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RESUMO: 

 
O presente artigo tem por finalidade retratar quais os métodos de recrutamento e seleção utilizados por 

empresas do ramo de informática na cidade de São João del- Rei - MG. Objetiva-se analisar os métodos 

utilizados nas primeiras fases para que se possa contratar um colaborador que preencherá uma vaga com 

eficiência e de modo adequado com relação ao modelo de gestão de pessoas. Assim o objetivo da pesquisa é 

identificar quais os métodos mais apropriados de recrutamento e seleção para empresas do ramo de informática. 

A metodologia aplicada para a realização do trabalho primeiramente será de caráter descritiva, onde será 

realizado o levantamento bibliográfico, e logo após será de caráter exploratório, com aplicação de questionário 

em empresas do seguimento e também acontecerá uma pesquisa com os proprietários. Além disso, visa saber 

quais os métodos de recrutamento e seleção mais adequados para esse perfil de organização, para que a mesma 

tenha uma baixa rotatividade e colaboradores eficientes, desempenhado suas funções e assim podendo contribuir 

para o desenvolvimento e sucesso da empresa. 

 

Palavras chave: Recrutamento; Seleção; Empresas; Informática. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

Desde o inicio do século XX, com a revolução industrial, a Administração começou a se 

desenvolver. Por volta da década de 60, desenvolveu-se a Administração de RH que era 

baseada na teoria geral dos sistemas, onde os trabalhadores passaram a ser considerados parte 

integrante das organizações. Na década de 80, quando ocorreu a revolução das comunicações 
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e consequentemente a globalização, as empresas ficaram mais competitivas, percebendo que 

para permanecer no mercado precisariam do diferencial que são as pessoas, desenvolvendo o 

conceito de Gestão de Pessoas. (ARAÚJO, 2006 p.3) 

Segundo Gil (2006, p.17), a Gestão de Pessoas veio da evolução do conceito de recursos 

humanos, tendo como foco atingir os objetivos organizacionais juntamente com os objetivos 

individuais. Nela o funcionário passa a ser chamado de colaborador, pois passou a ser visto 

como um capital intelectual com habilidades que vão contribuir para o crescimento da 

organização onde está inserido. 

Diante isso, as organizações devem fazer uso da gestão de pessoas desde as primeiras 

fases de incorporação de um candidato, que compreendem o recrutamento e a seleção de 

pessoa. O recrutamento visa atrair o candidato para a vaga oferecida pela organização e a 

seleção tem a função de “filtrar” os candidatos recrutados. Assim, pode-se escolher o melhor 

candidato para exercer o cargo, de acordo com o perfil de cada organização. 

Como as pessoas constituem um ativo de grande importância para as empresas, o 

recrutamento e a seleção devem ser realizados com maior competência possível, tendo em 

vista que falhas nesses processos podem comprometer outras ações de gestão a serem 

realizadas posteriormente. Essas falhas também podem resultar na contratação de pessoas que 

não desempenhem as tarefas que lhes são conferidas de maneira adequada. (GIL, 2009, p. 91). 

 
Dessa forma, os métodos de recrutamento e seleção devem ser adequados ao perfil de 

cada tipo de organização. Deve-se considerar que as entidades busquem melhores resultados, 

maior volume de prestação de serviços, mais vendas e um bom atendimento, visando alcançar 

maiores lucros e oportunidades. Por isso, as empresas devem recrutar e selecionar bem seus 

colaboradores. Sendo assim, atrair pessoas certas para ocuparem as funções corretas só é 

possível através de um processo de recrutamento e seleção eficaz. 

 

O presente artigo é relevante por tratar de um tema bastante explorado na literatura da 

área, mas que, possivelmente, não seja posto em prática de forma adequada pela maioria das 

organizações. Muitas empresas ainda trabalham com o conceito da administração de recursos 

humanos, que prioriza as qualificações técnicas do candidato no momento da contratação. Já a 

gestão de pessoas considera que a escolha do candidato deve se fundamentar não apenas em 
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sua formação técnica, mas também em habilidades e competências pré-definidas na análise de 

cargos. 

No mundo atual com a era da informação e da tecnologia, têm surgido muitas empresas 

de informática, que precisam de profissionais com perfil adequado para esse ramo de 

empresa. Diante desse contexto busca-se responder a seguinte problemática: Quais os 

métodos mais apropriados para o recrutamento e a seleção em uma empresa de informática? 

E para responder essa problemática, o objetivo geral deste artigo consiste em identificar 

os métodos mais eficazes de recrutamento e seleção para as empresas do ramo de informática. 

Já os objetivos específicos são: pesquisar sobre recrutamento e seus tipos junto à literatura da 

área; estudar sobre seleção e seus métodos; apresentar as etapas dos processos de 

recrutamento e seleção; analisar, por meio de um estudo de caso, os procedimentos de 

recrutamento e seleção utilizados pelas empresas no seguimento de informática na cidade de 

São João del Rei. 

Assim para alcançar esses objetivos, a metodologia do presente artigo será realizada de 

forma qualitativa e descritiva, fundamentada tanto em pesquisa bibliográfica quanto em 

estudo de caso com questionários e entrevista aplicados aos gestores de empresas do ramo de 

informática. 

O conteúdo deste artigo será dividido em oito partes onde abordará assuntos 

relacionados a recrutamento e seleção dentre eles estão: desenvolvimento da gestão, 

recrutamento, seleção de pessoas, métodos de seleção, metodologia, analise dos dados, 

conclusão e referências bibliográficas. 

 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 
2.1. DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS 

 
No inicio do século XX surge a Teoria Clássica da Administração desenvolvida por 

Fayol, em que o trabalhador é visto como uma “peça na engrenagem” da indústria, ou seja, 

tirava-se o máximo proveito do colaborador, que era visto como um maquinário da empresa. 

Logo após, ainda no século XX, surgiu a Escola das Relações Humanas, que passou a 

considerar os fatores psicológicos e sociais no trabalho. (GIL, 2009, p.17) 
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Após a Segunda Guerra Mundial, de acordo com GIL (2009, p.23), surge a Escola de 

Relações Industriais, Houve o aumento do poder dos sindicatos e da preocupação das 

empresas em relação às condições de trabalho e benefícios. Por volta da década de 60, 

desenvolveu-se a Administração de RH, baseada na teoria geral dos sistemas em que os 

recursos humanos passaram a ser vistos como uma parte importante das organizações. 

Em meados da década de 80, com a globalização, a revolução nas comunicações e o 

avanço da tecnologia, a competitividade entre as empresas ficou mais acirrada. Percebeu-se, 

com isso, que o conhecimento e as pessoas que integram a organização são o diferencial para 

obter o sucesso nos negócios. Nesse contexto, desenvolveu-se o conceito de Gestão de 

Pessoas, em que as pessoas passaram a ser vistas como parceiras do negócio e fornecedoras  

de conhecimento, aumentando assim o reconhecimento da importância do colaborador para o 

sucesso dos negócios. (ARAÚJO, 2006, p.3) 

Segundo Gil (2006, p.17): 

 
A Gestão de Pessoas é a função que visa à cooperação das pessoas que atuam nas 

organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto os individuais. 

Constitui, a rigor, uma evolução das áreas designadas no passado como Administração 

de Pessoal, Relações Industriais e Administração de Recursos Humanos. Essa 

expressão aparece no final do século XX e guarda similaridade com outras que 

também vêm popularizando-se, tais como Gestão de Talentos, Gestão de Parceiros e 

Gestão de Capital Humano. 

 
 
 

Desse modo, pode-se considerar que a Gestão de Pessoas propõe uma evolução do 

conceito de recursos humanos, visando atingir os objetivos organizacionais juntamente com 

os objetivos individuais superando uma visão arcaica em que o colaborador é um simples 

mecanismo da entidade. O colaborador deve passar a ser considerado fundamental ao 

desenvolvimento do capital intelectual e de habilidades que vão contribuir para o crescimento 

da organização, bem como para o seu próprio crescimento profissional e pessoal. 

A fase inicial da escolha do colaborador é o recrutamento, em que, com base na 

descrição de cargos, o selecionador define o perfil adequado que o candidato deva ter para 

preencher uma determinada vaga na organização. (BULGACOV, 2006, p. 337) 
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2.2. RECRUTAMENTO 

 
O recrutamento é um processo que tem o propósito de atrair candidatos potencialmente 

qualificados e capazes de ocupar cargos na empresa. Desse modo, deve anunciar a 

disponibilidade do cargo no mercado de trabalho e atrair candidatos qualificados para disputá-

lo. (GIL, 2009, p.93) 

 
Segundo Chiavenato (2010, p.104) 

As pessoas e organizações não nasceram juntas. As organizações escolhem as 

pessoas que desejam como colaboradores e as pessoas escolhem as organizações 

onde pretendem trabalhar e aplicar seus esforços e competências. Trata-se de uma 

escolha recíproca que depende de inúmeros fatores e circunstâncias. Mas para que 

essa relação seja possível é necessário que as organizações comuniquem e 

divulguem as suas oportunidades de trabalho a fim de que as pessoas saibam como 

procurá-las e iniciar seu relacionamento. Este é o papel do recrutamento[...] 

 
Ainda segundo Chiavenato (2010, p.105), um aspecto relevante para as decisões em 

termos de recrutamento é a situação do mercado de trabalho, pois nele é que são ofertadas as 

oportunidades de trabalho das diversas organizações. O mercado de trabalho pode estar em 

situação de oferta quando ocorrem mais oportunidades de emprego e menos procura, pode 

também passar por situação de procura, quando há menos oportunidades e mais procura. 

 
O Quadro 1 ilustra o impacto do mercado de trabalho sobre as práticas de gestão de 

pessoas retratando as práticas de gestão de pessoas em relação à condição do mercado de 

trabalho. (parágrafo repetitivo, tentar uma outra forma de elaboração da ideia) 

QUADRO 1: Impacto do Mercado de Trabalho sobre a Gestão de Pessoas. 
 

 

Mercado de Trabalho em Oferta Mercado de trabalho em Procura 

. Investimentos em recrutamento para atrair 

candidatos. 

. Baixos investimentos em recrutamento 

devido à oferta de candidatos. 

. Critérios de seleção mais flexíveis e menos 

rigorosos. 

. Critérios de seleção mais rígidos e rigorosos 

para aproveitar a abundância de candidatos. 
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. Investimentos em treinamento para 

compensar a inadequação dos candidatos. 

. Poucos investimentos em treinamento para 

aproveitar os candidatos já treinados 

. Ofertas salariais estimulantes para atrair 

candidatos. 

. Ofertas salariais mais baixas para aproveitar 

a competição entre os candidatos. 

. Investimentos em benefícios sociais para 

atrair candidatos e reter funcionários. 

. Poucos investimentos em benefícios sociais, 

pois não há necessidade de mecanismos de 

fixação do pessoal. 

. Ênfase no recrutamento interno, como meio 

de fixar os funcionários atuais e dinamizar os 

planos de carreiras. 

. Ênfase no recrutamento externo como meio 

de melhorar o potencial humano, 

substituindo funcionários por candidatos de 

melhor qualificação. 

Fonte: CHIAVENATO, 2010, p.105. 

No Quadro 1 apresentado acima pode-se notar que quando o mercado de trabalho está 

em oferta, as organizações investem mais em recrutamento para atrair candidatos, os critérios 

de seleção são mais flexíveis e dá ênfase no recrutamento interno, para reter os funcionários 

atuais. Já quando o mercado de trabalho está em procura as organizações investem pouco em 

recrutamento, treinamento, as ofertas salariais são mais baixas e dá enfoque no recrutamento 

externo visando melhorar o capital humano e aproveitar o excesso de candidatos. (ROCHA, 

1997) 

Deste modo o mercado de trabalho está diretamente ligado ao mercado de recursos 

humanos, que também deve ser analisado quando se trata de recrutamento e é composto pelo 

conjunto de candidatos a empregos, ou seja, o contingente de pessoas que estão dispostas a 

trabalhar ou que estão trabalhando mais dispostas a buscar outro emprego. Ele pode passar  

por situação de oferta - quando há mais candidatos do que vagas disponíveis - ou de procura, 

quando há menos candidatos. (CHIAVENATO, 2010, p.110) 

Assim dependendo da situação do mercado de trabalho aplica-se um tipo de 

recrutamento. O recrutamento interno que busca os candidatos dentro da organização 

enquanto o externo consiste em recrutar candidatos fora da empresa. 

O recrutamento interno tem como principal vantagem o fato de os indivíduos já 

estarem familiarizados com a organização, além de configurar processo mais econômico para 
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a empresa, comparado ao recrutamento externo. Além disso, pode ter efeito motivacional na 

equipe, uma vez que demonstra o interesse da organização em manter e promover seus 

colaboradores. Entretanto, esse processo pode criar dificuldades com os empregados. 

Entrevistar uma pessoa e recusá-la pode prejudicar o relacionamento organização- 

colaborador. (GIL, 2006, p.94) 

De acordo com Bulgacov (2006, p.338) esse tipo de recrutamento consiste em 

aproveitar o capital humano já existente na empresa, aproveitando assim as competências 

internas e privilegiando os funcionários para ofertar-lhes oportunidades melhores na empresa. 

Essas oportunidades se dão por meio de promoção, quando o colaborador é encaminhado para 

cargos mais elevados em sua própria área de atividade, ou por meio de transferência, quando 

o funcionário é realocado em cargos do mesmo nível hierárquico em outra área de atividade 

na organização. 

Já o recrutamento externo consiste em atrair candidatos que estão no MRH (Mercado 

De Recursos Humanos), portanto aqueles que estão fora da organização, visando submetê-los 

ao seu processo de seleção pessoal. Portanto, esse tipo de recrutamento procura competências 

externas, busca candidatos externos para trazerem experiências e habilidades não existentes  

na organização e precisa abordar o MRH de maneira precisa e eficaz para atrair os candidatos 

que almeja buscar. (LACOMBE; Heilborn, 2003, p.244). 

O Quadro 2 apresenta a influência da situação do MRH sobre o comportamento dos 

candidatos: 

 
QUADRO 2: Comportamento dos candidatos no MRH. 

 

M.R.H em Oferta M.R.H em Procura 

. Excessiva quantidade de candidatos. . Insuficiente quantidade de candidatos. 

. Competições entre candidatos / 

rebaixamento das pretensões salariais. 

. Falta de competição entre candidatos / 

elevação das pretensões salariais. 

. Candidato aceita qualquer oportunidade. . Seleciona oportunidades. 

. Orientação para sobrevivência. . Orientação para melhoria e 

desenvolvimento profissional. 

Fonte: CHIAVENATO, 2010, p.113. 
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O quadro 2 retrata o M.R.H em que apresenta duas situações, de oferta e de procura. A 

situação de oferta acontece quando há excessiva quantidade de candidatos no mercado, 

fazendo assim com que aumente a competição entre eles com possibilidade de diminuição  

das pretensões salariais. Já a situação de procura ocorre quando tem insuficiente quantidade 

de candidatos no mercado, e proporcionalmente a falta de competição entre candidatos, 

consequentemente elevando as pretensões salariais. Assim sendo a melhor situação para se 

aplicar o recrutamento externo e quando o (M.RH) está em oferta. (CHIAVENATO, 2010, 

p.111) 

 
Conforme o Quadro 3 CHIAVENATO (2010, p.119), o recrutamento externo possui 

as seguintes vantagens como “sangue novo” e experiências novas para a organização: 

ocasiona sempre uma importação de ideias novas, de diferentes abordagens dos problemas 

internos da organização; Renova e enriquece os recursos humanos da organização 

desvantagens como a desmotivação dos funcionários atuais, redução da fidelidade dos 

mesmos e os custos sendo mais elevados para realizar esse tipo de recrutamento. 

QUADRO 3: Vantagens e desvantagens do recrutamento externo. 
 

Vantagens do Recrutamento 

Externo 

Desvantagens do Recrutamento 

Externo 

. Sangue novo. . Desmotivação de atuais funcionários. 

. Renovação da cultura organizacional. . Reduz a fidelidade dos colaboradores. 

. Enriquecimento rápido do capital 

intelectual. 

. Custos operacionais mais altos. 

https://www.sinonimos.com.br/consequentemente/


9 
 

. Incentiva a interação da organização com o 

MRH (Mercado De Recursos Humanos). 

. Socialização organizacional em baixa / Mas 

demorado e inseguro. 

Fonte: CHIAVENATO, 2010, p.119. 

 
 

Portanto, os dois tipos de recrutamento têm suas vantagens e desvantagens, mas suas 

aplicações variam de acordo com a situação do mercado de trabalho e do mercado de recursos 

humanos. 

Gil (2006) apresenta os métodos mais comuns utilizados para recrutar candidatos às vagas 

disponíveis na empresa também existem métodos para se aplicar ao recrutamento, que vão ser 

abordadas logo a seguir, existem várias formas desse recrutamento, citaremos alguns 

exemplos, de acordo com GIL (2006, p.94): 

 
a) Cartazes: de baixo custo, veículo estático e recomendado para cargos simples, 

atinge um bom número de candidatos principalmente se fixado em local de grande 

movimento; 

b) Recomendação: pode ser realizado por pessoas de dentro ou fora da empresa. No 

Método econômico devem-se estabelecer critérios para que a recomendação atenda 

especificamente às exigências pertinentes ao cargo; 

c) Pessoal dispensado: torna-se vantajoso quando admite antigos funcionários, 

desde que estes não tenham sido dispensados por justa causa. Esses colaboradores já 

conhecem a filosofia da empresa; 

d) Agências: é um método mais objetivo e profissional, pois compete à agência 

recrutar e entrevistar, além do sigilo e a seleção, apenas, dos candidatos 

selecionados. Uma desvantagem para as agências refere-se à situação econômica do 

país, quando há uma crise no setor e muitos desempregados recorrem a esta 

organização e, em grande parte, sem o nível de qualificação requerido pelas 

empresas; 

e) Headhunters (caça-talentos): voltado a executivos de alto nível. Possibilita 

contratar pessoal qualificado em um curto período de tempo, pois os headhunters 

mantêm um banco de dados com profissionais dispostos a mudarem de empresas. 

 

De acordo com LACOMBE (2005), em uma visão geral, o processo de recrutamento 

possibilita à empresa dispor de um número de candidatos maior que a quantidade de cargos a 
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serem ocupados. Assim, cria-se a possibilidade de selecionar, entre os vários candidatos 

atraídos pelo recrutamento, os mais adequados a esses cargos, tendo em vista em manter ou 

aumentar a eficiência da empresa. 

 

Logo após a escolha do tipo de recrutamento e do método mais adequado dá-se inicio a 

realização do recrutamento propriamente dito. Depois desta fase, já com os candidatos 

recrutados, esses devem ser “filtrados”, dando assim inicio a próxima fase a seleção que 

consiste em escolher e classificar os candidatos mais adequados às necessidades do cargo e da 

organização. (CHIAVENATO, 2010, p.133) 

 
2.3. SELEÇÃO DE PESSOAS 

 
 

De acordo com CHIAVENATO (2010, p.133), a seleção de pessoas é um instrumento 

com a função de “filtrar” os candidatos recrutados, para que apenas algumas pessoas possam 

ingressar na empresa, ou seja, aquelas que de fato apresentem características desejadas pela 

organização. A seleção deve considerar a comparação entre os requisitos do cargo a ser 

preenchido e o perfil das características dos candidatos que se apresentaram para disputá-lo. 

 
Segundo LACOMBE (2005, p.79): 

 
 

A seleção abrange o conjunto de práticas e processos usados para escolher, dentre os 

candidatos disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente. 

Como mais adequado entende-se aquele que tem melhores condições de se ajustar à 

empresa e ao cargo e de conseguir um bom desempenho. A seleção é a segunda etapa 

do processo que começa com o recrutamento e termina com o contrato definitivo após 

o período de experiência. 

 
Portanto, para selecionar o candidato mais adequado para vaga, primeiramente deve-se 

realizar o processo de definir os critérios conhecendo bem as políticas de seleção da empresa 

e os cargos, os conhecimentos exigidos pelo cargo, a experiência, as aptidões e as 

características pessoais. Deve-se também ter um cuidado especial para com os requisitos 

essenciais ou desejáveis. (GIL, 2006, p.91) 

Sendo assim a Seleção é um processo de comparação e uma tomada de decisão, em que 

se devem analisar quais dos candidatos recrutados apresentam maiores possibilidades de 
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adaptação e produtividade na organização. Existem várias formas de avaliar o perfil de um 

candidato, uma delas é por seleção por competência, onde é feita a comparação de candidatos 

baseando-se em fatores compatíveis com as características, necessidades e direcionadores 

estratégicos de cada organização (MARTINS, 2007). 

A decisão final será sempre do gestor, cabendo ao profissional de seleção fornecer 

orientações e recomendações condizentes com o que foi observado nos candidatos durante o 

processo de seleção. (CARVALHO, PASSOS, SARAIVA, 2008). 

 

 

Segundo CHIAVENATO (2010, p.133) 

 
[...] As pessoas diferem entre si na maneira de se comportar, nos relacionamentos, na 

capacidade para aprender uma tarefa como na maneira de executá-la após a 

aprendizagem, na história pessoal, na bagagem biológica, na inteligência e nas 

aptidões, no potencial do desenvolvimento, na contribuição que fazem à organização 

etc. A estimação apriorística dessas variáveis individuais é um aspecto importante da 

seleção das pessoas. Quando completo o processo de seletivo deve fornecer não 

somente um diagnóstico atual, mas principalmente um prognóstico futuro a respeito 

dessas variáveis. Não apenas uma ideia atual, mas uma projeção de como elas situarão 

no longo prazo. 

 

Assim considerando as variáveis individuais, após o recrutamento ocorre o processo de 

seleção, para conhecer melhor os candidatos e filtrar o melhor para devida vaga. Devendo 

assim a empresa escolher os métodos de seleção que serão aplicados, esses métodos serão 

detalhados no tópico a seguir. 

 

 
2.4. METODOS DE SELEÇÃO 

 
 

Existem vários tipos de procedimentos adequados para identificar as características 

pessoais de cada candidato, tendo em vista possibilitar a seleção dos mais preparados e aptos 

para desempenhar o cargo. (Knapik 2008, p. 148), afirma que esses procedimentos (os 

métodos de seleção), permitem o conhecimento não apenas das habilidades dos candidatos, 

mas também a previsão de seu comportamento no cargo a ser ocupado. 

De acordo com GIL (2009, p.99-108) no Quadro 4 são apresentados os métodos de 
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seleção: 

Quadro 4: Métodos de Seleção 
 

1.Analise de currículos: Consiste em verificar se os candidatos 

preenchem os requisitos exigidos no 

recrutamento. Nesse método se estabelece o 

critério de exclusão, por exemplo; tempo de 

experiência, formação acadêmica, formação 

complementar. 

2.Testes escritos: São utilizados para verificar conhecimentos 

específicos para o desempenho do cargo. 

3.Testes práticos: São usados para verificar o desempenho dos 

candidatos em atividades praticas 

relacionadas ao cargo. Exemplo: simulação 

de atendimento para vendedores. 

4.Testes psicológicos: Atribuição exclusiva do psicólogo, é 

utilizado para aferir características de 

personalidade. 

5.Dinâmicas de grupo: Utilizadas para observar atitudes dos 

candidatos diante de situações criticas 

(liderança, criatividade, organização, etc...). 

6.Entrevista: É reconhecida como um dos métodos mais 

úteis de seleção de pessoal. Possibilita o 

contato direto com o candidato, bem como a 

identificação de sua capacitação para exercer 

o cargo que se deseja preencher. 

Fonte: GIL, 2009, p.99- 108). 

 
 

Conforme GIL (2016, p.120), os testes escritos são recomendados para preenchimentos 

dos cargos que requerem conhecimentos específicos, bem como determinadas habilidades. 

Esses testes devem conter questões elaboradas com o critério de “universalidade”. Devendo 
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assim avaliar o conhecimento geral pretendido do candidato para a vaga em questão. 

Ainda segundo GIL (2016, P.120), existe também os testes práticos, que são de uma 

importância ímpar para cargos de natureza operacional, pois é onde se confere ênfase especial 

aos aspectos psicomotores do candidato. Esses testes são aplicados e acompanhados pelo 

requisitante ou por profissional por ele designado, que possua qualificação suficiente para tal. 

Sendo pouco provável a aplicação por um profissional da área de seleção de pessoas. Outro 

teste que independe de um profissional da área de seleção de pessoal é o teste psicológico 

onde só pode ser realizado por um psicólogo devidamente habilitado para tal função. Esse tipo 

de teste visa conhecer os traços de personalidade dos candidatos, bem como suas habilidades 

especificas como: Raciocínio verbal, abstrato, mecânico etc. 

Já o método da entrevista, constitui uma técnica mais utilizada, tendo inúmeras 

aplicações nas empresas. Ela pode ser aplicada na triagem inicial dos candidatos recrutados, 

entrevista técnica para avaliar conhecimentos especializados, entrevista de aconselhamento 

profissional, entrevista de desempenho e entrevista de desligamento da empresa. Esse método 

de seleção é bem complexo, pois trata de um processo que envolve duas pessoas ou mais, com 

o objetivo do entrevistador conhecer melhor a outra parte que é o candidato entrevistado. 

Apesar de a entrevista possuir um forte componente subjetivo e impreciso, é a que mais 

influencia na decisão final a respeito dos candidatos. CHIAVENATO (2010, p.144-145) 

Sendo assim a entrevista não pode ser confundida com uma conversa informal, pois a 

primeira tem um objetivo definido, é planejada, controlada e deve ser avaliada. Já a conversa 

informal não apresenta essas características. Conforme GIL (2006, p.104), deve se perguntar 

sobre descrição e análise de cargos a ser preenchido. A partir disso o selecionador deve 

avaliar o potencial do candidato, em termos de conhecimentos técnicos necessários para 

desempenhar as atividades que constam na descrição e de características necessárias, que 

contam da análise, assim na entrevista segue-se um plano como na sequência a seguir: 

Experiência profissional, Formação e treinamento, Dados familiares e sociais, Conhecimentos 

e habilidades e Atitudes e interesses. 

Segundo Knapik (2008, p. 152), a entrevista de seleção é uma etapa do processo 

seletivo que tem como objetivo levantar maiores informações a respeito do profissional 

participante, ela é o primeiro contato entre a organização e o candidato. É uma técnica 

utilizada para escolher o candidato melhor qualificado para preencher determinada vaga de 

trabalho. O parecer final deve ser uma síntese do processo seletivo e tem por objetivo 
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comparar todos os dados obtidos nas diversas etapas desse processo com o perfil exigido pelo 

cargo. Onde deverão estar consolidadas as informações colhidas e reunidas, de modo que o 

requisitante da vaga possa ter uma noção das reais possibilidades dos candidatos. 

 

 
3. METODOLOGIA 

 
 

Segundo Gil (2008) Pesquisa Bibliográfica: é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se recomenda 

trabalhos oriundos da internet. Deste modo a pesquisa será realizada na busca por autores que 

abordem sobre o assunto e fundamentada em citações retiradas de bibliografias existentes. 

A pesquisa também apresentará um estudo de caso que segundo Gil (2008) consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. Será realizada uma pesquisa através de um questionário voltado para 

os selecionadores das empresas pesquisadas, assim como também uma entrevista, onde serão 

coletados os dados para a comparação dos métodos mais adequados de recrutamento e de 

seleção voltados para o ramo de informática. 

Deste modo responderá ao objetivo geral e aos específicos que estão prescritos no 

presente projeto de pesquisa, também será citada a forma que será abordada a pesquisa de 

forma detalhada no próximo tópico. Já quanto à forma de abordagem a pesquisa é qualitativa, 

uma vez que, há uma relação entre a realidade e o indivíduo. 

 
Segundo Oliveira (2004, p. 117): 

 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade de 

poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar 

a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de 

mudança. 

 
A pesquisa será realizada, primeiramente com o levantamento bibliográfico, visando a 

definição e compreensão dos assuntos abordados no projeto. E complementada com a coleta de 

dados, através de questionários destinados a selecionadores de empresas do ramo de informática, 

situadas na cidade de São João del- Rei, Minas Gerais. Assim, a abordagem será qualitativa 

descrevendo os assuntos abordados, e colhendo dados para compreensão mais aprofundada dos 
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mesmos. 

Quanto aos fins à pesquisa será exploratória, que segundo Gil (2010, p. 27), “As 

pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Em que visa uma 

maior familiaridade com os assuntos abordados, através de um levantamento bibliográfico, 

também será aplicado um questionário direcionado aos selecionadores de empresas do 

seguimento de informática, podendo ainda ser realizado uma entrevista com os mesmos, 

estimulando assim estimulando a compreensão e transparência sobre o tema abordado. 

A pesquisa será levantamento de dados, que serão uteis para se chegar ao resultado, tendo 

em vista que é um tema pouco estudado através desse enfoque. O presente estudo será realizado 

em algumas empresas do seguimento de informática na cidade de São João del- rei MG. 

Portanto a pesquisa buscará ser embasada em autores, também priorizará a coleta de 

dados, que será realizada através de questionários, utilizando instrumentos para se chegar aos 

resultados para responder de forma clara os objetivos. 

O instrumento de coleta de dados utilizado na presente pesquisa será realizado a partir 

da aplicação de questionário com questões objetivas e subjetivas. Segundo Gil (2008, p.121), 

“pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores [...]”. O questionário será aplicado aos 

responsáveis ao setor de gestão de pessoal das empresas estudadas. Serão utilizados livros 

para o embasamento teórico, questionário para a coleta de dados, e como citado acima, se 

necessário será realizado uma pesquisa para responder os objetivos do presente projeto e 

aprofundando assim no tema. 

 
4. ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

A pesquisa foi realizada nas empresas de informática por meio de aplicação de 

questionário com questões de múltipla escolha e uma pequena entrevista. Segundo dados 

coletados pessoalmente dos gestores e proprietários das empresas de informática da cidade de 

São João del- Rei –MG, onde a mesma possui 22 empresas do seguimento de informática, 

sendo que 20 responderam o questionário e pesquisa e 2 não quiseram participar do 

questionário e nem da pesquisa. 

Os questionários foram respondidos pelos gestores de departamento de pessoal ou por 
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profissionais que tem função equiparada nas empresas, onde (70%) desses têm formação 

superior na área afim, já (30%) possuem formação técnica ou ensino médio completo, as 

entrevistas também foram realizadas com os mesmos. 

A seguir, será demonstrado através de gráficos as análises do posicionamento dos 

entrevistados quanto às questões aplicadas no estudo de caso. 

 
O primeiro gráfico representa a opinião sobre a questão referente ao cargo que a 

empresa mais contrata na organização. 

Gráfico 01: Para qual cargo a empresa mais contrata? 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Como é demonstrada no gráfico acima a maioria das empresas responderam quanto ao 

cargo que mais contratam, com 75% indicam como resposta técnico em informática, 15% 

vendedor, 5% balconista e 5% assinalaram como resposta técnico instalador de redes óticas. 

 
O gráfico de número 02 representa o método de recrutamento mais utilizado pela 

organização. 

Gráfico 02: Método de recrutamento mais aplicado 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 
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Já questionados sobre qual o método de recrutamento mais utilizado 41,67% 

marcaram como opção recomendações, 33,33% anúncios em redes sociais ou internet, 

16,67% agências de emprego e apenas 8,33% marcaram como resposta anúncios em jornais. 

Segundo CHIAVENATO (2010) o método da recomendação é um método que 

consiste na indicação de um candidato por um funcionário da empresa ou pessoa conhecida, é 

um método econômico, pode ser realizado por pessoas de dentro ou fora da organização, mas 

para isso devem-se estabelecer critérios para que a recomendação atenda especificamente às 

exigências do cargo. 

 
O gráfico de número 03 demonstra o ambiente onde as empresas buscam seus 

colaboradores. 

O gráfico 03: representa onde as empresas buscam seus funcionários: 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 
O gráfico acima demonstra a opinião dos respondentes sobre onde a empresa busca 

seu colaborador, onde 50% buscam seus funcionários em ambos ambientes, já 35,71% 

buscam seus colaboradores fora da empresa e 14,29% buscam dentro da empresa seus 

funcionários. 

Segundo acordo com GIL (2006, p.94) as duas formas de recrutamento têm suas 

vantagens e desvantagens, o recrutamento dentro da empresa chamado de interno é um 

processo bem econômico para organização, aproveita o capital humano já existente, mas pode 

criar dificuldades com os empregados. Já o recrutamento fora da organização chamado de 

externo visa trazer competências e habilidades não existentes na organização, mas é mais caro 

e trabalhoso. 

 
O gráfico de número 04 representa os métodos de seleção de pessoas utilizados pelas 

empresas. 

Gráfico 04: métodos de seleção utilizados pelas empresas 
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Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Quanto aos métodos de seleção utilizados pelas organizações poderia marcar pelo 

menos 3 ou mais métodos, 64,29% marcaram as opções análise de currículos; testes práticos e 

entrevista. Já 14,29% assinalaram análise de currículos e entrevista, 7,14% escolheram como 

opção todos os métodos, 7,14% marcaram apenas testes práticos e também 7,14 responderam 

análise de currículos testes psicológicos e entrevista. 

Na questão de numero 5 do questionário trata se a organização possui descrição e 

análise de cargos. Nessa pergunta 71,43% responderam que Sim contra 28,57% que disseram 

que não possuíam descrição nem análise de cargos. 

Já na questão 6 é questionado se a empresa leva em consideração a descrição e análise 

de cargos no momento do recrutamento e seleção. Nessa pergunta obteve o mesmo resultado 

da questão acima onde 71,43% disseram que sim levam em consideração a descrição e 

análise, contra 28,57% que assinalaram Não. 

Posteriormente na questão de numero 7 que tem como questionamento qual a primeira 

fase de seleção de pessoal utilizada pela empresa. Teve como resultado de 100% dos 

entrevistados a resposta análise de currículos. 

De acordo com GIL (2009, p.108) a análise de currículos consiste na verificação dos 

candidatos preencherem os requisitos exigidos na fase de recrutamento. Nesse método é 

adotado o critério de exclusão, por exemplo; tempo de experiência, formação acadêmica, 

cursos complementares. 

Já no gráfico 05 referente a questão 8, onde são representadas as características que a 

organização busca em seus candidatos, onde como as opções da questão são: comunicativo; 

criativo; responsável; organizado; proativo; divertido; perseverante. 

Gráfico 05: Características que as empresas de informática buscam: 
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Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 
Referente a opinião dos profissionais entrevistados quanto as características que as 

organizações buscam no funcionário, 28,57% responderam que as buscam um colaborador 

comunicativo, responsável e organizado. Já 14,29% responderam criativo, responsável e 

proativo, outros 14,29% assinalaram opções como comunicativo, responsável e proativo. 

Ainda outros 14,29% marcaram as alternativas responsável, organizado e proativo, 14,28% 

responderam comunicativo, criativo e proativo, 7,14% consideram as opções criativo, 

responsável e organizado também apenas 7,14% assinalaram todas as características. 

Na última questão de numero 09 apresentada pelo questionário onde é perguntado qual 

a última fase do processo de seleção de pessoal, onde o gráfico 06 representa as respostas 

dadas pelos entrevistados. 

Gráfico 06: Ultima fase da seleção de pessoal: 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Por fim os entrevistados sobre a última fase do processo de seleção de pessoas onde, 

85,72% assinalaram como opção testes práticos, apenas 7,14% responderam dinâmicas de 

grupos e também 7,14% marcaram como opção a entrevista. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O recrutamento tem como objetivo atrair candidatos com potencial de qualificação e 

capazes de ocupar cargos na organização. Já a seleção de pessoas tem a função de “filtrar” os
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candidatos recrutados, para que somente pessoas que possuam características compatíveis com 

os cargos destinados. 

Em vista disso, esse trabalho procurou realizar alguns questionamentos sobre como se 

dá o processo de recrutamento e seleção nas empresas do ramo de informática da cidade de 

São João del- Rei – MG, onde aplicou-se um questionário e uma pequena entrevista para os 

gestores de pessoal ou pessoas que exerçam cargos equiparados, visando responder o 

problema que impulsionou essa pesquisa. 

Constatou-se na análise dos dados que a maioria dos entrevistados (75%) afirma que o 

cargo mais contratado é de técnico em informática e apesar de estarmos vivendo na era 

digital, onde o recrutamento pode ser feito através da internet e redes sociais somente 

(33,33%) responderam anúncios em redes sociais e internet, contra (41,67%) ainda acredita 

no método da recomendação para atrair candidatos. A coleta de dados também constatou que 

(64,29%) acreditam que os métodos de seleção mais aplicados em suas organizações são 

análise de currículos, testes práticos e entrevistas. 

Já ao se tratar da descrição e análise de cargos, a maioria dos gestores entrevistados 

(71,43%) respondeu que em suas empresas existem a descrição e análise de cargos e que são 

levadas em questão quando se trata de realizar o recrutamento e seleção. Também foi 

constatado que (35,71%) dos entrevistados utilizam o recrutamento externo contra (14,29%) 

que buscam realizar o recrutamento dentro da organização. 

Através da realização deste trabalho obtiveram-se as respostas necessárias para o 

problema de pesquisa assim como foi possível alcançar os objetivos propostos. Percebe-se 

ainda que mesmo sendo um tema da área de gestão de pessoas muito abordado, vem 

contribuir retratando os conceitos de recrutamento e seleção e como se dão os processos dos 

mesmos em empresas do seguimento de informática. Assim servirá como fonte de pesquisa 

para as empresas estudadas e outras que atuam no mesmo ramo. O estudo por ser é de caráter 

exploratório, expande-se a possibilidade de novas pesquisas para melhor análise e 

compreensão do assunto. Propõe-se que sejam elaborados estudos em outras cidades e ou 

estados para que possa aumentar o número de amostragem. 

Portanto é possível concluir que o recrutamento e seleção devem ser elaborados de 

acordo com o perfil de cada empresa e com base na descrição e análise de cargos, mas na 

cidade estudada em questão existe uma parcela de (28,57%) empresas que não utilizam tais 

procedimentos, que são de grande importância para a adequada inserção do colaborador no 
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cargo compatível. Foi possível constatar que uma maioria relevante (85,72%) utiliza como 

última fase da seleção os testes práticos, para testar as habilidades do candidato em situação 

específicas do dia a dia relacionadas ao cargo. Deste modo pode se perceber que recrutamento 

e seleção não são  “uma receita de bolo” aonde já vem tudo predefinido, mas variam de 

acordo com cada tipo de empresa e população estudada. 
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