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  A ORIGEM DO TEMA 

 

O processo de Recrutamento e Seleção vem ocorrendo há muito tempo. Assim que se 

iniciou a organização dos povos é possível notar este sistema. O mesmo era reparado 

principalmente onde havia a preocupação em escolher as pessoas mais aptas a executar 

atividades específicas como montar guarda, forjar ferramentas, cultivar grãos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a Revolução Industrial no século XVIII, foi notável a fragmentação de tarefas, 

alienando o trabalhador do processo de criação e lhe dando uma única execução de 

trabalho. Com isso, este processo passa a ser determinado pelas necessidades 

específicas, fundamentando-se na designação do segmento operacional. 

 

Atualmente, o Recrutamento e Seleção são compreendidos nas empresas como um dos 

mais importantes processos no que se refere à gestão pelo fato de serem a base para a 

criação (ou exposição) de novos talentos. 



 

 

 

  Á REA DE RECRUTAMENTO 

 

O recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos para 

a área de Recursos Humanos “abastecer” seu processo seletivo. Na verdade, o 

recrutamento funciona como um processo de comunicação: a organização divulga e 

oferece oportunidades de trabalho na área da vaga.  

 

O recrutamento — tal como ocorre com o processo de comunicação — é um processo de 

duas mãos: ele comunica e divulga oportunidades de emprego, ao mesmo tempo em que 

atrai os candidatos para o processo seletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o recrutamento apenas comunica e divulga, ele não atinge seus objetivos básicos. O 

fundamental é que atraia e traga candidatos para serem selecionados. 

 

Recrutamento é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de 

candidatos qualificados para uma organização. Essas atividades são viabilizadas através 

de técnicas e procedimentos, onde elas são anunciadas e disponibilizadas no mercado e 

atrai candidatos geralmente especializados na área do cargo no qual você ofereceu vaga.  

É basicamente um sistema de informação através do qual a organização divulga e 

oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego que pretende 

preencher. 



 

 

 

  R ECRUTAMENTO INTERNO E EXTERNO 

 

 

 

 

Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser interno ou externo. 

 

O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da 

organização — isto é, funcionários — para promovê-los ou transferi-los para outras 

atividades mais complexas ou mais motivadoras. O recrutamento externo atua sobre 

candidatos que estão na área de Recursos Humanos (também chamado apenas de RH), 

portanto, fora da organização, para submetê-los ao seu processo de seleção de pessoal. 

 

Assim, enquanto o recrutamento interno aborda os atuais funcionários da organização, o 

recrutamento externo focaliza os candidatos que estão no RH.  

 

Um privilegia os atuais funcionários para oferecer-lhes oportunidades melhores dentro 

da organização, enquanto o outro busca candidatos externos para trazerem experiências 

e habilidades não-existentes atualmente na organização.  

 

Vamos conhecer os prós e contras de cada um desses tipos de recrutamento: 

RECRUTAMENTO

INTERNO

EXTERNO



 

 

 

RECRUTAMENTO INTERNO 

 

O recrutamento interno funciona através de oferta de promoções (cargos mais elevados 

e, portanto, mais complexos, mas dentro da mesma área de atividade da pessoa) e de 

transferências (cargos do mesmo nível, mas que envolvam outras habilidades e 

conhecimentos da pessoa e estejam situados em outra área de atividade na 

organização).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓS 

 

 Aproveita melhor o potencial humano da organização. 

 

 Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. 

 

 Incentiva a permanência dos funcionários e a sua fidelidade à organização. 

 

 Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. 

 

 Não requer socialização organizacional de novos membros. 

 

 Probabilidade de uma melhor seleção: os candidatos são bem conhecidos. 

 

 Custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo. 



 

 

 

CONTRAS 

 

× Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. 

 

× Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual. 

 

× Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. 

 

× Ideal para empresas burocráticas e mecanísticas. 

 

× Mantém e conserva a cultura organizacional existente. 

 

× Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua.     

     

O Bradesco, por exemplo, se empenha no recrutamento interno. Emprega 47.000 

funcionários e, dos seus 7.871 executivos, nenhum veio do mercado. Todos foram 

formados dentro da casa. O banco só admite funcionários para os cargos mais baixos, 

como office-boy ou escriturário, e oferece uma "carreira fechada" (que significa crescer 

internamente) como perspectiva. Para quem gosta de segurança, essa política é 

fundamental. 

 

O grupo Brasmotor utiliza um banco de talentos global onde estão inscritos todos os 

executivos de todas as unidades do grupo americano Whirlpool (controlador do 

Brasmotor) no mundo. A ideia é facilitar a transferência deles entre as filiais. A Dow tem 

o Job Announcement System, através do qual todas as vagas abertas no grupo no mundo 

são anunciadas na intranet, a rede interna de computadores. Todos os funcionários de 

qualquer uma das filiais podem se candidatar, desde que preencham os requisitos 

necessários. 

  



 

 

 

RECRUTAMENTO EXTERNO 

  

Enquanto o recrutamento interno aborda um contingente circunscrito e conhecido de 

funcionários internos, o recrutamento externo aborda um enorme contingente de 

candidatos que estão espalhados pelo mercado externo.  

 

Seu âmbito de atuação é imenso e seus sinais nem sempre são recebidos pelos 

candidatos. Por esta razão, o recrutamento externo utiliza várias e diferentes técnicas 

para influenciar e atrair candidatos. Trata-se de escolher os meios mais adequados para 

ir até o candidato desejado — onde quer que ele esteja — e atraí-lo para a organização. 

 

O processo de recrutamento culmina com o candidato preenchendo a sua proposta de 

emprego ou apresentando seu curriculum vitae à organização.  

 

 

 

A proposta de emprego é um formulário que o candidato preenche, anotando os seus 

dados pessoais, escolaridade, experiência profissional, conhecimentos, endereço e 

telefone para contatos.  

 

Lembrando que, as organizações bem-sucedidas estão sempre de portas abertas para 

receber candidatos que se apresentam espontaneamente, mesmo que não tenham 

oportunidades a oferecer no momento. O recrutamento deve ser uma atividade contínua 

e ininterrupta. 

 



 

 

 

 

PRÓS 

 

 Introduz sangue novo na organização: talentos, habilidades e expectativas. 

 

 Enriquece o património humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. 

 

 Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas. 

 

 Renova a cultura organizacional e a enrique com novas aspirações. 

 

 Incentiva a interação da organização com o RH. 

 

 Indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual. 

 

 

CONTRAS 

 

× Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. 

 

× Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos. 

 

× Requer aplicação de técnicas seletivas para escolha dos candidatos externos. Isto 

significa custos operacionais. 

 

× Exige esquemas de socialização organizacional para os novos funcionários. 

 

× É mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. 

 

  



 

 

 

Técnicas De Recrutamento Externo 

 

As principais técnicas de recrutamento externo são: 

 

ANÚNCIOS EM JORNAIS E REVISTAS 
ESPECIALIZADAS 

Anúncios em jornais costumam ser uma boa opção para o recrutamento, dependendo do 

tipo de cargo a ser preenchido. Gerentes, supervisores e funcionários de escritório se 

dão bem com jornais locais ou regionais. Para empregados especializados, jornais mais 

populares são mais indicados. Quando o cargo for muito específico, pode-se lançar mão 

de revistas especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção do anúncio é importante. Deve-se ter sempre em mente como o candidato 

poderá reagir ao anúncio. Especialistas em propaganda salientam que o anúncio deve 

possuir quatro características, representadas pelas letras AIDA (chamar a Atenção do 

candidato. Desenvolver o Interesse dele. Criar o Desejo nele. Despertar a Ação por parte 

dele). 



 

 

 

AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO 

A organização pode, em vez de ir direto ao RH, entrar em contato com agências de 

recrutamento para se abastecer de candidatos que constam de seus bancos de dados.  

 

São conhecidas também como "agências de emprego". São aquelas empresas que 

prestam serviços de recrutamento e seleção para outras empresas, não cobram nada do 

candidato, pois são as empresas contratantes que pagam pelos seus serviços. 

 

Possuem uma definição mais moderna atual, chamadas de "consultorias de RH", mas 

normalmente funcionam da mesma forma, às vezes oferecendo alguns serviços 

adicionais, como treinamento, benefícios, etc. 

 

As agências podem servir de intermediárias para fazer o recrutamento. Existem dois 

tipos de agências de recrutamento: 

 

1. Agências operadas pelo governo no nível federal, estadual ou municipal, 

através de secretarias do trabalho ou entidades relacionadas com o 

emprego. 

 

2. Agências particulares ou privadas de recrutamento. São as mais 

importantes fontes de pessoal gerencial e de escritório.  

  



 

 

 

CONTATOS COM ESCOLAS,  
UNIVERSIDADES E AGREMIAÇÕES 

 

A organização pode desenvolver um esquema de contatos intensivos com escolas, 

universidades, associações de classe (como sindicatos patronais, conselhos regionais, 

associações de ex-alunos), agremiações (como diretórios acadêmicos) e centros de 

integração empresa-escola para divulgar as oportunidades que está oferecendo ao 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas organizações promovem sistematicamente palestras e conferências em 

universidades e escolas utilizando recursos audiovisuais como propaganda institucional 

para divulgar as suas políticas de RH e criar uma atitude favorável entre os candidatos 

em potencial, mesmo que não haja oportunidades a oferecer à curto prazo. 

 

 

 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS POR 
INDICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

É outro sistema de recrutamento de baixo custo, alto rendimento e efeito relativamente 

rápido. A organização que estimula seus funcionários a apresentarem ou recomendarem 

candidatos — amigos, vizinhos ou parentes — está utilizando um dos veículos mais 

eficientes e de mais amplo espectro de recrutamento. Aqui, é o veículo que vai até o 

candidato através do funcionário. Este tipo de recrutamento pode ser interno, externo 

ou misto. Algumas empresas radicalizam ao dizer que não aceitam indicações, outras 

aceitam e fazem deste instrumento um banco de currículos bastante variado e extenso. 

 

Podemos buscar de uma indicação um comprometimento de quem a fez para que o 

desempenho do candidato e futuro colaborador seja também avaliado pela pessoa 

responsável pela indicação e esta seja co-autora e co-responsável pelos atos, 

comportamentos e permanência ou não de seu indicado. Por isto, tome cuidado! Ao 

indicar pessoas sem comprometimento, desmotivadas ou não qualificadas, você pode 

trazer certo tipo de aborrecimento para seu gerente ou seu responsável direto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependendo de como o processo é desenvolvido, o funcionário sente-se um importante 

co-responsável pela admissão do candidato. De certa forma, a organização delega aos 

seus funcionários boa parte da continuidade da sua organização informal.  



 

 

 

CONSULTA AOS ARQUIVOS DE CANDIDATOS 

O arquivo de candidatos é um banco de dados que pode catalogar os candidatos que se 

apresentam espontaneamente ou que não foram considerados em recrutamentos 

anteriores.  

 

O sistema de arquivamento é feito de acordo com suas qualificações mais importantes, 

por área de atividade ou por cargo e se baseia no curriculum vitae ou nos dados da 

proposta de emprego. Para não se transformar em um arquivo morto, a organização 

deve manter contatos eventuais com os candidatos, a fim de não perder o interesse e a 

atratividade. Trata-se do sistema de recrutamento de menor custo. Quando funciona 

bem, é capaz de promover a apresentação rápida de candidatos. 

 

Para as agências de recrutamento, por exemplo, o banco de dados constitui seu principal 

patrimônio. Já para as organizações, um filão de talentos para oferecer novas 

oportunidades de trabalho. Ao buscar um candidato externo, a primeira providência 

será consultar o banco de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quase sempre, as organizações utilizam conjuntamente todas essas técnicas de 

recrutamento externo. A Fundação Inepar, por exemplo, utiliza todos os meios 

existentes para encontrar talentos: programas de estágios, headhunters (“Caça-Talentos” 

para cargos executivos), anúncios em jornais e contatos com universidades e escolas. 



 

 

 

  Á REA DE SELEÇÃO 

 

A seleção pode ser definida como a escolha do homem certo para o cargo certo, ou mais 

amplamente, entre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos 

existentes na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do 

pessoal, bem como a eficácia da organização. 

 

Apesar de ter todo esse peso estratégico, a área de seleção é, também, uma das áreas 

mais operacionais dentro da área de Recursos Humanos. Lá desempenham tarefas como 

ligar para candidatos, agendar salas, preparar materiais para dinâmicas de grupo, 

responder e enviar e-mails, fazer anúncio da vaga, filtrar currículos, etc. 

 

 

Dentro das atividades estratégicas, a área de 

seleção deve conhecer como ninguém o 

método de trabalho da empresa e deve ter no 

sangue a cultura e os valores da empresa. 

Deve conhecer também as pessoas e a 

dinâmica das equipes e o estilo de liderança 

de cada gestor.   

 

 

Além do mais, a área de seleção deve dominar as metodologias de seleção de pessoas (a 

que a empresa usa e o quê as outras empresas usam também. Filtrar pontos positivos de 

concorrentes pode ser bem útil, ainda mais nos métodos de seleção de pessoas), deve ter 

bons conhecimentos de psicologia e sociologia (adquiridos através de estudo formal ou 

não). 



 

 

 

  S ELEÇÃO COMO UM PROCESSO DE COMPARAÇÃO 

 

O conhecimento do ser humano e do negócio, aliado as facilidades de comunicação que 

temos hoje, fica muito mais fácil achar a pessoa certa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas para que isso seja feito de forma satisfatória devemos saber a exigência para o cargo 

(EC) no qual estamos oferecendo versus a qualificação do candidato (QC). 

 

O candidato, em relação a vaga, pode ser comparado da seguinte maneira: 

 

A) (EC > QC = Reprovado): Se a exigência da vaga for maior que a qualificação do 

candidato, logo o candidato não tem todas as condições de ocupá-lo. 

 

B) (EC = QC = Aprovado): Se a exigência da vaga for semelhante a qualificação do 

candidato, logo ele estará apto para a vaga em questão. 

 

C) (EC < QC = Aprovado): Se a exigência da vaga for menor do que a qualificação do 

candidato, logo o candidato tem mais condições do que as exigidas para o cargo. 



 

 

 

  S ELEÇÃO COMO UM PROCESSO DE DECISÃO  

 

Mais de um candidato pode satisfazer as necessidades do cargo,  

logo se aplica um dos três modelos de comportamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) MODELO DE COLOCAÇÃO: Neste modelo há somente um candidato e somente 

uma vaga, devendo-se então este candidato obrigatoriamente preencher a vaga 

sem sofrer rejeição alguma. 

 

B) MODELO DE SELEÇÃO: Quando há vários candidatos e apenas uma vaga a ser 

preenchida, cada candidato é comparado com os requisitos exigidos pela vaga, 

eliminando-se assim os que não tiverem plena capacidade. 

 

C) MODELO DE CLASSIFICAÇÃO: É a abordagem que notamos que existem vários 

candidatos para cada vaga e varias vagas para cada candidato. 



 

 

 

 E NTREVISTA DE SELEÇÃO 

 

A entrevista Pessoal é a técnica que mais influencia a decisão final se o candidato 

realmente é a pessoa indicada. Esta entrevista deve ser conduzida com bastante 

habilidade para que possa produzir os resultados esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fases da entrevista de seleção são feitas em 4 etapas: 

 

1. PLANEJAMENTO (colheita de informação, técnica de entrevista a ser utilizada, 

tipo de informação a ser solicitada, tipo de informação a ser transmitida para os 

candidatos); 

 

2. PREPARAÇÃO (local adequado, horário de atendimento, designação de pessoas 

de atendimento, local adequado à entrevista, material adequado); 

 

3. EXECUÇÃO (informações prestadas pelo candidato, comportamento do 

candidato durante a entrevista) e; 

 

4. AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS (tomar notas rapidamente para não esquecer, 

checar material foi corretamente preenchido). 



 

 

 

AS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE ENTREVISTA 

 

Nas entrevistas, geralmente são aplicados três tipos de técnicas que têm por objetivo 

conhecer de forma rápida o entrevistado em um período curtíssimo de tempo. Essas 

técnicas são: Gerais, Específicas e Testes Psicológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  GERAIS: Objetivam levantar a cultura do candidato. Exemplo: Redação é uma 

ótima prova para avaliar a cultura geral do candidato, pois se pode verificar a 

fluência escrita, o conhecimento de português e a ordenação de ideias e 

pensamentos. 

 

2. ESPECÍFICAS: Objetivam avaliar os conhecimentos profissionais que o candidato 

possui, imprescindíveis para o bom desempenho na função. 

 

3. TESTES PSICOLÓGICOS: São instrumentos padronizados que servem de 

estímulo a determinado comportamento do candidato. Visam predizer o 

comportamento humano com base no que for levantado no teste. Estão sendo 

usado pelas empresas como uma ferramenta à mais no processo de seleção, pois 

ajudam a avaliar os aspectos intelectuais, cognitivos, de personalidade e técnicos 

do candidato. Sendo que alguns testes ainda não são reconhecidos pelo 

CRP(Conselho Regional de Psicologia), pois para eles, alguns testes não tem 

validade nenhuma, e são muito tendencioso, e não podem interferir na escolha do 

candidato.  



 

 

 

Os tipos de testes psicológicos mais utilizados 

no processo de recrutamento e seleção são: 

 

 PALOGRÁFICO: É uma técnica expressiva de avaliação da personalidade, 

onde perfil da personalidade é obtido através da análise dos traçados. 

 

 AC (ATENÇÃO CONCENTRADA): Teste que objetiva mensuração da 

atenção, concentração, rapidez e exatidão, podem ser aplicadas 

individualmente ou coletivamente. Indicado para seleção de pessoal, 

principalmente aos cargos de digitadores, datilógrafos, programadores, 

telefonistas, redatores, etc. 

 

 QUATI: Instrumento investigativo baseado na teoria Junguiana e em sua 

tipologia que objetiva avaliar a personalidade através das escolhas 

situacionais que cada sujeito faz.  

 

É uma tentativa de definir estilos cognitivos e de comportamento individual, 

classificando semelhanças e diferenças em determinados grupos, auxiliando 

na organização de grupos de trabalho, na detecção e solução de conflito nas 

Organizações, no treinamento empresarial e remanejamento de pessoal, na 

criação de programas de ensino-aprendizagem, na orientação de pais e 

professores, na orientação vocacional e aconselhamento familiar. 

 

 GRAFOLÓGICO: É um teste que avalia a personalidade por meio da 

escrita. É possível, através deste teste, conhecer as características pessoais 

do escritor, bem como, a evolução de sua personalidade, sendo necessário 

para tanto possuir amostras de grafias em diversos momentos de sua vida. 

 

 TESTES DE QI: teste que mensura o nível de sua inteligência intelectual 

 

 TESTES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: São testes que avaliam os 

conhecimentos de português, matemáticas e atualidades. 



 

 

 

  A VALIAÇÃO E CONTROLE DOS RESULTADOS 

 

Apesar do aparente custo operacional, os resultados da seleção trazem uma sensível 

economia à empresa, juntamente com um incremento da produtividade.  

 

Caso a seleção de candidatos seja bem sucedida, a empresa encontrará alguns dos 

resultados listados abaixo: 

 

 Adequação do candidato ao cargo e satisfação de pessoal; 

 Rapidez do novo empregado em ajustar-se e integrar-se às suas funções; 

 Melhoria do potencial humano; 

 Maior estabilidade, e diminuição da rotatividade; 

 Maior rendimento; 

 Melhoria do nível das relações humanas e/ou; 

 Menores investimentos em treinamentos. 

 

É impagável a constatação de colocar a pessoa certa e ver o quanto isso gera de benefício 

para a empresa e para um grande número de pessoas. Mas para isso, estude o perfil que 

você procura, descubra que lugares essas pessoas frequentam, quais redes sociais elas 

estão inseridas, o que sua empresa pode oferecer que as agrada.  

 

Hoje, temos acesso a todas essas informações.  

Basta, apenas, usá-las com inteligência. 

  



 

 

 

 

 

PARABÉNS! 

VOCÊ CONCLUIU O CURSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 

AGORA VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR  

SEU CERTIFICADO. 
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