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RESUMO 

 

Introdução: Com o movimento de globalização e com empresas cada vez mais em busca de 

aumentar a lucratividade, a melhoria do desempenho torna-se necessário. Logo, a busca por 

profissionais altamente competentes e qualificados passa a ser rotina organizacional. 

Entretanto, devido ao avanço tecnológico cada vez mais dinâmico, é possível fazer uso dos 

novos métodos de recrutamento e seleção é possível encontrar o profissional desejado 

independentemente do local onde ele esteja. A área de recrutamento e seleção é de extrema 

importância para todos os tipos e portes empresariais, e mais ainda para as pequenas e médias, 

pois é a divisão que identificará os melhores perfis entre os candidatos para formalizar a 

contratação de funcionários capacitados e/ou aptos para a execução das funções, atribuições e 

ocupações dos cargos. Objetivo: O estudo objetivou demonstrar como os recursos da internet 

facilitam o recrutamento e a seleção, em termos de redução de tempo e custos. Metodologia: 

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. O primeiro 

passo foi buscar em meio ao referencial teórico pesquisas que abordaram o sobre o tema. Foi 

feito uma análise nos títulos e resumos de artigos pré-selecionados para assim definir quais 

referenciais melhor se adequavam ao objetivo proposto. Considerações Finais: Com uma 

análise de qualidade e bons critérios utilizados na hora de selecionar o pessoal, a chance de se 

criar uma organização de sucesso, com profissionais qualificados, torna-se bem maior. Ao 

utilizar a internet para recrutamento e seleção de pessoal as organizações tem como benefícios 

reduzir os custos dos seus onerosos processos de provisão de pessoas e simultaneamente 

aumentar os horizontes do recrutamento e facilitar o acesso dos candidatos. No que diz 

respeito ao processo de Recrutamento e Seleção nas organizações, ele é considerado um 

desafio para qualquer empresa, pois a não seleção de um candidato ideal para determinado 
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cargo gera custos desnecessários com a rotatividade de pessoal. Com a globalização e o 

avanço da tecnologia vários processos foram automatizados na sociedade e, percebeu-se que 

as empresas buscam maior eficiência nos processos com a utilização de softwares de 

comunicação para auxílio nas entrevistas, robôs que analisam perfis de candidatos versus 

perfil buscado pela empresa para gerar um ranking dos que mais se adequam às características 

almejadas. Outra ocorrência observada é a adoção de sites especializados na divulgação de 

vagas para que a empresa tenha um alcance maior na divulgação. A internet se tornou um 

recurso vital para o recrutamento e o recrutamento on-line continuará a crescer impulsionando 

a população a migrar para o ambiente virtual. 
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