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EPIGRAFE

"A Internet provocou transformações profundas na economia, no mercados e nas

estruturas de indústrias inteiras; nos produtos, serviços e em seus fluxos; na

segmentação, nos valores e no cOlnportamento dos consumidores; nos Inercados de

trabalho e de elllprego" (DRUCKER, 2000, p. 113).



RESUMO

Com a globalização e com a empresa cada vez mai buscando uma maior
lucratividade e um melhor desempenho torna-se necessário a busca por profissionais altamente
competentes e qualificados. Atrelando isso ao avanço da tecnologia, é possível fazer uso dos
novos métodos de recrutamento e eleção e assim, encontrar o profissional desejado
independente de onde esteja. Assim, a presente pesquisa discorrerá sobre o recrutanlento
online e seleção nas empresas, onde abordará a influência da internet. Serão frisadas e
discutidas as vantagens e desvantagens dessa utilização. Para validar o aumento na utilização
do recrutamento online, recorreu-se às entrevistas e questionários elaborados com base em
revisões bibliográficas com os responsáveis da área de R&S (Recrutamento e eleção) em
duas elnpresas. Esse fato mostrará que, mesmo sendo de portes diferentes, existe uma
constante busca de ferramentas tecnológicas atualmente, para as empresas poderem e
sobressair no mercado competitivo. Terá a finalidade de mostrar os benefícios da utilização de
recursos tecnológicos na empresa, tendo como destaque o recrutamento online, endo o

, ,

principal influenciado pela tecnologia, dentro do serviços de RH (Recursos Humanos). Po
fim, este trabalho tem cOlno principal objetivo, identificar como os recursos da internet
facilitam o recrutamento e a seleção~ em tennos de redução de tempo e custos.

Palavras chave: lucratividade, seleção, recrutament online, internet .. recrutamento e
seleção, recursos tecnológico ~competiti o, RH.



ABSTRACT

With globalization and °th companies increasingly seeking greater profitability and a
better performance, become nece ar to search for highly competent and qualified
professionals. Tying it to the ad ancement of technology, it is possible to make use of new
methods of recruitment and selection and thus find the desired professional regardless of
where you areo So, this research ill discuss about online recruitment and selection in the
companies, which will address the internet influence. Will be beaded and discussed the
advantages and disadvantages of use. To validate the increased use of online recruitment,
interviews and questionnaires prepared based on literature reviews with the responsible of the
area of R & S (Recruitment and election) in two companies~ This fact shows that, despite
being of different sizes, there is a constant pursuit of technological tools currently, so that
companies can excel in the competiti e market. It will be designed to show the benefits of the
use of technological resources in the company, having as a highlight the online recruitment,
the main one being influenced by technology, inside of the HR (Human Resources) services.
Finally, this work has as main objecti e to identify how the resources of the Internet facilitate

q ,

the recruitment and selection, in terms of reducing time and costs.
Keywords: profitability, selection, e- recruitment, internet, recruitnlent and selection,

technological resources, competitive, HR.



LISTA DE ABREVIATURAS

CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)

E-RH (Recursos Humanos Virtual ou Recrutamento Eletrônico)

MPE (Médias e pequenas empresas)

RH (Recursos Humanos)

TI (Tecnologia da Informação)

R&S (Recrutamento e Seleção)



L DEP VRAS ESTRANGEIRAS

Ban e ( ) Fonna pu icitária Inais comum na internet)

E-comme ·ce ( omé cio eletrônico)

E-mail (Correio eletrônico)

E- recruitment Recrutamento eletrônico)

Feedback o line Retorno de informação online)

Hardware nidade central de processamento, memória e dispositivos de

entrada e saída)

Headhunter (Recrutador ou caça talentos)

Home page (Página inicial)

Internet (Conglomerado de redes de comunicações, dipõe milhões de

computadores interligados)

Intranet (Rede de computadores privada)

Lan-house (Estabelecimento comercial onde as pessoas podem pagar para

utilizar um computador com acesso à internet)

Link(s) (Atalho, calninho ou ligação)

Online (Estar pronto para transmissão imediata de dados ~em tempo rea ')

Ranking (Processo de posicionamento de itens, na escala ordinal de

números)

Savoir (Saber)

Site(s) (Conjunto de páginas de rede, 'local')

Software(s) (Conjunto de instruções e dados proce ado pelos circuitos

eletrônicos do hardware 'programa de computador, manuais e

especificações ')

Trainees (Tipo de cargo dentro da e trutura hierárquica de uma emrrp~~

onde o desenvolvimento profissional do funcionário é incentivado)

Web/ \Veb sites (Conjunto de todo ite e istentes compõem a )1Jeb)

Webcam (Câlnera de vídeo)
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-lG INTRODUÇAO

o proces o de glo a 'za ãoiz respeito à forma como os países interagem e

aproximam pessoas, ou eja~ à o a orno interliga o mundo. Assim, houve um avanço na

tecnologia (internet e nos meio de c unicação, facilitando a vida moderna.

Hoje, obse a-se que o a 'an o tecnológicos otimizaram os serviços prestados

pelas organizações e influenciara o aumento da produtividade e o fortalecimento da

competitividadeo

As organizações, atualmente~ competem em um mercado desafiador, que está

rapidamente mudando, hipercompetiti ~o. imprevisível, global e voltado para o cliente. Esse

mercado de trabalho é dinâmico .. a o ganizações inseridas nele estão sempre em busca de

melhores resultados, produtos, e iço e qualidade. Portanto, todos esses fatores fazem com

q~e os empresários optem por "no ação e por recursos humanos mais capacitados e

talentosos, utilizando a tecnologia da 'n ormação (TI) a seu favor. Essa utilização é necessária

para facilitar todo o proce 50 de t a' alho, reagir rapidamente à problemas e desenvolver

técnicas capazes de responder rapi amente às necessidades do cliente e do mercado como um

todo.

A informática, então.. irou uma ferramenta de fundamental importância para muitos

profissionais, principalmente no pro esso seletivo online, que abrange mais pessoas em

diferentes lugares do globo e tornando um processo mais econômico para a empresa. Pode ser

usado por empresas capazes de adi ionar 'alor para os recrutadores por aumentar o fluxo de

infonnação e a interatividade. É o processo mais atual, útil e eficiente de contato entre

organizações e candidatos a vaga de emprego.

Assim, observa-se que., o recrutamento online tem se tornado um valioso meio para

as empresas e para os candidatos se arro rimarem. Esses serviços de recrutamento poderão

.•



abrir as portas de muitas empresas e permitir eliminar etapas dos sistema

recursos humano ajudando nesse mercado tão desafiador de hoje elTIdia.

. -
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20 OBJETIVOS E

Com a globa ização e a viabilidade cada vez maio

a internet, as empresas que recebem currículos de candida

ea uem em acessar

• ão a a ez a~s precisando

de recursos que ajudem a otimizar o processo de recr tamento. ã

poucas vagas e como classificá-las com pouco tempo disponível?

O problema das empresas é contratar pessoas melhores e com me

.u a oas para

tempo.

Diminuindo os custos, a quantidade de pessoas que trabalharão no processo e faci . an o anto

para as empresas quanto para os candidatos.



30 GESTÃO DE RECURSO H MANOS

Sílvia Zampar (2009) define gerir como "sendo o controle e ações propostas

envolvendo um conjunto de pessoa, empresa, produtos, serviços e clientes. Gerir é conseguir

controlar com eficiência, ou busca-se i o". Assim, cabe ao gestor de uma organização, gerir

da melhor forma os recursos de sua área, a fim de alinhá-los aos objetivos da organização da

nlaneira mais eficiente e produtiva.

De acordo com Chiavenato (2008), a gestão de recursos humanos (RH) se divide em:

~ Provisão de recursos humanos: recrutamento e seleção; que consiste em abastecer a

empresa com mão de obra qualificada; A área de recursos hunlanos é uma das principais de

todas as áreas de uma organização, de ido às estratégias adotadas para atrair, desenvolver e

reter o mais importante ativo da organização, as pessoas.

~ Aplicação de ReGursos Humanos: integração, desenho e análise de cargos; consiste

na análise e descrição de cargos e ava iação de desempenho;

~ Desenvolvimento de Recursos Humanos: treinamento e desenvolvimento

organizacional; trata-se de antecipar qual a força de trabalho e talentos humanos necessários

para a realização da ação organizac· onal futura;

~ Manutenção de Recursos Humanos: benefícios sociais e relações trabalhistas;

~ Monitoração de Recurso Humanos: sistemas de informações de RH (Software);

otilniza a gestão e os custos de er iço por empregado, diminui a relação de dependência

entre o empregado e os Recursos Humanos, dá mais autonomia aos empregados que se

tornam responsáveis pelo uso e beneficio que obtém dos sistemas e reduz os custos da

tarefas adm inistrativas.

A gestão de RH tem por finalidade alocar os recrutados em áreas que ele melhor e

encaixe na empresa através da análise do perfil, tentando encontrar o funcionário que me hor

se adeque às exigências do cargo oferecido pela empresa.
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Até que e encontre exatamente o perfil que a empresa procura, pode le

tempo e em algumas organizações esse telnpo pode sair caro, representando li

oportunidade, isto que, a empresa poderia estar usando o tempo gasto nesse processo a

dedicar à outra atividades.

Assim, algumas empresas hoje em dia, utilizam o recrutamento de forma online,

tentando diminuir os custos com esses processos, tendo que contratar ou até mesmo alocar

menos mão de obra para esse trabalho que, se utilizando das ferramentas que a informática

oferece tem a finalidade de facilitar o processo. E, além do mais, abrangendo um número

maior de regiões e agilizando o serviço que, poderia ser bem mais dispendioso e caro para a

organização.

A informática tornou-se uma ferramenta de fundamental importância para muitos

profissionais, e a área mais afetada foi a de RH, onde hoje observa-se os avanços tecnológicos

aprimorarem os serviços prestados pelas organizações, auxiliando na redução de custos,

partindo desde o planejamento e divulgação da vaga até a locação do candidato selecionado.

3.1. RECRUTAMENTO

Esse processo de contratação dos novos talentos que irão compor o quadro de

pessoal da empresa é, segundo Pontes (2004), composto de várias etapas. Antes do início do

recrutamento, é necessário que s(}ja realizado primeiramente um planejamento de pessoal

(análise das necessidades futuras, estimativas das vagas); análise de cargos (estudo das tarefas

componentes do cargo, e especificações exigidas pelo ocupante do mesmo); abertura fornlal

da vaga; e informações adicionais requisitos não constantes da análise do cargo). Até chegar

a divulgar a vaga, é percorrido um longo caminho composto de várias etapas que precisam ser

analisadas e bem estudadas ante de oferecer o cargo, verificando também qual o meio de

recrutamento que será uti lizado.

Segundo Chiavenato (1999 o recrutamento é o processo de atração de candidatos

pela organização, isto é, funciona como um meio de comunicação., em que a organização

divulga e oferece oportunidades de trabalho. Para a empresa atrair os candidatos, utiliza-se

recrutamento e seleção, que é um meio para divulgação das oportunidades no mercado a fim

de encontrar nele o candidato com o perfil que se deseja.

Para Pontes (1996, p.65) "recrutamento é uma atividade de atrair e despertar o

interesse de possíveis candidatos às agas. De acordo com o autor., o sucnsso na seleção é
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traduzido no sucesso do recrutamento~'. A empresa necessita recrutar~ a

vagas, e à sele ão é um complemento do recrutamento, pois primeir 'I at a-

candidatos para posteriormente recrutar o que melhor se adeque ao cargo.

Carva ho (2000, p.21), cita que "o recrutamento é positivo, qua

aumenta o índice de seleção. Pode-se afirmar então, ser o recrutamento uma un ã

enquanto a seleção uma atividade classificatória'~. O recrutamento não é uma im le

,o as

os

. .
a

a
...•.
a

de receber currículo, fazer entrevista e dinâmicas, nesse processo estão incluída ao-o
etapas que vem bem antes~ Etapa essas que por precisarem ser bem elaboradas e planejada

levam tempo e exigem do profissional ou empresa que tenha experiência nessa área, pois é

preciso criatividade e conhecimento tanto das necessidades que a empresa tem no momento,

quanto também dos objetivos e metas da empresa.

Chiavenato (1999, p.92), considera que "o mercado na qual a organização faz essa

busca por candidatos pode ser feito através de: recrutamento interno, externo, ou uma

combinação de ambos, ou seja, a busca pode ser feita dentro da organização, fora dela, ou em

ambos". Essa busca, apesar de ser, em maior parte feita pelo recrutamento externo, pode

também assumir a forma de recrutamento interno, que passa a ser feita dentro da empresa com

funcionários do seu próprio quadro de pessoal, tornando o processo muitas vezes mais rápido,

confiável e motivando os funcionários. Cada organização quando está em busca de um

profissional terá de analisar qual desses tipos de recrutamento será o melhor no momento da

busca. Tanto no recrutamento interno quanto no externo podem ser utilizadas várias técnicas,,

desde a divulgação até a escolha do profissional que mais esteja apto para assumir o cargo que

a empresa está di pon °bilizando.

Técnicas de recrutamento interno e externo, de acordo com Potter (2005):

No Recrutamento Interno. o modo de divulgação é por quadro de avisos ao pessoal;

comunicações internas dirigida ao gerentes de unidades contendo listas de vagas

disponíveis, solicitando indicações: di ulgação das vagas existentes, em jornal interno da

empresa destinado a todos os funcionários ou na intranet; divulgação via e-maii para todos

funcionários da empresa de vagas abertas e perfil requerido; utilização das avaliações de

desempenho para identificar potenciais candidatos para vagas em aberto.

As técnicas de Recrutamento Externo são de acordo com os arquivos de candidatos;

recrutamento por meio de funcionários; intercâmbio com outras companhias~ classificados em

revistas, anúncios em rádios e televisão· di ulgação em universidades e e colas; contato com
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sindicatos e associações de classe, CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), agências de

emprego e headhunters (cargos executivos; internet; anúncios elnjornais).

Cada empresa possui um modelo de recrutamento e seleção. Não se pode generalizar

o processo devido às diferentes exigências e cargos que serão ocupadoso egue-se um modelo

tradicional de recrutamento e seleção, na qual as empresas se utilizam das seguintes etapas

(Mitter 2005):

1. Identificação da necessidade de reposição de uma vaga ou criação de uma nova vaga;

2. Divulgação da vaga com uma descrição sucinta das principais características da

oportunidade aberta, em jornais da cidade;

3. Recebimento dos Currículos;

4. Abertura e triagem dos currículos que, a priori, se enquadram na caracte í ticas da

posição em aberto;

5. Seleção mais apurada dos currículos pré-selecionados;

6. Contato telefônico com os candidatos escolhidos para participar do proc o ele i o;

7. Confirmação da participação dos candidatos no processo seletivo, p ·s, "ta eze,

o mesmo não é contatado e aguarda-se retorno de um recado;

80 Desenvolvimento das fases do processo seletivo que, muitas eze. I 'em

dinâmicas de grupo, testes psicotécnicos, avaliação de conhecimentos ge ais e e

culminam com uma entrevista com o responsável pela área onde o potenc"a a

trabalhar, caso selecionado;
*'

9. Pesquisa social sobre a vida pregressa do profissional;

. ,
a o ra a

10. Exanles médicos admissionais que, em muitos casos, são ta bé

lI" Apresentação dos documentos, diplomas e certifica õe a' 'e

.. ,.
e 1 I atorlos;

p r parte do

candidato selecionado;

12. Ambientação do profissional selecionado à em re a. para ue, em seguida, o

mesmo possa dar início às suas atividades na organização.

Neste contexto, questiona-se a importância da e . tAn ia da I na movimentação de

pessoal., observa-se como é extenso todo esse proces o d recrutamento e seleção e que com a

utilização das ferramentas da inforn-tática pode-se reduzir tempo de processo e até mesmo os

custos.
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3.2. SELEÇÃO

Selecionar um candidato não é simplesmente buscar em meio a tantos candidatos

um novo funcionário para o quadro de pessoal, mas sim um que tenha o perfil para a vaga e

que irá se adaptar a nova equipe na qual será inserida a fim de alcançar os objetivos e metas

da organização. A área de recrutamento e seleção almeja elaborar um planejamento das

necessidades de pessoal, seleção e recrutamento, desenvolvimento dos empregados

capacitados, colocando-os em ambientes produtivos, e recompensando-os pelo desempenho

Ribeiro & Biscoli (2004). Esse funcionários capacitados podem ser recompensados

financeiramente, forma mais comum, mas também pode ser por meio de promoções e outros.

Segundo Pontes (2004), as etapas do processo de seleção tendem a variar em cada

empresa, mas geralmente inicia-se pela triagem (entrevista e análise de currículo); aplicação

de testes (conhecimentos, desempenho ou psicológicos); entrevista de seleção; entrevista

técnica; exame médico; referências do candidato; e por fim a admissão. Não necessariamente

na mesma ordem para todas as empresas, esse processo não tem UITIformato padrão, mesmo

apresentando algumas características em comum em algumas etapas, como a primeira, onde

geralmente se faz uma triagem dos candidatos à vaga, logo depois se telTIa aplicação de testes

e entrevistas com os mesmos.

Para Chiavenato (1999), a seleção é a busca, dentre os vários candidatos recrutados'l

daqueles que são mais adequados aos cargos existentes na organização. Já Pontes ( 996)
~ ~

complementa que se deve basear na avaliação das características pessoais e moti açõe. o

disponibilizar uma vaga no mercado, a empresa está em busca de uma pe oa. não ó para

completar sua equipe, mas uma que a valorize e demonstre is o com atitudes, endo proativo e

participativo nas atividades e projetos de envolvidos pela em Ire a. bu ando contribuir para o

crescimento da organização, no mercado no qual ela a a.

A busca por talentos no mercado de tra aI o é m e a o permanente para todas as

institu ições. Toledo (1992, p.73)~ cita que ··um

introduzir na empresa pessoal adequado. el te

selecionar esses talentos estão ligado ao p oce

e e eção tem por principal função

de ar lcação e potencial". Recrutar e

e aplicar, recompensar, desenvolver'l

manter e monitorar as pessoas., e ,
o com um ° acompanhamento daquilo que foi

desenvolvido no início, é que se terão bons re u ados de trabalho. Para facilitar, nesse caso., a

utilização das ferramentas da internet se torna e senc· aI. endo assim, os recrutadores podelll
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contar com a tecnologia avançada na área de RH, auxiliando-o na monitoria dos ca d· t e

o acompanhando da melhor forma.
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4. TECNOLOGIA DA I FO -AÇAO

A Tecnologia da Informação é uma ciência que desenvolve recursos de informática

para auxiliar diversas atividades em diferentes ramos, atuando como um facilitador para a

vida moderna. A utilização de TI permite uma relação mais estreita entre os membros da

empresa e a sociedade em si.

As TI's permitem que, em tempo real, seja possível às empresas agirem e reagirem

rapidamente aos clientes, mercados e concorrência e perrnitem contribuir também para área de

recursos humanos com softwares, que são utilizados tanto na empresa como na internet na

fonna de recrutamento online.

No séculg XXI, muitas organizações, seja com ou sem fins lucçati os, ut- izam

meios tecnológicos para desenvolvimento de suas atividades COlTIOuso de computa res,

internet e outros componente da ida moderna, sendo praticanlente impo Í 'el ·maginar uma

empresa manter-se bem po icionada no mercado (cada

utilização dessa tecnologia.

Potter (2004) define I orno e d a le à e re r

.
'ez mal em a

• f'/1ItJ , • A. •organlzaçao, seus usuarlOS e a geren la q e u

de i formação de uma

. a ·nfra-estrutura de TI e. .
I

todos os outros sistemas de informaçà ma organiz à. az pa e também dessa TI todo o

corpo funcional de uma organiza ão e o a maioria desses recursos são

utilizados em prol do desenvolvimento a re.

o conceito de Tecnologia dan orm ,à otado como mais abrangente do que os

processamentos de dados, sistemas de in

conjunto de hardware e software, pois ta

a à . nge haria de software, informática ou o
,
em e e aspectos humanos, administrativos e
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organizacionais" (K E 1~ 1993 apud LAURINDO 200 I, pc 160). Outr a

Laudon e Laudon (1999) também afirmam que "a tecnologia é o meio pelo qual os a

transformados e organizados para uso das pessoas" .Esse conceito adotado é

abrangente, de forma que considera que TI, além de ser toda a parte da informá·- e

softwares, envolve também o aspecto humano e administrativo, em relação ao flu o ,e

trabalho'! pessoas e informações envolvidas.

Ainda segundo Potter (2004):

"A economia digital também se refere à convergência de tecnologias de
computação e comunicações na internet e em outras redes, o fluxo resultante de
informações e tecnologia que está estimulando o comércio eletrônico é uma grande
mudança organizacional. Tal convergência pernlite que todos os tipos de informação
sejam processados, armazenados e transmitidos por redes para muitos destinos no
mundo inteiro. São significativas as mudanças trazidas pela economia digital. Os
sistemas de informação baseados em computador de todos os tipos têm melhorado a
competitividade empresarial e criado vantagens estratégicas por si só ou em
conjunto com aplicações de e-comn1erce".

A evolução da tecnologia está revolucionando a economia e agora se tornou

dependente dela, pois existe a necessidade de manter as empresas bem posicionadas em frente

aos seus concorrentes e reagir rapidamente às mudanças que venham a ocorrer no mercado, a

fim de satisfazer a demanda de seus clientes atuais e futuros.

Como argulnentado por Drucker (1980, p. 33), "nesses tempos uma empresa deve

manter-se ágil, forte e sem gordura, capaz de suportar esforços e tensões e capaz também de

se movimentar rapidamente para aproveitar as oportunidades'l'l, Portanto, a TI pode ser um dos

diferenciais para o sucesso ou fracasso de uma empresa nos dia atuais, contribuindo para que

a organização seja ágil, flexível e forte, estando sempre pronta para re ponder às pressões de

mercado, tecnológicas e sociais_

A TI é vista como uma da maiores e mais podero as influências no planejamento

das organizações. As diretrizes fundamentai da mu an a ão tecnológicas e irreversíveis. As

modernas tecnologias de informação e de comu ·ca ão permitem melhorar a qualidade de

vários aspectos do negócio. Além disso ..a muda a e um etor são consideradas de grande

1 KEEN, P.G.'lV.: "Information Technology And The Management Theory: The Fusion Map". IBM Systems
Journol, v.32, n.1, p.17-38, 1993
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influência na situação atual e tendência para a utilização de TI nos demais setores. Bal

apud Albertin, 2001).

Dessa forma, a TI, oferecendo as ferramentas que podem auxiliar o bom

. 2
'In

desempenho das organizações, apresenta como vantagem competitiva um baixo custo,

excelente atendimento ao cliente e um gerenciamento superior da cadeia de fornecimento.

Gates (1999), diz que "o modo como a organização reúne, administra e usa a

informação determina se ela vencerá ou perderá para seus concorrentes. O processo de

implementação de recursos tecno ógicos, métodos e técnicas de trabalho é um processo de

mudança organizacional, em que a TI é o meio, a empresa é o cenário e as pessoas são os

agentes dessa mudança". A empresa e todos que nela trabalham precisam estar preparados

para essa mudança quando for implantada na organização, pois não é só instalar equipalnentos

de última geração e softwares modernos, é preciso também um preparo através de treinamento

dos profissionais para que façam um uso adequado desses novos recursos, que auxiliarão em

um melhor desempenho de suas funções e atividades que executam para alcançar as metas e

objetivos estabelecidos.

Exercendo forte influência sobre a comunicação, a internet tem criado uma nova

forma de relação de negócios entre as elnpresas, criando novas modificações tanto no

ambiente pessoal quanto no empresarial. "A TI, portanto, pode alcançar papel de destaque nas

organizações, pois pode ser empregada para modificar o cotidiano dos negócios, facilitando as

operações diárias, reduzindo seus custos e atraindo novas atividades" (Martins e Ramos,

2002).

Paduan (200 i) confinna que "a internet e as tecnologia pu a a por ela continuam

a serem armas poderosíssimas na briga pela competiti idade'.

Uma organização moderna possui muito rec r o e n o a ão. Além dos

recursos de computação, existem di I o o n are. a o a li ati

que foram criados para facilitar a n tan

q anto proprietários,

te novos estão sendo

desenvolvidos. Os aplicativos po I

deles, em alguns casos, quando nã e à

tempo., uma organização não pode un

vulnerável e podendo até dar maiore c an e

.,

e o me. As firmas dependem

o por Uln curto período de

p ejuízos enonnes, a deixando

I •o----

a a eus concorrentes.

2 BALDWIN, C.Y. Debate: What is the future of banking? arvard Business Review, v. 68, n. 4, p. 144-161,
July/Aug.1991.
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APLICAÇÔE DA TECNOLOGIA DA I çÃO

Até meados da década de 80, o sistema de informação era utilizado pelo RH,

principalmente para processamento de transações básicas dentro do setor, como por exemplo,

controle de férias e gerenciamento de beneficios. Atua mente, com as mudanças ocorridas na

área da internet, através da migração para intranets e eb, o setor também teve aplicações

inseridas na área (Mitter, 2005).

Muitas aplicações de RH hoje em dia são distribuídas por um portal específico. Por

exemplo, inúmeras organizações usam seus portais na Web para anunciar aberturas de vagas e

realizar contratação e treinamento online passando a ser conhecido como e-RH (Recrutamento

eletrônico ou Recursos Humanos Virtual).

Jones (1998) define o e-RH como "um modelo de gestão de ecursos Humanos

baseado em tecnologia de informação altamente avançada, que conduza a gumas ou muitas

das funções de RH".

Algumas empresas possuem nos seus bancos de dado, ári candidatos viáveis

para ocupar uma determinada vaga, enquanto outras empresas enfre ta dificuldaàes para

encontrar as pessoas certas, pois não utilizam de todos os meios di poní eis na atualidade

para a divulgação, podendo a TI juntamente com o e-RH, di ponibilizar tanto as vagas

estabelecidas, quanto os currículos desses candidatos para algumas empresas e profissionais

que tem acesso a algum portal digital.

As pessoas não confiavam tanto em disponibilizar seus dados na internet, hoje, com

os avanços tecnológicos, aumentam a confiabilidade nesses dados que são armazenados na

web (através desses bancos de dados online), mais fácil para que a empresa possa ter acesso a

eles e ser utilizado cada vez mais, reduzindo o tempo de busca por um profissional para a

equipe. b'O e-RH era visto como um programa de ganho de eficiência, ITIaStenl sido cada vez

mais visto como uma fonte de vantagem competitiva" (Jones, 1998).

"O e-RH não envolve apenas tecnologia. Ele envolve uma tecnologia única lincada3

à estratégia, para conectar as pessoas e as pessoas ao negócio, com o objetivo de adaptar

ambos, as pe oas e o negócio, rapidamente às mudanças." Wyatt Watson 4(2002) apud

Costa(2002) . O e-RH envolve a conexão entre as pessoas e o negócio, seria de certa fo a..

um tipo de e tratégia para adaptar às mudanças.

3 A palavra lincada é de origem inglesa (link), seu significado é ligar.
4 WYATT, WATSON. eRH: Transforming the Role of Human Resources 2002.



As razões para anunciar na internet são as seguintes, segundo Shreyer &

( 1998):

~ ubstituem anúncios caros de jornal por anúncios digitais;

~ Alcançam um mercado de talentos nacional e uma sociedade em movimento;

~ Utilizam tecnologia que proporciona um amplo acesso ao mercado de trabalho;

~ Possibilitam maior precisão entre empresas e empregados quanto as suas

necessidades;

~ Estabelecem padrões para intermediação.

Uma característica favorável da internet é a facilidade que é proporcionada para

conectar-se a outro site na rede. Shreyer & McCarter (1998) 'brecomendam acrescentar-se

links, dentro do anúncio de emprego, que suportem o apelo da empresa aos candidatos. Isto

pode ser feito através da home page da empresa ou web site que estimulem a mudança e

integração da nova comunidade (escolas, mercado imobiliário, transportes)".

Podemos ver que, inúmeros fatores têm motivado as organizações a adotarem TI nos

negócios. Segundo Fink5 (1998) apud Lunardi (2010), b'OS principais fatores que influenciam

o comportamento das médias e pequenas empresas (MPE) no que diz respeito à adoção da TI

estão ligados ao ambiente, à organização, ao processo decisório e aos fatores

psicossociológicos dos empresários".

5 FINK, D. Guideline5 for the successful adoption of information technology in 5mall and medium en er rist=s.
International Journal of Information Management, Switzerland, v.18, n.4, p.243-253, Aug. 1998.



5. RECRUTAMENTO O LINE

Milhões de informações disponíveis na internet, referentes as vagas e formações de

candidatos, são encontradas em bancos de dados para o recrutamento onlineo As empresas não

deixam de utilizar esse recurso para tentar encontrar candidato apropriados na web, pois o

recrutamento online é capaz de captar um número maior de candidatos em uma área mais

abrangente, podendo significar melhores candidatos e custos mais baixos para as empresas.

Conforme Araújo e Ramos (2002), "os tempos estão mudando e a internet está se

revelando um importante canal de contato entre organizações e candidatos a vagas de

emprego. Segundo afirmam os autores: Sites de procura e oferta de emprego na internet estão

se multiplicando a cada dia".

Segundo dados pesquisados exclusivamente a pedido da Folha de São Paulo (19 Jun

2905), uma reportagem expõe o perfil que predomina nos sites de cadastramento gratuito de

currículos que são: jovens de 19 a 30 anos, com ensino médio completo ou superior em curso

e à procura de vagas que somam hoje 2,7 milhões de currículos. Foi relatado também que o

principal sucesso é a automação da triagelTI de currículos, que antes durava um mês, hoje.,

dura 15 dias no máximo e que antes havia a dificuldade em manipular a informação com o

currículo normal, agora o modelo inclui um currículo completo e muito mais simples em

manipular. Relata ainda que em sites gratuitos., quem paga pelo serviço são as empresas que

utilizam o sistema e acessam os softwares de gestão que permitem administrar o

recrutamento, além do que o sistema tradicional consome muito tempo, dinheiro e espa e

com esse serviço o custo de recrutamento e seleção diminui consideravelmente.

Assim, como a nova geração está cada vez mais conectada virtualmente

mundo, esses ite se tornam importantes lneios para divulgar e buscar vagas quan .
ti

preparados para a procura de emprego. De acordo com Thomas e Ra

recrutamento continuará a crescer em importância na Inedida em que um maior

"')

-
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população migre para o ambiente online e especialmente quando esta geração~ que cresce

com a internet, seja apta a entrar para o mercado de trabalho".

Por estarem cada ez mais em contato com as novas tecnologias, os jovens estão cada

vez mais cedo utirzando o meio virtual como fonte primária para tudo que tende a fazer,

inclusive na área profissional, ao procurar emprego utiliza meios virtuais para encontrar entre

as vagas disponíveis aquelas que e adeque a seu perfil, por isso, não basta apenas às

empresas divulgarem as vagas, precisam fazer isso de uma forma criativa para que atraia os

candidatos certos na hora certa. Para Cappelli (200 I), "o proces o do recrutamento online se

dá em três estágios~ que é o de atrair o candidato, o de selecioná-lo e o de fazer o contato

imediato. As empre as devem atrair os futuros emprega

benefícios oferecidos".

c propaganda, anúncios e

Com a utilização de softwares aplicativos é possí el een re ários currículos ou

várias vagas, se encontre o que se procura, através de e ,
e e , e encontrar uma

variedade de dados. Esse recurso pode estar disponí el tanto e

podendo ser utilizado a qualquer momento desde uma

candidatos para participar de um processoo Devido a e e

mais rápido e fácil à busca e seleção pelo que se p"'ocura.

"Para vencer alguns processos já ultrapas ado .

ite acros ou gratuitos,

a até a seleção de

., .~e em a.. se tomou

.eJam
plenamente utilizados e de maneira eficiente. A e

só para quem sabe usá-la direito" (Vieira, 200 .

.
gl- ia ra idez, mas

ão em muita

afinidade com as novas tecnologias e que não perte

especializar através de cur os ou treinamento a fim de utirz

pois o mercado hoje está todo ligado às novas tecno og·a

São exigências necessárias na hora de usufruir

ge ação. devem se

a enta a seu favor,

. a de e soa atualizadas.

ue a internet oferece,

principalmente para os anunciantes que aproveitanl es e r a o globalizado para contratar.

Conforlne a folha de São Paulo (2001) há um sis re rutamento online em que o

anunciante recebe os dados dos candidatos ordenado e r nking6
, acelerando o processo

de contratação. Geralmente, os currículos são o"gan"za r um software 'inteligente',

desenvolvido por especialistas em recursos humano.

perfil solicitado para a vaga pela empresa contratante.

o ão classificados conforme o

a unciantes têm acesso ao ranking

de candidatos por meio da própria internet, usando uma enha exclusiva de segurança. Com a

sequência de currículos ordenados segundo os requisi o pedidos, podem selecionar com mais

6 A palavra ranking é de origem inglesa, seu significado é classificação
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rapidez os profissionais u eon oearão para as entrevistas. Os currículos ficam armazenados

para uso exclusivo da empresa, mas podem ser constantemente atualizados pelos próprios

candidatos, permanecendo álidos. Uma das vantagens do sistema online, adotado por muitas

empresas que prestam este serv'ço, é conferir um ganho de produtividade aos departamentos

de recursos humanos das companhias.

Para Thomas e Ray (2000), "o e-recruitment7 não é uma técnica específica apenas,

esse processo inclui vários e diferentes tipos de ferramentas e recursos e variadas formas de

usá-los" .

Stivaletti (2000) "observa que foi a partir de 1998, que as empresas
brasileiras começaram a receber em seus sites, currículos enviados através da rede.
Havia uma grande freqüência de interessados em estágios e programas de trainees.
A eficiência do sistema devido à vantagem da redução do tempo entre o envio do
currículo e a contratação tem levado empresas ao preenchimento, também de cargos
médios, com currículos recebidos através da rede. O recrutamento online envolve
não apenas a comunicação de vagas através da internet intranet, mas também, todas
as ferramentas tecnológicas para realizar a triagem de currículos, manter um banco
de dados atualizado e eficiente na busca por características específicas, o feedback
online~ bem como modernas formas de avaliação".

Tentando reduzir o tempo de envio de currículo e também o cu to processo de

recrutamento e seleção, as organizações lançam mão de recursos e errame tas de I,

principalmente do uso da internet para divulgação de vagas e busca de ca didato e ainda

pode manter seu banco de dados atualizado. O que pode facilitar também para a di atos,

que possibilita estarem sempre renovando seu currículo. "As organ'zaçõe e tão a tando na

internet para recrutar talentos e reduzir os custos dos seus onero r e ro isao de

e acilitam a vidapessoas, ao mesmo tempo em que aumentam os horizonte

dos candidatos" (Bispo, 2003 .

Mas, para tornar o recr tamento um proce o 'i

essenciais, segundo Jones (1998 :

>- Comunicar vagas online inte net / intran t ~

. a g a características são-

~ Disponibilizar um formulário a a

~ Possuir um banco de dados para a

.e n I íeis cand idatos;

o recebidos;nar -

~ Possuir um sistema defeedbackonli1 .

~ Fazer uso de sites especializados em

~ Testes online, pelo menos no início a I, à ·á eliminando os candidatos que não

tem as habilidades ou competências bá i a , .arIas ao cargo.

7 A palavra e-recruitment é de origem inglesa, seu significado e recrutamento eletrônico ou online
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Apesar de a internet ser um facilitador é preciso ter um contato em tempo real através

da webcan1, por exemploJ realizando uma entrevista ou bate~papo, apenas para checar aigumas

informações ou analisar e confirmar o perfil preenchido pelo candidato.

O recrutamento online representa uma das mais atuais, úteis e dinâm icas aplicações da

TI na gestão das pessoas o As pessoas recorrem cada vez mais a internet para procurarem

novas oportunidades profissionaiso O foco é contratar e selecionar pessoas certas para o lugar

certo, minimizando o tempo de processo, utilizando assim, o serviço online. Ou seja, hoje em

dia, as empresas mais ágeis deixam para trás as mais lentas.

5.1. VANTAGENS DO RECRUTAMENTO ONLI E

Uma das mais importantes vantagens do recrutamento online é a rapidez com que se

processam os dados. O processo é feito de uma forma mais ágil por utilizar a internet,

ferramenta na qual a maioria das pessoas tem acesso, fazendo com que as empresas ganhem

produtividade.

"Uma das vantagens do sistema online, adotado por muitas empresas que prestam este

serviço, é conferir um ganho de produtividade aos departamentos de recursos humanos das

companhias" (Martins e Ramos, 2002). Ganhando produtividade, os profissionais de RH,

podem vir a trabalhar de maneira mais espontânea concentrando estratégias que venham a

gerir melhor as pessoas. ~

Januzzi (2004) considera os seguintes pontos positivos deste tipo de recrutamento:

~ Rapidez e baixo custo caracterizam o processo, comparando-se à mídia convencional,

o que se paga por um anúncio de emprego online é bastante inferior ao que se paga por um

anúncio de emprego publicado a imprensa.

)..r Este tipo de convocação ou de contato ultrapassa os limites geográficos, aumentando a

base de profissionais passíveis de serem contratados. Com isso, há maior possibilidade de se

contratar um profissional com maiores habilidades, ou que detenha qualidades importantes

para a empresa. Além disso, podem ocorrer situações onde o candidato irá trabalhar em

regiões diferentes daquelas onde está sendo feito o recrutalnento, ampliando a faixa de

seleção;

)..r i~ amplitude da área de recrutamento torna-se cada vez 111ais extensa e variada, com a

possibilidade de poder ter, ao seu dispor, um universo de candidatos consideravelmente maior

que aquele ao qual poderiam aceder através das metodologias tradicionais de captação;
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~ A procura é facilitada por listagen selecionadas por áreas de atuação;

~ Este serviço possibilita uma pesquisa mais alargada dos perfis pretendidos, pois

disponibilizam as empresas uma base de dados de candidatos que aí depositam os seus

currículos;

~ O fato de o recrutamento online estar disponível 24 horas, permite ao candidato aceder

ao anúncio a qualquer hora e em qualquer lugar com acesso à internet.

~ Consegue assim chegar a candidatos que de outra forma o jornal não conseguiria, com

uma forma mais rápida e com custos inferiores ao recrutamento tradicional;
,

~ E um procedimento mais seguro para os candidatos, porque as empresas neste meio de

recrutamento têm de se identificar dando ao candidato mais informação sobre a empresa para

onde está a concorrer;

~ O recrutamento via internet, igualmente, permite divulgar a empresa contratadora de

uma forma, mais criativa e apelativa porque, com o recurso das tecnologias web, é possível,

através de links para a sua home page ou através dos banners, chamar a atenção do candidato

e divulgar a sua imagem;

~ Possibilidade das organizações poderem atingir populações distintas daquelas que

atingem através dos meios tradicionais de recrutamento;

~ Facilidade para segmentar e selecionar os diversos candidatos de forma automática,

atribuindo características e requisitos específicos nas pesquisas que realizam.

Um dos fatores essenciais que qualquer organização busca conseguir é a redução dos
q q

custos., que pode vir a proporcionar a empresa que utiliza o recrutamento online. Silva (2001)

aponta as mesmas vantagens do e-RH destacando o fato de que os custos associados a este

tipo de processos baixam consideravelmente, uma vez que o que atualmente se paga por uln

anúncio de emprego online é bastante inferior ao que se paga por uln anúncio de elnprego

publicado na imprensa, ainda que apenas durante um dia, dependendo do tipo de publicação.

Outra informação presente na Folha de São Paulo (2001) ..que confirma a vantagem da

utilização do recrutamento online, é a rapidez para manipular o currículos hoje em dia e se

tem um modelo muito mais completo do que antes, e quem paga pelos serviços são as

empresas, que utilizam o sistema e acessam os software de gestão que permitem administrar

o recrutamento, e relata ainda que com esse serviço o custo de recrutamento e seleção diminui

con s idera ve1mente.
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5020 DESV ANT,AGENS DO RECRUTAMENTO O LINE

Tanto a empresa quanto o candidato precisam estar familiarizados com as ferramentas

da internet, necessitam de cursos e treinamentos para acompanharem a rapidez que o mercado

age~ para não ficarem para trás de outras empresas que já se adaptaram a essa tecnologia.

O candidato que não tem a facilidade com ferramentas da internet pode até mesmo

desistir de procurar ou se candidatar a vaga por não conseguir acessar o banco de dados. Silva

(2001) destaca: "Nem sempre os candidatos familiarizados com informática são os de

interesse da empresa ainda que as pessoas que se utilizam da internet estão errl grande fase de

ascensão em todo mundo".

Ainda de acordo com Silva (2001), objetividade almejada pode gerar contratações

inadequadas. A impessoalidade, ou seja, os contatos feitos pela rede ainda são pouco afetivos,

valor importante para a empresa, uma vez que é no contato mais estreito que se conhece o

funcionário e que se pode estabelecer um bom relacionamento. O recrutamento online pode

atrair candidatos que a empresa não deseja ou não selecionaria se fosse feito pessoalmente.

Em oposição à forma tradicional de recrutamento, uma problemática do recrutamento online

diz respeito à questão da falta do contato direto com o candidato, forma de tentar garantir a

confiabilidade no processo.

Silva (2001) destaca ainda, que os desperdícios financeiros podem ocorrer por conta

da baixa coordenação entre RH e setores produtivos, fazendo-se necessários maiores

investimentos em habilitação e treinamento devido a contratações virtuais, uma vez que o

contato pessoal ainda é a forma ideal de se aq uilatar potencial idades.

A empresa, mesmo que pequena, não pode prescindir de investimento em infornlática,

a fim de poder participar deste tipo de processo de recrutamento.
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6. METODOLOGIA DE PESQUISA

Foi elaborada uma entrevista para melhor analisar a ·mportância da utilização da

internet em duas empresas de diferentes portes. A esco ha eita· o· pa a que mostrasSelTI a

necessidade que as empresas tem em agilizar esse proce so e mo ,a-se que tanto em uma

multinacional quanto em uma pequena empresa é preci o fe amentas que acelerem o

processo de recrutamento e seleção (R&S).

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada a eo in e maneira:

Quanto a sua natureza~ trata-se de uma pesquisa descriti aI! pois de acordo com

Thomas; Nelson; Silverman, (2007), a pesquisa descriti a te po p emis a bu car a

resolução de problemas, melhorando as práticas por meio da ob e a ão" análise e de crições

objetivas, através de entrevistas para validação de conteúdo. tam ém atra 'és de pe uisa

bibliográfica, baseada em livros, jornais e revistas especializa a , aos quaO se busca o

dom ínio sobre determinado tema. (Vilela, 2012)

Quanto aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa e ploratória. Uma pesquisa

exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco con ecido, pouco explorado. Ao

final de uma pesquisa exploratória, você conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a

construir hipóteses. Como qualquer exploração, a pesquisa e ploratória depende da intuição

do explorador (neste caso, da intuição do pesquisador). Por e um tipo de pesquisa ITIuito

específica, quase sempre ela assulne a forma de um estudo de caso. (Santos, 2008).

Quanto aos seus métodos, trata-se de um estudo de caso, pois este tipo de pesquisa

reúne informações numerosas e detalhadas do objeto de estudo ou fenômeno. além da

verificação' in loco' 8. Neste trabalho, faz-se uso deste tipo de pesquisa com intuito de estudar

8 As palavras 'in loco' são de origem latina e significam no local
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e descrever as características9 suas propriedades ou relaçõe existentes do objeto de estudo

(Vilela, 2012).

Sendo assim~ o instrumento de coleta de dados que melhor se adapta a essa pesquisa

é a entrevista individual estruturada, a qual combina perguntas abertas e fechadas, onde o

informante tem a possibilidade de discorrer obre o tema proposto (e facilitador para obtenção

de respostas que esclarecem a utiliza ão da internet no recrutamento de pessoas online). O

pesquisador deve eguir um conj n o e questões previamente definidas9 mas ele o faz em um

contexto muito semelhante ao de uma conversa informaL (Boni; Quaresma, 2005). A coleta

de dados é feita mediante entre ista com as responsáveis pela área de recrutamento e seleção

das empresas.

E, o primeiro contato com as empresas foi através da internet, via e-mail (diretamente

com a responsável pelo R& da emp esa), contatos telefônicos e por fim, a entrevista pessoal

com cada uma delas.
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,7. ESTUDO DE CA O /

o trabalho de campo foi realizado em duas empresas de portes diferentes com o

objetivo de conhece os diferentes aspectos e influências da utilização da Tecnologia da

Informação no recrutamento e seleção dessas empresas. Quão representativo e importante

pode ser a utilização de avanços na tecnologia em empresas de diferentes portes?

A justificativa da escolha das duas empresas foi para ter conhecimento aos

procedimentos de R&S adotados por estas, nos dando dados para análise, e se deve pelos

fatos: da multinacional ter seu RH especializado, focado na atração, no desenvolvimento e na

retenção de talentos e possuir uma quantidade considerável de empregados contratados por

recrutamento online e, de uma empresa pequena, porque mostrará que o uso da internet nas

empresas de um modo geral é essencial.

7.1. EMPRESA DE PEQUE O PORTE

A empresa entrevistada foi a Savoir Tecnologia, localizada em Itajubá, sul de Minas

Gerais, é UITIaempresa especialista em desenvolvimento de sojllvare de alto desempenho para

portais, sites e sistemas com grandes volumes de dados, a empresa executa todas as etapas do

processo de desenvolvimento do sojhvare: análise, projeto, implementação, documentação,

testes e manutenção. Seus clientes são: C&A, Banco Real, IG, Honda, Troller, Brastemp,

Schincariol, Governo Federal, Volkswagen, entre outros. Seu desafio é desenvolver a melhor

solução para cada uma das necessidades dos seus clientes e seu centro de tecnologia, conta

com uma grande equipe de engenheiros, programadores, administradores de redes e

especialistas em banco de dados altamente treinados em desenvolvimento web.
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A internet foi escolhida para os projetos porque acreditam no poder da onipresença da

tecnologia, na interação colaborativa entre as pe soas e que as fronteiras e distâncias físicas

serão cada vez menos relevantes hoje em dOa0

A entrevista feita com a psicóloga nos deu uma visão mais ampla da ilnportância do

uso da tecnologia para a empresa. Esta se encontra no mercado há cinco anos e desde o início

já utiliza esse tipo de recrutamento. Os meios utilizados pela empresa para divulgação dos

processos seletivos são as redes ociais e o próprio site da empresa. Mas confirma que, seus

currículos são vindos principalmente das redes sociais, pois existe um número maior de

pessoas que possuem acesso ao link da empresa na rede, o que substitui os anúncios de
o •

Jornais.

A empresa nunca terceirizou o processo de recrutamento, por ser ainda de pequeno

porte e não ter tanta necessidade, já que, existe uma funcionária dentro da empresa que atua
,

nessa areae

São cinquenta currículos recebidos, aproximadamente, quando a vaga é divulgada.

Com exceção de um ou dois por semana caso não tenha vaga em aberto. Todos os currículos

(100%) são recebidos eletronicamente, pois são mais fáceis de arquivar. A empresa utiliza um

so.ftware de cadastro de currículos, onde o candidato disponibiliza o seu e com a vaga

disponível é filtrado o que melhor atende o perfil desejado pelo gerente. Outra declaração foi

que, por ser uma empresa de tecnologia, a psicóloga crê que as pessoas se intimidam ao

entregarem o currículo impresso, justamente pelo ramo tecnológico da empresa, gerando um
q ~

ponto positivo para tal.

Os ganhos são na otimização de tempo para organizar e selecionar os currículos,

uma vez que são armazenados e organizados eletronicamente, também, da necessidade de

poucas pessoas para organizá-los e fazer a seleção.

O processo de recrutamento é definido quando a vaga é divulgada, o candidato

disponibiliza seu currículo, é analisado o perfil; seleção; aplicação de testes psicológicos e

técnico; análise dos testes; entrevistas psicológicas e técnica. Se o candidato estiver dentro

dos quesitos pedidos pelo gerente, ele é contratado, caso contrário, volta para o banco de

dados ou dependendo do perfil já pode ser descartado. O tempo gasto nesse processo é de três

semanas.

As principais vantagens para utilização desse tipo de recrutamento são: minimizar o

telnpo do processo seletivo e abaixar custo do serviço, já que a própria empresa elabora seu

próprio site e possui facilidade para ambos (empresa e candidato). Por enquanto, a empresa se
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interessa em apenas pessoas da regiã05 não tendo influência o uso das redes sociais para o

acesso às pessoas distantes e sim para candidatos mais ap os na regiãoo

A empresa confia nas informações presentes nos currículos online, pois essas serão

confirmadas na entrevista, realizada diretamente com a p icóloga. Todos os testes são

aplicados pessoalmente para evitar o risco da informa ão ão coincidir com a citada no

currículoo

7.20 EMPRESA DE GRA D PORTE

Foi realizada também uma entrevista com uma empresa multinacional, do Sul de
,

Minas Gerais, ao qual não obtive autorização para divulgar eu nome. E uma empresa de

autopeças que produz chicote elétrico de carro. A entrevista foi realizada com a responsável

pelo recrutamento e seleção de pessoal e psicóloga contratada pela empresa.

No Brasil, a empresa completa 24 anos de mercado. Recebe currículos online desde o

começo da utilização de e-mailsnaempresa.mas~novagas.com. são três anos de contrato e

pretende renovar quando acabar o prazoo

Prinleiramente, seus processos de recrutamento são voltados para área interna, dando

oportunidades para pessoas que já estão adaptadas na empresa, a responsável manda um edital

para os engenheiros, que candidatam por e-mail (da Inesma). Caso surja uma vaga que não

tenha o perfil desejado internamente, o processo é aberto ao público, os candidatos se

inscrevem e de acordo com o que foram exigidos pelo gerente, os currículos são filtrados, no

banco de dados do site vagas (que erá citado mais adiante)o As vagas mais simples são

divulgadas por ela mesma, nas escolas e faculdades da região, pois já possuem certo contato e

preferem funcionários locais.
,

Na área de RH são apenas seis pessoas trabalhando atualmente. E bem enxuta essa

área justamente por ter esse suporte do vagas que auxi Iia con ideravelmente no processo de

seleção. Hoje já possuem, aproximadamente, 3000 funcionários.

Existe certo risco em confiar nos dados dos in critos online, mas na entrevista os

dados reais são revelados. No caso da ocorrência de uma falsa informação, o candidato é

orientado pela psicóloga que não é correto, o currículo continua no banco de dados, mas não é

acessado novamente, pois possui um mecanismo que .. com um clique o currículo já fica

marcado negativamente.



35

Devido ao fato de a empresa ser uma multinacional~ o processo se torna mais

burocrático~ onde o objetivo é encontrar as pessoas que melhor se adequam ao cargo

selecionadoo Por isso é necessária a utilização desse software, pois na busca pelo perfil ideal,

ocorre o aparecimento de centenas de currículos para serem e colhidos e no nível desejado

pela empresa.

o Vagas.con1 é um site líder em e-RH no Brasil, é rápido'l com boa qualidade e
,

econômico, seus clientes contam com mais um importante dife e c· a competitivo. E usado

por mais de 1700 empresas de todos os segmentos e portes para co tra ar !ais rápido, melhor

e mais barato. O vagas possui captação integrada de currículos e man ém um banco de dados

de candidatos exclusivo para a empresa. A empresa (vagas) uti iza seu ofh are ia internet,

com dados mantidos num ambiente seguro e exclusivo do cliente. A im, a empresa não

precisa comprar, instalar, atualizar e operar o software em seu próprio computadores, e o

prazo de implantação é imediato.

O depoimento dado pela psicóloga em relação ao site vagas: \o os auxilia muito no

recrutamento de profissionais altamente qualificados. Com ele ganhamos maior agilidade e

assertividade em nossas contratações. Ganhamos em agilidade e em controle, além do

altíssimo volunle de candidaturas, o que nos tem gerado um alto índice de candidatos
q ~

qualificados para nossas vagas. O sistema é fantástico e todo ganham: os candidatos, pois

não tem custo e podem mandar seus currículos a qualquer momento, e as elnpresas por

conduzirem de forma mais eficaz seus processos de R&S".

"Nossos processos ganharam muita agilidade por conta da facilidade de encontrar

candidatos. O vagas é a nossa principal ferramenta de trabalho. stamos muito satisfeitos com

os resultados obtidos"

No vagas, o candidato tem como opção colocar um raio de distância que pretende

trabalhar fora da sua cidade. Assim, de acordo com o perfil buscado pela empresa, o

candidato já é filtrado rapidamente. Existem testes online também., chalnado Disc, custam R$

180,00 por candidato, porém só é utilizado quando precisa de mais infornlações do candidato

e quando a vaga é de um alto cargo na empresa, não tendo necessidade de apl icar nos outros

candidatos para vagas comuns e também para não gerar custos altos.
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Utiliza o vagas para receber seus currículos~ com uma senha de segurança fornecida

para a sede~ acessando todos os currículos que foram mandados para empresa do mundo

inteiro, e clicando uma só vez consegue filtrar o candidatos, por cidade, idioma,

especializações, assim, tendo acesso direto aos candidaíos que a empresa precisa0

Mas ainda recebe poucos currículos em papel, aproximadamente 5%., porém a

responsável entra em contato para estarem mandando para o e-mail ou se cadastrar no site

(vagas), após receber, o papel é excluído, para não tumultuar o escritório e facilitar a busca

posteriormente em apenas um arquivo.

O contrato com o vagas é corporativo, todas as empresas do segmento possuem

acesso. O valor para utilização é anual e fixo, sem limites para utilização do site, então o valor

é divido por todas as sedes da empresa tornando o processo mais viável ainda

financeiramente~

Ao constar a abertura de uma vaga, no mínimo, 100 currículos são mandados para o
,

vagas o A responsável entra no site com sua chave de segurança e filtra os candidatos. E

necessária a utilização do vagas somente quando o cargo necessita de pessoas com mais

cursos, especializações e para altos cargos, ou seja, mais difícil de encontrar no mercado. E,

por e-mail normalmente recebe 30 a 40 currículos, por diao

A responsável diz ainda que com esse recurso é possível perceber que não se tem

custos elevados, não se perde tempo, espaço, as horas de trabalho talnbém são reduzidas e

necessidade de menos pessoas na área.

O tempo gasto para recrutar é de 15 dias aproximadamenteo Quando se precisa de

candidatos pelo vagas, a divulgação tem o prazo de 10 dias, após, filtram, marcam entrevista e

avaliam psicologicanlente. Porém, existem vagas que precisam de 30 dias para di ulgação,

para dar tempo de mais pessoas se candidatarem. O processo interno tem a duraçao de 10 dias

para a divulgação sendo em todas as empresas filiais. O candidato que cada tra no vagas tem

ótima oportunidade, pois todas as filiais (sedes) tem ace so ao cu 'cIo no anco de dados.
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80 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quem contrata, hoje em dia, pode ter um grande auxílio utilizando do recrutalnento
,

online, porque pode contar com uma grande base de dados de candidatos na internet E um

processo mais econômico e rápido, facilitando a aproximação entre candidatos e empresas,

culminando em um menor gasto com contratação de novos membros para a área, locação àe

novos espaços, entre outras vantagens.

Com o maior número de candidatos no lnercado a empresa se torna mais dependente

do recebimento de currículos online, para poder ser competitiva e devido a grande

concorrência deve buscar novos talentos de maneira Inais rápidao Por outro lado, as empresas

que não possuem contratação online precisam se reciclar, aprimorar, para não perder essa

acirrada competitividade.

Procurou-se evidenciar a importância da",internet como fator indispensável para o

processo de recrutamento e seleção de pessoas.

De acordo com a tabela abaixo e com o estudo, foi evidenciado que ambas as

empresas precisam de ferramentas e softwares e, pode-se verificar que os mecanismos de

R&S online são eficazes e possuem facilidade de acesso.
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Tabela Descritiva:

Características das empresas Pequeno Porte Grande Porte
Tempo no mercado 5 anos 24 anos
Quantidade de funcionários 17 3000
Quantidade de funcionários na área de R&S 1 1
Utiliza terceiros para recrutar Não Sim
Possui recrutamento interno Sim Sim
Possui recrutamento externo Sim Sim
Tempo aproximado de recrutamento 3 semanas 2 semanas
Possuem candidatos altamente qualificados Sim Sim
Alto volume de candidaturas Não Sim
Quantidade de currículos recebidos online 100% 95%
Substituem anúncios de jornais por digitais Sim Sim
Alcançam mercado de talentos nacional Sim Sim
Facilidade para ambos (empresa e candidato) Sim Sim
Necessidade de entrevista pessoal Sim Sim
Pretensão de continuar utilizando internet para contratação Sim Sim

Pode-se dizer então, que os recursos da internet facilitam o processo de R&S, mas não

substituem totalmente o recrutamento tradicional, pois as duas empresas evidenciaram a

importância da entrevista pessoal. A internet e seus recurso~ são vistos pelos profissionais que

os utilizam como uma ferramenta que facilitou o processo de R&S, e em relação aos

candidatos, estes preferem o recrutalnento online ao invés do método tradicional de ido a

maior aces ibilidade.

Entre todas as antagen e desvantagens vistas até aqui se e.. a ra é da

entrevistas., ter plena convicção de que os pontos positivos são maiore do ue o egati os

apresentados nestas.
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A EXO I - Que tio á·o o e o

As questõe e antada para entrevista foram as seguintes:

1.. Qual é o segmento de atividade da empresa?

2. Há quan o tempo atua nesse mercado?

30 Há quanto tempo a empresa utiliza o recrutamento online?

meios utilizados pela empresa para a divulgação dos processos seletivos?

) Jornais

) Revistas

) Site da empresa

) Site de parceiros

) Redes sociais

4e Quais o

a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

f. (

a (o·

) Pela própria empresa que realiza recrutamentos

) Outro. Qual: ----------------------
5. empresa realiza ou já realizou seu recrutamento através de algumas dessas empresas:

e não, pas e para questão 07.

a. ( ) \lagas.com

b. ( ) Cia de Talento

c. ( ) Man Power

d. ( ) Outro. Qual:

6. Como é cobrado por esse tipo de serviço?

a. ( ) Por processo seletivo

b. ( ) Pela quantidade de inscritos ou selecionados

c. ( ) Pelo número de etapas. Ex.: Divulgação, seleção inicial, testes online, etc.

d. ( ) Outros. Qual: _



43

7. Qual é o total aproximadamente, de currículos recebidos?

8. Qual o percentual de currículos recebidos eletronicamente?

a. ( ) 100%

bo ( ) 90%

c. ( ) 800/0

d. ( ) Outro. Qual:

90 A empresa prefere o recebimento de currículos online?

a. ( ) Sim. Porque: _

b. ( ) Não

10..Houve redução de custos por utilizar o recebilnento de currículos online?

ao ( ) Sim.

b. ( ) Não. Então, vá para a questão 12.

11..Qual foi o ganho por utilizar o recebimento de currículos online?

a. ( ) Horas de trabalho foram reduzidas.

b. ( ) ecessidade de menos pessoas na área.

12. Qual é o tempo total gasto no recrutamento?

130 O que a empresa espera ou vê como vantagem em utilizar a esse tipo de recrutamento?
,

Obs.: E possí el marcar mais de uma opção.

a. ( ) minimizar tempo do processo de seleção

b. ( ) bai '0 cu to do serviço

c. ( ) facilidade para ambos (empresa e candidato)

d. ( ) recrutar candidato de todo o mundo

e. ( ) outro. Qual: --------------------------------
14. Quais ão os passos do processo de recrutamento e seleção?

15. A empresa confia nas informações (formação. i ioma ..cursos) que os candidatos

inserem nUlna inscrição online? Como faz para ter certeza que não erraram ou não

foram enganadas? Existe algum risco nesse enti ').
16" Das perguntas elaboradas tem algo a mais que marcou e não foi citado aqui?


