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RESUMO: 

Introdução:  Um dos fatores que motivou a realização dessa pesquisa e a escolha do tema 

“recrutamento e seleção de pessoas” foi a busca de informações que poderão auxiliar 

significativamente os profissionais da área, pois há uma grande importância para as empresas na 

questão de recrutamento e seleção, porque sendo utilizados de maneira correta proporcionarão à 

organização mais sucesso ao integrarem colaboradores mais comprometidos com a empresa. 

Objetivo:  Analisar e discutir as técnicas utilizadas nos processos de recrutamento e seleção 

realizados pela organização pesquisada. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica, a partir de uma investigação exploratória a fim de explicitar por meio do 

conhecimento difundido pelos autores, os quais enfatizam a importância de um bom recrutamento 

e seleção para que nas empresas não ocorram tantas demissões e rotatividade do pessoal, além do 

absenteísmo. Assim, a mesma pode refletir também de maneira positiva nos custos e nos 

resultados da organização, devido à contratação de profissionais qualificados. Já como método de 

investigação, essa pesquisa utilizou o estudo de caso, haja vista o interesse da pesquisadora em 

conhecer mais detalhadamente os processos de recrutamento e seleção adotados pela 

organização. Para o desenvolvimento do estudo de caso foram realizadas entrevistas com as 

funcionárias responsáveis pelos processos de recrutamento e seleção da organização objeto de 

análise. Os dados coletados foram analisados por meio de triagem nos documentos e análise do 

discurso das entrevistadas. Resultados: Os processos de recrutamento e seleção realizados 

internamente são eficientes tanto quanto no processo feito externamente, pois é específico para os 

cargos em aberto e a forma de divulgação das vagas facilita na escolha do melhor candidato. 

Portanto, quando a seleção é bem feita, possivelmente resultará em uma alta produtividade, 
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retorno ao investimento dispendido, ajudando a organização a cumprir seus planos e atingir seus 

objetivos. Considerações finais: A partir dos resultados encontrados pode-se ressaltar a 

importância dos processos de recrutamento e seleção para a organização pesquisada, uma vez que 

espera-se maior desempenho ao utilizar essas técnicas, pois estas poderão reunir profissionais 

com nível de conhecimento elevado e com experiência no mercado de trabalho, agregando à 

empresa que o está recebendo, vasta experiência para uma melhor produtividade. Seja através de 

recrutamento interno ou externo, a adequação do perfil às necessidades da empresa é papel 

primordial para se diminuir os custos e aumentar a produtividade. 

 
Palavras-chave: Processos de Recrutamento e Seleção. Profissionais. Produtividade. 


