o entrevistado. A entrevista 

pode ser aplicada no início do processo seletivo ou no final da seleção para eliminar eventuais 

dúvidas do candidato (KNAPIK, 2008). 

Segundo Chiavenato (2014) as provas de conhecimentos possuem finalidade em 

analisar a profundidade de conhecimento, tanto geral quanto específicos dos candidatos, assim 

as provas demonstram o desempenho dos avaliados, podendo ser oral, escrita ou prática. 
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São aplicadas as dinâmicas de grupo como forma de seleção dos candidatos, sendo 

estes sentados em um círculo ou em volta de uma mesa e próximo a eles os avaliadores os 

observam. Os candidatos são submetidos a um problema para ser analisado ou resolvido que 

na maioria das vezes são colocados em situação de simulação (MAXIMIANO, 2014). 

No processo de seleção podem ser aplicados testes psicológicos para serem analisados 

o perfil das características psicológicas dos candidatos. Dessa forma os testes psicológicos são 

elaborados com precisão e rigor científico, sendo analisado por profissionais competentes e 

credenciados em psicologia diferencial e psicologia organizacional (CARVALHO, 2007). 

Segundo Luginger (2005) a grafologia aplicada ao processo de seleção como forma de 

analisar a grafia descrevem os traços de comportamento do candidato que possuem: mente 

aberta, comunicação, reservado com sua similaridade gráfica que são laços e círculos médios 

de área, hastes, testes padrões médios de área. 

Para Erthal (2012) dentre os diversos testes aplicados aos candidatos no processo de 

seleção as organizações adotam diversos exemplares: Palográfico, D2, Quati e AC, estes 

testes podem analisar as características de personalidade, atitude e interesse. O RI G36 

analisam a capacidade de aprendizagem ou realização de tarefa. 

Para Borges e Mourão (2013) a afirmativa de Knapik (2008) em relação às técnicas de 

seleção de serem prognósticas na seleção de pessoas é válida, e ainda cita a análise de 

currículo como ferramenta capaz de capturar as competências e habilidades individuais. 

Porém é considerada uma etapa menos valiosa no processo seletivo e de baixa exigência de 

investimentos em inovações.  

As Técnicas de Seleção é um dos meios aplicados para conhecer e estabelecer um 

contato direto com o candidato, e de acordo com Chiavenato (2006) as técnicas e 

procedimentos são empregados para atrair os que possuem potenciais, do qual o item seguinte 

aborda algumas peculiaridades de cada método de recrutamento.  

1.3 Métodos de recrutamento 

Para Bulgacov (2006) a prática de realizar o recrutamento na organização deve ser 

estimuladora para que os candidatos em potencial queiram de fato fazer parte da organização. 

Sendo assim, o recrutamento tem a função de atrair e localizar tais candidatos. 
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A prática de realizar o recrutamento adota várias técnicas e procedimentos na intenção 

de atrair os candidatos que são potencialmente qualificados e capazes de ocupar os cargos 

dentro da organização (CHIAVENATO, 2006). 

Ferreira (2014) em seu artigo, diz que o recrutamento externo apresenta vantagens 

para a organização, de maneira que promovem o enriquecimento do capital intelectual, 

aproveitando os investimentos em treinamentos, seus desenvolvimentos adquiridos em outras 

organizações e renovação da cultura organizacional de forma que promove “sangue novo” e 

novas experiências.  

O recrutamento externo é utilizado pela organização quando a mesma visa preencher a 

vaga de emprego com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento. Pode 

envolver: banco de dados, apresentação de candidatos por empregados da instituição, 

anúncios em meios de divulgação, etc (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

A organização adota o recrutamento interno quando promove um remanejamento de 

seus funcionários, podem ser por meio de: promoção (movimentação vertical), transferência 

(movimentação horizontal) ou transferidos com promoção (ascensão funcional). Deste modo, 

o recrutamento interno promove coordenação, integração do gestor de pessoas com os demais 

setores (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

O recrutamento on-line é outra maneira de realizar o recrutamento de candidatos, em 

que é possível fazer uma busca por uma vaga que se adapta ao candidato e posteriormente o 

envio de currículo e de e-mail. A internet promove a aproximação entre candidato e 

organização, além de permitir a montagem de banco de talentos ao guardar os currículos tanto 

internos quanto externos (CHIAVENATO, 2006). 

Segundo Chiavenato (2006) por motivos de vantagens e desvantagens no recrutamento 

interno e externo, pode-se adotar o recrutamento misto: aquele que aborde tanto fontes 

internas com fontes externas, podendo ser realizados de três maneiras: inicialmente 

recrutamento externo, seguido de recrutamento interno; inicialmente recrutamento interno, 

seguido de recrutamento externo ou o recrutamento interno e externo concomitantemente. 

As organizações podem escolher qual método de recrutamento adotar: interno, 

externo, misto, on-line, dentre outros. Após esta etapa na seleção e recrutamento, são 

abordadas a Descrição e Análise de Cargos; e para Chiavenato (2006) tal etapa funciona como 

um detalhamento de tarefas a desempenhar, assunto estudado no próximo item. 

1.4 Descrição e Análise de Cargos 
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A descrição de cargos consiste no processo em que são enumeradas as tarefas e sua 

composição de atribuições que são diferentes das demais. Dessa forma, é efetuado o 

detalhamento das tarefas: em quando e como se faz, além de realizar o levantamento por 

escrito dos deveres e responsabilidades envolvidos (CHIAVENATO, 2006). 

Para descrever um cargo, manipula-se um conjunto de funções, que se relacionam com 

os níveis de escolaridade e responsabilidades dos ocupantes. Por consequência, o que define a 

carreira é o conjunto de cargos dispostos em sequência crescente (TACHIZANA; 

FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

Segundo Gil (2001) a explanação de descrição de cargos é a apresentação de maneira 

ordenada as tarefas ou o detalhamento do cargo a ser executado por outra pessoa. 

Segundo Pontes (2006) são adotados em cargos a serem desempenhados as tarefas em 

que há operações manuais com tarefas simples e repetitivas, sendo que podem ser descritas e 

especificadas com observação do trabalho. 

As organizações possuem um quadro de cargos disposto na admissão dos candidatos e 

são averiguados nos registros funcionais e na carteira de trabalho do empregado, ainda que 

não tenha elaborado um Plano de Cargos e Salários (SOUZA, 2005). 

Para se avaliar os cargos, promove o trabalho com métodos de escalonamento, 

conhecido como mecanismo de comparação simples ou job ranking, que classifica os cargos 

de modo crescente ou decrescente, de acordo com os critérios de comparação: situando os 

mais importantes para evitar distorções (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

Segundo Chiavenato (2006) empregam diversos modelos para descrever e analisar os 

cargos: observação direta, questionários, entrevista direta e métodos mistos no auxílio do 

desempenho na função.   

Para que complete a descrição e análise de cargos, o candidato se submeterá ao 

treinamento, assunto que será abordado no item seguinte. 

1.5 Treinamento 

Segundo Chiavenato (2006) o conteúdo do treinamento envolve quatro mudanças de 

comportamento distintas: transmissão de informações, desenvolvimento de habilidades, 

desenvolvimento ou modificação de atitudes e desenvolvimento de conceitos. 

O treinamento é uma ferramenta adotada por diversas empresas no processo de 

desenvolvimento, do qual se almeja o aperfeiçoamento do desempenho das equipes que 
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corrobora com o aumento da produtividade e do clima organizacional, além de evidenciar a 

qualidade total (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

O treinamento faz parte de um modelo dinâmico para as empresas que visam captar e 

reter o desenvolvimento por competências na intenção de conquistar os objetivos estratégicos 

(CASTRO; KILIMNIK; SANT’ ANNA, 2008). 

Treinamento é um conjunto de atividades do qual possibilitam a melhoria das 

habilidades relacionadas ao trabalho e acrescentam aos treinamentos out door (fora do 

ambiente de trabalho) como palestras, vídeos e simulações, sendo úteis para habilidades 

complexas (OSBORN; HUNT; SCHERMERHORN, 2001). 

O treinamento é um processo de aprendizagem que capacitam no alcance dos objetivos 

da organização. Contudo, o treinamento deve abordar as estratégias organizacionais em se 

planejar o treinamento, ocasionando consequentemente para a empresa alta competitividade 

organizacional (MATHIS e JACKON, 2003). 

Segundo Dessler (2002) o treinamento adequa os empregados às funções, estimulando 

a especialização das habilidades e competências básicas ao desempenharem suas tarefas. 

Ao aplicar o treinamento abordam-se alguns princípios de aprendizagem: fazer com que o 

material de treinamento seja atraente e significativo aos treinandos, prover para eles 

transferência de aprendizagem (DESSLER, 2002). 

Para que a organização alcance seus objetivos, além de adotar estratégias e técnicas 

que auxiliam nesse processo, é necessário pessoas que os realizem, seja de maneira direta ou 

indireta. E com esta intenção surge a Gestão de Pessoas abordando o tema Recrutamento e 

Seleção de Pessoas, o primeiro visa atrair os candidatos em potencial, tendo como método de 

recrutamento: interno, externo, misto, on-line, dentre outros, já o segundo tem como propósito 

escolher o candidato adequado para cada função utilizando técnicas que auxiliam. No intuito 

de não haver dúvidas ou desentendimentos a descrição de cargos consiste em enumerar as 

tarefas, detalhando a ordem de cada etapa, e para melhorar as habilidades de cada funcionário 

emprega-se o treinamento como ferramenta de aperfeiçoamento de desempenho. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa pois está relacionada no levantamento de dados 

sobre as motivações e em compreender determinados comportamentos. Por meio da mesma, 

foram realizadas leituras e análises de textos com revisões dos autores: Gomes; Del Fiaco; 
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Rabelo, (2017), com o tema “Análise de Procedimento de Seleção de Pessoal”, Ferreira e 

Soeira, (2013) escreveram sobre “A importância do recrutamento e seleção de pessoas em 

uma empresa de pequeno porte do setor de móveis” e Baylão e Rocha, (2014) com a obra “A 

Importância do Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal na Organização Empresarial”, 

e leitura dos livros: Chiavenato (2004) com “O Novo Papel dos Recursos Humanos nas 

Organizações”, o mesmo autor, (2014) com a obra “Recursos Humanos: o capital humano das 

organizações” e os autores Tachizawa; Ferreira; Fortuna, (2006) que escreveram “Gestão com 

pessoas: Uma abordagem às estratégias de negócios”. 

Para Vergara (2013) as pesquisas podem ser diferenciadas quanto aos fins e quanto 

aos meios. Em relação aos fins a pesquisa é descritiva, por motivo que segundo a autora 

citada, a investigação descreve uma situação/ fenômeno. A pesquisa descreve: Agregando 

valores à empresa por meio de seleção e recrutamento de pessoas, demonstra a seleção de 

pessoas e suas técnicas, métodos de recrutamento, descrição e análise de cargos e 

treinamento. 

Já em relação aos meios, a pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão 

bibliográfica, visto que para Oliveira (2004) a pesquisa é realizada para conhecer as diversas 

maneiras de contribuição científica, realizadas sobre o assunto ou fenômeno. Dessa forma, a 

pesquisa foi realizada com o uso de matérias e referências bibliográficas com leitura de livros, 

artigos científicos que aborda o assunto e auxilio de internet. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Diante da situação em que há uma demanda de preenchimento de cargo na 

organização, busca preenche-lo de forma que haja compatibilidade entre candidato com as 

atividades a serem empenhadas. Todavia, as empresas disponibilizam as informações do 

cargo existente, visando o candidato em potencial, e são vários os meios de recrutamento: 

interno, externo, misto e on-line. Para Chiavenato (2006) as organizações podem adotar 

diversas técnicas e procedimentos que atraem candidatos qualificados. 

O processo seletivo envolve etapas que funcionam como meio de filtro, pelo qual são 

ingressados somente os que apresentam compatibilidade com o cargo disponível, os processos 

envolvem: entrevista, prova de conhecimento, testes psicológicos, teste de personalidade e 

teste de simulação. Na seleção é possível alcançar com maior objetividade e exatidão na 

escolha do candidato. 
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Os processos em que as organizações utilizam para recrutar e selecionar pessoas inicia 

com a divulgação do cargo a ser preenchido, a empresa pode adotar meios de informar e 

buscar o candidato que concilie ao perfil solicitado, promovendo recursos de seleção que 

propicie a escolha do candidato por meio de várias técnicas, sendo a entrevista mais aplicada, 

por promover um maior contato entre entrevistador e entrevistado. 

Para não haver dúvida em relação ao cargo, aborda-se a análise e descrição de cargos, 

onde são enumeradas as tarefas, classificando os cargos de modo crescente ou decrescente. 

Segundo Chiavenato (2004) pessoas é o capital intelectual da organização, é um ativo 

intangível, o valor econômico do conhecimento, das habilidades. E para haver um contínuo 

aprendizado as organizações adotam treinamento para agregar valor ao capital intelectual para 

promover contínuo desenvolvimento para alcançar suas metas. 

Esse entendimento vai de encontro dos estudos de Gomes; Del Fiaco; Rabelo, (2017); 

Ferreira e Soeira, (2013); Baylão e Rocha, (2014). Os autores observaram que tais processos 

de recrutar e selecionar pessoas que tenham perfil do cargo solicitado contribui para o 

enriquecimento do capital intelectual da empresa e tornando-a mais competitiva no mercado. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que com o decorrer do tempo as empresas estão buscando recursos para 

suprir as demandas do mercado, uma vez que a não realização de tais solicitações promove 

consequências e desvantagem competitiva. Em face desta realidade, surge a importância de 

agregar valores à empresa por meio de seleção e recrutamento de pessoas, sendo esta o capital 

intelectual da organização. 

A pesquisa do presente artigo mostrou que o recrutamento de pessoas é um processo 

que visa a escolher candidato qualificado adequado em uma seleção, adequando as 

habilidades do escolhido às demandas da empresa. Tais processos corrobora entre si na fase 

de realizar o planejamento e a captação do pessoal. A seleção promove a escolha do candidato 

que corresponde às expectativas da empresa, quanto maior o número de recrutados, maior a 

probabilidade de bons funcionários. Ressaltando estas características, destaca-se que este 

objetivou demonstrar de que maneira é realizado o recrutamento e seleção de pessoas na 

organização. 

Assim, objetivou-se responder o seguinte problema de pesquisa: quais são os 

processos em que as organizações utilizam para recrutar e selecionar pessoas? Alcançou-se o 
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resultado em abordar elementos que mostram o que é seleção de pessoas, as técnicas de 

seleção, os métodos de recrutamento, a descrição e análise de cargos e treinamento, visto que 

são pessoas que promovem o desenvolvimento para a empresa. 

Dessa maneira, é possível considerar que os processos em que as organizações 

utilizam para recrutar e selecionar pessoas envolve técnicas de recrutamento e seleção, 

realizadas pelas organizações ou empresas terceirizadas no intuito de obter uma melhor 

escolha do candidato com o perfil que a empresa solicita e, para melhor resultado, são 

empregadas técnicas de seleção que envolvem: entrevista, prova de conhecimento, teste 

psicológico, dinâmica de grupo dentre outros. Contudo, as organizações buscam aumentar o 

enriquecimento do capital intelectual por meio de descrições e análise de cargos e o 

treinamento corrobora para o desenvolvimento de habilidades e promove o inter-

relacionamento. 

Considera-se, por fim, que agregar valor à empresa por meio de recrutamento e 

seleção de pessoal auxilia os processos das organizações, uma vez que pessoas e 

conhecimento são bens intangíveis, promovendo o desenvolvimento e competitividade para a 

organização. 
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