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RESUMO 

 

 

As tecnologias da informação e comunicação passaram a fazer parte dos processos 

organizacionais nas últimas décadas, acompanhando o dinamismo do mercado, a necessidade 

de reduzir custos e de aumentar lucros. O recrutamento ganhou destaque neste cenário 

competitivo entre as organizações, passando a ser progressivamente conduzido na internet. 

Esta Dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa sobre o recrutamento 

online direcionado aos estudantes universitários. Trata-se de indivíduos que, geralmente, são 

integrantes da geração Y, e mais propensos a procurarem vagas no ambiente virtual. Com 

efeito, o objetivo central da pesquisa foi compreender como os estudantes se relacionam com 

as mídias e redes sociais online quando buscam vagas de estágios. Os objetivos específicos 

foram: (a) investigar como a forma e o conteúdo dos anúncios publicados nas mídias e redes 

sociais online os afetam para decidirem ou não se inscreverem nos processos seletivos para 

vagas de estágio; (b) compreender as razões que os levam a procurar vagas nesses as mídias e 

redes sociais; (c) examinar como eles se relacionam com tais meios. Realizou-se uma 

pesquisa qualitativa, por meio do estudo de casos múltiplos. A coleta de dados foi realizada a 

partir de entrevistas semi-estruturadas, individuais, via Skype e observações diretas em oito 

indivíduos. Os resultados evidenciaram a existência de cinco categorias principais: (1) 

Navegação: esclarece como os entrevistados fazem suas buscas por vagas na rede, assim 

como os motivos que os levaram a interrompê-las; (2) Forma e conteúdo dos anúncios: 

mostraram em que medida esses fatores influenciaram sua decisão de se inscreverem ou não 

em uma vaga; (3) CV online na (contra)mão da navegabilidade: revela que  o preenchimento 

do CV online foi percebido como um obstáculo à inscrição nas vagas; (4) Afastamentos 

(diversions): sinalizaram o deslocamento do foco dos sujeitos nas entrevistas, expressos nas 

distrações que os desviaram da busca de vagas para fazerem outras coisas; (5) Zona de 

conforto: aponta a preferência pelo recebimento de anúncios via e-mail e a centralização de 

suas atividades – sociais, pessoais, profissionais e de entretenimento – no Facebook, 

evidenciando a necessidade de os entrevistados permanecerem em um espaço familiar. 

Concluiu-se que o magnetismo do meio – das mídias e, principalmente, do Facebook – é 

maior do que o conteúdo divulgado, tornando secundária a busca por vagas de estágios. 

 

 

Palavras-chave: recrutamento online; mídias e redes sociais online; estágios universitários. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Information and communications technologies have become a part of the 

organizational processes in recent decades to follow the of the market dynamism, to reduce 

costs, and increase profits. The recruitment has gained importance in this competitive scenario 

among organizations, being progressively carried out on the internet. Therefore, this research 

focused on investigating the online recruiting of university students, generally a part of the 

Generation Y, more prone to seek jobs online and to become targeted for human resources 

professionals‟ actions on media and social networks. The main objective was to understand 

how students deal with media and online social networks when they search for internships 

positions. The specific objectives were: (a) to investigate how the format and content of the 

advertisements published on the media and online social networks affect student‟s decision to 

enroll or not in selection processes for internship positions; (b) to understand the reasons why 

they seek jobs on these medias; (c) to examine how individuals deal with these medias. A 

qualitative research was conducted applying the multiple case study method, through semi-

structured interviews and direct observations in eight individuals. Data collection was carried 

out through individual interviews via Skype. Results revealed five main categories: (1) 

Navigation: refers to how respondents search for openings on the web, as well as presents the 

reasons that led them to stop their quest; (2) The form and content of the ads: shows the extent 

to which these factors influenced their decision to enroll or not in an internship position; (3) 

Online CV playing against the navigability: the difficulty to fill them out was perceived as a 

barrier to apply in advertised internship positions; (4) Diversions: shed light as to how the 

focus of each subject shifted during their interviews, expressed in the distractions that led 

them to stray from their search for positions to do other things online; (5) Comfort zone: 

revealed a major preference for receiving job openings advertisements via e-mail, as well as 

to center all activities – social, personal, professional and entertainment – on Facebook, 

suggesting the need of the interviewees to remain in a familiar setting. In conclusion, the 

means magnetism, mainly the Facebook, is greater than its content, making secondary 

students‟ search for internship openings. 

 

 

Keywords: online recruiting; social media and online social network; internships. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados o problema de pesquisa, seus objetivos, a relevância 

que seus achados poderão trazer para as organizações e o meio acadêmico, além da 

delimitação do estudo. 

 

 

1.1. PROBLEMA 

 

 

Nas últimas décadas, os campos da Administração e, em especial da Gestão de 

Recursos Humanos, sofreram significativas transformações devido à introdução de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos processos realizados no interior das 

organizações. De fato, Carvalho, Nascimento e Serafim (2011) apontam que o início da Era 

da Informação possibilitou a aceleração desses processos, embora tenha excluído a aplicação 

de outros, considerados menos eficientes. 

No setor de Recursos Humanos (RH), o uso de tecnologias nos processos de 

recrutamento e seleção foi conveniente na medida em que as mudanças no mercado de 

trabalho passaram a exigir maior flexibilidade de seus empregados e empregadores, bem 

como maior presteza na realização dos processos “em tempo real” (GAULEJAC, 2007). Tal 

exigência ficou mais acirrada em razão da necessidade de as empresas preencherem suas 

vagas o mais rápido possível para manterem sua competitividade. Para tal, as empresas 

colocaram as TIC a serviço da gestão de pessoas (ARAÚJO; RAMOS, 2002). 

Nesse contexto, novas práticas surgiram visando à simplificação de tarefas, seja por 

meio da terceirização de atividades de apoio, bem como com a utilização de softwares e 

sistemas criados para acelerar a realização dessas atividades. Destaca-se a terceirização das 

atividades de recrutamento e seleção que passaram a ser conduzidas por consultorias 

especializadas, transformando as organizações em empresas-cliente. A inserção dessas 

organizações encarregadas desses processos permitiu que as empresas-cliente pudessem se 

concentrar nas competências centrais de seus negócios, tornando-as não apenas mais 

competitivas, como também reduzindo gastos com processos dispendiosos em tempo e cifras 

(GIOSA, 1999; REISDORFER, 2000; QUEIROZ, 2004). 

Porém, ainda mais significativo do que o surgimento das consultorias de RH neste 

panorama, que assumiram a condução das funções de recrutamento e seleção, foi o 

aparecimento desses processos online, principalmente nos últimos 20 anos. A “navegação” 
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cotidiana dos “internautas” no ambiente online parece ser uma via privilegiada de acesso 

quando decidem buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Com efeito, sintonizadas 

com o perfil desse público-alvo, muitas organizações, agentes de integração e consultorias 

especializadas anunciam a existência de vagas nesse ambiente virtual, de modo a se manterem 

competitivas, disputando potenciais candidatos (ARAÚJO; RAMOS, 2002). 

Interessante notar que o uso de ferramentas na internet, como os sites que anunciam 

vagas e que cadastram candidatos, também permitem que as empresa atinjam candidatos 

passivos, ou seja, aqueles que tomam conhecimento das vagas sem estarem efetivamente 

buscando por elas (ALMEIDA, 2004).  Ao mesmo tempo, as redes sociais ganharam espaço 

nos processos de RH ao se consolidarem como meio de comunicação entre candidatos e 

empresas (DUARTE NETO, 2011). De fato, Araújo e Ramos (2002) explicam que o 

recrutamento online parece ser favorecido pelo baixo custo de implantação, alta 

penetrabilidade, facilidade de participação e acesso dos candidatos, criação de banco de dados 

contendo os currículos cadastrados e a possibilidade de um tratamento estatístico e 

comparativo dos candidatos. 

No entanto, essa prática parece ser mais eficaz quando o foco dos processos é a 

atração de indivíduos da geração atual, ou melhor, aqueles que tendem a centralizar suas 

atividades e relacionamentos em torno do ambiente virtual, especialmente pela familiaridade 

que têm com ele. Esses indivíduos, da geração Y, experimentaram desde muito jovens as 

intensas transformações tecnológicas e de comunicação, além do surgimento da web 2.0 que 

permitiu aos usuários tornarem-se co-criadores de conteúdo e interação na rede (SMOLA; 

SUTTON, 2002; YU; MILLER, 2005; SPROULL; DUTTON; KIESLER, 2007; ALSOP, 

2008; TWENGE; CAMPBELL, 2008; TORRES, 2009). E é por esse motivo que Thomas e 

Ray (2000) afirmam que essa geração está mais suscetível a entrar no mercado de trabalho por 

meio da internet. Logo, existe um segmento de pessoas na faixa etária entre 18 e 30 anos de 

idade mais aptas a se tornarem candidatas às vagas de programas de estágio e trainees por 

meio do recrutamento online. 

Segundo Carvalho, Nascimento e Serafim (2011), os programas de estágio surgiram 

como resultado da competição no mercado de trabalho entre as empresas que, aproveitando a 

necessidade do estudante universitário de aprimorar seu currículo com experiências concretas 

no ambiente empresarial, os recrutam como “talentos” 
1
 com alto potencial. Ao longo do 

                                                 
1
 Decidiu-se por colocar o termo entre aspas para ressaltar que essa terminologia encontra-se impregnada de uma 

conotação valorativa, aspecto bastante difundido e assimilado no meio empresarial. Contudo, é preciso cautela 

para não se naturalizar esse predicado, tampouco seus objetivos e efeitos, sobretudo perante os indivíduos. 
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período de contrato, eles são treinados, desenvolvidos e moldados, segundo a cultura 

organizacional, para ocuparem cargos efetivos no futuro. Adicionalmente, os programas de 

estágio têm como objetivo contribuir para a formação dos estudantes desde o início de suas 

carreiras, formando-os enquanto mão-de-obra que irá, efetivamente, fazer parte da 

organização (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012). Diante da oportunidade de 

inserção no mercado de trabalho e da promessa de efetivação após o término do programa, os 

estudantes se inscrevem maciçamente nos processos seletivos para assegurarem uma vaga. 

Com efeito, enquanto que os candidatos se esforçam para corresponderem aos critérios 

de admissão, as empresas engendram técnicas inovadoras para localizar e “fisgar” tais 

“talentos”. Vale destacar que as organizações utilizam, cada vez mais, ferramentas de 

marketing e diferentes mídias para capturar a atenção desse público. No entanto, essas táticas 

vêm se tornando necessárias não apenas para atrair candidatos, mas para disputá-los com as 

empresas concorrentes. Há, ainda, outras modalidades de apelos nos meios de comunicação 

que competem pela atenção desse público, tornando a “caça” mais desafiadora, considerando 

que existe uma ampla gama de atrativos que, continuamente, despertam o interesse dos 

jovens, requerendo que as estratégias de divulgação sejam altamente atraentes (CAPPELLI, 

2001; FINNIGAN, 2013). 

Por conseguinte, as estratégias relacionadas à comunicação de marketing emergem 

nesse cenário como um elemento de singular relevância, fazendo do recrutamento uma etapa 

fundamental da vida organizacional. Não se trata apenas de explorar o uso de novas formas de 

recrutamento, tradicionalmente feitas por meio de anúncios. Na atualidade, elementos da 

comunicação de marketing participam dessa etapa em sintonia com as novas tecnologias, 

fazendo-se presente nas propagandas de sites especializados, nos vídeos institucionais 

disseminados nas redes sociais, nos e-mails informando a existência de novas vagas, enfim, 

buscando, incessantemente, formas de envolver um provável candidato. (NAKAYAMA; 

GARZIERA; BINOTTO, 2006; CAPPELLI, 2001; FINNIGAN, 2013). 

Considerando o destaque que as ferramentas de marketing adquiriram na fase do 

recrutamento, pergunta-se: como os estudantes de graduação se relacionam com as mídias e 

redes sociais online quando buscam vagas de estágio? 

 

 

 

                                                                                                                                                         
(continuação) Portanto, daqui em diante, embora a palavra talento venha a ser usada sem as aspas, respeitando a 

forma como os diversos autores fizeram uso dela, vale destacar que existe uma preocupação com o emprego 

usual desse termo, geralmente, de modo acrítico e naturalizado. 
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1.2 OBJETIVOS 

  

 

O objetivo central da pesquisa foi compreender como os estudantes de graduação se 

relacionam com as mídias e redes sociais online quando buscam vagas de estágios. 

Para tanto, foram delimitados objetivos específicos, a saber: (1) investigar como a 

forma e o conteúdo dos anúncios publicados nas mídias e redes sociais online afetam os 

graduandos para decidirem ou não se inscreverem nos processos seletivos para vagas de 

estágio; (2) compreender as razões que os levam a procurar vagas nesses meios; (3) examinar 

como os indivíduos se relacionam com esses meios. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O processo de globalização, caracterizado pela integração internacional nas áreas 

econômica, social, cultural e política nos séculos XX e XXI, foi intensificado com o avanço 

nas comunicações e com o uso da internet. Esta, por sua vez, promoveu mudanças em todos 

os níveis, incluindo, desde aquelas atinentes às relações comerciais, até as interpessoais. 

Impactado por um cenário que conferiu um redesenho do planeta, aproximando continentes e 

sociedades com o clicar de um dedo no mouse, os processos de recrutamento e seleção 

também foram significativamente alterados. Nesse compasso, houve um aumento substancial 

da oferta de programas de estágios oferecidos por empresas nacionais e multinacionais nas 

diversas mídias. Assim sendo, ampliou-se o acesso às vagas, majoritariamente anunciadas 

pelas redes sociais (GOMES, 2011), tornando-se a via privilegiada de divulgação, tanto para 

as empresas contratantes, quanto para os agentes de integração e consultorias especializadas 

que passaram a participar desses processos (ARAÚJO; RAMOS, 2002; ALMEIDA, 2004). 

Contudo, pouco se sabe sobre a forma como os estudantes de graduação (público-alvo 

das divulgações de vagas de estágio) interagem com as mídias e redes sociais para esse fim. 

De fato, trata-se de um assunto pouco discutido no meio acadêmico no Brasil, uma vez que a 

maior parte da bibliografia encontrada, até o momento, resultou de dissertações de mestrado 

produzidas em Portugal (GOMES, 2011; DUARTE NETO, 2011) e artigos publicados em 

periódicos científicos nos Estados Unidos (THOMAS; RAY, 2000; CAPPELLI, 2001; 

HANDLER; HUNT, 2003; FINNIGAN, 2013). As referências brasileiras que mencionaram o 

uso da internet nos processos de recrutamento encontram-se predominantemente incluídas em 

livros de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos (CARVALHO; 
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NASCIMENTO; SERAFIM, 2011; GIL, 2006; NAKAYAMA; GARZIERA; BINOTTO, 

2006). Apesar de algumas publicações brasileiras apresentarem correlações entre os processos 

de recrutamento e o marketing, as discussões parecem um tanto limitadas, ou seja, pode-se 

dizer que são mais comentários do que reflexões aprofundadas. Por outro lado, as publicações 

norte-americanas discorrem sob o viés técnico da aplicação do marketing como ferramenta de 

recrutamento. 

Por essa razão, acredita-se que esta pesquisa poderá ampliar o conhecimento nessa 

área, expandir as discussões e reflexões sobre a relação entre as práticas de recrutamento e o 

emprego das ferramentas de marketing na captação de recursos humanos online. Por 

conseguinte, espera-se contribuir para a produção de um conhecimento sobre o que vem 

ocorrendo quanto ao impacto das mídias sociais na vida dos estudantes de graduação que 

buscam vagas de estágios. Acredita-se que as organizações poderão se beneficiar com os 

resultados deste estudo tendo em vista que ele convida à reflexão sobre as práticas de 

recrutamento aplicadas atualmente aos candidatos a estágios, discutindo a construção das 

ofertas de estágios e os impactos do uso das tecnologias nesses processos. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Este estudo se ateve a compreender a forma com que os estudantes de graduação se 

relacionam com as mídias e redes sociais online quando buscam vagas de estágios. Quanto ao 

público investigado, ele centrou-se nos estudantes de graduação que foram entrevistados e 

observados enquanto navegaram livremente na rede em busca de vagas de estágio. 

Cabe ressaltar que no que se refere à questão da delimitação do estudo, a investigação 

proposta neste campo pretende servir de modelo explicativo, em pequena escala, e promover 

induções deste conjunto particular de resultados para um escopo mais amplo. Contudo, as 

induções e generalizações decorrentes terão em conta que os resultados apontarão para 

reflexões e conclusões sobre o grupo estudado. Deste modo, os achados poderão servir de 

ensinamentos para pesquisas futuras, realizadas com outros sujeitos em outros universos. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Quanto à estrutura do trabalho, os capítulos subsequentes serão organizados da 

seguinte maneira: o Capítulo 2 discute como os processos de recrutamento são conduzidos 
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pelas organizações, abordando desde as técnicas tradicionais até a forma como o recrutamento 

online é realizado atualmente; o Capítulo 3 trata das ferramentas de comunicação de 

marketing aplicadas ao recrutamento online, descrevendo as estratégias de propaganda, 

marketing direto (e-mail marketing) e o funcionamento das mídias e redes sociais online; o 

Capítulo 4 explica o perfil do público-alvo das divulgações de vagas de estágios, isto é, os 

indivíduos da geração Y que hoje são estudantes de graduação, incluindo a descrição de seus 

comportamentos e atitudes em relação ao uso das TIC como ferramentas para se inserirem no 

mercado de trabalho e como os estágios universitários estão organizados atualmente; o 

Capítulo 5 descreve o método escolhido para responder ao problema de pesquisa e seus 

referenciais teóricos, explicando como a pesquisa será desenvolvida; o Capítulo 6 expõe os 

resultados da pesquisa e sua discussão; e, por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações 

finais do estudo. 
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2 RECRUTAMENTO ONLINE 

 

 

Neste Capítulo serão apresentados alguns elementos que compõem os processos de 

recrutamento, desde aqueles que são empregados da forma tradicional, até o recrutamento 

online realizado por meio das mídias e redes sociais, foco desse estudo. 

A título de esclarecimento preliminar, vale ressaltar que a literatura que versa sobre o 

tema do recrutamento e os textos que serviram como referências para o presente estudo 

costumam abordar as práticas de RH de forma tecnicista. Em outras palavras, são textos que 

valorizam o ensino das técnicas aplicadas na execução dessas práticas, assemelhando-se à 

linguagem e forma presentes em manuais, ordenando a sequência de passos para a realização 

exitosa dos processos em prol de uma competente seleção de pessoal e sucesso da 

organização. A despeito da importância de conhecer as técnicas clássicas aplicadas em cada 

processo de RH, cabe frisar que o posicionamento da pesquisadora prioriza o questionamento 

da supremacia empreendida pelo olhar objetivo conferido aos processos, em particular aos de 

recrutamento e seleção. Mormente, objetiva-se dar relevo à subjetividade e às experiências 

dos atores envolvidos, no caso desta pesquisa, dar voz aos candidatos a estágios. Em geral, a 

bibliografia relativa ao tema do recrutamento contempla um ambiente laboral onde seria 

possível a mera aplicação de técnicas segundo as prescrições teóricas, excluindo o elemento 

humano, sua complexidade e imprevisibilidade. Na prática, não é possível seguir um roteiro 

linear, idealizando o cumprimento de etapas definidas e estanques. 

A despeito da forma como o recrutamento é realizado pelas organizações, tais como 

empresas, consultorias especializadas ou agentes de integração empresa-escola, cabe ressaltar 

que os modos de emprego desses processos são social e historicamente construídos, 

espelhando determinadas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Assim, a trajetória 

histórica do recrutamento enquanto prática organizacional é fruto das transformações que se 

operaram no universo da gestão de RH e da Administração. Interessante constatar que o termo 

“recrutamento” ainda parece guardar o espírito que serviu de motivação para a conscrição 

militar de outrora, geralmente sendo cumprido involuntariamente, por ordem. O ato de 

recrutar originou-se como estratégia para a formação dos exércitos nacionais permanentes, 

encarregados de assegurarem a existência dos Estados modernos (GILBERT, 2001). No 

fundo, tratava-se de uma forma de capturar indivíduos pouco comprometidos com a causa 

patriótica de defesa da pátria. De fato, o recrutamento militar acabou servindo de instrumento 

de controle social para a consolidação do Estado, uma estratégia de dominação de inclusão e 

de exclusão de indivíduos, segundo interesses políticos e econômicos. Inclusive, a capacidade 
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ou incapacidade de recrutar espelharia a dimensão da força da nação (KRAAY, 2002). Na 

atualidade, percebe-se que o recrutamento conserva o compromisso, não necessariamente com 

a pátria, mas com a instituição/empresa, sendo uma de suas falanges, visando garantir seus 

objetivos, atraindo novos “soldados” para “vestirem a camisa” da organização. 

Assim, a título de ilustração, nos anos anteriores a 1930 no Brasil, o recrutamento era 

realizado na mesa de colocação, local que funcionava como uma “agência de empregos” onde 

os interessados em obterem empregos tinham seus nomes anotados no Livro de Escrita de 

Pessoal para que pudessem aguardar uma posição de trabalho (TOSE, 1997). Alguns anos 

mais tarde, com a criação do Ministério do Trabalho, as tarefas de pessoal ganharam um 

caráter administrativo (MARRAS, 2002; MILKOVICH; BOUDREAU, 2010) e os processos 

de recrutamento passaram a ser realizados por meio de anúncios em jornais de grande 

circulação e, eventualmente, em chamadas nos rádios (ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

Posteriormente, a despeito da importância que os estudos desenvolvidos por Elton Mayo e por 

seus seguidores que passaram a considerar a influência de outras dimensões do 

comportamento humano no seu desempenho de trabalho dentro das organizações, instaurando 

um novo paradigma que levava em consideração a satisfação e as necessidades sociais e 

psicológicas dos indivíduos no processo de trabalho (LACOMBE, 2011), os processos de 

recrutamento permaneceram restritos aos anúncios em jornais, revistas e chamadas de rádio 

(ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

Adiante, no governo Kubistchek, com a implantação de empresas multinacionais no 

Brasil que estavam em estágio mais avançado no que tange à gestão de pessoas, foram 

incorporadas técnicas de administração de pessoal tais como a aplicação de testes psicológicos 

e entrevistas, elaboração de plano de carreiras e descrição de cargos (TOSE, 1997). Desde 

então, a gestão de RH tornou-se mais formal e organizada (FLEURY; FISCHER, 1992), 

inclusive demandando a participação de psicólogos para a condução dessas atividades 

(MALVEZZI, 1979). 

Ao final do século XX, iniciou-se um debate entre diversos estudiosos e profissionais 

sobre o emprego da terminologia recursos humanos. A visão que se tinha do trabalhador 

como um recurso/objeto, usualmente vinculada aos recursos materiais e financeiros, passou a 

ser questionada, propondo-se a substituição da expressão administração de recursos humanos 

por gestão de pessoas (GIL, 2006), até ser posteriormente nomeada de gestão estratégica de 

recursos humanos (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). Sobretudo, acreditava-se que a gestão 

de RH deveria se dirigir ao ambiente externo, atendendo às suas demandas e elaborando 

novas estratégias. Contudo, existe uma corrente contrária de autores que defendem que a 
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chamada “administração estratégica de RH” é tão funcionalista quanto a “administração 

tradicional de RH”. Em muitos casos, pode ser meramente uma mudança de nomenclatura que 

funciona como uma estratégia para que as organizações pós-modernas, burocráticas e 

tayloristas, que funcionam como "máquinas”, têm um novo perfil (CLEGG, 1990). Deste 

modo, o mundo pós-moderno, que exige flexibilidade para que os indivíduos e as 

organizações triunfem (ALCADIPANI; TONELLI, 2001), também requer flexibilidade na 

forma como irá denominar seus processos. Logo, é importante lembrar que nem sempre a 

mudança de uma terminologia representa, de fato, transformações no modus operandi do setor 

ou na função de RH, conforma ela é realizada no interior das organizações. 

Diversos autores ensinam que, a partir da década de 1980, houve profundas mudanças 

no mundo do trabalho que repercutiram nos modos de produção e na subjetividade dos 

trabalhadores, afetando as formas de ser e de agir no trabalho. O significativo 

desenvolvimento tecnológico observado desde então transformou as relações de trabalho e de 

produção, emergindo novos processos de trabalho. Inegavelmente, a estratégia de 

terceirização faz parte da lógica vigente de flexibilização, ou “especialização flexível”, do 

processo produtivo nas organizações (ANTUNES, 2005). Assim, a partir de 1985, esse 

fenômeno se intensificou no que se refere aos processos de RH, aumentando o número de 

empresas que optou por terceirizar funções tais como as de recrutamento, seleção, 

treinamento, desenvolvimento, administração de folha de pagamento e salários (TOSE, 1997; 

MILKOVICH; BOUDREAU, 2010; LACOMBE, 2011). Assim, os processos de 

recrutamento ficaram a cargo das empresas terceirizadas, tornando-se responsáveis pela 

escolha dos meios de convocação de candidatos: anúncios em jornais, revistas, chamadas em 

rádios, colocação de cartazes em sindicatos, associações de classe e universidades, entre 

outros (BOHLANDER; SNELL, 2009). 

 

 

2.1 ETAPAS QUE ANTECEDEM O RECRUTAMENTO 

 

  

Daqui em diante serão apresentadas as etapas que antecedem as tradicionais ações de 

recrutamento. Na verdade, tal como se espera de um processo, ele não é um fim em si mesmo, 

mas uma sequência de eventos que tem origem em outras atividades e que, de igual forma, 

resultam na execução de outras práticas. 

Conforme foi demonstrado, a trajetória da gestão de RH teve início na virada para o 

século XX, ocasião em que as práticas de administração de pessoal se caracterizavam pela 
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divisão do trabalho. Estas foram substituídas, posteriormente, pelos movimentos da 

administração científica, estudos de ergonomia, abordagem comportamental e empowerment, 

até chegar à atual valorização do trabalho flexível (MONTEIRO, 2010). 

Na fase atual, as teorias passaram a dar maior importância às pessoas nas organizações 

como fontes de vantagem competitiva, responsáveis por seu sucesso e sobrevivência. Por essa 

razão, tornou-se mandatório o alinhamento das práticas de RH à estratégia e aos objetivos 

organizacionais (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007), em especial, no que diz respeito ao 

planejamento das atividades de captação, contratação e manutenção de funcionários. 

A título de esclarecimento, define-se a atividade de recrutar como os esforços para 

localizar e atrair pessoas para ocupar as vagas disponíveis em uma determinada organização 

(CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2011). Como resultado, esses indivíduos 

tornam-se efetivamente candidatos dos processos seletivos podendo, ou não, ser convocados 

para as etapas subsequentes, a saber, dinâmicas de grupo, provas, entrevistas individuais e/ou 

coletivas, entre outras (BOHLANDER; SNELL, 2009). 

Para Guimarães e Arieira (2005), um processo de recrutamento eficiente é aquele em 

que pessoas com alto potencial e qualidade são contratadas; do contrário, seus efeitos podem 

ser catastróficos, comprometendo as demais atividades da organização (GIL, 2006). Em 

outras palavras, sua má condução pode desencadear uma sequência de prejuízos para as 

organizações como, por exemplo, a admissão de funcionários pouco qualificados para as suas 

funções, impactando negativamente o ambiente de trabalho, provocando conflitos que podem 

culminar em demissões. Com efeito, aumentam os índices de turnover (rotatividade) e os 

custos de recrutamento, pois deverá ser refeito para que os funcionários com perfil adequado 

pudessem ser contratados (GUIMARÃES; ARIEIRA, 2005). 

Por outro lado, há que se relativizar o que são “pessoas com alto potencial e 

qualidade”, uma vez que, muitas vezes, os perfis definidos pelas empresas são desenhados de 

forma tendenciosa, supervalorizando a necessidade de um candidato ter certas habilidades e 

competências, superior a real exigência para o cargo. Além disso, os requisitos solicitados 

podem até ser discriminatórios. Ao invés de selecionar candidatos com base nas suas 

habilidades e competências para o cumprimento de atividades atinentes ao cargo em pauta, 

observa-se que muitas organizações estabelecem parâmetros de escolha em função da classe 

social, raça, crenças, orientação sexual, gênero, idade, dentre outros. Vale ressaltar que esses 

critérios não são publicados oficialmente nos processos seletivos. 

Por essa razão, algumas medidas que assegurem a eficácia desse processo precisam ser 

tomadas. Por exemplo, espera-se que a empresa possua uma boa gestão de cargos e salários, 
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com dados atualizados e em sintonia com as tendências do mercado. Carvalho, Nascimento e 

Serafim (2011) afirmam que essa é uma das medidas capazes de assegurar o êxito do 

planejamento de captação de recursos humanos, bem como de outras atividades de RH, tais 

como seleção, treinamento e avaliação de desempenho. Para tanto, as unidades ou 

departamentos interessados em contratar novos funcionários enviam ao setor de RH um 

formulário de levantamento de necessidades de recursos humanos, informando o número de 

vagas oferecidas, o título do cargo, o nível de experiência requerido, bem como as 

responsabilidades, qualificações, habilidades e conhecimentos necessários para a execução 

das funções. Esse formulário também deve especificar o grau de urgência da solicitação e 

detalhar os aspectos financeiros e estruturais envolvidos no processo. A partir de então, o 

recrutador deve levar em conta as particularidades e a dinâmica do mercado de trabalho de 

cada profissão para planejar suas ações. Em última análise, nesse modelo, cada profissão teria 

um mercado de trabalho próprio, demandando critérios específicos para a execução do 

recrutamento. Com base nessas informações, elabora-se o perfil que a empresa deseja atrair, 

embasando-se nos requisitos que o candidato deverá demonstrar para exercer as funções de 

determinado cargo de uma organização. 

Quando essas etapas são planejadas com cautela e profissionalismo, pode-se esperar 

que o recrutamento seja bem sucedido. Os indicadores de êxito englobariam o alcance dos 

seguintes resultados: o percentual de candidatos em potencial atraídos para o preenchimento 

das vagas disponíveis; a rapidez com que a requisição de pessoal é atendida; a relação entre o 

número de candidatos potenciais atraídos por vaga anunciada; o custo operacional baixo em 

relação à qualidade e quantidade dos candidatos encaminhados; e o tempo de permanência do 

candidato no emprego, após a efetivação (CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2011). 

No entanto, nota-se que s autores que escrevem sobre os processos de recrutamento e 

seleção tendem a tratar da execução dessas tarefas como manuais prescritivos, prevendo, 

mensurando e normatizando todos os passos. Ao contrário, atividades que lidam diretamente 

co questões que envolvem o elemento humano devem contemplar suas “imprevisibilidades” e 

peculiaridades. Considerar a singularidade e a subjetividade do trabalhador no seio 

organizacional permite seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Cabe ressaltar que o processo de recrutamento pode ser realizado dentro e fora da 

empresa, dependendo do tipo de cargo disponível e das condições do mercado de trabalho. 

Bohlander e Snell (2009) esclarecem que a diferença fundamental entre o recrutamento 

interno e externo é que o primeiro visa à movimentação de quadros de pessoal dentro da 

própria organização seja por meio de transferências, de promoções ou em decorrência de 
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programas de desenvolvimento de RH e de planos de carreira funcional; já o recrutamento 

externo tem como objetivo buscar pessoas no mercado de trabalho. Para tal, seus esforços se 

concentram em localizar indivíduos em potencial, informá-los sobre as qualificações 

requeridas para determinado cargo e as oportunidades de carreira oferecidas pela empresa aos 

seus funcionários, para encorajá-los a se candidatar nas vagas em aberto (GIL, 2006). 

Por conseguinte, entende-se que os estágios universitários são uma forma de 

recrutamento externo, já que demandam a busca de alunos no mercado de trabalho. 

Adicionalmente, são cargos que se mantém permanentemente abertos para atender a uma 

demanda que se renova, considerando que a legislação vigente determina que a duração dos 

contratos de estágio não deve exceder o período de dois anos (BRASIL, 2008). 

 

 

2.2 DO RECRUTAMENTO TRADICIONAL AO RECRUTAMENTO ONLINE 

 

 

Tradicionalmente, no decorrer do século XX, a captação de candidatos era feita por 

meio de anúncios, publicados em jornais, boletins corporativos, pôsteres, ou até mesmo no 

rádio e na televisão, uma vez que eles alcançavam um grande número de possíveis candidatos 

(BOHLANDER; SNELL, 2009; CARVALHO; NASCIMENTO; SERAFIM, 2011). Contudo, 

muita coisa mudou com o advento da internet em todas as dimensões da existência dos 

indivíduos, seja em suas vidas profissionais ou particulares, (des)construindo antigos 

paradigmas de comunicação e de relacionamento. No âmbito empresarial, por exemplo, 

provocou mudanças profundas na relação empresa-cliente, aproximando esses atores e 

estabelecendo uma nova forma de relacionamento, antes restrito a pesquisas de satisfação e ao 

contato no momento da compra (CHURCHILL; PETER, 2000). As novas possibilidades que 

emergiram com essa tecnologia e seus desdobramentos evidenciaram que os antigos 

mecanismos de disseminação de informações estavam fadados ao declínio ou extinção. 

Assim, sobretudo diante da rapidez da circulação da informação proporcionada pelos avanços 

tecnológicos, a preparação dos antigos recursos informativos tornou-se lenta, exigindo maior 

criatividade, tanto no desenvolvimento de seu design, quanto no conteúdo da mensagem, 

especialmente para disputar com a agilidade e o dinamismo das imagens exibidas nas telas 

portáteis que cabem em qualquer bolsa ou bolso. 

Castells (2003) ressalta que a internet também permitiu a extensão da comunicação 

entre sujeitos, estabelecendo transformações nas diversas esferas das relações sociais, 

constituindo-se como traço característico da contemporaneidade que modelam e ditam 
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tendências de comportamento e organização social. Ademais, esses meios possibilitam a 

comunicação livre e horizontal entre indivíduos, permitindo que cada um encontre seu destino 

próprio dentro da rede. Como será desenvolvido no próximo capítulo, as redes sociais atuam 

como um espaço de troca entre indivíduos que se comunicam e interagem, viabilizando o 

compartilhamento de conteúdos com sujeitos com interesses semelhantes (BASTOS; 

SANTOS, 2007; GOMES, 2011). Esses meios de comunicação têm se revelado 

particularmente importantes pelo impacto e influência que passaram a exercer no dia a dia 

daqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho. 

Entretanto, nota-se que muitos indivíduos, arrastados pela dinâmica multissensorial da 

internet, tendem a não fazer escolhas autônomas e genuínas, sofrendo efeitos adversos, 

magnetizados pela ação insidiosa e subliminar das propagandas, determinando quais serão os 

“valores” que deverão ser “comprados”, ou melhor, incorporados por serem tidos como os 

“melhores”. Com efeito, os comportamentos e visões de mundo são modulados para se 

encaixarem segundo as tendências e modismos ditados, a serviço do consumismo. Este 

cenário remete ao que Bauman (2001) entende como um traço marcante da vida líquido-

moderna, onde tudo tende a ser impermanente: os objetos indispensáveis do agora se 

transformam em lixo adiante, pois têm um “prazo de validade” afixado. Trata-se da 

civilização da superfluidade, do refugo e da remoção. 

Por conseguinte, vale ter em conta que o universo da internet induz os usuários a 

tomarem decisões por impulso; ao invés de serem sujeitos da ação, transformam-se em 

“fantoches” das circunstâncias, mesmerizados por fórmulas propagandísticas. Tendo em vista 

que a dinâmica do mundo virtual afeta todos os tipos de usuários, indubitavelmente, não seria 

diferente no que se refere àqueles que podem se tornar candidatos. 

Logo, em se tratando do recrutamento online, é preciso reconhecer que esse recurso 

faz parte de um ambiente tecnológico que passa por transformações rápidas e contínuas, 

especialmente quando comparado com os demais. Como atestam Kotler e Keller (2006), as 

empresas que conseguem incorporar as constantes inovações nesta seara acabam tendo uma 

vantagem perante suas concorrentes, uma vez que o emprego dessas tecnologias facilita a 

execução de processos, melhorando a organização e o atendimento aos clientes. No entanto, 

Chaffey (2003) pondera que o impacto das tecnologias nas organizações pode variar 

dependendo das características intrínsecas ao negócio, incluindo os produtos ou serviços 

oferecidos e o mercado em que ela está inserida. 

Quando se pretende falar sobre o recrutamento online, torna-se imperativo discorrer 

sobre a relevância da informatização no setor de RH e seus respectivos efeitos. Destaca-se o 
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surgimento do e-RH – ou RH virtual – como um modelo de gestão pautado na utilização das 

tecnologias da informação para realizar determinadas funções de RH. Segundo Jones (1998), 

sua implantação derivou da necessidade de empregar modelos de gestão mais velozes 

voltados para o uso de tecnologias requeridas pelas organizações modernas, promovendo a 

intensificação dos processos de reengenharia. Deste modo, o setor de RH tornou-se menos 

orientado para as funções, dando lugar ao papel do consultor. Em outras palavras, as 

habilidades individuais dos profissionais de RH tornaram-se secundárias, ganhando 

proeminência as habilidades de gerenciamento da informação e conhecimento das 

tecnologias. Logo, observa-se que existe uma corrente teórica que simplifica as funções de 

RH. Ao se ater apenas à execução de tarefas administrativas atinentes aos trabalhadores, 

acaba restringindo o RH ao emprego de um conjunto de habilidades de TI. 

Neste contexto, vale ressaltar que, no setor de captação e seleção, a informatização 

provocou mudanças sensíveis, principalmente no que se refere aos meios de ofertar vagas no 

mercado de trabalho. Com efeito, surgiram os processos online que utilizam a internet como 

ferramenta de coleta de informações sobre os candidatos para facilitar as decisões de 

contratação (ALMEIDA, 2004). 

Handler e Hunt (2003a) explicam que os sistemas de recrutamento e seleção online são 

um misto de ferramentas de avaliação e de tecnologia da internet empregadas para facilitar a 

execução desses processos pelas organizações. Em geral, as funcionalidades mais utilizadas 

são: a captura de currículos; os agentes de recrutamento eletrônico que, por meio de palavras-

chave, buscam e avaliam currículos; softwares de avaliação de qualificações que fazem uma 

triagem preliminar de acordo com as qualificações requeridas; entrevistas estruturadas online; 

aplicação de testes de conhecimentos e habilidades; fichas que avaliam se o perfil do 

candidato está em sintonia com a cultura organizacional da empresa; testes de aptidão e de 

personalidade; testes de integridade; simulações que avaliam o desempenho do candidato 

diante de situações similares às vivenciadas na organização; e investigação social, para 

verificar referências, pesquisa criminal e outras informações não fornecidas pelo candidato. 

Esses são alguns exemplos de vantagens oferecidas por essa tecnologia. 

Araújo e Ramos (2002) esclarecem que o recrutamento online – também chamado de 

recrutamento virtual e de e-recrutamento – permitiu às empresas eliminar as tradicionais 

etapas dos processos seletivos, colocando a tecnologia da informação a serviço da gestão de 

pessoas. Duarte Neto (2011) reforça que esse foi o contexto propício para que as redes sociais 

ganhassem espaço nos processos de RH, firmando-se como meios privilegiados de 

comunicação entre candidatos e empresas. Por sua vez, as redes sociais online têm 
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consolidado progressivamente esta tendência por disseminarem a existência de vagas de 

forma mais rápida, convertendo-se em seu recurso mais essencial, a saber, tirando partido da 

interação constante dos usuários no universo virtual (ARAÚJO; RAMOS, 2002; 

GALANAKI, 2002). Logo, a modalidade do recrutamento online tem se tornado uma 

alternativa mandatória para as empresas, uma vez que a disseminação de vagas via internet 

permite atingir um número maior de indivíduos, potencializando as chances de “localizar” 

“talentos”, colocando em ação uma forma de “rastreamento” que extrapola a vocação do 

recrutamento tradicional. Em contrapartida, Peretti (2001) entende que, a despeito dos 

avanços, a evolução dos processos de recrutamento online tem ocorrido gradualmente, ou 

melhor, seu crescimento acompanha a percepção dos usuários de que a internet favorece a 

visibilidade do candidato diante das empresas. Inclusive, Borck (2000) e Caggiano (1999) 

acreditam que o recrutamento online não substituirá as práticas tradicionais. Todavia, 

observa-se que o uso de determinadas ferramentas na internet, tais como os sites que 

cadastram candidatos e que anunciam vagas, tem permitido a captação de candidatos passivos, 

ou seja, aqueles que tomam conhecimento da abertura de vagas por meio de alertas enviados 

por e-mail, que não estão buscando ativamente ou intencionalmente uma vaga. Logo, 

acredita-se que as práticas de recrutamento convencionais não consigam atingir estes 

segmentos que têm uma atitude mais passiva. 

Tendo em vista que muitos estudos apontam a internet como a ferramenta mais 

utilizada por aqueles que buscam uma vaga de emprego, sendo que as organizações e os 

candidatos a consideram o meio mais barato e efetivo de realizar e participar de processos de 

recrutamento (BOHLANDER; SNELL, 2009), cabe apresentar algumas informações 

encontradas nos próprios sites de oferta e procura de vagas, fruto da pesquisa bibliográfica 

realizada pela autora. 

De fato, Araújo e Ramos (2002) apontam o aumento exponencial desses sites 

afirmando que o uso desse recurso reduz os dispendiosos custos dos processos de 

recrutamento. Atualmente, o principal site destinado à oferta e procura de empregos é o 

Monster.com, presente no mercado desde 1994. Suas operações englobam mais de 40 países, 

sendo responsável pelo registro de 200 milhões de pessoas em sua rede mundial, dos quais 40 

mil currículos são inscritos diariamente, movimentando uma receita anual superior a 900 

milhões de dólares (MONSTER.COM, 2015). 

No Brasil, o líder do mercado de e-recrutamento é o VAGAS.com.br. Fundado em 

1999, tornou-se um dos maiores bancos de currículos do país, acumulando sete milhões de 

currículos cadastrados. Dados recentes informam que o site atende a mais de 2.300 empresas 
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em todo o Brasil, totalizando 81 milhões de currículos em seus bancos de dados. A visitação 

diária ao site chega a 200 mil pessoas, resultando em um volume de 120 milhões de 

pageviews por mês (VAGAS.COM.BR, 2015a). 

 Adicionalmente, o VAGAS.com.br encontra-se entre os 180 maiores sites do Brasil e 

entre os cinco mil maiores sites do mundo (ALEXA.COM, 2014). 

A inclusão desses dois sites, resultantes da exploração sobre o tema do recrutamento 

online para estagiários, justificou-se por alguns dados que eles mesmos fornecem sobre o 

perfil dos indivíduos inscritos. Por meio dessas informações consegue-se divisar o quanto eles 

alcançam o público jovem que pode se converter em candidato a vagas de estágios. A título de 

ilustração, no site VAGAS.com.br, o percentual de inscritos na faixa etária de 20 a 30 anos é 

de 59%, ou seja, o alto percentual sugere a importância desse veículo de divulgação para o 

objetivo em questão. Outro dado expressivo refere-se à escolaridade dos inscritos: 25,9% dos 

indivíduos cadastrados informaram que são alunos do ensino superior  

(VAGAS.COM.BR, 2015c). Inclusive, o site afirma ser responsável pelo gerenciamento dos 

principais programas de estágio do Brasil por meio de recursos tais como: campanhas de 

mídia, envio de e-mails personalizados aos candidatos, divulgação em canais do Twitter e na 

fan page do site no Facebook, entre outras (VAGAS.COM.BR, 2015e). 

 Na verdade, foi possível compreender a extensão de um site do tipo VAGAS.com.br 

que vai além de ser um mero meio de registro e disseminação de vagas. Uma pesquisa mais 

apurada revelou que, por detrás desse site, há uma ampla rede de captação integrada 

constituída por uma malha de recrutamento que atua em diferentes campos sem que o usuário 

se dê conta de que pertencem à mesma administração, disseminando-se nos seguintes 

segmentos: no link “Trabalhe Conosco”, na fan page do Facebook e no Twitter da empresa-

cliente; divulgação em comunidades de cunho acadêmico e em comunidades segmentadas 

(associações, sindicatos e entidades de classe); via parceiros de mídia, como os sites, portais e 

serviços de empresas parceiras que divulgam oportunidades como, por exemplo, a Folha.com, 

OLX; dentre outros (VAGAS.COM.BR, 2015d). 

Adicionalmente, é interessante notar que uma pesquisa realizada em 2003 apontou que 

94% das empresas da Fortune Global 500 já faziam uso do recrutamento online na época 

(BARBER, 2006). Adicionalmente, essa pesquisa revelou um aumento significativo na 

proporção de empresas que passaram a exigir que as inscrições em processos seletivos fossem 

realizadas em seus sites, passando de 27%, no ano 2000, para 77%, em 2005. Entre 2002 a 

2005, por exemplo, o percentual das empresas no Reino Unido que divulgavam vagas em seus 
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sites aumentou de 72% para 93%. Nos Estados Unidos, em 2002, 90% das grandes empresas 

já utilizavam o recrutamento via internet (DINEEN; ASH; NOE, 2002). 

De modo a esclarecer como funcionam os processos de recrutamento online, conforme 

Araújo e Ramos (2002) sinalizam, suas etapas fundamentais envolvem a comunicação das 

vagas por meio da internet, a triagem dos currículos recebidos, a atualização e manutenção do 

banco de dados e o feedback aos candidatos. Entretanto, de modo a que essas etapas possam 

ser mais bem compreendidas e detalhadas, Cappelli (2001) propõe a divisão do processo de 

recrutamento em três etapas: atração, seleção e contato com o candidato. A primeira etapa 

deve ser realizada por meio da propaganda e de anúncios, enfatizando os benefícios 

oferecidos pela empresa contratante. A segunda é feita por meio de aplicativos que comparam 

os candidatos de acordo com as necessidades da empresa. Assim, eles são ordenados para 

reduzir o contingente recrutado em grupos menores, acelerando a escolha daqueles que serão 

chamados para a seleção. Quanto à última etapa, este autor ressalta a importância do feeling 

do recrutador para identificar os bons candidatos e entrar em contato com eles rapidamente. A 

urgência desta etapa é constatada quando os recrutadores privilegiam suas buscas em sites de 

oferta de vagas, por exemplo, como ocorre no site VAGAS.com.br. Na prática, os 

recrutadores de diferentes empresas, consultorias de RH e agentes de integração pagam por 

este serviço para terem acesso às mesmas informações e aos mesmos candidatos inscritos no 

site. Assim, o recrutador que se mostrar mais ágil, estabelecendo contato com os candidatos 

de modo mais rápido e persuasivo, terá maiores chances de captá-los. No momento do 

contato, o profissional esclarece quais são os benefícios do cargo, tentando “vender” este 

“produto” a um possível “comprador”. Na prática, ele está realmente visando uma conquista 

em nome da empresa que ele representa, porém, objetivando, paralelamente, algum ganho 

pessoal, direto ou indireto, na forma de gratificações e/ou reconhecimento por ter cumprido a 

meta organizacional pelo preenchimento das vagas disponíveis. 

Como ocorre em qualquer processo, a realização do recrutamento online apresenta 

vantagens e desvantagens. As empresas se beneficiam com a realização do recrutamento 

online devido ao seu baixo custo, alta penetrabilidade, criação de banco de dados dos 

candidatos, e a possibilidade de um tratamento estatístico e comparativo entre eles (ARAÚJO; 

RAMOS, 2002). A título de ilustração, Dessler (2003) explica que recrutar na internet pode 

custar à organização cerca de 10 dólares pela divulgação de listas contendo inúmeras vagas, 

enquanto cada vaga anunciada em jornais pode custar de 50 a 100 dólares, chegando a atingir 

cifras mais altas quando realizada em outros meios de comunicação. 
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Quanto ao uso de softwares no recrutamento, ele reduz o tempo de processamento de 

informações e de mão-de-obra, permitindo aos profissionais de RH maior dedicação ao core 

business das atividades do setor, isto é, ao desenvolvimento de pessoas dentro da organização 

(NAKAYAMA; GARZIERA; BINOTTO, 2006). Embora os custos possam ser reduzidos 

com a substituição dos meios tradicionais de recrutamento pelas tecnologias virtuais, os 

gastos com os softwares e com a subcontratação de pessoal especializado para administrar os 

sites não devem ser subestimados (GARCÍA-MORENO 2001 apud NAKAYAMA; 

GARZIERA; BINOTTO, 2006). No que se refere aos benefícios para os candidatos, segundo 

Almeida (2004), eles são favorecidos pelo acesso a um número maior de oportunidades 

profissionais em território nacional e internacional, bem como a maiores informações sobre as 

empresas, além da certeza de que seus currículos serão recebidos. 

A despeito dos benefícios descritos, a implantação e realização dos processos de 

recrutamento online oferecem algumas desvantagens. Os sistemas implantados de forma 

ineficiente também geram dificuldades aos candidatos, podendo passar muito tempo 

inscrevendo-se em diferentes sites de empresas e de consultorias de RH (HANDLER; HUNT, 

2003a), até porque muitos sites solicitam o preenchimento de formulários fechados para 

compor currículos eletrônicos. Os campos de preenchimento são bastante específicos, não 

havendo locais para a inclusão de informações que poderiam ser relevantes para a 

organização. Em geral, existem itens a respeito dos quais o indivíduo é forçado a optar por 

uma das alternativas disponíveis relativas às suas preferências, situação profissional, valores, 

enfim, temas que deveriam permitir o posicionamento mais claro do candidato, ao invés de 

forçá-lo a se encaixar nas opções padronizadas oferecidas. Assim, o preenchimento de 

currículos por meio de formulários online normalmente induz o indivíduo a incluir 

informações que interessam à empresa, sem dar espaço para que o recrutador “conheça a 

pessoa” por detrás das respostas objetivas. 

Em geral, os sistemas de recrutamento online dispõem de uma ferramenta que permite 

ao recrutador fazer a triagem de currículos usando palavras-chave: ao digitar determinados 

termos no campo de busca, o recrutador filtra somente os currículos que correspondem aos 

requisitos atinentes ao perfil do cargo para o qual a vaga está sendo anunciada. Na prática, 

muitos profissionais se sentem satisfeitos com este recurso, pois ele facilita a tarefa de triar 

centenas ou milhares de currículos recebidos. No entanto, Handler e Hunt (2003b) afirmam 

que este tipo de triagem não é eficiente, visto que as informações contidas nestes currículos 

não são capazes de predizer como será sua performance na organização. Por esta razão, o 
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profissional deve aplicar técnicas complementares para localizar os indivíduos mais 

adequados para uma vaga. 

Outra desvantagem do recrutamento online é apontada por Rudich (2000) quando trata 

da impessoalidade da rede. Segundo este autor, os sites de recrutamento apresentam uma 

posição paradoxal: ao mesmo tempo em que funcionam como intermediários da relação, 

aproximando as organizações de seus potenciais candidatos, em contraste, podem afastá-los. 

De fato, a configuração das plataformas disponíveis nos sites para o cadastramento de 

currículos não dão margem para que o recrutador visualize outras dimensões da personalidade 

e da subjetividade dos indivíduos. Cabe ressaltar que a esperada aproximação entre a 

organização e os candidatos promovida pelas redes é um aspecto altamente questionável. 

Afinal, até que ponto o recrutador que lê o conteúdo de um cadastro de currículo online 

consegue se sentir realmente próximo (ou distante) daquele que o preencheu? Acredita-se que 

haja uma ilusão de proximidade. Com efeito, candidatos que possuem grande potencial podem 

ser descartados do processo seletivo, não sendo convocados para as etapas subsequentes da 

seleção (HANDLER; HUNT, 2003a). Inversamente, outros candidatos menos capazes podem 

ser selecionados. 

Adicionalmente, Sullivan (2003) assinala a falta de treinamento dos gerentes e 

recrutadores para utilizar os bancos de dados de currículos online, o que pode comprometer os 

resultados. Contudo, indaga-se se haveria a possibilidade de uma real capacitação para lidar 

com esta tarefa. Diante da demanda de currículos cadastrados que, no caso das empresas de 

grande porte pode chegar a 50 mil por mês, e da necessidade de tempo para lidar com outras 

etapas do processo seletivo, a tarefa de buscar os candidatos mais adequados torna-se 

altamente mecânica. Cada vez mais o recrutador/selecionador vive o desafio de ter que tomar 

decisões rápidas com base em informações superficiais. No cotidiano laboral, ele administra 

um volume crescente de currículos, aumentando a pressão para agir, em uma corrida contra o 

tempo, inviabilizando que eles sejam sequer lidos ou devidamente apreciados. Desta forma, a 

questão quantitativa (prazos e número de currículos) tende a comprometer a qualidade da 

avaliação do profissional sobre os currículos dos candidatos. Assim, entende-se que a 

utilização e gerenciamento sobre os bancos de dados de currículos online não sejam 

resolvidos pela capacitação ou treinamento. Enquanto o recrutamento online for realizado 

com o auxílio de plataformas segundo o desenho em vigor, mais superficial, sempre haverá 

um grande risco de o profissional fazer escolhas equivocadas, valorizando certos atributos em 

detrimento de outros. 
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A enxurrada de currículos enviados online constitui um aspecto negativo da realização 

do recrutamento online, contribuindo para a perda da agilidade e produtividade do 

profissional nos processos seletivos (BORCK, 2000; DESSLER, 2003). Consequentemente, 

ele vai perdendo a sensibilidade para julgar diante do cenário apressado em que se encontra 

mergulhado, podendo até se sentir impaciente para ler as linhas e as entrelinhas dos 

currículos, deixando de captar os candidatos mais interessantes. Igualmente, ele pode deixar 

de perceber o currículo de um candidato-problema, aceitando indivíduos com desvios de 

comportamento ou mesmo com problemas psicológicos mais graves. 

Por outro lado, não é incomum encontrar currículos de pessoas não-qualificadas dentre 

as centenas e milhares de currículos recebidos e armazenados em bancos de dados. De fato, 

mesmo sabendo que suas qualificações não estão de acordo com o cargo em questão, muitas 

pessoas “arriscam” o envio de seus dados na esperança de terem a “sorte” de serem 

“descobertos” pela empresa. Para tal, eles maquiam seus currículos, enfeitando as 

experiências ou qualificações de pouca relevância ou omitindo as informações que não são 

muito atraentes. Interessante constatar dados que foram visivelmente floreados nos currículos 

de neófitos candidatos a vagas de estágio, enaltecendo a participação em cursos, viagens e 

trabalhos acadêmicos, na tentativa de tornar mais atraente sua diminuta experiência 

profissional. Em se tratando de estagiários, seria razoável considerar que eles estão 

inaugurando suas vidas profissionais (e pessoais), sem experiência prévia. No entanto, a 

pressão os faz rechear seus currículos com informações superestimadas ou falseadas. Porém, o 

resultado desta ação pueril acaba se voltando contra os candidatos quando eles não 

conseguem comprovar as habilidades e predicados descritos. 

Outro problema atinente aos grandes recrutamentos online que envolvem inúmeros 

candidatos é que existem filtros que excluem, automaticamente, aqueles que não se 

enquadram nos quesitos estipulados. Logo, poucos são os currículos efetivamente lidos. 

Sullivan (2003) afirma que as chances de um currículo ser analisado, especialmente em se 

tratando de processos seletivos de grandes empresas, são ínfimas. Com efeito, há uma 

tendência de as empresas não darem sequer um retorno aos candidatos sobre sua situação no 

processo seletivo (HANDLER; HUNT, 2003a). Nesses casos, os candidatos podem se sentir 

ansiosos e frustrados pela ausência de respostas sobre seus currículos ou sobre sua 

participação no processo como um todo. Por conseguinte, a contratação de empresas 

especializadas para realizarem os processos seletivos tornou-se uma solução para as grandes 

organizações, terceirizando estas funções em razão da proporção que tais processos tomaram 

no mercado de trabalho (SULLIVAN, 2003). 
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Além das desvantagens já apresentadas, existe outra que se refere a uma prática que 

diverge da proposta anunciada no recrutamento, quando as empresas se propõem a fazer 

processos seletivos para vagas que, de fato, não existem ou que não estão disponíveis. Nesses 

casos, na maioria das vezes, os candidatos não são informados que seus currículos apenas 

alimentarão os bancos de dados da organização; inclusive, observa-se que eles tendem a ficar 

estagnados nas listagens de currículos, sem pretensões de dar um retorno, positivo ou 

negativo, apenas mantendo a esperança de serem convocados. Com efeito, Sullivan (2003) 

acredita que esta prática pode colocar em risco a credibilidade da empresa diante dos 

candidatos. Handler e Hunt (2003a) acrescentam que há organizações que reutilizam os dados 

dos candidatos para outros fins, distintos do recrutamento para uma vaga. Isto acontece, por 

exemplo, quando as empresas aproveitam seus dados pessoais para enviar e-mails com 

propagandas de seus produtos e/ou serviços, transformando-os, compulsoriamente, em 

“clientes”. 

Observa-se que os objetivos das estratégias de comunicação de marketing e dos 

processos de recrutamento estão progressivamente se mesclando, ou mesmo se confundindo, 

como se viu no caso da reutilização de dados de candidatos para outros fins. Muitas empresas 

priorizam a divulgação de seus produtos ou serviços, investindo maciçamente em estratégias 

de marketing para envolver os candidatos em potencial até conseguirem despertar, nesse 

público, o desejo de fazerem parte de sua organização. Esta experiência tem sido cada vez 

mais comum no caso das empresas que participam de feiras de estágios, divulgando suas 

vagas. Nessas ocasiões, aproveitam para expor seus produtos e serviços, além de distribuir 

“brindes” com a marca da empresa. Adicionalmente, criam sites voltados para a divulgação de 

vagas, onde adicionam vídeos que mostram vantagens de se trabalhar naquela empresa, 

expõem testemunhos de funcionários bem sucedidos que iniciaram suas carreiras como 

estagiários, dentre outras. Adiante, durante o processo de recrutamento e seleção, tais 

organizações estabelecem como critério de escolha do candidato a sua manifestação ostensiva 

de admiração pela empresa contratante, evidenciando seu conhecimento sobre seus produtos 

e/ou sua familiaridade com o uso de seus serviços. Portanto, cabe refletir se as estratégias 

empregadas no recrutamento de alunos de graduação estão sendo usadas mais a serviço da 

veiculação da imagem da organização/marca da empresa contratante ou se estão 

comprometidas com a divulgação das vagas aos candidatos. 

Pelo exposto, é possível concluir que a tarefa do recrutador da atualidade requer do 

profissional um perfil e predicados que se assemelham aos do profissional da área de 

marketing, a saber, rapidez, agilidade, criatividade e flexibilidade. Ambos precisam estar 



22 

 

alinhados às pressões empresariais, engajados na tarefa de capturar a atenção do público 

desejado e saber como “fisgá-lo”. Para tanto, Cappelli (2001) sinaliza que algumas empresas 

estão remodelando seus departamentos de RH assemelhando-se aos departamentos de 

marketing. DeCenzo e Robbins (2001) anteciparam esta tendência, pois, há mais de dez anos, 

afirmaram que o recrutamento online possibilitaria o aprimoramento das ferramentas de 

triagem de currículos online e exigiria dos recrutadores o desenvolvimento de competências 

específicas e complementares relacionadas à pesquisa, à elaboração de conteúdos e ao 

marketing na prática do recrutamento. De fato, constata-se uma interseção entre esses dois 

campos que, de alguma forma, se sobrepõem, especialmente quando se percebe que a tarefa 

do recrutamento tem se convertido em uma ação de marketing. 
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3 A INTERSEÇÃO ENTRE O RECRUTAMENTO E O MARKETING 

 

 

O objetivo deste capítulo é relacionar o uso das ferramentas de marketing com a 

modalidade de recrutamento online. Como foi dito anteriormente, nos últimos tempos, 

observou-se um movimento de reconhecimento, por parte das organizações, de que seus 

funcionários são o principal fator de vantagem competitiva em um mercado desafiador. Desta 

forma, encontrar e manter indivíduos de alto potencial tornou-se uma das prioridades das 

empresas. Esta tendência é confirmada pelo maior dinamismo existente no mercado de 

trabalho atualmente, devido ao aumento da frequência da troca ou busca por empregos, 

instigando a rivalidade em todos os segmentos e entre os próprios candidatos (FINNIGAN, 

2013; OSTROFSKY, 2013). Como consequência, Finnigan (2013) sugere a necessidade de 

uma mudança de postura no trabalho por parte dos recrutadores requerendo o domínio do uso 

das ferramentas de marketing. Muitas destas são empregadas para comunicar os atributos da 

empresa, direcionando-se ao público-alvo, transformando-os em candidatos para concorrerem 

a posições no seio organizacional ao longo do processo seletivo. 

Embora este capítulo trate das ferramentas de comunicação de marketing – 

propaganda, marketing direto, mídias e redes sociais – os conceitos utilizados serão adaptados 

para serem aplicados ao contexto do recrutamento. Assim, ao invés de referir-se ao público-

alvo como “clientes/consumidores”, conforme os livros de marketing propõem, daqui em 

diante a terminologia empregada será a de “candidatos/candidatos em potencial”. 

 

 

3.1 COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

 

 

A importância deste item diz respeito às principais estratégias de comunicação 

existentes no universo do marketing, com foco no recrutamento online. A função da 

comunicação de marketing é definida como a tarefa de: 

 

 
(...) informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente 

– sobre os produtos e marcas que comercializam. Num certo sentido, a 

comunicação de marketing representa a „voz‟ da marca e é o meio pelo qual 

ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com os consumidores 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 532). 
 

 

Assim, entende-se a comunicação de marketing como o conjunto de esforços de uma 

empresa para transmitir informações sobre seus produtos/serviços, marca ou ainda sobre ela 
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própria, ao público e à rede da qual ela faz parte. Trata-se do principal elo entre as empresas e 

o público (KOTLER; KELLER, 2006; NEVES, 2012). Para implementá-las é necessário 

tomar decisões de comunicação que incluem a identificação do público-alvo, a definição dos 

objetivos desejados para a comunicação – gerar conhecimento, lembrança da marca ou 

persuasão –, a escolha do composto de comunicação a ser utilizado, o orçamento das ações 

escolhidas, a determinação do retorno esperado do investimento, e a mensuração dos 

resultados das ações realizadas (NEVES, 2012). 

Enfim, após a elaboração da estratégia e dos objetivos, deve-se escolher um ou mais 

elementos do mix de comunicação de marketing para atingi-los. No caso da comunicação 

utilizada no recrutamento online de estagiários, destacam-se o uso da propaganda, do 

marketing direto (DOYLE, 2003), além das mídias e redes sociais. 

Entende-se que a função da comunicação de marketing aplicada ao recrutamento é a 

de informar os universitários sobre as vagas disponíveis para estágio, ao passo que visam 

persuadi-los a se inscrever nesses processos seletivos. De fato, a internet e as redes sociais 

funcionam como meios que possibilitam às empresas estabelecerem um diálogo com esses 

indivíduos, criando um relacionamento para despertar seu interesse em fazer parte da 

organização. As estratégias de comunicação de marketing devem contemplar não apenas a 

exposição clara dos objetivos das empresas. Sobretudo, elas precisam alavancar o desejo das 

pessoas a quererem fazer parte da empresa, estimulando-os a se inscreverem em seus 

processos seletivos. No caso, como esta dissertação buscou compreender como os estudantes 

de graduação se relacionam com as mídias e redes sociais online na busca por vagas de 

estágios, considera-se como o público-alvo das estratégias de comunicação os usuários da 

internet, de modo geral, e indivíduos que possuem perfil nas redes sociais. 

O uso da comunicação para atingir esses objetivos também contribui para a 

valorização da imagem da empresa contratante perante o mercado de trabalho. Por essa razão, 

o VAGAS.com.br oferece o serviço de employer branding que consiste em uma consultoria 

que oferece soluções personalizadas para ajudar seus clientes a investirem na criação de uma 

imagem de marca empregadora, visando atrair, contratar e reter “talentos”. Ao mesmo tempo 

em que se propõe a captar candidatos, este site promove o aumento da credibilidade das 

empresas contratantes usando ferramentas como, por exemplo: a criação, manutenção e 

divulgação de vagas e conteúdos no Facebook, LinkedIn, Orkut e Twitter; criação do link 

“Trabalhe Conosco” no site da empresa-cliente e do aplicativo “Nossas Vagas” na fan page da 

empresa no Facebook; avaliação dos candidatos em relação à qualidade do relacionamento da 

empresa nos processos seletivos, entre outros (VAGAS.COM.BR, 2015b). Phillips e Gully 
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(2012) confirmam que muitas empresas têm recorrido à estratégia de employer branding 

como uma forma de criar uma imagem favorável sobre si mesma, mostrando, aos candidatos 

desejados, que a organização em questão é um bom lugar para se trabalhar. 

 

 

3.1.1 Propaganda 

 

 

Neste item serão abordados elementos do composto de comunicação que se 

relacionam, especificamente, com os processos de recrutamento online de estagiários. Em 

geral, esses processos usam a propaganda para atrair candidatos, por meio da divulgação das 

vagas em anúncios impressos, eletrônicos, cartazes e folhetos (KOTLER, 2000; 

BOHLANDER; SNELL, 2009), com o principal objetivo de persuadir ou informar o público-

alvo por meio de mensagens que possam influenciar o seu comportamento (FILL, 1999). Na 

verdade, a propaganda possui características singulares que favorecem o recrutamento. O fato 

de sua apresentação ser pública, por meio da utilização da mídia de massa, confere 

legitimidade e assegura alta penetração à mensagem veiculada, permitindo atingir um grande 

número de consumidores (BOONEE; KURTZ, 1998), no estudo em pauta, candidatos em 

potencial. 

A despeito de existirem diversos tipos de propagandas (KOTLER; KELLER, 2006), 

algumas parecem estar mais relacionadas ao processo de recrutamento. As propagandas 

informativas visam conscientizar e gerar conhecimento nos indivíduos sobre uma 

empresa/marca, enfatizando suas características positivas. Já as propagandas persuasivas, 

buscam despertar simpatia, convicção e preferência na escolha pela empresa em que o 

indivíduo irá se inscrever para o processo seletivo. Tanto as propagandas informativas, quanto 

as persuasivas, se relacionam com a prática de employer branding (PHILLIPS; GULLY, 

2012), mencionada anteriormente, uma vez que o objetivo da ação dessa comunicação é criar 

uma associação positiva à organização contratante para que os indivíduos se inscrevam nas 

vagas disponíveis, tornando-se, efetivamente, candidatos do processo seletivo. Há, ainda, as 

propagandas de reforço, isto é, quando os anúncios mostram pessoas satisfeitas por terem 

feito a escolha “certa” por uma determinada empresa. Este último caso é particularmente 

comum nos anúncios que exibem funcionários de uma organização que começaram suas 

carreiras como estagiários dos próprios programas que estão sendo oferecidos. 

Ehrart e Ziegert (2005) constataram que a exposição repetida de objetos aos indivíduos 

leva ao aumento de avaliações e percepções positivas sobre os mesmos. Desta forma, quanto 
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mais um candidato está familiarizado com uma empresa, mais positiva será sua resposta às 

suas chamadas de recrutamento (GATEWOOD; GOWAN; LAUTENSCHLAGER, 1993) e 

maior será a taxa de atratividade para participar de seus processos seletivos (TURBAN et al., 

2001). Portanto, as empresas elaboram diferentes chamadas de recrutamento, em um esforço 

para consolidar a lembrança de seus atributos na mente dos candidatos em potencial, 

conduzindo-os à inscrição nos processos seletivos. 

 

 

3.1.2 Marketing Direto 

 

 

O marketing direto é um dos elementos do composto de comunicação de marketing 

que se utiliza do envio de e-mails personalizados diretamente aos potenciais candidatos. Desta 

forma, ele permite a divulgação de conteúdo atualizado, personalizado e interativo 

(CHAFFEY, 2003; KOTLER; KELLER, 2006). Para tal, ele se ancora nos avanços 

tecnológicos, favorecendo a captura e administração da informação que passou a ser 

armazenada em grandes bancos de dados. Nesses arquivos robustos, as informações sobre as 

pessoas são agrupadas por similaridades, permitindo um conhecimento ampliado e 

individualizado sobre os consumidores, usuários e clientes potenciais (BIRD, 2004). 

Atualmente, a criação de um banco de dados com os currículos e informações sobre os 

candidatos é fundamental para que as empresas possam acessar esses indivíduos, além de 

manterem os registros das etapas do processo. Por outro lado, trata-se de uma ferramenta que 

permite ao candidato atualizar seus dados online a qualquer momento. Nakayama, Garziera e 

Binotto (2006) destacam que os currículos dispostos em plataformas e formulários online 

melhoram o trabalho das empresas e facilitam a rotina dos profissionais. Isto porque, segundo 

os resultados de uma pesquisa realizada pelas autoras, o processo de contratação tradicional 

pode levar 35 dias, ao passo que, com o uso do banco de dados da internet ou correio 

eletrônico, o processo pode levar, em média, sete dias. 

Outra vantagem do processo de marketing direto refere-se à criação de um diálogo da 

empresa com o público, abrindo um canal para que as pessoas possam falar e ser ouvidas de 

forma contínua, dispensando o uso de intermediários. Assim sendo, o marketing de 

relacionamento continuado entre empresa e cliente vai sendo estabelecida (CHAFFEY, 2003; 

BIRD, 2004; KOTLER; KELLER, 2006). Este diálogo se estabelece e se desenvolve na 

medida em que os sites de recrutamento permitem que o candidato forneça um feedback de 
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sua experiência no processo seletivo, avaliando a qualidade do serviço prestado, além de 

auxiliar a tirar dúvidas sobre a empresa ou sobre o processo em si. 

Além disso, Chaffey (2003) explica que a seleção permite a customização das ações de 

marketing, onde o conteúdo da mensagem pode ser ajustado, bem como o do site em que ela 

será veiculada, dependendo do nicho, isto é, do segmento e da audiência que se quer atingir, 

facilitando o trabalho dos profissionais envolvidos. 

O marketing direto encontra-se estreitamente impulsionado pela tecnologia, seja por 

meio dos softwares de bancos de dados, da tecnologia da web ou da comunicação via e-mail. 

Tais itens fazem parte do marketing interativo, isto é, compõe uma das ferramentas de 

marketing direto disseminada pelo uso da internet voltada especificamente para as ações de 

marketing realizadas na rede.  De fato, a internet viabiliza o envio de conteúdo personalizado 

ao público na medida em que permite a contextualização de cada anúncio, além de oferecer às 

empresas e consumidores a chance de incrementar sua interação e individualização 

(KOTLER; KELLER, 2006). O site VAGAS.com.br, por exemplo, afirma que sua ferramenta 

de e-mail marketing atinge quatro milhões de usuários cadastrados que autorizaram o 

recebimento de campanhas via e-mail (VAGAS.COM.BR, 2015c). 

O uso da internet no marketing demanda a construção de sites atraentes. Rayport e 

Jaworski (2000) apontam a existência de sete elementos – 7Cs – que asseguram a eficácia de 

um site: contexto, conteúdo, comunidade, customização, comunicação, conexão e comércio, 

embora este último não se aplique ao recrutamento. Kotler e Keller (2006) sugerem que o “C” 

de “constantes mudanças” seja acrescido para estimular que o site receba novas visitas. No 

caso do recrutamento online é fundamental a construção de sites que chamem a atenção dos 

indivíduos persuadindo-os a se inscreverem nos processos seletivos. Ademais, a criação 

desses sites favorece o recrutamento online na medida em que eles oferecem conveniência de 

acesso permanente, visto que estão disponíveis durante todo o ano (24 horas por dia, sete dias 

por semana) e permitem a comunicação instantânea entre candidatos e empresas 

(NAKAYAMA; GARZIERA; BINOTTO, 2006). 

 

 

3.2 MÍDIAS E REDES SOCIAIS ONLINE 

 

 

A despeito de a internet ter surgido no final da década de 1960 (CASTELLS, 2010), 

foi a partir do advento da Web 2.0 que a relação do homem com as tecnologias de informação 

e comunicação sofreu mudanças expressivas. Essa nova interface inaugurou a possibilidade de 
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os usuários serem geradores do conteúdo divulgado na rede (SPROULL; DUTTON; 

KIESLER, 2007). Logo, os sites tornaram-se mais do que fontes de busca, mas meios para 

que os usuários pudessem interagir uns com os outros, compartilhando e trocando 

informações nas comunidades virtuais (TORRES, 2009; MOLINA, 2011). 

São notáveis as mudanças que decorreram com o advento da internet, desde o 

redesenho de mapas e redefinição de fronteiras geopolíticas, até a proliferação de novas 

culturas, tornando-se um fenômeno cultural graças à natureza multifacetada e multiplicadora 

das comunicações em rede. Nesse cenário, as comunidades online –  também chamadas de 

comunidades virtuais ou redes sociais online – expandiram-se, principalmente nas últimas 

décadas, abrangendo todas as dimensões da vida humana, desde o e-commerce, i-banking, até 

e-dating, sites de relacionamentos/namoro online (KOZINETS; BELK, 2006). 

Por definição, Castells (2003) entende que as redes são um conjunto de nós, isto é, 

atores – pessoas, instituições ou grupos – interconectados. Com efeito, a rede social substitui a 

linearidade das relações, uma vez que permite a conexão e interseção entre esses atores por 

meio de veículos tais como a internet e o telefone (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIARA, 2005). 

Recuero (2009) explica que ao estudar as interações sociais deve-se analisar como se dá a 

comunicação entre os atores em suas redes, isto é, as relações e o sentido existentes nas suas 

trocas de mensagens, mediadas, no ambiente virtual, por computadores, tablets, celulares, 

dentre outros. Pode-se dizer que, a partir deste espaço de interação entre indivíduos que 

expõem seus dados pessoais, fotos, textos, mensagens e vídeos surgem novos grupos e 

comunidades de interesse (TELLES, 2010). 

As redes sociais online constituem um novo paradigma que revela a necessidade de 

interconexão entre as pessoas em um ambiente sem limites, promovendo meios de 

comunicação, ação e reação entre indivíduos que podem ou não ter objetivos em comum 

(TELLES; OLIVEIRA, 2011). Adicionalmente, elas permitem aos indivíduos a construção de 

um perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado, a articulação de uma lista 

de outros usuários com quem eles compartilham uma conexão e visualização da lista de 

conexões feitas por outros participantes desse sistema (BOYD; ELLISON, 2008). 

Cabe neste momento distinguir as mídias sociais das redes sociais online, analisando o 

foco e a finalidade de determinado site. Para tal, Telles (2010) esclarece que enquanto o 

Facebook, o MySpace e o Orkut (desativado), por exemplo, são redes sociais virtuais, o 

Twitter (microblogging), sites de compartilhamento de vídeos, fotos e apresentações tais 

como o YouTube, Flickr e SlideShare, são mídias sociais. Em outras palavras, as redes sociais 

online estão primordialmente organizadas em torno de pessoas e as redes formadas por elas 
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(BOYD; ELLISON, 2008; FÉLIX, 2010). Já as mídias sociais estão associadas ao “meio”, 

cujo foco é o ambiente, o veículo onde as pessoas se conectam e se comunicam 

“individualmente”, gerando informações e não redes de relacionamento. 

Por conseguinte, o surgimento da internet alterou profundamente a relação entre os 

indivíduos e, em particular, afetando o ambiente organizacional. Ao favorecer o rompimento 

de limites, alargando as possibilidades de interconexão e de troca, as empresas aproveitaram 

para fazer uso dos meios em processos de recrutamento e seleção. Deste modo, novas 

tecnologias foram inseridas nesses processos, afetando as ações de comunicação externa, 

marketing, formação e gerenciamento da imagem organizacional, comunicação interna e 

corporativa, entre outros (SCHNEIDER; GARLET, 2010). Também foram afetadas as 

relações das empresas com seus fornecedores, bem como a gestão e operação de seus 

processos. Por essa razão, Castells (2003) aponta que, independente do tipo de negócio, 

dominar a internet como ferramenta de trabalho tornou-se um fator decisivo de 

competitividade e produtividade. Segundo este autor, a importância da internet nos dias atuais 

pode ser equiparada ao advento da eletricidade na Era Industrial devido à sua capacidade de 

levar a força da informação para todas as atividades humanas. 

As redes sociais são consideradas por Mangold e Faulds (2009) como um elemento 

híbrido do composto de marketing promocional, pois permite o contato direto entre 

consumidores e empresas. As empresas podem se beneficiar desta proximidade por meio da 

visibilidade que alcançam para suas marcas, da construção e do acompanhamento de dados 

que refletem a reputação da empresa junto aos usuários, de sua popularidade – medida por 

meio da checagem do número de acessos à página da empresa na rede –, e de seu poder de 

influência em relação aos usuários da rede social (RECUERO, 2009). Ehrart e Ziegert (2005) 

apontam que as informações sobre a empresa disponíveis na internet e em seu próprio website 

costumam refletir atributos organizacionais, tais como sua relação com funcionários, o quanto 

está voltada para a tecnologia, seu grau de envolvimento em questões sócio-ambientais, entre 

outros. Tendo em vista a questão do recrutamento, esses elementos influenciam a percepção 

dos candidatos em potencial sobre as empresas, podendo levá-los a se inscreverem em seus 

processos seletivos. 

De fato, o avanço da internet e o desenvolvimento das redes sociais online têm levado 

as organizações a empregarem essas tecnologias no recrutamento eletrônico. Conforme já foi 

discutido anteriormente, esta modalidade de recrutamento representa uma das mais atuais, 

úteis e dinâmicas aplicações das tecnologias de informação e comunicação no domínio da 
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gestão de pessoas (BARTRAM, 2000; ANDERSON, 2003). Destarte, a internet surgiu como 

um elemento-chave que afeta a maneira como o recrutamento é processado (JOOS, 2008). 

Uma prova que evidencia o quanto as empresas estão investindo nessa modalidade de 

recrutamento é a multiplicação de sites de procura e oferta de vagas (ARAÚJO; RAMOS, 

2002). Tendo em vista que esta dissertação trata do recrutamento online de estagiários, 

observa-se que no Brasil existem diversos sites – incluindo aqueles de consultorias de RH e 

agentes de integração – para este fim em funcionamento, tais como: VAGAS.com.br, 

Catho.com.br, Clave Consultoria, Instituto Capacitare, Cia de Talentos, Parceria RH, CIEE, 

Fundação Mudes, Estagiários.com, Cia de Estágios, entre outros. 

De acordo com dados da consultoria de recrutamento americana JCSI, as práticas de 

recrutamento estão passando por mudanças, uma vez que as empresas consideram ser mais 

produtivo encontrar candidatos de alta qualidade por meio de buscas online e networking das 

mídias sociais (MARKETING CHARTS, 2010). Com efeito, é preciso que os profissionais de 

RH desenvolvam novas habilidades para se comunicar com os candidatos em potencial nas 

comunidades online. 

A importância das redes e mídias sociais nesse contexto foi identificada em uma 

pesquisa realizada por Parenza et al. (2013) que apontou que normalmente os profissionais de 

RH verificam o perfil profissional de seus candidatos no LinkedIn para averiguar se as 

informações expostas correspondem àquelas que constam no currículo. Igualmente, Afonso 

(2009) explicita que muitas empresas utilizam-se das informações expostas pelos indivíduos 

nos seus perfis nas redes sociais para confrontar com os dados informados em seus currículos. 

Parenza et al. (2013) também constataram que os profissionais de RH acreditam que o 

Facebook, por exemplo, complementa as informações contidas nos currículos dos candidatos 

na medida em que fornece dados que podem compor o perfil comportamental do indivíduo. 

Esta visão já fora mencionada por Kluemper e Rosen (2009) ao afirmarem que muitas 

empresas fazem uso de informações sobre os candidatos colhidas nas redes sociais para 

identificar a personalidade dos mesmos. Uma pesquisa realizada por Hargraves (2008) aponta 

que uma em cada dez empresas de recrutamento utiliza as redes sociais para avaliar o perfil 

social dos candidatos. Consequentemente, muitas contratações vem ocorrendo com o suporte 

dos dados oriundos dos perfis dos candidatos, extraídos do Facebook. Inversamente, acredita-

se que o mesmo possa ocorrer no caso das dispensas de candidatos, justamente por serem 

cortadas em razão de conteúdos indesejáveis. 

O problema é que muitos recrutadores podem se deixar influenciar por algumas 

informações postadas pelos usuários nas redes sociais, tais como orientação sexual, religião e 
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demais preferências. Prasad (2008) e Gomes (2011) advertem que os usuários atentem às 

informações que divulgam na rede. Por outro lado, indaga-se em que medida a avaliação do 

perfil dos candidatos nas redes sociais invade a privacidade dos usuários, uma vez que elas 

não têm como propósito fundamental a criação e divulgação de perfis profissionais de seus 

usuários. Por outro lado, aos candidatos, que sabem que muitas empresas adotam essa 

abordagem de recrutar via redes sociais, devem ter consciência de que suas informações 

poderão servir para seleção a um cargo. Gomes (2011) alerta que as postagens devem evitar 

postar conteúdos que incluam críticas aos antigos empregadores/colaboradores/clientes, evitar 

divulgar fotos, vídeos, comentários e informações impróprias, entre outros. 

Sullivan (2011) confirma que as mídias sociais estão entre as três ferramentas de 

recrutamento mais poderosas, juntamente com pedidos de indicação dentro da empresa e as 

tecnologias móveis. Hang (2009) acrescenta que o recrutamento realizado nas redes sociais 

online é considerado uma ação estratégica das organizações, pois aumenta a interação e 

possibilita o compartilhamento de informações entre empresas e candidatos. O recrutamento 

via mídias sociais tornou-se parte integral dos processos de captação e contratação de pessoal 

nas organizações. Zappe (2011) afirma que 92% dos indivíduos que possuem perfil nas redes 

sociais, são usuários do Facebook, razão pela qual 47% das empresas norte-americanas 

investem nessa rede social para atrair seus usuários. Contudo, os estudos deste autor não 

identificaram uma categoria específica de mídia social utilizada pelas empresas, mas sim, que 

mais da metade das organizações norte-americanas fazem uso exclusiva ou parcialmente das 

redes sociais em seus programas de recrutamento. 

No Brasil, conforme foi visto no capítulo anterior, muitas empresas recorrem a sites, 

como o VAGAS.com.br, que divulga as oportunidades disponíveis, gerencia e realiza boa 

parte do processo seletivo (inscrição dos candidatos, triagem de currículos, testes online e 

preenchimento de fichas de informações específicas), além de criar hotsites e páginas no 

Facebook para divulgar as vagas, entre outros meios de interagir com os candidatos em 

potencial em ambiente online. 

Entretanto, existem iniciativas criadas pelos próprios usuários das redes sociais, a 

saber, quando eles mesmos tomam a iniciativa de compartilhar oportunidades de emprego e 

estágio. É muito comum encontrar comunidades e páginas no Facebook que divulgam vagas 

para grupos profissionais específicos como, por exemplo, “Vagas de Emprego”, “Vagas 

Urgente”, “Vagas em Hotelaria e Turismo”, “Vagas Educação Física”, “Vagas de estágio”, 

entre outras. Nesses casos, os próprios usuários, que não são profissionais de RH, se 

encarregam de anunciar as vagas na comunidade/página, servindo de networking entre seus 
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participantes. Cabe ressaltar que cada uma dessas comunidades chega a ter milhares de 

membros. O grupo “Vagas urgentes”, por exemplo, possui mais de 500 mil membros, 

enquanto os demais possuem pelo menos nove mil participantes. Ao entrar em alguns destes 

grupos, observa-se postagens diárias dos usuários, com anúncios de vagas ou até mesmo 

informações sobre o mercado de trabalho da área que o grupo pertence. 

O fato de as redes sociais conterem importantes dados sobre seus usuários, tais como 

características pessoais, demográficas, geográficas, preferências, entre outros, favorece a 

criação e disseminação de informações das empresas a essas pessoas (COMM, 2009). De fato, 

quando uma empresa cria sua página dentro de uma rede social, ela elege o seu público-alvo 

para que seus anúncios, promoções e conteúdos sejam enviados a eles (SHIH, 2009). Assim, o 

Facebook, por exemplo, possibilita à empresa a segmentação do universo para o qual suas 

campanhas de recrutamento irão se voltar (ROCHA et al., 2013). Logo, de forma rápida, 

estudantes universitários têm acesso às oportunidades de vagas de estágio disponíveis e os 

demais detalhes dos processos seletivos, caso as empresas contratantes selecionem esse perfil 

de usuário – delimitado pela faixa etária, grau de escolaridade – para divulgação das vagas. 

O mesmo acontece no Twitter que, embora não seja uma rede social, seus usuários 

podem “seguir” a página responsável pela divulgação de vagas e se candidatar mais 

rapidamente às oportunidades que surgem. O Twitter, por exemplo, é uma alternativa de 

simples manuseio e que atrai inúmeros adeptos, permitindo que seus usuários “sigam” 

incontáveis perfis (COMM, 2009). Por conseguinte, ele se destaca como uma ferramenta de 

recrutamento online. Há tweets – mensagens postadas com até 140 caracteres – veiculando 

anúncios concisos de vagas disponíveis nas empresas, disseminando rapidamente as 

informações. Entretanto, a limitação do conteúdo da mensagem obriga o usuário a buscar 

mais informações em outras fontes, seja no site da empresa contratante, no Facebook ou por 

e-mail. O fato de as redes sociais permitirem a transmissão de informações de maneira 

“epidêmica” faz com que o recrutamento seja em larga escala (ROCHA et al., 2013), 

privilegiando esta forma de convocação frente às demais. 

Porém, uma das desvantagens da realização do recrutamento nas mídias e redes sociais 

é a exclusão de candidatos que não possuem acesso à internet (PRASAD, 2009); outra se 

refere à segurança dos dados dos usuários na rede, pois há o risco destas informações serem 

roubadas e utilizadas para outros propósitos (ZEIDNER, 2007; GOMES, 2011). Na verdade, 

as vantagens da realização dos processos de recrutamento e seleção online podem resultar na 

perda de mercado das empresas e consultorias de recursos humanos que trabalham neste 

campo (PERETTI, 2007). Conforme aponta Gomes (2011), o dinamismo e facilidade de 
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contato entre empresas-candidatos em potencial são tão significativas no âmbito das redes 

sociais online que a tendência é de que as empresas realizem o recrutamento direta e 

exclusivamente nessas redes. 

Considerando a “complexidade” que a função de recrutar adquiriu nas últimas 

décadas, é fundamental que o recrutador aprenda novas habilidades e domine essa atividade, 

agindo cada vez mais como um especialista de marketing, sendo criativo e flexível em suas 

ações. Com efeito, conseguirá captar o mais rapidamente possível os candidatos mais 

adequados às vagas oferecidas (ARAÚJO; RAMOS, 2002). Entretanto, também é preciso que 

o recrutador conheça o perfil do candidato desejado, que não se esgota em uma mera lista de 

conhecimentos e habilidades técnicos e comportamentais; existem outros elementos que 

definem e segmentam o perfil do candidato em potencial para que as campanhas de 

recrutamento sejam eficazes. 

No próximo capítulo serão apresentados os aspectos que extrapolam os requisitos mais 

objetivos, porquanto existem elementos-chave que caracterizam uma parte predominante dos 

candidatos em potencial a estágios da atualidade, que faz parte da geração Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4 O PÚBLICO-ALVO: A GERAÇÃO Y 

 

 

Conforme foi apresentado, a função de recrutamento tem ultrapassado os domínios do 

RH, aproximando-se do marketing, devido à necessidade de os recrutadores aplicarem 

ferramentas de comunicação em suas rotinas de trabalho. Neste panorama, há que se 

desenvolver uma aprendizagem para capacitar esses profissionais para identificarem as 

melhores formas capturar seu público-alvo. Por conseguinte, cabe esclarecer qual vem a ser o 

público-alvo para os quais os esforços de recrutamento precisam ser direcionados. 

Para tanto, neste Capítulo, determinados conceitos de marketing serão apropriados e 

redirecionados, empregando-os em um contexto no qual os candidatos serão tomados como 

“consumidores dos processos seletivos”. Isto porque os esforços envidados no recrutamento 

se assemelham às ações realizadas para atrair novos consumidores à compra de produtos ou 

serviços. Tendo em vista que o foco deste trabalho é compreender o papel das mídias e redes 

sociais no recrutamento online de estagiários, os indivíduos que pertencem à geração Y serão 

considerados como o público-alvo, uma vez que sua faixa etária é compatível com a do perfil 

dos candidatos a vagas de estágio nas organizações atualmente. 

 

 

4.1 QUEM FAZ PARTE DA GERAÇÃO Y? 

 

 

A sociedade da informação inaugurou um paradigma em que as transformações 

tecnológicas passaram a afetar as relações sociais e econômicas, sobretudo com o advento de 

novas formas de comunicação (WERTHEIN, 2000; CASTELLS, 2010). Porém, as 

transformações ocorridas nas últimas décadas contribuíram para a emergência de uma geração 

que apresenta atitudes e comportamentos diferentes de seus antecessores, inclusive no que se 

refere ao universo do trabalho. 

Smola e Sutton (2002) explicam que uma geração é determinada pelo conjunto de 

pessoas nascidas em um mesmo período e que compartilham experiências e vivências 

históricas e sociais, resultando em comportamentos e atitudes similares. Desta maneira, o 

desenvolvimento da tecnologia de informação e comunicação, a expansão da internet e dos 

sites de relacionamento, bem como o aumento do uso de jogos de simulação, por exemplo, 

são apontados como marcos que definem as experiências vividas por indivíduos dessa geração 

(LOUGHLIN; BARLING, 2001; SMOLA; SUTTON, 2002; ALSOP, 2008). Inclusive, há 

autores que acreditam que as expectativas desses indivíduos, em comparação com os demais, 
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estão associadas à intensificação do uso de mídias e redes sociais, aos valores construídos 

sobre o significado do trabalho, ao aumento do número de casais com dupla carreira 

profissional, ao desejo por maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, entre outros 

fatores (CENNAMO; GARDNER, 2008; TWENGE; CAMPBELL, 2008). 

A geração Y é, por definição, composta por indivíduos nascidos entre 1980 e 2001, 

período de intensificação das transformações tecnológicas e de comunicação citadas 

anteriormente (SMOLA; SUTTON, 2002; YU; MILLER, 2005; ALSOP, 2008; TWENGE; 

CAMPBELL, 2008). Sobretudo, trata-se de indivíduos que vivenciaram o advento da web 2.0, 

em que os usuários tornaram-se parte do processo de criação de conteúdo e interação na rede 

(SPROULL; DUTTON; KIESLER, 2007; TORRES, 2009; MOLINA, 2011). 

Há divergências quanto à terminologia empregada – chamada de Geração Me, 

Geração Net, Geração Next, Geração Rede, Geração PontoCom, Yrs e Millennials – e ao 

período em que os indivíduos que compõem essa geração nasceram (SMOLA; SUTTON, 

2002; YU; MILLER, 2005; ALSOP, 2008; TWENGE; CAMPBELL, 2008; TAPSCOTT, 

2009). No entanto, optou-se por usar as nomenclaturas geração Y e Yrs e considerar que, no 

momento, esses indivíduos encontram-se na faixa etária entre 13 e 34 anos. 

Vale ressaltar que a presente autora reconhece a existência de um movimento de 

estabelecer contornos a uma pretensa “geração Y”, como se fosse possível determinar que 

certos aspectos fizessem parte de um grupo geracional. É inegável que este recorte, 

amplamente denominado de “geração Y”, generalize de forma evidente posturas e predicados 

que derivam de fatores complexos e multivariados, não sendo possível banalizá-los ou 

simplificá-los; cada um deles pode e deve ser problematizado e examinado. 

Com base nessa definição, Cavazotte, Lemos e Viana (2012) apontam os Yrs como o 

segmento mais jovem no mercado de trabalho atualmente e que, em alguns anos, 

corresponderá à maior parcela da força de trabalho ativa. Esse fato é importante, pois os 

estágios universitários correspondem aos primeiros passos para a inserção desses indivíduos 

no mercado de trabalho. Com efeito, um olhar aprofundado sobre as características peculiares 

a essa geração em relação ao trabalho é fundamental para compreender as estratégias de 

recrutamento empreendidas para atrair candidatos por meio das mídias e redes sociais. 

A título de ilustração, é preciso diferenciar os Yrs de seus antecessores, em especial no 

que se refere aos seus valores e comportamentos em relação ao trabalho. A geração Baby 

Boomers – ou somente Boomers – compõe os indivíduos nascidos entre 1940 e o início da 

década de 1960 (SMOLA; SUTTON, 2002; ALSOP, 2008). Trata-se de pessoas que tendem a 

valorizar a segurança e estabilidade, sendo, portanto, mais leais e apegados às empresas onde 
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trabalham. Com efeito, os Boomers são mais diligentes, dedicados ao trabalho e tradicionais, 

inclusive em relação à figura da autoridade, comportamento responsável pelo estigma de que 

são pessoas que têm dificuldade de equilibrar suas vidas pessoais e profissionais. Ao longo da 

carreira, buscam a aquisição de poder e status, além de esperarem por recompensas 

extrínsecas em troca de seu comportamento (SMOLA; SUTTON, 2002; CENNAMO; 

GARDNER, 2008; WONG et al., 2008). Já a geração X ou Xrs é composta pelos indivíduos 

nascidos desde meados da década de 1960 até o final de 1970 (SMOLA; SUTTON, 2002; 

ALSOP, 2008). Diversos autores os descrevem como sujeitos mais interessados e atentos aos 

ganhos de oportunidade, podendo ser mais cínicos, individualistas, mais preocupados com 

seus objetivos pessoais e menos leais às empresas em que trabalham. Logo, estão mais 

inclinados a trocarem de emprego em busca de desafios e de melhores recompensas. 

Adicionalmente, tendem a ser menos suscetíveis à autoridade formal, apesar de serem mais 

dependentes de feedback. Ao contrário de seus antecessores, procuram o equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional (SMOLA; SUTTON, 2002; CENNAMO; GARDNER, 2008; 

WONG et al., 2008). 

A despeito do modismo criado em torno do tema de gerações, seja nas discussões 

sobre mercado de trabalho, seja em fóruns sobre comportamento do consumidor, Macky, 

Gardner e Forsyth (2008) questionam se as diferenças atribuídas às gerações eram reais ou se 

apenas refletiam as fases do ciclo de vida em que essas pessoas se encontram, em termos de 

amadurecimento pessoal ou até mesmo de desenvolvimento em suas carreiras. Entretanto, um 

estudo sobre a personalidade e o comportamento de universitários americanos, em que 1,4 

milhões de inventários preenchidos entre 1930 até os dias atuais foram pesquisados, verificou 

que os indivíduos da geração Y apresentam características singulares em comparação com as 

gerações anteriores, tais como maiores níveis de auto-estima, narcisismo, ansiedade e 

depressão (TWENGE; CAMPBELL, 2008). Desta forma, segundo a literatura pesquisada, 

parece que a questão da geração não está atrelada à fase do ciclo de vida de uma pessoa, mas 

que existem outros fatores que influenciam a separação desses indivíduos em grupos distintos. 

 

 

4.2 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO 

 

 

A segmentação do mercado consumidor é uma estratégia de marketing utilizada para 

agrupar pessoas que têm necessidades e desejos semelhantes de modo a determinar o público-

alvo de um produto/serviço. Para tanto, é necessário observar um conjunto de variáveis 
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geográficas, demográficas e psicográficas dos indivíduos para os quais se deseja direcionar 

esforços de comunicação de marketing para um produto/serviço, ou ainda, identificar os 

segmentos do mercado por meio da observação de fatores comportamentais (KOTLER; 

KELLER, 2006). No que se refere a esses aspectos comportamentais, Solomon (2002), 

Schiffman e Kanuk (2000) sugerem que os profissionais de marketing planejem ações 

eficazes de comunicação para cada segmento visando identificar os fatores sociais, culturais, 

pessoais e psicológicos que influenciam o comportamento do consumidor. 

Os conceitos que analisam e determinam o comportamento do consumidor serão 

aplicados neste trabalho, em especial ao abordar o tema atinente à questão dos indivíduos da 

geração Y. Na atualidade, muitos deles são alunos de cursos de graduação, podendo ser 

considerados como consumidores de vagas de estágio. Assim, a seguir serão elencados os 

fatores de segmentação que atendem ao perfil em pauta. 

 

 

4.2.1 Segmentação demográfica 

 

 

No intuito de compreender quem são os indivíduos que se transformam em 

“consumidores” de vagas de estágio, destaca-se a análise de alguns aspectos demográficos 

que definem o seu perfil, dentre eles a idade, fase da vida e geração (EVANS, 2003; 

KOTLER; KELLER, 2006). Cabe ressaltar que há uma correspondência dos fatores de 

segmentação demográfica com os pessoais da segmentação comportamental (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000; EVANS, 2003; KOTLER; KELLER, 2006). Além destes, pode-se 

acrescentar o grau de instrução e a ocupação dos indivíduos (CHURCHILL; PETER, 2000), 

fundamentais tendo em vista a necessidade de o candidato estar matriculado em um curso de 

graduação para ser admitido em uma vaga de estágio. 

Compreender como a idade e a fase de vida das pessoas influenciam o comportamento 

do consumidor é importante, uma vez que seus desejos e necessidades tendem a mudar com o 

passar do tempo. Inclusive, identificar a fase da vida em que os consumidores-alvo se 

encontram é uma oportunidade para as empresas criarem produtos/serviços que atendam às 

necessidades das pessoas, ajudando-as a lidarem com as preocupações que cercam esses 

momentos de vida (KOTLER; KELLER, 2006). Assim, em se tratando de estágios, a tarefa 

das empresas se direciona para capturar e reter os candidatos em potencial oferecendo 

atrativos e benefícios – na forma de remuneração, treinamento, reconhecimento, oportunidade 

de crescimento – que estejam, na medida do possível, de acordo com suas expectativas e 
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necessidades. De fato, atrair “talentos” é o maior desafio vivido atualmente pelas empresas, 

até porque esses indivíduos são considerados altamente “fluídos” por transitarem de 

organização em organização. Logo, ganhar a confiança dos candidatos e ter transparência nos 

processos é fundamental para atrair bons trabalhadores, aquecendo o mercado, fazendo com 

que seus empregados se tornem mais competitivos (OSTROFSKY, 2013). 

Entretanto, como uma etapa inicial da vida profissional, os estágios costumam estar, 

erroneamente, atrelados à idade, e não à fase de vida. No universo empresarial parece 

estabelecer uma correlação estreita entre a idade e a prontidão dos indivíduos. Alguns 

processos seletivos definem que o perfil do estagiário não deve ultrapassar determinada faixa 

etária, investindo em um público mais jovem, definindo esse requisito como um dos pontos de 

corte para o recrutamento e admissão de estagiários. Porém, nem todas as pessoas têm a 

chance de iniciar uma faculdade após o término do Ensino Médio, em geral, aos 18 anos de 

idade. Outras pessoas podem interromper um curso de graduação e iniciar outro, “mais 

velhas” ou, até mesmo, fazer outra graduação. Assim, é importante que os esforços de 

recrutamento contemplem não apenas o segmento “mais jovem”, mas também indivíduos que 

estão no início de suas vidas profissionais, buscando, igualmente, uma forma de 

experimentação e inserção no mercado de trabalho por meio do estágio. 

Não obstante a importância da idade e do ciclo de vida como variáveis determinantes 

ao tratar de estágios universitários, existe outro aspecto a ser considerado: a geração. 

Conforme foi mencionado anteriormente, cada geração é influenciada e tende a compartilhar 

experiências que, por sua vez, afetam os interesses de seus membros por elementos comuns ao 

período em que foram criados. Kotler e Keller (2006) explicam que os profissionais de 

marketing tendem a criar propagandas que contêm ícones, linguagens, símbolos e imagens 

para atrair o interesse do público-alvo. Portanto, os anúncios e as chamadas de recrutamento 

para vagas de estágios costumam conter textos e imagens que os indivíduos da geração Y se 

identificam. Características de personalidade, tais como a criatividade, o espírito 

empreendedor e o desejo de assumir responsabilidades, bem como aspectos que esperam 

encontrar no ambiente de trabalho – desafios, flexibilidade, autonomia e qualidade de vida – 

vêm sendo apontados por diversos autores como formas de capturar candidatos para os 

processos seletivos (LOUGHLIN; BARLING, 2001; SMOLA; SUTTON, 2002; EVANS, 

2003; HUNTLEY, 2006; ALSOP, 2008; CENNAMO; GARDNER, 2008; WONG et al., 

2008; MUNRO, 2009). 

Por conseguinte, tais quais os profissionais de marketing, os recrutadores têm 

aprendido e utilizado maneiras de abordar e conquistar os jovens da geração Y. Algumas das 
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iniciativas mais comuns envolvem a criação de campanhas online inovadoras que, 

rapidamente, tornam-se virais, bem como o uso de vídeos e até jogos de computador 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

 

 

4.2.2 Segmentação psicográfica 

 

 

Em sintonia com o item sobre geração, encaixa-se o da segmentação psicográfica que 

trata do estilo de vida, personalidade e auto-imagem dos indivíduos para os quais 

produtos/serviços são criados (CHURCHILL; PETER, 2000; EVANS, 2003; KOTLER; 

KELLER, 2006). De fato, os Yrs apresentam características únicas no que tange ao seu estilo 

de vida, à forma de socialização, além de valores relacionados à família e expectativas sobre o 

ambiente de trabalho que desejam encontrar em uma organização. 

Diversos autores descreveram os traços e os comportamentos dos Yrs: em geral, são 

pessoas que se identificam com temas de inovação e criatividade, que têm a “mente aberta”, 

espírito empreendedor e estão sempre em busca de novas experiências (ALSOP, 2008; 

TAPSCOTT, 2009; OLIVEIRA, 2010). Outros aspectos incluem o individualismo, afirmando 

que costumam apresentar altos níveis de auto-estima, narcisismo e pouca necessidade de 

aprovação social (LOUGHLIN; BARLING, 2001; HUNTLEY, 2006; ALSOP, 2008; 

TWENGE; CAMPBELL, 2008; MUNRO, 2009; OLIVEIRA, 2010). 

Nas descrições do perfil dos Yrs destaca-se a questão da interconectividade com o 

resto do mundo, fator justificado pela sua familiaridade com as tecnologias da informação e 

comunicação. Por esta razão, estão acostumados a lidar com grande número de informações, 

são afeitos à multidisciplinaridade e capazes de realizar várias atividades ao mesmo tempo. 

Interessante notar que a orientação global e a conexão com outras culturas, por meio da 

internet, contribuem para que os Yrs sejam emocionalmente “desinibidos”, frequentemente 

expondo, com naturalidade, seu cotidiano em sites, blogs e redes sociais (HUNTLEY, 2006; 

ALSOP, 2008; ERICKSON, 2008; TAPSCOTT, 2009). Consequentemente, eles são 

considerados mais “ativos” socialmente do que os membros da geração X (HUNTLEY, 2006; 

ALSOP, 2008;). Esse aspecto é particularmente relevante considerando que o foco deste 

estudo é a compreensão de como os estudantes de graduação se relacionam com as mídias e 

redes sociais online quando buscam vagas de estágios. Ademais, este dado reforça a 

importância dos meios de comunicação para estes indivíduos, tanto para fins sociais quanto 

profissionais. 
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4.2.3 Segmentação comportamental 

 

 

A segmentação comportamental abarca diversos fatores culturais que dizem respeito 

aos desejos e ao comportamento de uma pessoa em si, além de tratarem da identificação e 

socialização entre os membros de um grupo com a mesma nacionalidade, religião, raça ou 

regiões geográficas – e de questões de classe social (SCHIFFMAN; KANUK, 2000; 

KOTLER; KELLER, 2006). De fato, esses indivíduos também apresentam motivações, 

desejos e expectativas sobre o trabalho que os influenciam na busca por estágios. Diversos 

autores apontam que essa geração tende a procurar oportunidades que ofereçam desafios e 

mudanças, além de condições de trabalho flexíveis para que possam ter crescimento rápido 

em suas carreiras. Inclusive, são pessoas que anseiam por um espaço em uma organização que 

seja referência em termos éticos e de responsabilidade social (HUNTLEY, 2006; ALSOP, 

2008; ERICKSON, 2008; CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012). 

Os Yrs são descritos como pessoas que buscam flexibilidade e autonomia no trabalho, 

pois querem qualidade de vida e valorizam o equilíbrio entre suas vidas pessoal e profissional 

(LOUGHLIN; BARLING, 2001; SMOLA; SUTTON, 2002; HUNTLEY, 2006; ALSOP, 

2008; CENNAMO; GARDNER, 2008; WONG et al., 2008; MUNRO, 2009). Do ponto de 

vista do candidato Y, a “flexibilidade” e “autonomia” podem indicar sua necessidade de 

liberdade, ou melhor, descompromisso com as normas e regras institucionais, visando 

preservar o seu eu da vida privada. Em contrapartida, do ponto de vista do empregador, esses 

elementos podem sinalizar o oposto, a saber, a exigência do empregado de se adaptar às 

constantes mudanças impostas pela organização, requerendo sua incessante adaptação à ela 

para não perder o emprego. De fato, o trabalho passa a ser uma variável secundária que é 

preciso tornar flexível a fim de adaptá-lo às exigências do mercado (GAULEJAC, 2007). 

Adicionalmente, Enriquez (1983; 2001) explica que as organizações se valem desses artifícios 

como forma de seduzir os empregados e, nesse caso, os candidatos a estágios, para controlá-

los e governá-los para o alcance exclusivo de seus objetivos. Deste modo, um texto 

propagandístico que contenha os atributos que visem atrair o candidato, construído com uma 

linguagem envolvente e repetitiva, causa impacto significativo, atraindo muitos desses 

indivíduos para os processos seletivos. 

Em geral, demonstram preferência para atuar em empresas que sejam referência em 

ética e responsabilidade social (HUNTLEY, 2006; ALSOP, 2008). Neste diapasão, eles 

desejam estabelecer relações amistosas no trabalho, criando bons relacionamentos 

interpessoais com cooperação e respeito, demonstrando repúdio à competição exacerbada 
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(MACKY; GARDNER; FORSYTH, 2008; CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012). Vale 

observar que a “competição exacerbada” tende a ser uma vivência naturalizada por muitos 

indivíduos, especialmente, quando a construção de suas carreiras passa a ser impulsionada por 

motivos financeiros. Esse aspecto é particularmente característico do gerencialismo, no qual o 

enriquecimento, a liberdade e a autonomia são enaltecidos, ao mesmo tempo em que se cria 

um estado de crise permanente. Com efeito, a competição é o recurso que leva os indivíduos a 

lutarem diariamente para manter sua existência social em um determinado espaço. Logo, a 

competição torna-se natural em todos os níveis da vida do sujeito: pessoal, no trabalho, ou até 

das empresas em relação aos seus concorrentes (GAULEJAC, 2007). 

Oliveira (2010) acredita que o repúdio à competição leva aos Yrs a estarem menos 

inclinados a priorizar a segurança no trabalho, resultando na alta rotatividade em empregos. 

Esse aspecto é corroborado por uma tendência da sociedade contemporânea, que ganhou 

visibilidade a partir da década de 1990, da “parentalidade prolongada”, isto é, da extensão da 

função de pai e mãe decorrente da permanência do filho adulto na casa paterna (PAIS; 

CAIRNS; PAPPÁMIKAIL, 2005; MITCHELL, 2007). Tal fenômeno, também referido como 

“fenômeno canguru”, ou “ninho cheio”, tem sido identificado nas relações contemporâneas 

entre pais e filhos nas sociedades ocidentais. As características mais proeminentes referem-se 

ao fato de os relacionamentos serem mais abertos, proporcionando maior liberdade aos filhos. 

Ademais, observa-se a dificuldade de os jovens ingressarem e se estabilizarem no mercado de 

trabalho. Por outro lado, estudiosos apontam que a permanência tardia na casa dos pais tem 

sido uma escolha e não uma questão financeira, visto que o fenômeno é mais comumente 

observado em famílias de classes médias e altas (BRASIL, 2006; FIGUEIREDO, 2008; 

MESTRE 2013). Isso acontece porque as famílias têm mantido uma relação em que os pais 

 

 
"sentem e expressam uma constante preocupação com o bem-estar dos filhos 

e buscam dar apoio constante aos mesmos (seja esse apoio emocional ou 

instrumental) [...], o 'ninho' da família madura de classe média parece estar 

sempre 'cheio' pela presença física ou emocional dos filhos e netos" 

(OLIVEIRA; CERVENY, 2004, p. 117). 

 

 

Com efeito, o “ninho cheio” leva os pais a adiarem suas aposentadorias para 

assegurarem a formação e o sustento de seus filhos. Por essa razão, em última análise, essas 

pessoas estão mais dispostas a abrir mão de suas posições em uma organização para terem 

seus valores e ética respeitados. Paradoxalmente, a despeito deste posicionamento, Tapscott 
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(2009) afirma que esta geração mostra uma acentuada preocupação com sua maturidade e 

vida adulta, buscando criar raízes em uma empresa para fazer carreira e prosperar nela. 

 

 

4.2.4 Segmentação geográfica 

 

 

Este é outro elemento que deve ser levado em consideração quando se trata da 

segmentação do mercado de estágios (EVANS, 2003; KOTLER; KELLER, 2006), uma vez 

que a divulgação dessas vagas costuma ser direcionada, porém, não limitada, a alunos de 

graduação de uma determinada cidade ou região. Vale ressaltar que, em geral, as vagas 

oferecidas a nível nacional costumam ser propostas para os programas de trainee e para os 

cargos efetivos. Contudo, nota-se que no caso das chamadas de recrutamento para programas 

de estágio, muitas empresas estabelecem como requisito a mobilidade do candidato, assim 

como sua disponibilidade para viajar e mudar de residência. 

Cabe ressaltar que é possível que o termo “mobilidade” esteja sendo mal empregado 

nas chamadas de recrutamento, uma vez que ele se refere a um fenômeno que pode sinalizar 

outros aspectos da “mobilidade”, a saber: o sistema de transportes, interações espaciais, 

estrutura familiar, ciclo de vida, entre outros. Por essa razão, Cresswell (2006) afirma que a 

mobilidade não deve ser associada tão-somente ao deslocamento físico e ao movimento, mas 

a um fenômeno que possui duas facetas: uma corporal e outra social, envolvendo culturas, 

estruturas, meios e significados. 

No entanto, a experiência dos jovens no Brasil, no que se refere à mobilidade, difere 

de outros países, tal como se observa em países como os Estados Unidos, Grã Bretanha e 

Alemanha. Muitos desses jovens tendem a deixar a casa de seus pais, seja por estudo ou 

trabalho, antes dos 25 anos de idade. Já no Brasil, cada vez mais, observa-se que eles somente 

saem de casa após os 34 anos de idade. Os principais motivos dessa decisão são os altos 

custos de morar sozinho, especialmente nas grandes cidades, bem como o planejamento de se 

casarem e ter filhos mais velhos (REDE GLOBO, 2013). 

De fato, a disponibilidade de os filhos saírem da casa dos pais é uma questão 

culturalmente determinada. Nas famílias latinas, os pais tendem a considerar a saída dos filhos 

como uma forma de rejeição. Todavia, tanto nos Estados Unidos como no Japão, os pais 

preferem que seus filhos morem sozinhos mais cedo, quando ingressam na universidade, 

apostando que, em assim procedendo, eles possam desenvolver sua maturidade e independência. 

Inclusive, se eles retornam à casa de seus pais, devem contribuir com as despesas da casa. Por 
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outro lado, este arranjo é mais difícil de ser observado no Brasil, uma vez que durante a 

graduação, ou mesmo após a formatura, os jovens não costumam conseguir um emprego que lhes 

dê provimentos que garantam sua subsistência, para assumirem o pagamento das contas da casa 

(GAZETA do POVO, 2013; REDE GLOBO, 2013). 

Pesquisas realizadas no início dos anos 1990 apontavam que os jovens que trabalham 

mantêm graus de dependência da família, seja em termos monetários ou de moradia para 

cobrir suas despesas de consumo e lazer (SCHMITH, 1990). Em um estudo realizado por 

Cardoso e Sampaio (1994), constatou-se que o fato de o estudante trabalhar não lhe confere 

autonomia ou independência. Inclusive, identificou-se que mesmo quando o estudante deixa a 

casa dos pais para estudar em outra cidade/estado, ele mantém um vínculo total de 

dependência financeira em relação a sua família. 

Considerando as dificuldades que os cenários econômico, social e até mesmo cultural 

do Brasil impõem aos indivíduos, sejam eles estudantes ou recém-formados, indaga-se em que 

medida o requisito de disponibilidade de mudança de cidade/estado para as vagas de estágio é 

compatível à realidade cultural, social e econômica vigente. 

 

 

4.2.5 Fatores sociais 

 

 

Já os fatores sociais são aqueles que abarcam a família, os papéis sociais, status e 

grupos de referência e de afinidade, os quais exercem influência direta ou indireta nos 

pensamentos, sentimentos, atitudes ou comportamentos de uma pessoa, por meio da interação 

contínua e informal (CHURCHILL; PETER, 2000; KOTLER; KELLER, 2006). Apesar de 

Solomon (2002) acreditar que a influência da organização familiar tradicional está 

diminuindo, isso não corresponde à realidade no que se refere ao perfil dos candidatos a 

estágio. Alsop (2008) afirma que os Yrs estão menos dispostos a lançar mão da influência de 

seus pais em suas decisões, resultando na emergência de um fenômeno chamado “pais 

helicópteros”, isto é, quando os pais se inserem em ambientes que eram de domínio exclusivo 

dos jovens adultos, tais quais salas de aula, salas de reuniões, agências de emprego, entre 

outros. Tais espaços asseguram um futuro de sucesso para seus filhos, esperando garantir o 

retorno do investimento que fizeram. Por esta razão, a presença de familiares no processo de 

busca por um estágio é crescente. 

Não obstante o fato de essa geração encontrar um mundo do trabalho diferente daquele 

experimentado por seus pais e avós, caracterizado pelas relações de curto prazo, carreiras 
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construídas em diagonal e sem fronteiras (DUTRA, 2010), muitos jovens relatam a vontade 

de ter uma carreira em uma empresa (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012), característica 

que os aproxima dos profissionais da geração Boomers (SMOLA; SUTTON, 2002; 

CENNAMO; GARDNER, 2008; WONG et al., 2008). Cavazotte, Lemos e Viana (2012) 

apontam que a preocupação desses jovens com o futuro pode estar associada às experiências 

vivenciadas por seus pais. Assim, devido à influência familiar em suas vidas profissionais, 

muitos jovens reproduzem os desejos de seus pais de fazerem carreira em uma organização de 

prestígio, que possam admirar e ter orgulho de pertencer. Talvez, por esta razão, os Yrs, em 

comparação com as gerações anteriores, demonstram maior anseio por assumir 

responsabilidades, participar dos processos de tomada de decisão, sendo mais ambiciosos e 

pró-ativos e, consequentemente, esperam crescimento rápido nas organizações. Cabe ressaltar 

que a tendência de os jovens desejarem um crescimento rápido nas organizações não está 

restrito à geração Y, uma vez que a instantaneidade é uma peculiaridade típica do que está 

atrelada ao mundo atual. Com efeito, esses indivíduos tendem a demandar maior 

desenvolvimento de suas competências para atuar no ambiente de trabalho. Além disso, 

parecem ter maior consciência da importância da educação e aprendizado para atingir 

posições de maior status nas empresas (LOUGHLIN e BARLING, 2001; HUNTLEY, 2006; 

ALSOP, 2008; MUNRO, 2009; TAPSCOTT, 2009). 

A despeito de um maior grau de consciência em relação ao aprendizado ser necessário 

para que esses indivíduos possam atingir posições superiores nas organizações, eles se 

diferenciam de seus pais no que tange a sua noção de maturação profissional, uma vez que 

nutrem a expectativa de uma rápida progressão na empresa. Logo, não é incomum encontrar 

jovens frustrados diante da constatação de que a tão sonhada ascensão profissional demanda 

tempo. Em outras palavras, a dificuldade de fazer carreira em uma organização, inclusive 

amparada na ideia de que cada indivíduo deve gerenciar sua própria carreira, é fonte de 

desapontamento para esses jovens (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012). Conforme alerta 

Meyer (2009), as frustrações decorrentes dessas altas expectativas podem resultar na quebra 

no contrato psicológico de trabalho, contribuindo para a redução do comprometimento dos 

jovens com suas tarefas e com as empresas. 

Ainda como fator social, pode-se considerar como grupo de afinidade dos Yrs os 

próprios integrantes dessa geração, uma vez que compartilham interesses, comportamentos e 

atitudes, tanto a nível social, quanto profissional. Portanto, em se tratando de estágios 

universitários, observa-se que muitos jovens tendem a se motivar pela busca de vagas também 

por influência de amigos e colegas de faculdade (ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2009). Essa 
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questão pode ser observada nos anúncios de estágio que mostram fotos de estagiários 

aprovados pela empresa em processos seletivos anteriores e, principalmente, nos depoimentos 

de estagiários, e de funcionários que entraram na empresa como estagiários, contidos nas 

divulgações de vagas. 

 

 

4.2.6 Fatores psicológicos 

 

 

Por fim, os fatores psicológicos envolvem a motivação, percepção, aprendizagem e 

memória do consumidor aos estímulos do marketing, isto é, a necessidade de reconhecimento, 

de estima ou integração dos indivíduos em relação a alguma coisa. Solomon (2002), Kotler e 

Keller (2006) reconhecem que esses fatores levam a pessoa a agir. Segundo Cavazotte, Lemos 

e Viana (2012), a questão do reconhecimento para os indivíduos da geração Y é bastante 

peculiar, uma vez que ultrapassa a necessidade de recompensas tangíveis, tais como o salário, 

por exemplo, ou ainda de recompensas simbólicas, como o reconhecimento e a indicação de 

“funcionário do mês”. Considerando a forma como foram criados por seus pais – a relação 

dos “pais helicópteros”, mencionada anteriormente –, esses indivíduos desejam e esperam de 

seus empregadores atenção e feedback constantes sobre suas atitudes, comportamento, 

desempenho e evolução dentro da organização. Por conseguinte, conhecer esses fatores 

aplicados ao processo de quem busca um estágio, seja do reconhecimento no mercado de 

trabalho e/ou entre seus pares e da necessidade de integração com o grupo, é fundamental para 

se construir uma comunicação de recrutamento eficaz. Em outras palavras, é preciso conhecer 

as peculiaridades para que, ações de marketing voltadas para o recrutamento desses jovens, os 

afete, mobilizando-os a se candidatarem às vagas propostas. 

 

 

4.2.7 Segmentação complementar 

 

 

Uma abordagem complementar, proposta por Evans (2003), sugere a segmentação do 

mercado por benefício, variável que pode se desdobrar na segmentação por “pessoa-situação”, 

ou seja, na identificação de pessoas que optam por usar produtos ou serviços que irão lhes 

proporcionar benefícios específicos. Nesses casos, pode-se dizer que a busca por estágios 

universitários se encaixa nessa definição, uma vez que ela ocorrerá somente durante o curso 

de graduação que um indivíduo. Assim, acredita-se que não fosse a necessidade de realizar 

um estágio – seja por interesse próprio ou para atender a uma exigência curricular – os 
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anúncios e chamadas de recrutamento para os processos seletivos não receberiam a mesma 

atenção dos estudantes. 

Conforme explicado no Capítulo 2 (Recrutamento online), Thomas e Ray (2000) 

justificam que o uso do e-recrutamento continuará a crescer já que existe uma tendência de as 

pessoas centralizarem suas vidas em ambiente online. Este movimento é particularmente mais 

intenso quando se trata da geração Y, uma vez que a relação desses indivíduos com a internet 

e com as redes sociais é cotidiana e atinge todos os aspectos de suas vidas: pessoal, social, 

estudantil e profissional (ALSOP, 2008; SMOLA; SUTTON, 2002). 

Tendo em vista as características apresentadas do público-alvo das ações de 

recrutamento para vagas de estágio, conclui-se que os Yrs são mais suscetíveis às políticas e 

programas de gestão de pessoas por conta da popularidade que essa geração recebe na mídia, 

resultando em técnicas de recrutamento e seleção específicas com objetivo de garantir a 

permanência desses indivíduos na organização e reduzir sua rotatividade (CAVAZOTTE; 

LEMOS; VIANA, 2012). 

 

 

4.3 O PRODUTO: ESTÁGIOS UNIVERSITÁRIOS 

 

 

Este item irá tratar do produto “consumido” pelos estudantes de graduação, em sua 

maioria, pertencentes à geração Y: os estágios universitários. Em particular, esse tópico irá 

mostrar a natureza desses estágios e sua organização na atualidade, abordando a forma de 

divulgação nas mídias sociais. 

O estágio universitário
2
 é uma atividade de cunho educativo escolar supervisionado, 

desenvolvida no ambiente de trabalho, que visa à preparação dos estudantes para o exercício 

de uma profissão. Esta atividade foi estabelecida pelo Decreto Lei n
o
. 87.497, de 18 de agosto 

de 1982 com o objetivo de regular a prática de estágio de estudantes de cursos de formação 

profissional (técnico, profissionalizante, universitário). Sua atualização ocorreu em 25 de 

setembro de 2008, pela Lei n
o
. 11.788 (BRASIL, 2008), enfatizando o estágio como parte 

fundamental da preparação do estudante para o mercado de trabalho. 

Para o estudante iniciar um estágio é necessário que sua matrícula e freqüência regular 

em curso de educação superior sejam atestadas pela instituição de ensino. A contratação é 

realizada por meio da celebração de um termo de compromisso em que todas as partes – o 

                                                 
2
 Tendo em vista os objetivos deste trabalho, embora a Lei empregue a terminologia “Estágio Supervisionado”, 

abrangendo desde os estágios para nível técnico até os estágios universitários, serão utilizados os termos 

“estágios universitários” e “estágios”. 
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estudante, a empresa e a universidade – comprometem-se com suas responsabilidades durante 

o período de estágio. Por um lado, a instituição de ensino deve avaliar a adequação da 

empresa e das atividades que serão desenvolvidas pelo estagiário à formação cultural e 

profissional do estudante; a empresa, por sua vez, deve assegurar que a carga horária do 

estagiário não ultrapasse 30 horas semanais para não atrapalhar seus compromissos na 

universidade e oferecer condições para o seu desenvolvimento, indicando um funcionário 

experiente para orientar e supervisionar seus estagiários (BRASIL, 2008). 

Os estágios podem ser obrigatórios, curriculares ou supervisionados quando estão 

vinculados ao currículo acadêmico. Nesses casos, trata-se de uma atividade integrante do 

curso de graduação, tendo como objetivo proporcionar aos alunos sua primeira experiência 

profissional. Já os estágios não-obrigatórios podem ocorrer paralelamente às atividades 

curriculares como forma de complementação à formação do estudante (ROESCH, 1996). Em 

última análise, ambos os casos constituem um processo de ensino-aprendizagem que visa o 

desenvolvimento do estudante na prática profissional, preparando-o para os desafios que irá 

enfrentar no exercício da profissão escolhida. Isso é possível graças à possibilidade de o 

estudante estagiar em qualquer estabelecimento, público ou privado, com atuação direta do 

estagiário na organização. Com efeito, espera-se que esta experiência possa contribuir para 

que o estudante tenha um conhecimento amplo, profundo e articulado com a realidade do 

mercado de trabalho (BRASIL, 2008). 

Contudo, na prática, isso não assegura seu êxito profissional. Muitas experiências de 

estágio são transformadas em contratação de mão-de-obra barata. A realidade brasileira atual 

desafia o candidato com um cenário onde se observa o aumento progressivo do desemprego e 

de oportunidades mais igualitárias de trabalho. Muitos graduandos são obrigados a se 

sujeitarem a estágios sem relação com sua área de trabalho; outros são coordenam projetos e 

atividades, assumindo responsabilidades, muitas vezes, sem preparo para tal (DELGADO, 

2009; CAPONE, 2010). 

Deste modo, Lauris e Silva (2005) explicam que o período de estágio funciona como 

um teste de longa duração que coloca à prova a motivação e as competências do estudante, 

bem como suas qualidades de integração à empresa que, por sua vez, avalia as características 

produtivas do neófito para analisar seu potencial de crescimento na empresa. Assim, o estágio 

deveria ser visto como um período de experimentação e de seleção de mão de obra 

jovem/iniciante, sendo considerada, por alguns autores, como uma experiência essencial para 

a vida profissional dos estudantes, preparando-os para suas carreiras e futuras escolhas no 

mercado de trabalho. Porém, como já foi anteriormente destacado, a experiência do estágio 
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parece se afastar cada vez mais de seus objetivos centrais. Ela tem sido desvirtuada, tornando-

se uma forma de obtenção de mão-de-obra barata, longe de estabelecer um aprendizado nos 

moldes de mestre-aprendiz, no qual o foco estaria no aluno, preparando-o de uma forma 

global, como pessoa e profissional. 

Em tese, os estágios realizados no início do curso visam familiarizar o indivíduo à 

prática da profissão escolhida, ao passo que aqueles realizados ao final do curso tendem a ser 

um meio de entrada no mercado de trabalho, uma vez que o indivíduo poderá ser efetivado ao 

final do período de contrato de estágio (RITTNER, 2003; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2009). 

Contudo, diante dos desafios da inserção profissional, muitos estudantes optam por não 

buscar outras experiências de estágio, esperando serem efetivados pelas organizações, após o 

término do contrato. Trevisan e Wittmann (2002) afirmam que os alunos do ensino superior 

no Brasil costumam estar preocupados com seus futuros profissionais, buscando, através do 

estágio, uma forma de se vincular efetivamente ao mercado de trabalho. 

Tendo em vista o aspecto da articulação entre saberes teóricos e práticos do aluno por 

meio do estágio, entende-se que o seu desenvolvimento não depende apenas do ambiente de 

trabalho onde ele ocorrerá. Assim, os estágios estão ancorados em um conjunto composto de 

atores que se relacionam, a saber, as organizações, o Estado, as instituições de ensino 

superior, os agentes de integração – responsáveis pela ligação entre empresa e universidade – 

e os estudantes interessados em estagiar (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012a). 

Porém, o papel das universidades nos processos de planejamento e acompanhamento dos 

estagiários teve início somente durante o século XX quando os estágios passaram a fazer parte 

da grade curricular dos cursos de formação. Nesse contexto, surgiram os estágios 

profissionalizantes com o propósito de oferecer aos estudantes a oportunidade de 

experimentar, na prática, o conhecimento adquirido ao longo do curso de formação (ROCHA-

DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012b). A partir de então, a preparação para que os alunos 

ingressem e encontrem um emprego no mercado de trabalho após a conclusão do curso, 

tornou-se atribuição das instituições de ensino (ARIÈS, 1983). 

Freitas e Amorim (2000) acreditam que a valorização do estágio na sociedade 

contemporânea pode ser explicada com a expectativa que se tem de que o conhecimento 

adquirido na universidade proporcione uma vida digna ao indivíduo. Adicionalmente, 

acredita-se que a integração teoria e prática existente na relação do estágio, aproximando o 

universo acadêmico do mercado de trabalho, contribua para ações de extensão da 

universidade na sociedade enquanto comunidade. 
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Apesar de os estágios, inicialmente, funcionarem como uma complementação dos 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes e contribuírem para assegurar sua inserção 

profissional, as mudanças que se operaram na organização e no mundo do trabalho afetaram 

sobremaneira a forma como os estudantes buscavam um espaço no mercado, inclusive em sua 

relação com os estágios (TREVISAN; WITTMANN, 2002; RITTNER, 2003; ROCHA-DE-

OLIVEIRA; PICCININI, 2012b). Dentre essas mudanças destaca-se aquela relacionada à 

competição por um espaço no mercado de trabalho desde os bancos escolares. Segundo Trank 

et al. (2002), a intensificação do cenário competitivo no mundo do trabalho deve-se: à 

aceleração do desenvolvimento tecnológico e à necessidade de profissionais flexíveis, com 

múltiplas habilidades, capazes de aprender e se desenvolver rapidamente, e de transitar em 

diversas áreas do conhecimento; ao crescimento de empresas que geram valor a partir do 

capital intelectual de seus funcionários; e à maior demanda por profissionais capacitados para 

impulsionar resultados na organização. 

Entretanto, conforme já fora mencionado anteriormente, há que se ponderar sobre o 

conceito de trabalhador flexível. Antunes (2000) já afirmava em seus estudos que o 

trabalhador “com múltiplas habilidades” surgiu como resposta à crise do fordismo, quando o 

operário meramente executor de tarefas não mais atendia aos interesses do capital. Com 

efeito, emergiu a figura do trabalhador polivalente, flexível, participativo, organizado e 

altamente especializado, capaz de compreender a essência do processo produtivo e, 

consequentemente, aumentar a eficiência e a produtividade da organização, em prol do 

capitalismo. Por conseguinte, este cenário transformou as relações de produção e os conceitos 

de qualificação do trabalhador. A título de ilustração, os certificados de qualidade ISO foram 

estabelecidos neste contexto como estratégia de convencimento de que o ambiente e as 

relações de trabalho são os melhores possíveis, ou que os candidatos a vagas em uma empresa 

serão contratados após serem analisados, prevalecendo aqueles com “maior qualidade”. 

Contudo, o discurso da “qualidade total”, explicado por Antunes (2000), resume-se a uma 

estratégia do capital para atingir seu único e primeiro objetivo, a saber, o lucro. Assim, o dito 

“respeito pelo trabalhador nada mais é do que uma forma de alienação diante da cruel 

realidade de intensificação e exploração do processo de trabalho, ocultadas por certificados de 

qualidade orgulhosamente exibidos nas paredes das empresas e sites corporativos. 

Neste contexto, o desenvolvimento dos estágios no Brasil, nos últimos anos, tem sido 

caracterizado pela redução do emprego, em razão da reestruturação produtiva, e pela 

ampliação das vagas no ensino superior (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012a). De 

fato, são poucas as reportagens e os anúncios sobre vagas de estágio, divulgados na internet, 
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que informam o número de vagas ofertadas. As poucas empresas que revelam esses dados 

informam ter de 20 a 130 vagas de estágio em aberto para o segundo semestre de 2014 (O 

GLOBO, 2014d). Deve-se esclarecer que essas vagas são oferecidas para estudantes de todo o 

Brasil, resultando em milhares de currículos cadastrados e, consequentemente, em processos 

seletivos cada vez mais concorridos. 

Em contraste, a despeito da demanda de candidatos ser amplamente superior à oferta 

de vagas, para as empresas, a atração e retenção desses indivíduos ainda é considerada como 

um desafio, uma vez que eles tendem a se inscrever e participar em diversos processos 

seletivos ao mesmo tempo (AMORIM, 2014). Um levantamento realizado pelo site de 

emprego Adzuna, em que foram analisadas mais de 150 mil vagas anunciadas online, 

constatou que a relação candidato/vaga pode ultrapassar 380. Porém, enquanto a valorização 

do papel do estagiário nas empresas está crescendo, na prática, existem menos oportunidades 

do que candidatos disponíveis (O GLOBO, 2014a). 

Como consequência da competição por escassas vagas de estágio, os processos 

seletivos tendem a ser mais rígidos. Ainda assim, é interessante notar que a organização dos 

estágios dentro das empresas difere uma da outra, especialmente quando se compara pequenas 

e médias empresas às grandes. Enquanto as primeiras tendem a promover processos seletivos 

menos estruturados e a exigir menos requisitos para a contratação, as últimas têm seleções 

cada vez mais complexas e elaboradas (DOMINGO, 2002). Segundo Rocha-de-Oliveira e 

Piccinini (2012a), devido à atenção e interesse gerados nos estudantes, os processos seletivos 

das grandes empresas tornam-se mais do que referências para os estudantes em busca de sua 

inserção profissional, como também possuem um importante papel na construção do mercado 

de estágios. Isto acontece, porque, entre outros motivos, as vagas de estágio nestas empresas 

são anunciadas em mídias de grande circulação, algumas até em palestras nas universidades, 

com o objetivo de atrair o maior número possível de candidatos de estágios. No entanto, tendo 

em vista que os cursos de ensino superior têm aumentado e as vagas não têm acompanhado o 

mesmo crescimento, questiona-se o motivo de as empresas quererem gerar tanto interesse dos 

estudantes em fazerem parte dessas organizações, dando seus primeiros passos profissionais 

nelas, se não poderão absorver todos. Esse aspecto somado às inúmeras etapas eliminatórias 

de seleção (análise de currículos, testes de conhecimentos gerais, raciocínio lógico, inglês, 

dinâmicas de grupo e entrevistas com o profissional de RH e gestores da empresa) as quais o 

estudante estará submetido por semanas e até meses, provoca a sensação de vitória e de 

diferenciação nos aprovados em relação aos demais. Assim, ao adotarem técnicas mais 
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elaboradas de recrutamento e seleção, as empresas atestam que a importância dos estágios 

como meios de inserção profissional, acirrando a concorrência entre estudantes. 

Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012b) ponderam que, embora o vínculo a um curso 

superior seja fundamental como credencial para a candidatura e para a admissão do estagiário 

nas vagas oferecidas, o histórico escolar do estudante não é considerado como critério de 

seleção. Inclusive, as atividades desenvolvidas e a responsabilidades assumidas pelos 

estagiários – ainda que elas não constem no termo de compromisso – se assemelham, cada vez 

mais, às de uma vaga de emprego, resultando em maior cobrança de horário de trabalho e 

disponibilidade por parte da empresa.  Com efeito, o estágio adquire as vestes de importância 

de um emprego para os estudantes, preterindo o envolvimento na universidade em favor da 

participação na organização onde ele estagia. A semelhança dos estágios com as relações 

formais de trabalho podem ser atestadas pela carga horária que, muitas vezes, ultrapassa o 

limite de 30 horas semanais (CERETTA; TREVISAN; MELO, 1996). Diante da deficiência 

de orientação das universidades aos seus alunos, assim como de maior integração desta com 

as empresas contratantes, a experiência do estágio, o aprendizado advindo dos conteúdos 

teóricos com a prática do estudante fica prejudicado (TREVISAN; WITTMANN, 2002; 

ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012a). Adicionalmente, a exigência dos processos 

seletivos é muito semelhante às contratações para cargos efetivos, desde os conhecimentos 

técnicos, como habilidades pessoais (VILLELA; NASCIMENTO, 2003; ROCHA-DE-

OLIVEIRA; PICCININI, 2012a), tais quais inglês avançado/fluente, disponibilidade para 

viagens e mudança de residência, pleno domínio de informática, entre outros. Por outro lado, 

alguns empregadores acreditam que dominar um idioma – principalmente o inglês –, ter 

experiência internacional e fazer iniciação científica não são mais elementos considerados 

como diferenciais nos perfis dos candidatos, sendo a adesão à cultura corporativa um 

elemento essencial para a contratação (AMORIM, 2014). Diversos autores já apontaram essa 

questão afirmando que a congruência entre valores pessoais e organizacionais é essencial para 

retenção de funcionários, independente de ocuparem cargos efetivos ou de estagiários, e seu 

desempenho na empresa (PFEFFER; VEIGA, 1999; VANDENBERGHE, 1999; 

PIASENTIN; CHAPMAN, 2007). Essa questão é importante, pois, de acordo com Kristof 

(1996), o interesse do candidato pela empresa tende a ser maior na medida em que há maior 

adequação entre esses valores. Interessante notar que, ainda assim, essas pessoas estão 

dispostas a se submeter a quaisquer exigências para aproveitar as oportunidades divulgadas 

para entrar e garantir seu lugar no mercado de trabalho. 
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Não obstante às exigências nos processos seletivos, em contrapartida, as empresas 

oferecem bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica, seguro de vida, auxílio 

transporte e refeição, além de treinamentos, palestras e desenvolvimento técnico e 

comportamental com líderes da empresa para atrair e reter esses indivíduos nas organizações 

(O GLOBO, 2014d). 

Embora haja competição pelas vagas de estágio, os indivíduos da geração Y tendem a 

esperar estabelecer relações amistosas e éticas no trabalho, criando bons relacionamentos 

interpessoais com cooperação e respeito, demonstrando repúdio à competição exacerbada 

(MACKY; GARDNER; FORSYTH, 2008; CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012). 

Entretanto, não se deve generalizar esses comportamentos, quanto mais atribuí-los como 

exclusivos dos indivíduos dessa geração. Ademais, há que se ter um cuidado especial ao 

definir o que venha a ser ético ou não ético, pois este é um tema que requer cautela ao ser 

tratado para evitar posturas maniqueístas que estimulem a imposição de rótulos de “certo ou 

errado”, “bom ou mau”, dentre outros. 

Adicionalmente, Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012b) acrescentam que a competição 

entre os colegas de faculdade se dá durante o período em que eles estão concorrendo às vagas 

de estágio. Entretanto, há também aqueles estudantes que preferem estabelecer um clima de 

cooperação, avisando uns aos outros sobre novas oportunidades. Neste contexto, os autores 

destacam a importância da formação das redes sociais online como responsáveis pela 

colocação da maior parte dos empregados no mercado de trabalho. 

As mídias eletrônicas – sites de busca de vagas, redes sociais e jornais online – 

divulgam, semanalmente, vagas de estágio, além de reportagens sobre o assunto. Daquelas 

observadas em agosto de 2014, são dignas de nota as matérias que falam sobre: o perfil dos 

candidatos a vagas de trainees e estágios, e o que essas pessoas buscam nas organizações (O 

GLOBO, 2014c); a competição acirrada entre estudantes por vagas de estágio no país (O 

GLOBO, 2014a); os esforços das empresas para buscar alternativas para atrair e reter 

“talentos” (AMORIM, 2014); a oferta de vagas de estágio em grandes empresas, tais como a 

B2W, C&A, Bayer, Ambev e Shell (O GLOBO, 2014d); e a divulgação de feira de estágios 

realizada, pela primeira vez, em ambiente online (O GLOBO, 2014b). 

As vagas anunciadas são direcionadas, majoritariamente, a alunos dos cursos de 

administração, comunicação social e marketing, economia, engenharia, tecnologia da 

informação e áreas afins. Destaca-se que a chamada para recrutamento dessas vagas informa 

que as inscrições devem ser realizadas no site da empresa, ou em hotsite criado 

especificamente para este propósito, contendo informações sobre os processos seletivos, perfil 
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do candidato, dados da empresa, entre outros. Todas as vagas anunciadas informam que as 

etapas de testes de seleção serão realizadas online, inclusive podendo conter entrevistas por 

Skype e/ou por telefone, dinâmica de grupo virtual e games online – como jogos de negócios 

que testam as habilidades e decisões dos estudantes. Em uma das empresas, por exemplo, o 

candidato a estágio deve desenvolver e apresentar um projeto virtualmente como requisito de 

seleção; em outra, a empresa disponibiliza aos candidatos o WhatsApp como meio para tirar 

dúvidas e conversar sobre as etapas de seleção e sobre o programa de estágio em si 

(AMORIM, 2014; O GLOBO, 2014d). 

Por fim, a inovação nesse mercado é a realização de uma feira virtual de estágios, o 

único evento no Brasil com essa tecnologia, apresentando mais de duas mil vagas em 

empresas de médio e grande porte. Por estar hospedada em plataforma online, a feira virtual 

de estágios, que ocorrerá até o final de Outubro de 2014, permitirá que os estudantes tenham 

acesso a vagas em todo o país. Segundo o diretor-geral do evento, a iniciativa bem como o 

sucesso na realização desse evento, baseia-se no fato de que os universitários passam cada vez 

mais tempo conectados na internet (O GLOBO, 2014b). 
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5 MÉTODO 

 

 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio do método de estudo de casos 

múltiplos (comparativos) (YIN, 2005), de forma a examinar e compreender os fenômenos 

sociais contemporâneos de um determinado contexto da vida real, contemplando os sujeitos e 

o ambiente em que estão inseridos (STAKE, 2005; YIN, 2005). Segundo Vanderstoep e 

Johnston (2009), trata-se do exame de um sistema específico e em funcionamento, delimitado 

por tempo, espaço ou propósito. Assim sendo, este estudo pretendeu analisar a interação de 

estudantes de graduação com as mídias e redes sociais em busca por vagas de estágio. O 

exame dos casos procurou compreender o fenômeno relativo aos modos desses indivíduos 

serem capturados e envolvidos pelo ambiente online, transformando-os efetivamente em 

candidatos desses processos seletivos. 

O estudo de casos múltiplos valoriza as experiências verificando a forma como elas se 

articulam ou se contrapõem, permitindo que as informações derivadas de um caso possam 

complementar as de outros, favorecendo uma análise dos dados mais completa por meio da 

lógica da replicação (COOPER; SCHINDLER, 2003; STAKE, 2003; YIN, 2005). Assim 

sendo, os resultados obtidos se tornaram mais consistentes na medida em que eles se baseiam 

na replicação de determinados fenômenos. A lógica da replicação implica na construção de 

uma estrutura teórica sólida que permitirá a generalização teórica para casos novos 

(LAZZARINI, 1995; YIN, 2005; STAKE, 2005; MARTINS, 2008). Com efeito, viabiliza a 

construção de uma teoria (grounded theory) fundamentada nos resultados comuns aos casos 

investigados. Por esta razão, esse método admite a generalização teórica para prever 

fenômenos semelhantes (STAKE, 2005; YIN, 2005; MARTINS, 2008). De fato, enquanto a 

pesquisa fundamentada em levantamentos amostrais permite generalizações estatísticas, o 

estudo de casos múltiplos baseia-se em generalizações analíticas, isto é, quando o pesquisador 

generaliza “um conjunto particular de resultados a alguma teoria mais abrangente” (YIN, 

2005, p. 58). 

Devido ao seu caráter explanatório e descritivo, a aplicação do estudo de casos 

múltiplos se propõe a responder questões do tipo “como” e “por que”, visto que o pesquisador 

tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos estudados (CAMPOMAR, 1991; GODOY, 

1995; YIN, 2005). Para tanto, o presente estudo procurou responder de que forma (“como”) 

os estudantes se relacionam com as mídias e redes sociais em busca por vagas de estágios 

universitários, assim como o motivo pelo qual (“por que”) eles escolhem fazer uso dessas 

mídias e/ou de vagas de interesse. 
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A seleção dos casos considerou a replicação literal, ou seja, a possibilidade de prever 

resultados semelhantes entre eles, ou a replicação teórica, que diz respeito à produção de 

resultados contrastantes. A importância do uso desse método se justifica pela possibilidade de 

construir uma “análise contextual completa de poucos fatos ou condições e suas inter-

relações” (COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 120), buscando a produção de novas hipóteses e 

constructos teóricos. 

A escolha dos sujeitos foi fundamentada no perfil proposto, ou seja, estudantes de 

graduação em busca de vagas de estágio. Contudo, o número de sujeitos não foi decidido a 

priori. O número de entrevistados foi definido no decorrer da pesquisa, de acordo com as 

reflexões e análises que realizadas ao longo do processo a partir dos resultados obtidos. Em 

outras palavras, enquanto os dados foram sendo colhidos e sua análise foi sendo realizada, foi 

possível determinar se as informações foram capazes de satisfazer às indagações da pesquisa. 

Assim, coube à pesquisadora decidir o número de casos para alcançar a saturação teórica 

(theoretical saturation), ou seja, o momento em que os novos dados não acrescentam 

informações relevantes (GLASER; STRAUSS, 1967; WHITLEY; CRAWFORD, 2005; 

STRAUSS; CORBIN, 2008). 

A coleta de dados foi realizada por meio de duas técnicas fundamentais que, quando 

associadas, revelam o significado das experiências para os sujeitos, a saber: as observações 

diretas, ou observações não-participantes; e as entrevistas individuais (GODOY, 1995; 

GOLDENBERG, 2004; DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Nas observações diretas o pesquisador enseja capturar e registrar o máximo de 

informações – condizentes com seu interesse de trabalho – sobre os acontecimentos e o 

contexto do evento em tempo real. Elas devem incluir as aparências, situações e 

comportamentos dos sujeitos, garantindo, assim, um acompanhamento mais prolongado e 

minucioso das experiências (GODOY, 1995; GOLDENBERG, 2004; YIN, 2005). 

Quanto às entrevistas individuais, elas foram semidirigidas (open-ended) ou semi-

estruturadas, contendo perguntas fechadas e abertas para que os sujeitos discorressem sobre o 

tema de interesse da pesquisa (FOSSEY et al., 2002; CRESWELL, 2003; MINAYO et al., 

2007). Esta técnica ajudou a conhecer as opiniões, crenças, interesses, bem como situações 

vivenciadas pelos respondentes (MARCONI; LAKATOS, 2000; GIL, 1999). 

Como os dados das observações diretas e entrevistas foram coletados no ambiente em 

que o fenômeno estudado acontece naturalmente (GODOY, 1995; ROSSMAN; RALLIS, 

1998; CRESWELL, 2003), elas ocorreram simultaneamente em suas residências via Skype. 

Deste modo, a pesquisadora observou o comportamento, as atitudes e reações dos sujeitos 
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enquanto faziam uso das mídias e redes sociais em busca de vagas de estágio. Na medida em 

que o indivíduo optava pelo uso de determinados domínios online, bem como procurar saber 

mais e até mesmo se inscrever em uma vaga de estágio, a pesquisadora pôde indagá-lo sobre 

os motivos que o levaram a tomar cada decisão. Logo, as entrevistas foram conduzidas de 

forma espontânea sobre as escolhas e opiniões dos sujeitos sobre elas (YIN, 2005). Em razão 

desse caráter espontâneo, foi essencial que a pesquisadora estivesse ciente de que novos 

elementos poderiam surgir e serem acrescentados aos seus achados durante o processo. Os 

resultados foram registrados, incluindo os comentários pessoais da pesquisadora, 

constituindo-se de uma etapa descritiva e reflexiva do processo de pesquisa (GODOY, 1995). 

Mediante a autorização dos respondentes, foram ser utilizados aparelhos audiovisuais, como 

microfones, para capturar as falas e reações dos estudantes durante essa experiência 

(CRESWELL, 2003). 

Durante a etapa de análise do conteúdo das entrevistas, a pesquisadora procurou 

identificar as similaridades e diferenças das percepções dos respondentes sobre os critérios 

adotados por eles na escolha das mídias sociais para a busca de vagas de estágio. Godoy 

(1995) explica que, em geral, os relatórios resultantes da aplicação desse método tendem a ser 

mais informais e narrativos, apresentando as citações e descrições fornecidas pelos sujeitos 

sobre o objeto estudado promovendo uma melhor compreensão do caso. 

Para a análise e tratamento do material empírico encontrado, a pesquisadora 

categorizou e classificou os dados segundo os objetivos propostos pelo estudo (YIN, 2005; 

MINAYO et al., 2007). Desta forma, esperou-se estabelecer relações entre os achados da 

pesquisa e as proposições teóricas discutidas ao longo do trabalho, desenvolvendo uma 

estrutura descritiva que identifique padrões de relacionamento entre os dados. 

Vale ressaltar que foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos 

indivíduos para que formalizassem sua autorização para participarem da pesquisa. Ademais, 

foram respeitados o sigilo quanto às identidades dos respondentes e o direito de não-resposta 

(CRESWELL, 2003; SPINK, 2004; CHRISTIANS, 2005). As credenciais institucionais da 

pesquisadora, os objetivos da pesquisa e a transparência dos procedimentos foram 

devidamente esclarecidos por ocasião da apresentação do termo de consentimento 

(CRESWELL, 2003; RUTH; OTNES, 2006; MINAYO et al., 2007). Por questões de 

segurança, a pesquisadora armazenará o material coletado por um período de cinco a dez 

anos, conforme sugerido por Sieber (1998), para evitar que outros pesquisadores se apropriem 

das informações obtidas. Nos resultados, os respondentes serão identificados por meio de 

nomes fictícios. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A pesquisa foi realizada em 2015, quando foram entrevistados oito indivíduos. Uma 

postagem divulgada no perfil do Facebook da pesquisadora solicitou voluntários para 

participarem do estudo. Vinte e quatro pessoas responderam à chamada: três se ofereceram 

para compartilhar a postagem em suas páginas de perfil com o intuito de ajudar na divulgação, 

sobretudo por fazerem parte do círculo de amizades da pesquisadora; sete indivíduos 

indicaram outras para participarem da pesquisa; 14 amigos se colocaram à disposição para 

participarem da pesquisa; uma pessoa indicou seus próprios filhos e, por fim, outra propôs a 

inclusão de seu irmão mais novo. Estes dois últimos casos se relacionam com o conceito de 

pais helicópteros (ALSOP, 2008), já mencionado no Capítulo 4 – item 4.2.5 Fatores Sociais. 

Vale ressaltar que, tanto o pai que indicou seus filhos quanto uma amiga que indicou seu 

irmão, não consultaram previamente seus familiares para saber se eles tinham interesse ou 

disponibilidade para participarem da pesquisa. O pai, por exemplo, chegou a enviar a seguinte 

mensagem: 

 
Clarisse, pode ser aluno de qualquer área? A entrevista pode ser por telefone 

ou Skype? Se positivo, posso pedir a meus filhos para serem entrevistados. 

Meu filho está terminando o curso de Engenharia Civil. Ele estagia numa 

empresa de cálculo estrutural. Minha filha estuda Comunicação e estagia 

numa empresa de energia. Veja se é possível te ajudarmos. Por favor, me 

avise. (Pai de Ronaldo e Vitória, via Messenger no Facebook). 

 

Nota-se que o pai, diante do interesse de ajudar a pesquisadora, prontamente colocou 

seus filhos à disposição para serem entrevistados. Além disso, manteve-se participante em 

todas as etapas, como se pode notar na seguinte postagem: 

 
E aí, Clarisse, minha filha te atendeu bem? Estou com o documento de 

autorização assinado por ela. Como faço pra te entregar? (Pai de Ronaldo e 

Vitória, via Messenger no Facebook). 

 

Dentre os voluntários, cinco eram alunos de graduação e três eram recém-formados. 

Estes últimos foram incluídos porque fizeram questão de participar da pesquisa para contar 

suas experiências como candidatos de processos seletivos. Por esta razão, a pesquisadora 

decidiu dar voz a essas pessoas e incluí-los na pesquisa, apesar deste público não ter sido 

contemplado no projeto inicial. Esse aspecto chamou a atenção, uma vez que a convocação de 

voluntários foi muito clara ao pedir estudantes de graduação. Logo, entendeu-se que os 

recém-formados voluntários deviam ter algo de importante a acrescentar à pesquisa através de 
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suas experiências e, por conseguinte, foram inseridos. De fato, surgiram indagações a respeito 

dos critérios adotados pelas empresas, tais como o ponto de corte nos processos seletivos, 

desde o chamado “Q.I.” (“quem indica” – sigla utilizada para designar quando a seleção se dá 

por meio de indicações, e não de competências), até questões discriminatórias envolvidas na 

seleção dos candidatos. No entanto, como estes aspectos não pertencem ao escopo desta 

dissertação, optou-se por comentá-los em uma das categorias que foram abduzidas. 

A despeito de a chamada da pesquisa frisar que as entrevistas seriam individuais e que 

elas deveriam acontecer pessoalmente, em local da escolha do indivíduo, os voluntários 

pediram que elas fossem realizadas via Skype. No dia de cada entrevista agendada, a 

pesquisadora enviou-lhes, por e-mail, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi 

devidamente assinado e remetido à autora. As eventuais dúvidas sobre o teor do documento 

ou sobre os objetivos da pesquisa foram esclarecidas no início das entrevistas. As entrevistas 

tiveram a duração média de 30 a 90 minutos cada. Todas elas foram gravadas por áudio, 

mediante a autorização dos entrevistados. 

Os indivíduos que eram alunos de graduação cursavam Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo, Engenharia Civil e Psicologia. Os recém-formados eram 

graduados em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Marketing. 

As idades variaram entre 21 e 24 anos. Três entrevistados eram do gênero masculino e, os 

demais, do feminino. Dois dos recém-formados, embora tenham tido experiências de estágio, 

na ocasião da pesquisa, estavam desempregados. Embora todos os quatro graduandos 

estivessem estagiando em alguma empresa na ocasião da entrevista, três estavam efetivamente 

em busca de novas oportunidades. Um dos entrevistados, Ronaldo, relatou sua expectativa de 

ter sido efetivado na empresa em que estava estagiando e, por esta razão, não se considerou 

aberto a oportunidades que pudessem surgir durante as buscas. 

Os sujeitos foram orientados a navegarem pelas mídias e redes sociais para simularem 

uma busca de vagas de estágio. No decorrer deste processo, foram instruídos a comentarem a 

respeito de suas decisões, esclarecendo o porquê de suas escolhas ou recusas, tanto das mídias 

e redes sociais, quanto das vagas oferecidas, seja pela forma ou conteúdo dos anúncios. 

Buscou-se um esclarecimento sobre os fatores que os atraíram ou repeliram em cada situação. 

Foi feita uma recomendação de que eles deveriam ficar a vontade durante a entrevista 

para navegarem na internet da forma como quisessem, sem haver um modo preconizado de 

agir. Inclusive, foi-lhes dito que eles poderiam ficar livres para atender ao telefone, responder 

a mensagens de bate-papo, entrar em outros sites que não fossem exclusivamente de 

divulgação de vagas, simulando um momento em que estariam, por conta própria, procurando 
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oportunidades. Deste modo, eles foram convidados a contar quais sites e/ou redes sociais que 

eles mantiveram abertos durante a entrevista, bem como a narrar o que estavam fazendo 

nesses meios. Esse aspecto foi particularmente importante porque ajudou a esclarecer o 

quanto a dinâmica da internet afeta a relação das pessoas com o ambiente online nas diversas 

dimensões de suas existências. No passado, antes do advento da internet, por exemplo, uma 

pessoa interessada em empregar-se precisava focar sua busca nos classificados de um jornal a 

fim de encontrar uma posição. Na atualidade, a internet tornou-se um integrante do cotidiano 

das pessoas, presente em todas as esferas de suas vidas. Há inúmeros aspectos que envolvem 

os usuários, mantendo-os conectados à rede: notícias, vídeos, piadas, jogos, filmes, músicas, 

bate-papos, trabalho, estudo, fotos, e inúmeros outros. Portanto, diante de tantos atrativos, um 

indivíduo em busca de vagas não somente entra em um “Vagas.com.br”; mas é um site, tal 

qual o “Vagas.com.br”, que precisa “entrar nele”. Por essa razão, foi importante deixar os 

entrevistados a vontade para circular pela rede e observar como este processo ocorre. 

Cabe ressaltar que sete entrevistados utilizaram seus próprios computadores para 

participarem da entrevista. Apenas uma entrevistada preferiu fazer todas as buscas por celular. 

Esse fato é particularmente relevante por evidenciar que a navegação no meio online é mais 

importante do que o aparelho utilizado para tal. Inclusive, essa questão ratifica os estudos de 

Recuero (2009) sobre as relações e os sentidos existentes nas trocas de mensagens e 

informações, independente do veículo (computadores, tablets, celulares, dentre outros). De 

fato, o acesso à internet em diferentes aparelhos permite aos indivíduos estarem conectados e 

imersos no ambiente online, desfrutando de seus inúmeros atrativos, ininterruptamente. 

Consequentemente, eles se tornam disponíveis e passam a ficar “ao alcance” dos recrutadores 

a todo instante, porquanto basta um acesso aos e-mails e uma olhada nas notificações nas 

redes sociais, que eles poderão visualizar novas vagas enviadas e publicadas. Resta saber, 

então, se essas tentativas de captá-los serão correspondidas. Por isso, esta dissertação se 

propôs a compreender como os estudantes de graduação se relacionam com as mídias e redes 

sociais online quando buscam vagas de estágios, para saber o que os faz serem capturados (ou 

não) no ambiente online para que se convertam em candidatos dos processos seletivos. 

Assim, a partir de um exame dos dados foi possível visualizar e organizar categorias, 

que emergiram nas narrativas dos sujeitos, e que se destacaram pelo seu aspecto qualitativo, 

ou seja, pela riqueza de significados, permitindo a compreensão mais clara da relação dos 

entrevistados com o processo de recrutamento online. 

 

 



60 

 

6.1 NAVEGAÇÃO 

 

 

A categoria navegação se refere a como cada entrevistado fez suas buscas online por 

vagas, apresentando os motivos que os levaram a fazer ou interromper suas buscas em 

determinada mídia ou rede social. A navegação se converteu em uma categoria, não apenas 

pelo o quanto esta questão se fez presente nas entrevistas, sobretudo pela sua relevância ao 

revelar o relacionamento destes indivíduos com a internet, particularmente perante a questão 

da busca por estágios. Esta categoria mostrou-se ser central por descortinar aspectos 

singulares que caracterizavam cada sujeito, seu grau de empenho com esta busca, enfim, por 

revelar dimensões mais pessoais que não emergiriam em uma pesquisa quantitativa. 

Conforme foi explicado anteriormente, foi pedido aos sujeitos que navegassem pela 

internet, nas mídias e redes sociais, para que a pesquisadora pudesse conhecer os caminhos 

percorridos por cada um deles no ambiente online para buscar vagas de estágio. Eles foram 

instruídos a agir como se estivessem sozinhos, selecionando a vontade seus caminhos, 

decisões, interrupções, enfim, tudo o que lhes viesse à mente no processo de busca. 

Vale esclarecer que, no escopo desta pesquisa, as “interrupções” foram percebidas 

como comportamentos espontâneos dos entrevistados, até esperados, capazes de reproduzir 

suas formas de se conduzirem no cotidiano, livres para agirem como se não estivessem sendo 

observados. Elas podiam se referir às situações como: desistência de prosseguirem com suas 

buscas em um determinado site ou rede social; ou interrupções para fazerem coisas que não 

estavam relacionadas à busca de vagas, tais como atenderem ao telefone, responderem 

mensagens no WhatsApp ou Messenger do Facebook, entrarem em outros sites que não 

fossem de recrutamento, assistirem a um vídeo; dentre outras. 

É interessante destacar que os entrevistados afirmaram que realizavam todas as buscas 

de vagas pela internet, tal como se pode constatar pelos seguintes relatos: 

 
Sim, todos [os processos que participo] são desses de você ficar se 

inscrevendo [online]. No início, eu ia entregando meu CV em empresas, mas 

aí todo mundo dizia que o processo seletivo era SÓ [enfático] online. 

(Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 
Tem que ser online! Porque, esse é o detalhe se você tenta [se inscrever nas 

vagas] pelo CIEE. É que você tem que IR [enfática] no CIEE! Eu não gosto 

disso porque eu não tenho tempo. Tenho MUITA [enfática] coisa pra fazer! 

A gente é humano e não consegue! Porque você não só vai lá [no CIEE], 

você vai ser encaminhado pra algum outro lugar. Online é muito mais fácil. 

Porque eu posso estar no estágio [atual] e mandar um currículo, como eu já 

fiz várias vezes. (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 
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Online é MUITO [enfática] melhor! Porque aí a gente tá em casa... se 

inscrevendo... [falando arrastado em tom preguiçoso] (Júlia, 22 anos, 8º 

período de Jornalismo). 

 

Enquanto o primeiro relato indicaria a tendência e preferência das empresas realizarem 

processos online, pedindo que os currículos não mais sejam entregues pessoalmente, no 

segundo e no terceiro, Gabriela e Júlia afirmaram preferir os processos online devido à 

praticidade, atrelada ao fato de elas poderem se inscrever nas vagas de casa ou de qualquer 

lugar, sem ter que se deslocar para a empresa. 

Sete entrevistados iniciaram suas buscas no Facebook, em grupos destinados 

especificamente à publicação de vagas de estágio, justificando sua familiaridade com o uso da 

rede social, tal como se pode observar pelas falas a seguir: 

 
Tô abrindo o grupo “Vagas Comunicação”, aqui no Facebook. Porque, 

assim, [o Facebook] já tava aberto, né? [risos] (Júlia, 22 anos, 8º período de 

Jornalismo). 

 
Já que eu estou no Facebook [risos], a primeira coisa é entrar no grupo, né, 

no “Vagas Comunicação”. (Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 
O primeiro lugar que eu olho, quando eu tô procurando uma vaga, é o 

Facebook. Porque esses sites de vagas, em geral, acabam não surtindo tanto 

efeito, como eu já vi que o Facebook faz. Primeiro, porque é uma rede social 

que MUITO [enfática] mais gente tem acesso. Só nesse grupo são 13 mil 

pessoas que vêem, e também vai do boca a boca, entendeu? Tem muita gente 

que repassa vaga exatamente nesse grupo [Vagas Comunicação], porque 

sabem que é um lugar onde as pessoas vão ver [as vagas]. E é o primeiro 

lugar que eu olho! (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 
Ah, eu entro primeiro no Facebook, né? [risos] Primeiro, porque já conheço. 

Segundo, porque já tá aberto [risos]. Aí, vou logo no grupo da faculdade. 

Vejo vagas lá desde a época que eu procurava [vagas] pra estágio. Aí, agora 

procuro pra emprego, né. (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 

Alguns deles riram ao dizer que iriam começar as buscas no Facebook, pois, afinal, já 

estavam com ele aberto antes mesmo de iniciarem a entrevista. De fato, a maior parte dos 

entrevistados preferiu o Facebook como ferramenta de busca, possivelmente por configurar 

um território conhecido, uma zona de conforto para aqueles que estariam acostumados a usar 

a rede social como espaço para entretenimento, troca de informações, bate-papo e até para 

busca de vagas. Apenas um dos entrevistados afirmou não gostar dos grupos do Facebook. 

Em seu relato, ele explicou que, em sua área de formação, o contato para iniciar as buscas de 

vagas se dá pessoalmente, com os colegas e professores. No entanto, ele explicou que preferia 

o site Vagas.com.br para buscar oportunidades online. A seguir, ele esclareceu como a busca 
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por vagas costuma ser feita em sua área: 

 
A gente conversa com os professores, colegas de turma e vê o que tem lá nos 

murais da faculdade. Mas isso é o que acontece pessoalmente, nesse contato 

mesmo, né, do dia a dia. Na internet, prefiro ir no Vagas. Os grupos do 

Facebook são vagos, pra mim esses perfis não passam credibilidade, é 

desorganizado, não tem o nome da empresa. Sei lá, me parece confuso! 

(Ronaldo, 23 anos, 10º período de Engenharia Civil). 

 

A opinião desse entrevistado demonstrou que, nem sempre, os grupos do Facebook 

seriam percebidos como a melhor alternativa para encontrar vagas de estágio, justificando que 

o fato de pessoas comuns publicarem as vagas e de as postagens não exibirem um logo ou 

nome de empresa, despertaria desconfiança quanto ao conteúdo divulgado. 

Além do Facebook, os entrevistados entraram nos seguintes sites: Vagas.com.br, Cia 

de Talentos, InfoJobs, Rio Vagas, Portal Trainee, My Trainee e LinkedIn. Três deles fizeram 

buscas no Google para descobrirem outros meios de divulgação de vagas, além daqueles que 

eles já conheciam. Logo, eles explicaram como fazem suas buscas, demonstrando seus passos: 

 
A primeira coisa é digitar „vagas estágio‟ no Google. Digito o nome da 

empresa que me interessa e mando e-mail nos contatos. Apareceu aqui [nos 

resultados]: Vagas.com.br, Cia de Talentos, Estagiários.com... [breve 

silêncio ao ler os conteúdos]. Vou olhar o Vagas, porque já conheço ele. 

(Ronaldo, 23 anos, 10º período de Engenharia Civil). 

 
Digitei aqui [no Google]: „vagas trainee‟. Apareceu [nos resultados] esse 

Portal Trainee, My Trainee e Cia de Talentos. [fez silêncio enquanto lia os 

conteúdos]. Tem o Infojobs também. E eu só sei disso porque vi no meu e-

mail outro dia. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

 Há indícios de que esta navegação costume ser feita de forma superficial, e que os 

usuários rapidamente migrem de um site a outro, percorrendo-os com um olhar multifocal e 

breve, sem procederem a uma análise mais acurada e investigativa: 

 
Então, basicamente, tudo que eu busco é em dois lugares, sempre: Facebook 

e Google. Porque, assim, é até engraçado, mas eu acho o Facebook mais 

fácil de buscar. Aí eu busco aqui: „vagas comunicação‟, e entro em todos os 

grupos. E digito aqui [no Google]: „vagas comunicação‟. (Clara, 23 anos, 

recém-formada). 

 

No caso de Clara, ela destacou que, apesar de buscar oportunidades no Facebook e no 

Google, o Facebook era o melhor meio para procurá-las: 

  
Eu tenho a impressão de que qualquer coisa que eu for procurar, eu VOU 

[enfática] achar no Facebook, assim, acho até MAIS RÁPIDO [enfática] do 

que no Google. Hum, sei lá, eu até acho que o Google pode fazer isso 
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também, mas eu acredito que o Facebook faz uma filtragem maior dos seus 

interesses, considera os seus amigos em comum. Porque, assim, tem muitos 

amigos da faculdade, que fazem Comunicação, aí, se eu faço uma busca de 

grupos de vagas de Comunicação, já vai aparecer o que meus amigos já 

viram. Tá mais perto de mim. Então, eu sinto que o critério [de filtro] tá 

mais próximo do que EU [enfática] preciso. Acho que [o filtro] do Google é 

mais aberto, assim, porque se eu fosse botar „vagas comunicação‟ no 

Google, vai aparecer coisa do Brasil inteiro! Já buscando „vagas 

comunicação‟ no Facebook, já aparece coisa do Rio de Janeiro, alguma 

coisa de Jornalismo, porque tem a ver com os MEUS [enfática] amigos e 

com as coisas que EU [enfática] curto. Por isso que eu acho que a busca do 

Facebook é mais filtrada, digamos assim. Mais rapidamente vai atender aos 

meus interesses. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

Por meio de seu relato, evidenciou-se que o Facebook estaria em estreita sintonia com 

as suas necessidades (reais ou imaginárias), bem como ao alcance do internauta, dispensando 

o uso de alternativas, porquanto ele seria visto como suficiente. Talvez, como efeito ilusório 

despertado por esta rede social, o indivíduo seja convencido de sua capacidade de ajudá-lo, 

em razão de seu poder de promover uma aproximação com seus amigos e com o "mundo". 

Uma das entrevistadas confirmou que o Facebook e o serviço de notificação de e-mails 

do Vagas.com.br bastariam, não sendo preciso explorar outros domínios ou redes sociais para 

este propósito: 

 
Eu nem penso em procurar em outro lugar! Afinal, pra quê?! O Facebook já 

tem tudo! No máximo, os e-mails do Vagas, né? [risos]. (Júlia , 22 anos, 8º 

período de Jornalismo). 

 

Por meio da fala de Júlia, depreende-se que o Facebook proporcionaria aos usuários 

uma zona de conforto, considerando que esta rede social ofereceria tudo o que eles 

precisariam, não sendo necessário explorar outros territórios online. Além disso, como será 

mais bem explicado adiante, a preferência pelo serviço de e-mails com notificações de vagas, 

disponíveis do site Vagas.com.br, também reforçaria a visão da busca por uma zona de 

conforto, uma vez que as informações iriam até os indivíduos, sem esforço. Assim, as 

notificações chegariam aos e-mails dos usuários para serem facilmente visualizados e 

clicados, agilizando a as inscrições nas oportunidades. Desta forma, não seria preciso que eles 

fizessem uma busca ativa por vagas, já que elas viriam até eles. 

Quanto à navegação no site Vagas, os entrevistados tiveram opiniões paradoxais. Ao 

mesmo tempo em que optaram por fazer suas buscas nele, por considerá-lo um meio 

reconhecido, famoso e recomendado pelos colegas, apontaram críticas e insatisfações quanto 

ao seu uso, como pode ser observado nas falas a seguir: 

 



64 

 

Entrei no Vagas, porque é o mais famoso e já tenho cadastro nele. Conheci 

pelos colegas na faculdade. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 
Vou no Vagas porque já conheço ele. Ele é bom porque dá pra você escolher 

a área que você quer, se é estágio, se é trainee, qual é a cidade. Aí, vai 

mostrando aqui as vagas abertas, em ordem cronológica, do mais recente 

pro mais antigo. (Ronaldo, 23 anos, 10º período de Engenharia Civil). 

 

Poucos minutos depois, ambos mudaram de opinião sobre o site Vagas.com.br por 

diferentes motivos. Enquanto Fred ficou irritado e impaciente com o fato de o site não gravar 

suas informações, Ronaldo decidiu sair do site porque não conseguiu encontrar nenhuma 

oportunidade disponível em sua área de formação. 

Nas entrelinhas que motivaram estas decisões, foi possível perceber o relacionamento 

que os sujeitos estabelecem com o ambiente online: ágil, impaciente, dinâmico e até frenético. 

A permanência em um mesmo sítio seria algo experimentado como um incômodo, preferindo 

navegar de forma errática, em uma espécie de giro, sem qualquer âncora. Por conseguinte, 

serem detidos pelo preenchimento de dados, requerendo uma permanência alargada em um 

site, por exemplo, poderia representar uma contenção às suas liberdades, "roubando-lhes" 

tempo de estarem noutras atividades online, por sinal, mais desejadas: 

 
Toda hora tenho que entrar com senha, nome de usuário. É muito chato 

isso! Ele [Vagas] não grava a informação! Aí acaba dando preguiça de 

entrar porque aí você já sabe que vai ter que ficar colocando DE NOVO, 

DE NOVO, DE NOVO E DE NOVO... [enfático, irritado e impaciente]. Sabe, 

às vezes acho o site meio ultrapassado. Não acho ele muito intuitivo, assim, 

é um pouco confuso. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Em contraste, Gabriela contou que, apesar de já ter encontrado vagas para estágios no 

site Vagas.com,br na sua área de Jornalismo, ela nunca foi chamada para nenhuma entrevista. 

Por isso, preferiu iniciar suas buscas em um grupo do Facebook. Segundo suas experiências, o 

grupo destinado a divulgar vagas para Comunicação Social é mais eficaz, afinal, foi por meio 

de pesquisas em postagens neste grupo que ela conseguiu seu estágio atual: 

 
Sites como o InfoJobs e o Vagas.com, eu nunca sou chamada pra nenhuma 

entrevista quando eu me inscrevo por ali. O Vagas.com principalmente! 

Empresas que eu me inscrevi lá, eu nunca fui chamada. E não é só eu. Eu 

conheço muitas pessoas que também nunca foram chamadas pra nenhuma 

entrevista pelo Vagas. Então, acaba que esse é o grupo [Vagas 

Comunicação no Facebook] que, quando eu tô procurando vagas, eu olho 

praticamente todo dia, porque sempre tem alguma coisa nova na minha 

área, entendeu? E eu descobri a vaga do meu atual estágio nesse grupo. 

Postaram lá que o CIEE tava recrutando, quando seria a dinâmica e o e-

mail pra você mandar pra se inscrever pra participar da dinâmica. 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 
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Com efeito, Gabriela acabou colocando em dúvida a própria legitimidade dos 

processos seletivos do InfoJobs e do Vagas.com.br, acreditando que algumas posições 

poderiam ser preenchidas por pessoas indicadas: 

 
Eu nem tento buscar [vagas] em outro site porque o mercado é muito 

fechado, é mais “quem indica” [se referindo a indicações às vagas]. Tirando 

esses processos [seletivos] grandes e esse grupo [no Facebook], [as 

contratações] acaba sendo muito por indicação. (Gabriela, 23 anos, 9º 

período de Jornalismo). 

 

A despeito de uma das entrevistadas ter afirmado que seus colegas de faculdade 

costumam buscar vagas de estágio no Vagas.com.br, ela disse que os orientava a procurarem 

nos grupos do Facebook. Interessante que, ao mesmo tempo em que ela afirmou que os 

grupos divulgam conteúdos que não servem aos propósitos de busca de vagas, ainda assim, 

ela disse que assegura aos colegas que os melhores lugares para encontrar oportunidades de 

estágio seriam os grupos do Facebook, como pode ser observado no seguinte relato: 

 
Os colegas da faculdade procuram no Vagas. É o mais famoso mesmo. Mas, 

assim, tem umas amigas que tão procurando estágio, e fazem de 

Comunicação também, e aí eu falo [em tom de dica]: "- Entra em grupos de 

Facebook. Lá tem muita lixarada [lixo], mas vai procurando que tem coisa 

boa". Eu sempre falo pra entrar nos grupos! (Vitória, 21 anos, 5º período de 

Jornalismo). 

 

O fato de essa candidata indicar aos seus amigos o local de busca de vagas de sua 

preferência parece se relacionar com o repúdio à competição exacerbada, uma das 

características da geração Y (MACKY; GARDNER; FORSYTH, 2008; CAVAZOTTE; 

LEMOS; VIANA, 2012). Logo, o compartilhamento de informações, tanto a nível social, 

quanto profissional, seria percebido como natural, não como uma competição (ROCHA-DE-

OLIVEIRA, 2009). Evidentemente, existe algum grau de competição entre os candidatos 

pelas vagas de estágio. Porém, segundo informaram os entrevistados, a disputa parece 

acontecer durante a seleção, e não nas etapas anteriores quando eles costumam compartilhar 

dicas e anúncios de vagas. O relato a seguir exemplifica essa questão da colaboração: 

 
Eu vejo muito com meus amigos se tem vaga [nas empresas] onde eles estão 

[estagiando]. Eles costumam ajudar. Por exemplo, uma amiga minha disse 

vai me indicar [a uma vaga]. Querendo ou não, é assim que funciona. 

Alguém que foi indicado, mesmo que eu seja muito legal, acaba passando a 

sua frente. (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Adiante, Vitória disse que também procura por vagas no Vagas.com.br, porém, ela 

somente entra no site quando recebe notificações dessas oportunidades por e-mail. Destaca-se 
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a importância das notificações aos entrevistados, sejam elas enviadas por e-mail ou 

sinalizadas no próprio Facebook: 

 
Eu procuro, também, bastante no Vagas. No Vagas você coloca lá o que 

você tem interesse e eles ficam te mandando e-mail do que abre [de vagas]. 

Aí, o mesmo controle que eu tenho no Vagas, eu tenho no Facebook também, 

de ficar olhando nos grupos, e tal. Facebook é um pouco mais difícil porque 

você tem que ficar horas lá, procurando, e passa muita coisa que nem tem 

muito a ver com você. Mas, assim, eu acho que é um campo bem 

interessante pra você explorar. (Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 

Logo em seguida, Vitória esclareceu que, apesar de gostar deste site, considerou que 

algumas de suas funcionalidades são inúteis para o usuário. Segundo ela, as pesquisas de 

qualidade encaminhadas aos candidatos por e-mail para aferirem a percepção do usuário sobre 

a condução do processo seletivo online, acabam se tornando inconvenientes na medida em 

que são enviadas constantemente: 

 
Eu gosto do site. Mas, tem umas coisas, assim, meio inúteis. Deixa eu ver 

aqui... [procurando] É... ah sim! Eles têm umas pesquisas de qualidade. Eles 

mandam naqueles e-mails deles umas pesquisas de qualidade o tempo todo, 

o tempo todo, o tempo todo! E eu não tenho muita paciência pra ficar 

preenchendo isso [risos]! Eles ficam mandando várias! Eles têm também 

aqui redes de recomendações. E eu nem sei o que que é isso!!! (Vitória, 21 

anos, 5º período de Jornalismo). 

 

Interessante destacar que Vitória estranhou a chamada “rede de recomendações” 

existente no site Vagas.com.br. Esta funcionalidade permite que os usuários indiquem uns aos 

outros para oportunidades, tal qual a dinâmica proporcionada pelo LinkedIn. Deste modo, 

seria criado um networking profissional. Contudo, para um sujeito inexperiente, tal como 

Vitória, este procedimento seria percebido como de pouca utilidade, porquanto seus objetivos 

não seriam plenamente compreendidos. Logo, questiona-se se o site Vagas.com.br estaria 

mais interessado em atender o usuário final, os candidatos, ou os seus profissionais de RH. 

Este foi um aspecto salientado por Nielsen e Mack (1994) ao tratarem da questão da 

navegabilidade em um site, se ele acaba sendo desenvolvido para atender ao uso interno ou 

externo, dos candidatos. De fato, o emprego de uma linguagem específica, com o uso de 

termos técnicos, familiares aos profissionais de RH, pode dificultar e até mesmo bloquear a 

navegação do usuário (candidato), porquanto o site não teria sido concebido para seu uso, mas 

com o foco nas necessidades da empresa. 

Outro aspecto fundamental a ser discutido nessa categoria refere-se aos motivos que 

levaram os entrevistados a desistirem ou interromperem a navegação, ou deixarem de entrar 
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em determinado site/rede social em seu processo de busca por vagas. Os principais motivos de 

desistência observados foram: a falta de paciência para explorarem os sites; a percepção de 

que existiriam muitas “vagas ruins”; e a ausência de resultados que satisfizessem seus 

interesses nas buscas de vagas. Os relatos a seguir demonstram essa questão: 

 
Ah, vou sair desse site [Vagas.com.br]! Não tem nada que me interessa 

não... [desanimado]. Não tem nada de Engenharia Civil. Não consegui 

achar nada na minha área nesse site não. Vou testar outro: Cia de Talentos. 

(Ronaldo, 23 anos, 10º período de Engenharia Civil). 

 
Eu até entraria no site Alumni da faculdade que eu estudei. Mas como nunca 

entrei e teria que me cadastrar, deixa pra depois, né [risos]. (Thiago, 23 

anos, recém-formado). 

 
E aí, acabou [demonstrando cansaço]? Já tem 22 minutos [de entrevista]. Tá 

bom já, né? Acho que não tem mais nenhum site pra entrar não [entediado]. 

(Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Cabe ressaltar que, muitas vezes, a desistência não pôde ser capturada nas narrativas, 

mas pelo tempo em que os entrevistados se dedicavam a buscar vagas em um site e, logo, 

decidiam ir para outro site ou grupo no Facebook, ou perguntavam se a entrevista estava no 

fim, indicando a falta de paciência para explorar esses meios. 

 

 

6.2 A FORMA E O CONTEÚDO DOS ANÚNCIOS 

 

 

Essa categoria se refere às percepções dos entrevistados sobre a forma e o conteúdo 

dos anúncios de vagas de estágio nas mídias e redes sociais online. Considerou-se importante 

agrupar em uma categoria, pois eles ajudam a esclarecer em que medida esses fatores 

influenciaram os entrevistados em sua decisão de se inscreverem ou não em uma vaga. Tal 

esclarecimento ajudou a pesquisadora a conhecer, inclusive, os elementos de atração e de 

rejeição às vagas de recrutamento, divulgadas nas mídias, nos e-mails ou nas redes sociais. 

 

 

6.2.1 As vagas “vagas” 

 

 

Esta categoria foi construída a partir da constante manifestação, por parte dos 

entrevistados, sobre a importância dos anúncios de vagas serem claros, devendo explicitar o 

nome da empresa, função, local, benefícios, dentre outras informações que permitiriam que o 

indivíduo se candidatasse ou não à vaga. No entanto, no decorrer das entrevistas, eles 



68 

 

informaram que as publicações são vagas, omitindo muitos elementos, gerando sentimentos 

de desconfiança. Por conseguinte, as vagas “vagas” passaram a ser uma categoria relevante 

que afeta o processo decisório, como se pode ver pelos relatos abaixo: 

 
Esses anúncios, com poucos detalhes, não me dizem nada! [impaciente] Pô, 

não tem o nome da empresa, não fala nada de mais. Eu não me inscrevo! 

(Júlia, 22 anos, 8º período de Jornalismo). 

 
Como eu fiquei um bom tempo [procurando] nesses grupos, acabei 

reconhecendo aqui uma pessoa que, assim, você vê que as vagas que ela 

bota, tem cara de ser “furada”, porque não bota o nome da empresa. 

(Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 

Entretanto, dois entrevistados disseram que o fato de uma empresa não revelar seu 

nome, ou outras informações sobre a vaga, não seria impedimento para clicar no link e 

descobrir o que a vaga poderia lhes oferecer: 

 
Se [o anúncio] não tiver o nome da empresa e não tiver um e-mail genérico, 

pra mim não tem problema. E eu me inscrevo mesmo que não especifique a 

função. Porque, a partir do momento que eu não tenho experiência, 

qualquer coisa que eu aprender, pra mim, tá válido! Entendeu? Até porque 

eu não tenho conhecimento suficiente pra dizer: “- Não, eu quero trabalhar 

com ISSO [ênfase]” ou “- Eu não vou fazer isso”. Pra mim isso não existe. 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 
Eu não me prendo muito pela empresa, assim, no fundo. Por exemplo, essa 

“Subc7” que tá aparecendo aqui. Eu não faço ideia de que empresa é essa, 

mas eu clico mesmo assim pra ver o que ela oferece. (Fred, 24 anos, recém-

formado). 

 

Adiante, em contraste com o que havia dito anteriormente, Fred ficou empolgado ao 

ver a abertura de vagas no Google, pelo nome e importância da empresa: 

 
Ih, olha! Tem [vaga] Google aqui [empolgado]! Vamos ver o que o Google 

quer... [lendo]. Mas acho que é estágio [lendo]: “internship” [desapontado]. 

Mas sei lá, só por ser Google todo mundo já fica “Eeeeh, Google!” [risos]. 

Porque é famosa, né, uma das maiores empresas do mundo, todo mundo fala 

bem do ambiente de trabalho, do salário e tudo mais. Mas, por exemplo, já 

vi que é São Paulo. Até me inscreveria. Aí, só por ser Google mesmo, só por 

causa da empresa.  (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

A questão do nome da empresa pareceu mais importante aos entrevistados quando eles 

ponderavam sobre o fato de a empresa ser de grande porte, acreditando que esse aspecto seria 

um aspecto facilitador no caso de uma contratação ao final do programa de estágio. Clara 

lembrou como havia ocorrido a sua decisão de buscar estágios em empresas grandes: 
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A maioria das empresas grandes, que tem nome, assim [pensativa]... eu 

queria entrar numa empresa porque ao sair do estágio [nos núcleos] da 

faculdade, eu teria dois anos pra arrumar alguma coisa antes de me formar. 

E essas grandes empresas, elas têm um limite máximo de dois anos de 

estágio pra te contratar. Então, você só pode estar, NO MÁXIMO [ênfase], 

há dois anos de ser formar! Aí, eu pensei, “- Já estou há dois anos pra me 

formar, então já posso me candidatar a esses estágios”. Porque, aí, eu 

poderia me candidatar a uma grande empresa, pra fazer pelo menos um ano 

de estágio e ter a chance de ser efetivada. Foi aí que eu comecei a fazer 

parte de vários processos: TV Globo, Multishow, Globosat, TechTudo... 

[reflexiva]. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

A importância do nome da empresa relaciona-se com a preocupação de o indivíduo ser 

efetivado e ter maiores possibilidades de crescimento na organização (HUNTLEY, 2006; 

ALSOP, 2008; ERICKSON, 2008; CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 2012; OSTROFSKY, 

2013). Mais do que ter como uma função de aprendizado, o estágio vem se tornando, cada vez 

mais, uma porta de entrada para o aprendiz ingressar no mercado de trabalho, um meio de 

assegurar que a empresa onde irá estagiar o efetive no futuro, como profissional (RITTNER, 

2003; ROCHA-DE OLIVEIRA, 2009). 

Portanto, somente alguns entrevistados se aventuraram a buscar informações sobre as 

vagas “vagas” que não exibiam o nome das empresas ou que eram desconhecidas. Eles 

preferiam transitar em territórios familiares, sem explorarem sítios desconhecidos. 

Interessante que sete entrevistados afirmaram que costumam desconfiar de anúncios 

de vagas “vagas” cujo e-mail de contato não apresenta domínio próprio, isto é, quando não 

possui um indicativo de que é um endereço eletrônico corporativo. Este fator se configura 

como um fator de impedimento à inscrição nessas vagas, conforme se pode ver em alguns 

comentários dos entrevistados: 

 
Aí, o e-mail [para envio de currículo] é tipo assim “recrutamento”. Poxa, 

normalmente o e-mail tem alguma coisa, tipo uma sigla da empresa, sabe, 

alguma dicazinha. Aí, por exemplo, uma oferta de vaga que não põe o nome 

da empresa, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Pra uma pessoa se 

candidatar a uma vaga, ela tem que saber pelo menos pra que empresa ela 

vai se candidatar. Aí, esse tipo de vaga é meio vaga mesmo [risos]. É que 

fica meio estranho, né? Mas é assim mesmo, essas vagas “vagas” [risos]. 

(Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 
Nada de mandar CV pra esses e-mails aleatórios! Fala sério! (Júlia, 22 

anos, 8º período de Jornalismo). 

 
O nome da empresa não é importante. Mas eu olho o e-mail de contato. 

Porque tem muita empresa que usa pra fazer mailing, né, pra propaganda, 

pra vender o e-mail. Então, se o e-mail é “@gmail.com” eu já fico meio 

assim de mandar meu currículo, entendeu? Se não for domínio próprio, eu 

já fico meio receosa. Mesmo porque eu já fiquei sabendo de vários amigos 
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meus que foram chamados pra entrevistas e a coisa chegou a ponto de parar 

na polícia. Chegando lá [nas entrevistas]… [pensativa] Sabe aquelas coisas 

bizarras? Querendo que você trabalhasse... [interrompeu para não expor as 

situações] Enfim, furada mesmo! (Gabriela, 23 anos, 9º período de 

Jornalismo). 

 

Logo, quando os endereços de e-mail apresentam domínios tais como “@gmail.com”, 

“@hotmail.com”, “@yahoo.com.br” – mais utilizados para e-mails pessoais –,  os 

entrevistados relataram que os consideravam suspeitos, dizendo que seus dados poderiam ser 

usados para outros fins que não o de recrutamento. 

É um risco para uma empresa que esteja realizando um processo seletivo utilizar 

estratégias que gerem desconfiança nos potenciais candidatos. De fato, Handler e Hunt 

(2003a) afirmam que existem empresas que reutilizam os dados de candidatos para outros 

fins, a partir das informações colhidas no recrutamento e nos currículos enviados por email. 

Esses autores mencionam o aproveitamento desses dados para transformarem os candidatos 

em “clientes”, objetivando o envio de propagandas e divulgação de seus produtos. Gabriela 

considerou que essas práticas podem ser negativas, manifestando a seguinte preocupação: 

 
Esse site aqui [Cia de Talentos], em algumas vagas, ele pede pra assinar 

termos de compromisso. Esse tipo de coisa te faz se perguntar: “- No que eu 

tô me metendo?” Porque você tem a sensação que empresa não é tão 

segura, sabe?! Se você TEM QUE [enfática] aceitar um termo de 

compromisso pra você colocar seu currículo, desculpa, mas eu já fico meio 

grilada. O que essas pessoas pretendem fazer com meus dados para eu ter 

que assinar um termo de compromisso?! [desconfiada]. (Gabriela, 23 anos, 

9º período de Jornalismo). 

 

Outra entrevistada questionou a veracidade dos anúncios sobre as vagas, apontando a 

existência de um hiato entre o que é divulgado e a realidade constatada pelo candidato após 

ser aprovado no processo seletivo. Segundo Luana, o Facebook ajudaria a reduzir esta lacuna 

por viabilizar a troca de opiniões e a veiculação de comentários entre os membros de grupos 

sobre a vaga em questão. Informações oriundas do Facebook seriam tidas como mais 

confiáveis do que as dos sites de recrutamento. A interação promovida pelos participantes do 

Facebook seria percebida como uma experiência espontânea e confiável: 

 
E, quantas vezes a divulgação das vagas é meio mentirosa, né? Tipo, 

quando tem o anúncio de uma coisa [vaga], e quando você chega lá [na 

empresa], é outro trabalho, não tem nada a ver com aquilo que você achou 

que iria fazer? Porque, aí, é aquela coisa, no Facebook você pode perguntar 

nos comentários e mensagens se o estágio é exatamente aquilo que ele tá se 

propondo. É uma coisa que você consegue perceber pelo contato com as 

pessoas que passaram por aquela experiência de estágio. Porque, às vezes, 

o estágio se propõe a uma coisa, mas não consegue satisfazer. Eu já conheci 
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várias pessoas que falaram que quando passaram pro estágio acharam 

super legal, mas, chegando lá, [na empresa], não era bem assim. (Luana, 21 

anos, 8º período de Psicologia). 

 

Sullivan (2003) esclarece que quando uma empresa se propõe a iniciar um processo 

seletivo sem que existam vagas disponíveis, ou sem que os anúncios estejam de acordo com a 

realidade das vagas ou cargos propostos, ela coloca em risco a credibilidade de sua imagem e 

de seus processos. A conquista da confiança de potenciais candidatos mediante a 

transparência dos processos é fundamental para o recrutamento (OSTROFSKY, 2013). 

Adicionalmente, o relato de Luana confirma que as redes sociais facilitam o contato 

direto entre as pessoas e as empresas (MANGOLD; FAULDS, 2009), proporcionando maior 

visibilidade da marca, da reputação da empresa e da possibilidade de feedback instantâneo de 

seus clientes (RECUERO, 2009). Deste modo, Luana ratifica que o Facebook ajudaria os 

usuários a tirarem dúvidas sobre o processo seletivo e as vagas anunciadas nos comentários 

das postagens e mensagens privadas. 

Outro aspecto que demonstra a questão das vagas “vagas” é a ausência de 

informações claras sobre as oportunidades disponíveis: 

 
Por exemplo, esse aqui [anúncio de vagas para a KPGM] só diz que a vaga é 

no Rio de Janeiro. Ok, mas em que lugar no Rio de Janeiro [risos]? (Fred, 

24 anos, recém-formado). 

 

Os entrevistados relataram suas preferências pelos anúncios que informam o conteúdo 

das vagas de modo direto, até porque muitas empresas apresentam informações que eles 

consideraram como desnecessárias, deixando de lado dados considerados mais relevantes: 

 
Eu gosto dos anúncios mais simples que dizem logo qual é a vaga, qual a 

função que você vai exercer. Porque não adianta nada falar que você vai 

trabalhar na área de Jornalismo, mas tá, EU VOU FAZER O QUÊ [ênfase]? 

Eu vou tirar fotos? Vou escrever textos? Vou publicar [conteúdo] no site? 

Por isso que eu gostava dos [anúncios] mais simples, com poucas palavras e 

que especificassem diretamente qual era a vaga que você ia se inscrever, 

qual função, sabe? (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 
Normalmente, eu tento ler rápido, assim, o que tá escrito mais ou menos, 

nessa parte que, sei lá qual é o nome, “subtítulo?”, e tento ver o que eles 

estão pedindo. Quando aparece o histórico da empresa, eu penso: “- Ah, 

legal!”. Mas não me influencia muito. Claro que quanto melhor a história 

da empresa, melhor! Mas não ligo muito. De qualquer forma, acho que tem 

muita coisa escrita, mas não tem nada em destaque, nada em negrito! Não 

me dá vontade de me inscrever! (Fred, 24 anos, recém-formado). 
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Em seguida, Fred explica porque não se inscreveu em uma vaga para o programa de 

trainee da EMS (indústria farmacêutica), com base no seu conteúdo divulgado: 

Ah, porque já vejo que tá “aberto para todas as graduações”. Isso eu acho 

meio estranho, entendeu? Tipo, pô, todas as graduações tão podendo 

entrar?! [desconfiado]. É, tipo, como se tivesse jogando pra todos os lados! 

Eu não sei exatamente o que eles estão querendo de mim. Afinal, o que eles 

querem de mim?! [impaciente] (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

O amplo leque de possibilidades pode repelir um potencial candidato, que deixa de se 

sentir conectado com o anúncio, porquanto a chamada “vaga” não desperta a sensação de ele 

ser pessoalmente convocado. Acredita-se que o recrutamento deva ter um apelo que acione no 

indivíduo o sentimento de que ele se encaixa na vaga disponibilizada, criando o movimento 

de clicar para se inscrever. 

Em seguida, a despeito de sua empolgação inicial com a empresa Google, Fred 

retomou a análise sobre a questão que envolve o que a empresa espera do candidato: 

 
Mas, assim, eu não consigo ver aqui o que eles tão querendo de mim. 

Porque Google você já pensa em tecnologia, e eu não sou bom em coisas de 

programação, né, obviamente [se referindo à sua área de formação]. Mas 

eles dizem aqui que os “interns at Google do cool things that matter, working 

on major projects that impact hundreds of millions of users and making 

major contributions to our business”. Ou seja, é um estágio que dá 

experiência no negócio deles, ajudando a desenvolver suas habilidades 

analíticas e de empreendedorismo. Ok, mas isso é bem vago! O que eles 

querem afinal? Assim, eu acho que é de propósito, porque eu acho que tem 

um certo teste nisso, entendeu? Porque eu acho que a pessoa que eles 

procuram se arriscaria, né, pra ver se ele vai se inscrever sem se importar 

muito. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Segundo a perspectiva deste entrevistado, um anúncio vago seria uma espécie de teste 

para ver se o indivíduo morderia a isca de se inscrever em uma vaga com base no 

reconhecimento do nome da empresa e do que ela poderia lhe proporcionar como experiência, 

sem divulgar a função em si. Considerando a primeira reação deste entrevistado ao ver o 

anúncio de vagas da Google, pode-se concluir que esses fatores levariam um potencial 

candidato a “morder a isca” e se tornar candidato deste processo seletivo. 

 

 

6.2.2 Enredamento do candidato 

 

 

Nomeia-se enredamento o processo de envolvimento dos candidatos pelos anúncios, 

quanto à sua forma e conteúdo. Enredamento refere-se ao conjunto de ações empreendidas 

pelas organizações no recrutamento de candidatos potenciais para envolvê-los, visando sua 
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captação. Estas ações incluem a elaboração de estratégias engendradas para a divulgação de 

vagas, tais como a criação de sites específicos, publicação de vídeos, confecção de páginas 

nas redes sociais, jogos corporativos online, dentre outras. Em última análise, o enredamento 

é resultado da estratégia de employer branding (PHILLIPS; GULLY, 2012), mencionada 

anteriormente, que consiste em criar uma imagem favorável da empresa sobre si mesma, 

promovendo o aumento de sua credibilidade aos olhos dos candidatos potenciais, enaltecendo 

sua imagem como uma marca empregadora, isto é, como um bom lugar para se trabalhar. 

Com efeito, espera-se atrair, gerar o movimento de inscrição nos processos seletivos, contratar 

e reter os “talentos” desejados. Contudo, o foco parece incidir na promoção da empresa, ao 

passo que o recrutamento em si ficaria em um plano secundário. 

O enredamento foi constatado no decorrer deste estudo, especificamente a partir das 

falas dos entrevistados, tornando-se, assim, uma categoria de destaque e relevância. Com 

efeito, quando os entrevistados analisaram a divulgação de vagas nas mídias e redes sociais, 

perceberam esforços de determinadas empresas em empreender ações que visavam o 

envolvimento do candidato, destacando o que se entende aqui como enredamento: 

 
Tem aqui o anúncio da Odebrecht. Você vê que o anúncio foi feito pra 

enaltecer a empresa, a cultura dela. Você vê que ela quer que você entre, se 

inscreva. Isso envolve, sabe? E mais, pra mim quando o anúncio põe vídeos 

da empresa, com gerentes falando ou até ex-estagiários, é bom, passa uma 

boa imagem, credibilidade mesmo, sabe? Você vê que existe um 

investimento em te passar confiança de que é um bom lugar pra você 

estagiar. (Ronaldo, 23 anos, 10º período de Engenharia Civil). 

 
É bem evidente que tem empresas que querem envolver a pessoa. Investem 

mais na divulgação mesmo, sabe? Parece que fazem mais questão mesmo de 

que a gente se inscreva! Por exemplo, aqui no [anúncio da vaga] da Light 

não tinha nada [que envolvesse], mas no da Fast Shop tem foto de 

estudantes graduados, você percebe pela roupa. Fala dos valores. Eles estão 

puxando muito mais do que a Light. (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 

Este envolvimento foi um elemento claramente presente na percepção dos 

entrevistados, inclusive comparando o esforço entre empresas para chamarem a atenção dos 

internautas. Nota-se, inclusive, que Thiago utilizou um jargão de marketing – “puxando” – 

para explicar que o anúncio da vaga de uma das empresas atrairia mais a atenção do potencial 

candidato. Adiante, ele continuou a sua narrativa sobre a questão da imagem, afirmando o 

quanto esse aspecto seria relevante, até porque esta seria a sua área de interesse e de 

formação, a saber, Criação Publicitária: 
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Às vezes, eles [anúncios] descrevem uma vaga com uma imagem bacana. 

Isso mostra que eles se importam com o visual. Porque se eu gosto de coisas 

criativas, não adianta eu ir para uma empresa que não valoriza isso. Além 

disso, pra mim, os vídeos, esses testemunhos de ex-estagiários e tudo mais, 

mostram um cuidado da empresa com sua imagem. E acho que é uma 

estratégia que mexe com as pessoas no nível subconsciente. Pelo menos, pra 

mim, funciona no meu inconsciente. (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 

Por outro lado, no que diz respeito à utilização de vídeos e de depoimentos de ex-

estagiários nas divulgações de vagas, Clara disse que essa estratégia só lhe causaria uma boa 

visão sobre a imagem da empresa e à credibilidade do processo seletivo se ela conhecesse a 

pessoa do anúncio, conforme explicou a seguir: 

 
A Globo.com faz isso [anúncios de estágio com depoimentos de ex-

estagiários]. Assim, eu penso que se fosse alguém que eu conhecesse, sim, 

seria bacana. Afinal, eu sei quem é a pessoa e saberia que é verdade. Mas 

de uma pessoa desconhecida... [desconfiada]. Não, não me chama muito a 

atenção. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

Em última análise, segundo esta ótica, quanto mais familiar e próxima for a linguagem 

utilizada para comunicar e envolver o potencial candidato, mais eficaz será o anúncio. 

Ademais, diversos autores enfatizam que os anúncios e chamadas de recrutamento para vagas 

de estágio devem conter textos, imagens e vídeos que esses interessados, no caso da geração 

Y, se identifiquem para capturá-los e gerarem a ação de se inscreverem nos processos 

seletivos (LOUGHLIN; BARLING, 2001; SMOLA; SUTTON, 2002; EVANS, 2003; 

HUNTLEY, 2006; KOTLER; KELLER, 2006; ALSOP, 2008; CENNAMO; GARDNER, 

2008; WONG et al., 2008; MUNRO, 2009). 

Além da percepção de que os vídeos institucionais ou com depoimentos de ex-

estagiários ou trainees sejam positivos para mostrar um cuidado da empresa com sua imagem, 

Thiago considerou que essa estratégia não seria fundamental para envolver um indivíduo para 

se inscrever no processo seletivo. Na verdade, ele considerou que, justamente devido ao 

caráter promocional do vídeo na chamada de recrutamento, ele apresentaria somente os 

aspectos positivos da empresa: 

 
Vídeos institucionais ou de pessoas que já fizeram [estágio ou trainee], eu 

acho interessante. É claro que eles só vão falar os pontos positivos, né 

[risos]? Mas eu acho válido porque mostra um cuidado com a empresa, e 

que você quer chamar pessoas pra trabalhar com elas. É eficaz. Pode não 

ser super decisiva, mas funciona. (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 

Portanto, a estratégia de divulgar uma imagem positiva da empresa nas chamadas de 

recrutamento, através de cartazes, vídeos e outros recursos nas mídias e redes sociais, 
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reforçaria a ideia de que, quanto mais um candidato estiver familiarizado com a empresa, mais 

positiva será sua percepção sobre as chamadas de recrutamento (GATEWOOD; GOWAN; 

LAUTENSCHLAGER, 1993; SCHNEIDER; GARLET, 2010) e maior será a taxa de 

atratividade para participar de seus processos seletivos (TURBAN et al., 2001). 

É muito comum que o enredamento contemple termos que a geração Y se identifique, 

tais como: espírito empreendedor, criatividade, pró-atividade, flexibilidade, vontade de 

assumir responsabilidades e enfrentamento de desafios. Contudo, uma entrevistada opinou 

que não considerava esses termos importantes ou decisivos para se sentir envolvida pela 

chamada e se inscrever nos processos seletivo: 

 
Ah, eu acho que, assim, uma pessoa não vai ver “- Procuramos pessoas que 

são pró-ativas”, e pensar “- Ah, eu não me considero pró-ativo, então eu 

não vou me candidatar pra essa vaga!” Eu acho que isso NUNCA [ênfase] 

vai acontecer. NA VIDA! COM NINGUÉM [ênfase]! Ok, mas eu acho que é 

uma forma de tentar pescar essas pessoas que são pró-ativas. Mas acho que 

ninguém confessaria que não é pró-ativo, sabe? Então não acho muito 

necessário destacar isso no anúncio. Acho que é só uma forma de reforçar a 

situação pra pessoa ver “ó, tem que ser determinado, tem que ter garra pra 

fazer esse estágio”. (Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 

Os entrevistados perceberam que alguns anúncios se restringiram a seguir o modelo 

mais tradicional, apresentando tão-somente as características das vagas, preocupando-se com 

a divulgação ou não do nome da empresa, utilizando e-mails com domínios que não são 

corporativos para solicitar o envio de currículos de candidatos. Outros, por sua vez, estavam 

mais em sintonia com as proposições de autores que apontam a interseção do recrutamento e 

do marketing (CAPPELLI, 2001; DECENZO; ROBBINS, 2001), a saber, lançando mão de 

estratégias que envolvem um maior conhecimento e comprometimento com o perfil do 

público-alvo das vagas para envolver e capturar os potenciais candidatos para se inscreverem 

nos processos seletivos. Tais estratégias requerem conhecimentos de propaganda, ações de 

marketing direto, além do funcionamento das redes e mídias sociais online (DOYLE, 2003; 

HANG, 2009; GOMES, 2011; SULLIVAN, 2011). Para isso, mais do que a descrição de um 

cargo, a chamada estaria em sintonia com o comportamento do potencial candidato enquanto 

“consumidor de processos seletivos” para alcançá-lo em um território de dimensões muito 

abrangentes: o ambiente online. 

Entretanto, vale ressaltar que o investimento em técnicas mais envolventes de 

recrutamento não garantiria, necessariamente, a eficácia e efetividade do processo em si, isto 

é, com o retorno do investimento observável e mensurável em termos do número de inscrições 

efetuadas e de contratações realizadas. 
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6.2.3 Fatores de atração 

 

 

 Os entrevistados assinalaram a existência de aspectos relativos ao conteúdo dos 

anúncios que os atraíam ou repeliam, capazes de aumentar ou de reduzir as chances deles se 

inscreverem nos processos seletivos. Com efeito, os fatores de atração e de repulsão se 

converteram em importantes categorias de análise que ajudaram a compreender a relação dos 

internautas com as chamadas de vagas de estágio. Tais fatores dizem respeito aos itens 

presentes no conteúdo dos anúncios que determinariam a inscrição dos indivíduos nos 

processos seletivos, por serem capazes de despertar seu interesse particular. 

Os fatores de atração corresponderiam aos elementos que chamaram a atenção dos 

entrevistados, seja nas ofertas de vagas em si, nos sites de busca e nas redes sociais, que os 

levariam a buscar maiores informações, clicar, investigar, enfim, direcionar esforços para se 

tornarem candidatos. Dentro do rol de elementos de atração, os entrevistados mencionaram o 

nome da empresa, a aparência e o visual do site, o valor da bolsa-remuneração do estágio, a 

localização e o horário do mesmo. 

O item 2.1 (As vagas “vagas”) mostrou as impressões de alguns candidatos sobre a 

importância de saber o nome ou de conhecer a empresa previamente. Sete entrevistados 

disseram que esta informação era fundamental para saber para onde estariam se candidatando. 

Ademais destacaram a importância da reputação da empresa/marca: 

 
O que me chama a atenção é o nome da empresa, claro! Se for uma empresa 

conhecida, vai me chamar a atenção. Se não for, ah, eu passo batido! 

(Ronaldo, 23 anos, 10º período de Engenharia Civil). 

 
O nome da empresa é muito importante, mas é muito relativo. Quando eu 

tava começando, para mim era muito importante o salário. Eu não 

procurava estágio em agência, pois você trabalha muito para ganhar pouco. 

Mas na Osklen, eu trabalharia 10 horas [por dia], mas eu faria algo que eu 

gosto. (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 
Eu clicaria numa [vaga] aqui da Globo, mas só por ser da Globo. Porque a 

Globo é uma empresa conhecida, grande e que lida principalmente com 

coisas de entretenimento, que eu gosto, além do jornalismo. (Fred, 24 anos, 

recém-formado). 

 
Eu tinha falado antes que não importava o nome da empresa, mas agora eu 

to vendo que importa SIM [ênfase; risos]! Taí uma vaga [estágio da 

Petrobrás] que me fez fuçar só pelo nome que ela tem [risos]. (Vitória, 21 

anos, 5º período de Jornalismo). 

 

Esta última entrevistada mudou de opinião quando se deparou com a vaga oferecida 

pela Petrobrás, aspecto que sugere o quanto este fator impacta o sujeito. Alguns expressaram 
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que não se sentiam seguros para investirem em uma oportunidade oferecida por uma empresa 

“anônima”, trazendo-lhes desconfiança. Em contraste, a exposição clara do nome da 

contratante, sobretudo sendo ela uma empresa conhecida e de grande porte, evocaria 

sentimentos positivos, despertando a esperança de que oportunidades profissionais vantajosas 

seriam abertas. 

Outro elemento de atração nos anúncios que se destacou foi a exposição clara sobre 

quais seriam as funções a serem desempenhadas: 

 
Então, as coisas que mais chamam a atenção: primeiro, tem que ver se as 

habilidades que eles tão procurando encaixam no seu perfil. Se eles não tão 

procurando uma pessoa com as habilidades que eu tenho, ou com os 

interesses que eu tenho, não adianta. Então, essa era a primeira coisa que 

eu procurava. Qual o perfil da pessoa, quais as funções que ela vai exercer 

na vaga e tal, é a primeira coisa. (Vitória, 21 anos, 5º período de 

Jornalismo). 

 
Hum... O que me atrai? [pensativo]… Bom, primeiro o nome da empresa. 

Acho importante saber pra onde vou me inscrever, né? Depois a função. 

Não dá pra ir pra uma [vaga] sem saber o que vou fazer lá [na empresa].  

Descrição da vaga é o que mais me interessa. A função é o que mais 

importa! Mas, assim, eu acho que não descrever a vaga é ruim porque você 

não sabe o que esperar. Mas eu me acostumei. Você acaba se acostumando 

e até conhecendo melhor num processo [seletivo] seguinte. (Thiago, 23 anos, 

recém-formado). 

 

As opiniões dos entrevistados sobre quais seriam os principais fatores de atração para 

se candidatarem às vagas variaram, inclusive, alguns chegaram a mudar de ideia. Por 

exemplo, primeiramente Thiago disse que o nome da empresa era o fator de maior atração e, 

adiante, concluiu que a função a ser desempenhada era mais importante. Acredita-se que as 

próprias entrevistas tenham ajudado os indivíduos a refletirem sobre estas e outras questões. 

De fato, muitas reflexões foram acionadas no decorrer desses encontros, ajudando-os, 

indiretamente, a repensarem os processos vividos em outras ocasiões e naquele ensaio 

proporcionado pela entrevista. 

A seguir, Fred corroborou as falas dos demais entrevistados, afirmando que a função 

seria um aspecto mais importante. No entanto, ele manifestou sua crença de que sua falta de 

experiência profissional não permitiria que ele fosse muito exigente quanto às suas escolhas: 

 
Acho que a função é o mais importante, mas eu estaria aberto a qualquer 

tipo de função que tivesse mais ou menos a ver com o que eu gosto. Não dá 

pra ir muito pro outro lado que não tenha a ver com os meus gostos. Mas eu 

estaria aberto a tentar algo próximo. Mas, assim, se fosse pra eu fazer uma 

coisa que eu gosto, mas tivesse salário baixo e poucos benefícios, eu 



78 

 

aceitaria se não tivesse conseguido mais nada, até porque não tenho muita 

experiência. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Outros salientaram a importância do valor da bolsa-remuneração, contudo, por 

motivos diferentes. Gabriela, por exemplo, disse que tinha contas e despesas que precisava 

honrar sem a ajuda da mãe: 

 
Em primeiro lugar, eu olho a bolsa, porque eu uso meu dinheiro pra pagar 

as minhas coisas, tenho que comer, eu passo o dia todo na rua. E, pra isso, 

não tenho ajuda em casa. Em segundo lugar, eu olho o horário por causa da 

faculdade. Aliás, primeiro eu olho o horário, porque as aulas vão até uma 

hora [da tarde]; depois, eu olho a bolsa. Porque, atualmente, eu tô num 

ponto em que eu preciso de experiência. A bolsa é importante, mas é 

importante que eu tenha experiência pra conseguir outras oportunidades 

melhores. Vejo também as funções, se estou de acordo com as funções. 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 
Nem todas as vagas mostram o valor, né, da bolsa/benefício?Mas é uma das 

primeiras coisas que me salta aos olhos. A bolsa importa por motivos 

óbvios, né?! [risos] Dinheiro é uma parte importante da vida! (Vitória, 21 

anos, 5º período de Jornalismo). 

 

 

6.2.4 Fatores de repulsa 

 

 

A questão da repulsa foi um dos elementos presentes nas falas dos entrevistados. De 

fato, observou-se que os entrevistados demonstraram diversos sentimentos perante as 

oportunidades que deixaram de se inscrever, tais como repulsa, desinteresse e indiferença. 

Algumas manifestações de repúdio foram acompanhadas de gestos de desagrado e de 

muxoxos. 

Muitos criticaram os recrutamentos para vagas incompatíveis com seus perfis, 

sobretudo ao requererem habilidades que eles não possuíam: 

 
Se as habilitações pedidas não têm nada a ver comigo, eu não preciso nem 

olhar direito a vaga, eu já descarto logo por causa disso! (Vitória, 21 anos, 

5º período de Jornalismo). 

 
 Aí eu vou eliminando as vagas. Por exemplo, aqui, “assessoria de imprensa 

com inglês fluente e Marketing”. Nunca vi assessoria de imprensa precisar 

de Marketing, mas tudo bem [irônica]. Inglês fluente pra mim também não 

dá. Tô fazendo curso de inglês ainda, e isso é uma coisa que ainda me barra 

em algumas vagas. Eles pressupõem que você tem que ter inglês fluente, que 

você já nasceu falando inglês. (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Atrelado à questão de estar fora do perfil solicitado, outro fator de repulsa envolve os 

gostos e interesses pessoais dos candidatos: 
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Se [a função] é uma coisa que eu não vou gostar, eu não me inscrevo. Não 

adianta. Pensando no meu crescimento profissional, se eu percebo que não 

vou acrescentar nada à vaga, eu não me inscrevo. (Thiago, 23 anos, recém-

formado). 

 
Aí eu olho aqui as postagens, né, e vou decidindo... [Lendo descrições de 

vagas] “Tratamento de imagens”? Não. “Design”? Não. “Petrobrás”? Não 

e nem participaria [ênfase]! Porque eu detesto esse núcleo de comunicação 

corporativa! Porque é pra você ficar num escritório tipo um administrador. 

Nada contra administradores, tá? [risos]. Mas, assim, eu realmente não me 

inscrevo se a vaga está fora do meu perfil, ou se for pra uma área que não é 

a que eu gosto, tipo, comunicação corporativa, assessoria de imprensa. São 

vagas que eu evito, nem olho! (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

No Capítulo 4, foi mencionado que os indivíduos da geração Y demonstram 

preferência para atuar em empresas que sejam referência em ética e responsabilidade social 

(HUNTLEY, 2006; ALSOP, 2008; ERICKSON, 2008; CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 

2012), aspectos que três entrevistados destacaram, como pode ser observado a seguir: 

 
Agora, o que não me atrai MESMO [enfático] é trabalhar numa empresa 

que faz teste em animais. Não aceito! Porque, assim, os animais são MUITO 

[enfático] importantes pra mim. Sempre gostei, sempre tive. Eu até aceitaria 

trabalhar numa Souza Cruz da vida, mas NUNCA [enfático] numa [empresa] 

que maltrate animais! (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 
Não tem nenhuma empresa que eu não iria de jeito nenhum, só pela 

empresa. Mas, assim [reflexivo], tipo uma Souza Cruz, como ela tem essa 

coisa de cigarro e tudo mais, eu não iria não! Não mesmo! Sou contra o 

fumo e o cigarro. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 
Não clico numa vaga de empresas tipo a Souza Cruz. Não concordo com os 

valores. Poxa, incentivar o cigarro?! Não dá, né? E também não clico em 

nada ligado a política ou governo. Não confio, sabe? (Júlia, 22 anos, 8º 

período de Jornalismo). 

 

Outro fator importante citado foi o da localização da empresa, determinando ou não a 

inscrição do internauta. Esta questão parece ganhar maior destaque tendo em vista os 

congestionamentos constantes na cidade do Rio de Janeiro. Os entrevistados destacaram o 

quanto têm que considerar o local do estágio para não prejudicarem suas aulas na faculdade. 

 
Localização também é importante. Eu morava na Barra, estudava no 

Centro, e não ia, por exemplo, trabalhar em Caxias. Muito longe! Fora que 

não daria tempo! Eu acabaria chegando atrasado na aula. (Thiago, 23 anos, 

recém-formado). 

 
É como falei antes, se fosse uma coisa [função] legal, mesmo com o salário 

baixo e sendo perto de casa, eu aceitaria. Perto de casa por causa da 

locomoção, ué! Seria menos estressante. Obviamente, um trabalho na Barra 

[Barra da Tijuca] seria muito mais estressante do que um trabalho na Tijuca. 
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É claro que existem outras variáveis, mas é importante. (Fred, 24 anos, 

recém-formado). 

 

Vitória explicou a dificuldade de ajustar o horário para poder harmonizar as exigências 

da faculdade com as do estágio, até porque muitas disciplinas são ministradas em diferentes 

turnos, obrigando os alunos a irem à universidade em múltiplos horários: 

  
E, também, [importa] o lugar do estágio, porque, assim, o horário da 

faculdade não é muito bom, ele é bem limitado. Aí, se for um lugar muito 

longe. Eu passei até muito tempo procurando [estágios] por causa disso, 

porque os horários [dos estágios] nunca encaixavam com os horários da 

faculdade. (Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 
 

Eu tinha que sempre ficar de olho nos locais [do estágio] e horários. Poxa, 

eu moro na Ilha [do Governador], estudava na Gávea, as aulas terminavam 

quase duas horas da tarde. Se eu estudasse no Fundão, seria desvantagem 

eu ir pra Barra [Barra da Tijuca], por exemplo. Mas já que eu tava na 

Gávea, não seria tão ruim ir para a Barra dali. Tinha que ser um meio 

termo entre minha casa e a faculdade pra que eu conseguisse me deslocar. 

Eu tentava, conversava com um professor ou outro, pedia ajuda pra me 

liberar mais cedo [das aulas], mas era difícil. Com certeza a localização é 

uma coisa que me fazia – e ainda faz! – diferença na hora de escolher uma 

vaga. Eu corto logo se vejo que não dá pra encaixar. Então, a localidade 

importa, sim. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

O último fator de repulsa observado foi a pretensão salarial. O relato a seguir 

exemplifica bem a questão: 

 
Eles pedem pretensão salarial. Eu acho ruim porque o salário é importante, 

mas não é tudo. Pretensão? Tá, é claro que eu quero ganhar cinco mil reais. 

Mas não é possível [impaciente]! Acho errado! Uma coisa é o quanto você 

QUER GANHAR [enfática] e o outro é o quanto a empresa PODE [enfática] 

te pagar, entende? Quando você coloca sua pretensão salarial, você, 

automaticamente, já tá fora do processo [seletivo] se sua pretensão salarial 

é superior ao que a empresa pode pagar. Eles querem contratar quem tá 

disposto a receber menos. (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Interessante notar que os entrevistados pareciam buscar uma vaga “perfeita”. De fato, 

todos apontavam pelo menos um motivo para não se candidatarem. Apesar de eles dizerem 

que tinham abertura e interesse para se inscreverem em vagas, na prática isso não foi 

plenamente constatado. Geralmente, sentiam-se fora do perfil requerido e manifestavam 

desagrado com as oportunidades exibidas. Na verdade, nenhum deles demonstrou interesse 

palpável naquilo que viram e, com efeito, não houve inscrições. 
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6.3 CV ONLINE NA (CONTRA)MÃO DA NAVEGABILIDADE 

 

 

Essa categoria foi definida a partir da observação de que os currículos online são uma 

extensão do e-recrutamento, uma vez que, muitas vezes, segundo as reações dos entrevistados, 

o preenchimento desses formulários representou um impedimento à inscrição nas vagas e um 

fator de repulsa à participação nos processos seletivos. Adicionalmente, os relatos sobre os 

quesitos dos currículos virtuais revelaram a existência de elementos que indicavam a 

necessidade de uma reformulação do modelo proposto, porquanto os entrevistados 

apresentaram dúvidas quanto ao seu preenchimento e real utilidade. A narrativa do 

entrevistado que se segue ajuda a demonstrar esta questão: 

 
Você tem que colocar um monte de empresas [referindo-se aos campos sobre 

experiência profissional]. Muito chato! Tipo, segmento da empresa, porte, o 

período, adendos… [bufando impaciente]. Eles pedem também pra botar a 

classificação do curso [referindo-se aos campos para preenchimento sobre 

formação acadêmica]. Eu lembro que esse [campo] eu deixava em branco 

porque não sabia o que significava. Não sei se, de repente, não era pra 

[preencher se a pessoa ainda está cursando a] graduação. “Duração total” 

[lendo em voz alta sobre a duração do curso]: eu lembro que, na época [em 

que cadastrou o currículo], eu coloquei longa, mas não faço ideia se minha 

faculdade é considerada longa ou média. Eu acho que é longa, mas não faço 

ideia [risos]. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

Adiante, Clara continuou seu relato, desconfiando da importância de determinados 

itens dos formulários de currículos online. Ela suspeitou, inclusive, que essas se tais dados 

eram determinantes para os recrutadores no momento em que precisam escolher quais os 

candidatos que irão participar dos processos seletivos: 

  
“Descreva seu perfil profissional” [lendo os itens do currículo online]: eu 

achava um pouco vago... [reflexiva] E eu duvidava muito que alguém fosse 

ler. Sinceramente, sentia que NINGUÉM [enfática] lia isso. Eu achava que 

os principais critérios eram as áreas e os níveis [cargos] que você colocava 

[preenchia], tipo, “Comunicação Trainee”, “Jornalismo Trainee”. Não 

achava que eles [recrutadores] liam [desconfiada]... [O item] “pretensão 

salarial” eu também achava uma grande bobagem. Isso não tem que ser 

critério pra vaga [impaciente]! “Informações complementares”: enfim, isso 

também acho desnecessário. “Último salário também”. Uma empresa não 

pode se basear no seu salário anterior pra te contratar ou definir o seu 

salário [irritada, impaciente]! Achava um saco falar sobre trajetória 

profissional. Muito chato. Pensando bem, eu achava um SACO [enfática] 

preencher isso [currículo online]! Porque se você já tem um currículo, você 

poderia ter a opção de cadastrar no site o SEU [enfática] currículo! (Clara, 

23 anos, recém-formada). 

 

Essas falas exemplificam a importância dos princípios da usabilidade, que estão 
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diretamente relacionados à navegabilidade de um site (NIELSEN; MACK, 1994). Assim, 

cabe fazer um breve esclarecimento sobre esses conceitos. O princípio da usabilidade é 

facilitar a navegação em um site. Para tal, é essencial conhecer o comportamento do usuário 

para o qual o site será desenvolvido, identificando suas necessidades de navegação para que 

um design específico seja aplicado, tornando, consequentemente, sua navegação fluída (ISO 

9241-11, 1998). Logo, é preciso que o site seja desenvolvido com o uso de linguagens, termos 

e conceitos familiares aos usuários, de modo a promover uma navegação facilitada. Brangier e 

Barcenilla (2003) acrescentam que é essencial facilitar: o aprendizado do usuário no sistema; 

a procura, a percepção, o reconhecimento e compreensão das informações no sistema; o 

controle da interação com o sistema; e, por fim, considerar o contexto de uso e o tipo de 

usuário do sistema. Em outras palavras, um site ou sistema deve ser facilmente utilizado por 

seus usuários. 

Contudo, segundo os relatos dos entrevistados, os formulários de CV online nos sites 

de recrutamento empregariam uma terminologia que seria própria dos profissionais de RH, 

dificultando o preenchimento e a identificação de vagas nos sites que fossem do interesse do 

internauta. Deste modo, entende-se que muitos desses sites não parecem ter sido construídos 

em sintonia com as necessidades dos usuários, como se pode observar no próximo relato: 

 
“Descreva seu perfil profissional” [lendo os itens do currículo online]. O 

que é isso?! [impaciente] É uma coisa que eu posso dizer QUALQUER 

[enfática] coisa! É muito genérico! Eu acabei copiando e colando uma parte 

do meu CV ali por não saber exatamente o que botar. Outra coisa: “objetivo 

profissional: colocar cargo e posição desejada”. Por exemplo, o que diabos 

significa “analista de cargos e salários”?! [impaciente] Não diz nada! Eu 

botei [no campo de preenchimento] “estagiário”, mas alguém com pouca 

experiência não vai saber preencher, não conhece. Isso é coisa de RH! 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Adiante, alguns entrevistados consideraram que determinados itens dos currículos 

online seriam desnecessários como, por exemplo, quando é pedido aos candidatos que 

indiquem seus perfis nas redes sociais para que eles sejam analisados pelas empresas como 

parte do processo seletivo. Este item, em particular, foi apontado pelos entrevistados como 

invasivo à privacidade deles, uma vez que consideraram a rede social como um território 

pertencente às suas vidas pessoais: 

 
Eu não preencho [no currículo online] minhas redes sociais. Não acho 

seguro colocar. Além disso, meu perfil [no Facebook] é bloqueado só para 

os meus amigos. Então, acho que não é uma coisa de trabalho, tipo, que não 

tenho que misturar [pessoal e profissional]. Até quando me questionavam 

com relação aos meus perfis nas redes sociais nas entrevistas, eu era super 
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básica [nas respostas] porque eu achava que não interessava [aos 

entrevistadores o que eu postava]. A não ser que eu fosse uma nazista e eles 

fossem identificar isso no meu perfil [irônica]! Mas fora isso… [impaciente] 

Aí perguntavam assim: “– E no seu Instagram, você posta fotos artísticas ou 

com a galera?” Tá, e se eu postar fotos artísticas, eles vão me achar mais 

culta? Não faz diferença, entende?! [irritada] Perguntaram por que meu 

perfil era bloqueado e respondi que o meu perfil era SÓ [enfática] pros 

amigos. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 
Uma coisa que eu também não gosto é quando [os currículos online] pedem 

redes sociais. Algumas empresas pedem. Eu não gosto porque, a não ser que 

seja para trabalhar com mídias sociais, não convém ninguém olhar isso. É 

pessoal. Ponto. Na minha opinião as pessoas confundem o [lado] social com 

o pessoal. Não é porque eu posto vídeos de gatinhos que eu vou pegar e 

fazer isso no meu trabalho [irônica, impaciente]! Uma coisa é uma coisa, 

outra coisa é outra coisa. (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Apenas duas entrevistadas afirmaram preferir os currículos preenchidos online, pois 

acreditavam que eles teriam sido formatados segundo os parâmetros que as empresas buscam; 

os demais entrevistados se queixaram sobre os modelos-padrão de currículos: 

 
Até prefiro esses currículos formatados [dos sites], sabe? Porque eu nunca 

sei o que preencher. Aí, assim, quando é do site, tenho a segurança de que o 

meu CV vai tá do jeito que as empresas devem querer, né? (Júlia, 22 anos, 8º 

período de Jornalismo). 

 
[O currículo padrão] É bom... [reflexiva] O que é bom é que você não anexa 

um currículo que você montou. Você vai preenchendo uns campos lá [no 

site], né? E deve ter um motivo pra cada campo que tem lá, né? Deve ser as 

coisas que as empresas tão procurando e tal... [reflexiva]. (Vitória, 21 anos, 

5º período de Jornalismo). 

 

No entanto, em geral, os entrevistados criticaram os currículos online, a forma como 

são elaborados, os itens disponíveis para preenchimento, dentre outros: 

 
Eu lembro que desses [sites], o [currículo do site] do Capacitare [consultoria 

Instituto Capacitare] era muito chato! Insuportável para preencher! Muito 

chato, MUITO CHATO [enfática]! Esse aqui [do Vagas.com.br] também, 

mas do Capacitare era MUITO [enfática] mais chato! Além do quê, o do 

Capacitare era muito vago. Você podia preencher QUALQUER COISA 

[enfática]! No fim das contas, parecia que, se alguém fosse ler aquilo, não 

saberia diferenciar o perfil de cada candidato. Não achava que aquilo 

funcionava. Mas eu precisava daquilo para receber alerta de vagas por 

email, então eu preenchia, mas não achava bom o método deles não. (Clara, 

23 anos, recém-formada). 

 
AHHH [lembrando irritado] sabe uma coisa que me IRRITA [impaciente]?! 

Quando a gente tem que TODA HORA ficar escrevendo AS MESMAS 

COISAS, AS MESMAS INFORMAÇÕES o tempo inteiro, em VÁRIOS 

SITES! MUITO CHATO! É uma PERDA DE TEMPO [enfático, irritado]! 

Poxa, não tinha como unificar isso?! Ou não tinha como inserir o currículo 
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e pronto?! Mas TODA HORA é a MESMA COISA! Sério! Não aguento! 

[irritado] (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 
Na verdade, eu acho CV um pouco fechado, padrão. Por exemplo, no meu 

CV tá escrito assim: “objetivo: atuar na área de comunicação voltado para 

a área de jornalismo, obter um estágio que agregue valor profissional”. 

Tipo, assim, é ridículo! Mas isso é o que as pessoas fazem. Quando você tá 

preenchendo um CV, é complicado você falar esse tipo de coisa tão clichê. A 

não ser que o site seja muito bom, ou se uma empresa é muito boa. Mas se 

for um [site como o] InfoJobs, não me dou o trabalho [de preencher] porque 

nunca vi UMA VAGA QUE PRESTE LÁ [enfática]! (Gabriela, 23 anos, 9º 

período de Jornalismo). 

 
Outra coisa que não gosto nesses sites é que acho que eles limitam muito a 

parte de você preencher seu currículo. Você tem que botar determinada 

informação da forma que ELES QUEREM [enfático]. E, às vezes, têm coisas 

que você fez na vida que não tem como colocar naqueles campos, né?! Um 

exemplo é [lendo os itens do Vagas.com.br] aqui “experiências anteriores”: 

se você não fez um estágio especificamente, tipo um trabalho ou pesquisa 

acadêmica, ou coisa assim, você tem que colocar “COMO SE FOSSE UM 

ESTÁGIO” [destacando entre aspas, impaciente] uma coisa que não é um 

estágio, mas que é uma coisa boa que você fez e é bom de colocar mesmo 

assim. Acho isso chato, sabe?! (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Por meio das falas dos entrevistados, observou-se que parece existir um hiato 

considerável entre os sites de recrutamento e os usuários, revelando a ausência de sintonia 

entre ambos. As evidentes expressões de incômodo indicariam que um potencial candidato 

poderia desistir de todo o processo em razão de uma relação assimétrica entre as partes 

envolvidas. Em outras palavras, os sites não prezariam pelo estabelecimento de um “diálogo” 

com seus potenciais interlocutores, impondo plataformas pouco atraentes, especificamente no 

que diz respeito à etapa do preenchimento de dados. Por conseguinte, os formulários e os CVs 

online propostos parecem estar na (contra)mão da navegabilidade. Trata-se de um 

contrassenso, até porque este deveria ser um momento capital do processo, quando o 

internauta se converteria, oficialmente, em candidato. Este aspecto deveria ser levado em 

conta por qualquer especialista em RH, ainda mais porque não seria admissível perder uma 

inscrição por causa de problemas intrínsecos ao preenchimento de informações, seja por 

dúvidas, irritações ou falhas de comunicação em geral. 

Interessante constatar que a etapa da convocação de candidatos parece se transformar 

em um momento de repulsa, abortando a inscrição nas vagas. Contudo, é possível que estes 

entrevistados não representem fielmente a reação deste universo. Todavia, suas falas foram 

contundentes e deveriam deixar em alerta os recrutadores, estimulando-os a reverem a forma, 

conteúdo, linguagem e até seus objetivos, revisando como deveriam capturar as informações 



85 

 

realmente fundamentais ao cargo. Afinal, quais seriam os dados mais relevantes para conhecer 

o melhor candidato? 

Na verdade, o recrutador deveria estar ciente de que o candidato a vagas de estágio é 

um indivíduo inexperiente, fazendo-se necessário facilitar ao máximo a consecução desta 

etapa. A elaboração de um CV gera dúvidas e inseguranças, em qualquer etapa da vida 

profissional. E, caso o CV seja online, devendo ser preenchido em uma plataforma, é 

fundamental que os campos sejam elaborados de forma inteligível e objetiva, facilitando a 

própria adesão do sujeito, para que ele não abandone o processo e nem preencha de forma 

incorreta. 

Atualmente, existem diversos meios para orientar o indivíduo a preparar seu currículo: 

reportagens em revistas, jornais e até mesmo na televisão, onde profissionais “especializados” 

oferecem dicas sobre como elaborar o “currículo perfeito”. Orientadores vocacionais e, mais 

recentemente, os serviços de coaching, são outras fontes de auxílio, proporcionando 

treinamento para que o sujeito aprenda a usar termos que definam suas habilidades, 

competências, interesses pessoais e profissionais, de modo a aumentar suas chances de tornar-

se atraente em um mercado competitivo. 

Contudo, nada disso importa à empresa contratante, à terceirizada responsável pelos 

processos seletivos ou até ao site cujo objetivo central (e nem sempre manifesto) seria o de 

criar e alimentar um banco de currículos ao divulgar vagas. Neste caso, o que importaria seria 

a aceleração do processo para manter o mercado competitivo, aquecido, enfim, em 

movimento. 

Em última análise, o compromisso desses atores parece ser com a vaga e não com o 

candidato. Logo, não caberia “perder tempo” explicando ao usuário do site como os 

formulários de currículos eletrônicos deveriam ser preenchidos. Daí indaga-se até que ponto a 

irritação do entrevistado não seria compatível com sua “percepção intuitiva” (inconsciente) de 

que ele não estaria sendo realmente “desejado”? Talvez o hiato entre ambos represente a 

existência de objetivos não explicitados diretamente pelas empresas, voltadas para questões de 

mercado e, ao mesmo tempo, distantes dos internautas. 

Outro aspecto destacado pelos entrevistados foi a constante ausência de feedback 

(retorno) dos processos seletivos, deixando-os sem qualquer tipo de retorno, nem mesmo as 

razões da exclusão. De fato, ao se dispor a fazer sua inscrição, o indivíduo tem que cadastrar 

dados pessoais e seu CV, expondo-se, muitas vezes sem saber sequer qual a empresa ou cargo 

em pauta. Geralmente, trata-se de um “pulo no escuro”. Caso o indivíduo venha a ser excluído 

em alguma fase do processo seletivo, as empresas recrutadoras parecem deixar de dar alguma 
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satisfação ou explicação. Afinal, se as TICs ajudam a captar candidatos, facilitando a 

comunicação entre empresas e candidatos na rede, questiona-se sobre as razões que 

impediriam que os recrutadores de deixarem de usar as mesmas tecnologias avançadas para 

dar uma satisfação adequada aos internautas que não foram selecionados? 

 
Ninguém te responde, ninguém te dá retorno. Isso é chato. Te desanima. 

Você não sabe se seu CV é que é uma m... [palavrão], ou se a empresa que 

não tem comprometimento [com o candidato]. Ou se, simplesmente, [o 

currículo] não foi [enviado]! (Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 
E uma coisa que, assim, eu não sei se é normal isso, mas teve já algumas 

vagas que eu já me candidatei no Vagas.com e tal, e, assim, eu não sei se é 

culpa do site, ou das empresas, ou sei lá, mas eu sinto que não tem um 

feedback depois que você se coloca lá. Então, você não sabe o que que tá 

acontecendo, se já acabou o processo seletivo, se faltam quantos dias, se [o 

currículo] foi  recusado, né?! Pra você ter uma idéia, de todos os processos 

que me inscrevi nos últimos meses, só recebi e-mail com resposta de dois. 

DOIS [enfático]! Poxa, custa nos avisar o que tá acontecendo?! 

[impaciente] (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 
Nunca recebi e-mail de empresa nenhuma dizendo que recebeu meu 

currículo [desconfiada]. Isso é bem esquisito, sabe?! Custa avisar?! Poxa, 

eles dizem que vão dar retorno e não dão. E a gente fica aqui na ansiedade 

sem saber a resposta. Pra você ver, eu só soube que passei pro estágio que 

tô agora porque eu liguei pra saber o resultado! Entende?! Muito 

desrespeito com a gente! (Júlia, 22 anos, 8º período de Jornalismo). 

 
Antigamente, eu mandava muito currículo pra esses sites, mas não tinha 

muito retorno. Às vezes eles não mandavam resposta nenhuma. E quando 

eles respondiam, em geral, não tinham, assim, uma seleção muito criteriosa. 

Eles falavam tipo “– Ah, a gente gostou do seu currículo, gostaria de saber 

mais informação sobre você”. Aí você falava que fazia faculdade período 

integral, e eles não aceitavam. (Luana, 21 anos, 8º período de Psicologia). 

 

Thiago salientou que um retorno sobre cada participação nos processos seletivos 

permitiria um aprendizado, gerando um amadurecimento. Se isto ocorresse, os candidatos 

poderiam rever seu desempenho, procurando o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

No entanto, mesmo quando as empresas recrutadoras dispensam os candidatos, elas não 

esclarecem o porquê de sua recusa. 

 
Falando sobre processos seletivos, eu gosto muito de pessoas atenciosas. Eu 

gosto quando a empresa te responde. Se eles dessem um feedback mais 

detalhado, seria melhor ainda. Se o objetivo seria formar profissionais, 

então é interessante dizer o que ela estava errando, para poder corrigir e 

aprender. Então, você nunca sabe o que você está errando. Não sabe se é 

sua atitude, ou prova de lógica, ou etc. Desanima… [reflexivo] O processo 

devia incluir isso. É aprendizado pra gente, né?! (Thiago, 23 anos, recém-

formado). 
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Como consequência da ausência de um retorno, parece emergir um sentimento de 

desconfiança quanto os critérios empregados pelos recrutadores e empresas na escolha dos 

candidatos aprovados. 

 

 

6.3.1 Critérios obscuros 

 

 

A apresentação do tópico “critérios obscuros” relativos ao recrutamento online se faz 

necessária tendo em vista que os entrevistados identificaram critérios que lhes pareceram 

suspeitos, não apenas no recrutamento, bem como na seleção dos currículos virtuais e nos 

processos seletivos como um todo. Realmente, uma sensação de desconfiança permeou a 

maior parte das entrevistas, como se pode ver a seguir: 

 
A pessoa que está dirigindo o processo deveria deixar claro qual critério 

que ela está usando. Eu já vi processos super aleatórios e que você pensa 

assim: “- Ué, o que aconteceu?”. Ou seja, que critério eles tão usando? 

Você não sabe qual critério [impaciente]! Pessoas que passaram [em 

processos seletivos que participei] são bonitinhas, fizeram intercâmbio. Ou 

seja, tem ou não tem um preconceito velado [desconfiada]?! Eu sou bolsista 

na faculdade. Meu CV é muito bom. Eu sei muitas coisas que outras pessoas 

não sabem. O meu inglês pode não ser tão bom, mas se eu passo naquelas 

provas [online], então eu devo não ser boa em outras coisas que não ficam 

muito claras. Aparência fica muito evidente, infelizmente... (Gabriela, 23 

anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Gabriela questionou os critérios adotados nos processos seletivos como um todo, 

indicando que, independente de possuir conhecimentos e de ter um bom currículo, existiriam 

quesitos que não contemplariam apenas as competências técnicas e comportamentais, mas 

também a da “aparência”, ou melhor, critérios subjetivos envolvendo a “beleza” ou a “pureza” 

para determinar a contratação. Thiago corroborou as suspeitas de Gabriela quanto aos pontos-

chave que definiriam uma seleção, para além das competências objetivas: 

 
É muito ruim pra gente. Porque, às vezes, não é nossa capacidade 

profissional ou intelectual que está em jogo. Às vezes eu posso ter sido 

excluído por ser gordinho, sabe?! Você nunca sabe se esse é o problema. E 

os feedbacks que vêm, são muito vagos... [reflexivo] E se o problema foi a 

minha orientação sexual?!  A gente não sabe... [O critério] pode ser 

qualquer coisa!  (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 

O segmento dos indivíduos recusados seria convertido em refugos humanos, sujeitos 

não-adaptados ao sistema que a modernidade acredita ter o direito de excluir (BAUMAN, 

2005). 
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Vacilantes, percorrem uma trajetória que sorri aos privilegiados, aos bem-

nascidos, que desafia o acesso dos mais “fracos”, dos menos “equipados”. 

Iniciam a senda em franca desvantagem: são duramente julgados e, 

inexoravelmente, empurrados para os “lixões”. (...) Eles formam o segmento 

dos estranhos que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do 

mundo, afastando-se do ideal de pureza da pós-modernidade, que introduz 

“anormalidades” a partir de linhas divisórias que identificam e separam 

“alienígenas” (HALPERN, 2013, p. 123). 

 

 

Portanto, acredita-se que esses elementos possam servir de substrato para futuras 

pesquisas no campo dos estudos sobre recrutamento e seleção de RH. 

Por fim, uma das entrevistadas contou que questionou um dos gerentes da empresa 

onde é estagiária sobre os critérios adotados por eles na seleção de candidatos: 

 
A verdade é que a gente NÃO SABE [enfática] o que eles querem. No meu 

estágio agora, um dia resolvi perguntar pra um gestor o que eles querem, 

qual é o critério de escolha, sabe?! E aí, sabe o que ele respondeu?! Que ele 

escolhe “- Quem ele vai com a cara, quem ele gosta, simpatiza”. Isso lá é 

critério?! Então a gente passa por aquelas etapas TODAS [enfática] pros 

caras decidirem [com base] na simpatia?! Ah, não dá né?! (Júlia, 22 anos, 8º 

período de Jornalismo). 

 

Em outras palavras, as tecnologias investidas no recrutamento online parecem servir 

apenas como filtro para reduzir o volume de currículos e de candidatos que participarão das 

etapas presenciais dos processos seletivos. Isto porque, segundo este último relato e conforme 

as suspeitas dos demais entrevistados, outros critérios parecem prevalecer aos olhos dos 

recrutadores e da empresa contratante no momento da seleção dos escolhidos, ou melhor, dos 

“preferidos”. 

 

 

6.4 AFASTAMENTOS (DIVERSIONS) 

 

 

O termo afastamento (diversion) será empregado para retratar os movimentos de 

descolamento do foco que os sujeitos fizeram ao longo das entrevistas, ou melhor, referem-se 

às distrações que os levaram a se desviar da busca por vagas para fazerem outras coisas. 

Primeiramente, vale relembrar que os entrevistados foram instruídos a descreverem, 

em voz alta, seus movimentos, ações e decisões, além de compartilharem seus pensamentos e 

impressões no decorrer de suas incursões na internet. No entanto, deveriam navegar pelos 

sites e redes sociais em busca de vagas de estágio como se estivessem sozinhos, apesar de 

estarem sendo observados. A entrevistadora enfatizou que eles deveriam ser espontâneos e 
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transparentes, ao ponto de ficarem livres para interromperem a busca caso alguma outra 

situação surgisse, procurando capturar, de forma realista, o movimento deles na rede. 

De fato, a vastidão de possibilidades, caminhos e relacionamentos na rede faz com que 

os indivíduos sejam arrastados pela dinâmica multissensorial da internet e magnetizados pelas 

ações propagandísticas. Por essa razão, havia uma suspeita, por parte da pesquisadora, de que 

os entrevistados pudessem “perder” o foco, distraindo-se com outros temas de interesse. 

Assim sendo, constatou-se que os entrevistados realmente se distraíam com 

frequência, deixando a pesquisa por vagas em segundo plano para: acompanharem as 

mensagens no bate-papo (Messenger) do Facebook; olharem suas “linhas do tempo” do 

Facebook, curtindo e/ou compartilhando postagens diversas; responderem a eventos criados 

no Facebook; visitarem seus e-mails para verem as notificações; fazerem download de vídeos, 

filmes e arquivos; trocarem mensagens por Whatsapp; pausarem para falar com a mãe 

(predominantemente) ou outros familiares; e verem as notificações de novas postagens 

(tweets) no Twitter. 

 A seguir, serão apresentadas algumas das falas dos entrevistados sobre os sites e redes 

sociais que eles mantiveram abertos durante as entrevistas. Interessante constatar que eles os 

checavam inúmeras vezes, indicando a intensa e profunda conexão com eles: 

 
Tô com várias [abas] abertas: alguns sites espíritas de coisas que eu tô 

estudando, Facebook, Messenger [serviço de bate-papo do Facebook]. Ah, e 

também tô com o celular ligado por causa do Whatsapp e uns contos e fan 

fictions [contos escritos por fãs] do Harry Potter que eu tô lendo, e o Twitter 

também. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 
Bom, agora, além de estar com o Skype [aberto] né, eu tô com o Facebook e 

meu e-mail abertos. (Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 
Ih, tô com VÁRIAS [enfático] coisas abertas! Netflix, Hugo Gloss [risos, 

envergonhado], meu e-mail do Gmail, baixando uns vídeos e, ah, o 

Facebook, né, claro [risos]! Mas é assim mesmo, fazer o quê? Eu abro 

muitas abas! (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 
Tô aqui com meu e-mail e Facebook abertos. Tô sempre checando, dando 

uma olhadinha nas atualizações, principalmente no Facebook [risos]. 

(Luana, 21 anos, 8º período de Psicologia). 

 
Ah, eu tô... NOSSA [risos, surpresa em constatar a quantidade de abas abertas 

ao mesmo tempo]! Eu tô com Facebook, e-mail, Twitter, VÁRIAS [enfática] 

abas [abertas] de downloads de seriados e com downloads de filmes também. 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 
Eu prefiro fazer [a pesquisa para a entrevista] pelo celular porque já fico 

com tudo aberto aqui mesmo. É mais fácil, porque tem os aplicativos, né, 
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que eu uso sempre, no caso: o Facebook e o meu e-mail, SE [enfática] tiver 

alguma coisa nova nele [e-mail], né? Fora que eu checo as notificações o 

tempo todo, porque o celular mostra, naqueles numerozinhos, quando tem 

alguma coisa nova pra ver. (Júlia, 22 anos, 8º período de Jornalismo). 

 

Esses relatos elucidam a questão da intensa interconectividade, uma das características 

que compõem o perfil dos membros da geração Y. De fato, os entrevistados demonstraram 

grande familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação, as mídias e redes 

sociais online. Adicionalmente, foi observada a capacidade de os entrevistados lidarem com 

várias atividades ao mesmo tempo, especialmente na internet (HUNTLEY, 2006; ALSOP, 

2008; ERICKSON, 2008; TAPSCOTT, 2009), o que foi exemplificado na descrição de que 

estavam, durante a entrevista, com diversas abas do navegador abertas e em utilização. 

Apenas um dos entrevistados relatou que não estava com nenhum site ou rede social 

disponível enquanto participava da pesquisa, dedicando-se inteiramente à entrevista. Mesmo 

sendo perguntado se estava fazendo alguma outra atividade na internet, Ronaldo negou e não 

demonstrou nenhuma vontade de olhar outros sites que não fossem de recrutamento. 

Em geral, os afastamentos (diversions) predominaram, não só presentes na quase 

totalidade dos casos (quantidade de pessoas), como também pela forma intensa como isto 

ocorreu (qualidade). Outros exemplos ratificam esta questão: 

 
Peraí... [digitando]. Tô falando com a minha namorada no Facebook [risos]. 

(Fred, 24 anos, recém-formado). 

 
Peraí, peraí um pouquinho [pedindo à pesquisadora que ela parasse de 

falar]. Tô digitando aqui... [pausa para digitar] É que tô respondendo aqui 

[no Facebook] um amigo meu. Pronto! Então, continuando...  [retomando o 

raciocínio] (Thiago, 23 anos, recém-formado). 

 
Calma aí [risos]! Tô mandando aqui pro meu namorado uma postagem do 

meu primo [rindo da postagem]! (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 
Calma, calma [pedindo à pesquisadora que esperasse]! É que tô 

respondendo [uma mensagem do] meu namorado aqui [no Whatsapp]. É que 

ele não sabia que eu tava na entrevista [risos]. (Júlia, 22 anos, 8º período de 

Jornalismo). 

 
Agora eu tô votando aqui numa enquete da formatura e me inscrevendo num 

evento que me chamaram aqui [ambos no Facebook]. Minha amiga me 

chamou pro aniversário dela [risos]. (Gabriela, 23 anos, 9º período de 

Jornalismo). 

 

De alguma forma, esses relatos evidenciaram o quanto responder às notificações é 

prioritário, independente de quais fossem elas: mensagens, eventos, postagens, Whatsapp, etc. 

A esse respeito, uma das falas de Gabriela sintetizou o caráter imperativo com que as 
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notificações seriam percebidas pelos entrevistados, demandando uma resposta e atenção 

imediatas: 

 
Vou fazer download de outro seriado, tô vendo o e-mail e agora tô passando 

pelas páginas para acabar com as minhas notificações [no Facebook e 

Twitter]. É que, assim, eu faço tudo ao mesmo tempo! Não liga não, é que eu 

tenho um problema com notificações. Quando aparece [uma notificação], 

TENHO [enfática] que olhar! TENHO [enfática] que responder [risos]! 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Algumas ações não puderam ser capturadas em falas, uma vez que era comum que os 

entrevistados continuassem a desenvolver um raciocínio sobre um determinado site, anúncio 

de vaga, dentre outras, e estarem, ao mesmo tempo, olhando para o mural – página inicial do 

Facebook em que aparecem as atualizações de status, compartilhamento de informações, 

vídeos e fotos dos amigos do usuário – do Facebook, por exemplo. Quando questionados 

sobre como conseguiam manter a atenção em falar sobre um site ou anúncio, enquanto 

rolavam as páginas do Facebook com as “novidades”, os entrevistados afirmaram que 

conseguiam fazer várias coisas ao mesmo tempo: 

 
Agora tô só falando com você e olhando o Facebook. (Thiago, 23 anos, 

recém-formado). 

 
[Risos] Peraí, Clarisse, só um instantinho. Tô falando contigo e lendo um 

comentário aqui [no Facebook]... (Vitória, 21 anos, 5º período de 

Jornalismo). 

 

Contudo, uma das falas deu uma dimensão ampliada sobre o significado dos 

afastamentos (diversions): 

 
Consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Falar com você e olhar o Facebook. 

Porque ao mesmo tempo estou olhando pra tudo, e ao mesmo tempo não 

estou olhando pra nada! (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Constata-se que estar “plugado” em múltiplos links poderia até equivaler a não ter 

conexão com coisa alguma, evidenciando a fugacidade dessas ligações. Os afastamentos não 

seriam, por conseguinte, os “distanciamentos”, mas apontariam para o interesse central dos 

entrevistados, os “encontros” esperados; ao passo que a procura por vagas representaria sua 

motivação secundária. Aparentemente, isto aconteceria não apenas porque a busca por vagas 

ocorreu em função da demanda da pesquisadora. Estar em rede incessantemente seria o 

interesse primeiro, preterindo qualquer outro. Emergiria daí, a questão de se estar conectado a 

“tudo” e, ao mesmo tempo, a “nada”, sugerindo a existência de relacionamentos cuja 
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substância poderia ser questionável. Adicionalmente, os indivíduos estariam olhando para 

“tudo” e, paradoxalmente, para “nada”, indicando o vazio existencial o qual os internautas 

estariam submersos. Este é um traço marcante da vida líquido-moderna apresentada por 

Bauman (2001). 

Adicionalmente, o fato de as redes sócias online constituírem um novo paradigma de 

interconexão entre pessoas (TELLES; OLIVEIRA, 2011), representa a razão pela qual foi 

fundamental apresentar a forma como os entrevistados se relacionavam nelas para mostrar 

como o ambiente online é mais envolvente do que o conteúdo das vagas em si. Em outras 

palavras, observou-se que o poder de envolvimento da rede social enquanto meio é mais forte 

do que o seu conteúdo propriamente dito. 

 

 

6.5 ZONA DE CONFORTO 

 

 

Inicialmente, vale destacar que, apesar de a modalidade do recrutamento online ter se 

transformado em uma tendência crescente, fato que pode ser constatado com a multiplicação 

de sites destinados à esta a tarefa (ARAÚJO; RAMOS, 2002), os entrevistados pareceram 

pouco interessados em visitá-los. Em contrapartida, o Facebook despontou como a referência 

de predileção da maioria dos entrevistados. Inclusive, muito mais do que visitar sites 

especializados em divulgação de vagas, esses indivíduos manifestaram sua preferência por 

tomar conhecimento das oportunidades existentes no mercado via e-mail. 

 

 

6.5.1 Meu mundo no Face 

 

 

Esta categoria espelha a relação intrínseca entre a subjetividade dos entrevistados e a 

sua existência nas redes sociais. Isto parece ocorrer porque o Facebook é um meio que 

congrega atributos que são valorizados pelos usuários, a saber, ele oferece conforto, é 

intuitivo, navegável e prazeroso. Por meio dele, o indivíduo pode ser visto de forma 

globalizada, porquanto fica exposto nesta “vitrine”, uma “janela” que se abre para o mundo 

cada vez mais virtual. A mudança mais significativa nesta dinâmica parece ser o fato de o 

interessado tornar-se mais ativo no processo, com maior poder de manobra, sobretudo, ao usar 

esta rede social como interface. Por meio dela, uma ferramenta que lhe é altamente familiar, 

de uso freqüente, o indivíduo pode vislumbrar oportunidades pelo viés de sua rede de 

contatos, geralmente confiáveis, aplicando, a seu modo, crivos de acordo com seus interesses, 
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selecionando e deletando a seu bel prazer. Consequentemente, tornou-se fundamental 

compreender o significado que o Facebook tinha para estes sujeitos nesse cenário de busca de 

estágios. Além de ser um ambiente familiar onde os indivíduos navegam com desenvoltura, 

ele tende a ser percebido como um site intuitivo. Estes aspectos aumentariam as chances de os 

sujeitos explorarem oportunidades, sem terem que sair de “casa”. 

Logo, o recrutador perde, em parte, o controle da situação, sendo obrigado a, no 

máximo, compartilhar esse poder com o usuário. 

Portanto, o Facebook é muito mais do que uma rede social, trata-se de um espaço de 

interlocução, onde o endereço de um alguém equivale à representação de seu “Eu”, ou 

melhor, de si mesmo: “te vejo no Face” (“sou visto no Face”). É uma instância virtual que 

viabiliza contatos “concretos”, inaugurada no mundo contemporâneo ocidental que alavanca 

encontros e/ou desencontros. A predileção pelo Facebook sinalizou uma tendência 

inequívoca, opção vitoriosa perante qualquer tentativa de concorrência de outras mídias. 

Estas, por sua vez, têm que se adaptar ao Facebook, e não o oposto, infiltrando-se nele para 

tentar estabelecer contato com o internauta. A empresa que reconhecer esta realidade 

inevitavelmente terá mais êxito no recrutamento de candidatos. 

Assim, o principal motivo para a escolha do Facebook como meio preferido para 

procurar vagas foi a questão da praticidade, afinal, eles estão conectados, diariamente, em 

diferentes dispositivos eletrônicos: 

 
Ah, o Facebook é mais fácil, né? A gente sempre vê. Tem no celular! Aí você 

acorda e já entra no Facebook [risos]!  (Júlia , 22 anos, 8º período de 

Jornalismo). 

 
É um trabalho a menos. Porque como você já tá no Facebook todo o dia, 

você acaba vendo aquilo ali. Se você tivesse que pesquisar por fora, aí seria 

um pouquinho mais complicado. Complicado não, mas não é tão fácil 

[risos]. É porque eu acho que a popularidade do Facebook é mais pelo 

alcance, né? Porque todo mundo, hoje em dia, tem Facebook! E também é 

muito fácil, porque você pode acessar pelo celular, pelo tablet, de qualquer 

lugar que você esteja! Então, é um meio muito eficaz porque TODO 

MUNDO tem acesso em QUALQUER LUGAR [enfática]! Ele tem um 

alcance muito grande com as pessoas! (Luana, 21 anos, 8º período de 

Psicologia). 

 
Poxa, eu entro no Facebook todos os dias. Aliás, eu tô no Facebook o tempo 

todo [risos]! Serve pra tudo, muitas coisas. Dá pra ver vídeos, notícias, falar 

com as pessoas e até buscar vagas, né?! [risos] (Fred, 24 anos, recém-

formado). 

 

No que tangem às buscas de vagas, especificamente, os entrevistados manifestaram 

que a rede social é uma ferramenta importante, pois funciona, até mesmo, como forma de 
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comunicação boca a boca entre os usuários que compartilham as notícias, informações e 

anúncios de vagas. 

 
O Facebook hoje é uma ferramenta, assim, bem interessante pra quem tá 

procurando estágio, porque o que tem de grupo, e o que tem de empresa boa 

botando oferta de vaga no Facebook é bem grande! (Vitória, 21 anos, 5º 

período de Jornalismo). 

 
Eu até entro no Google e no Facebook. Mas é até engraçado porque eu acho 

o Facebook mais fácil de buscar. Aí eu busco aqui [digitando no campo de 

busca] “vagas comunicação”, e entro em todos os grupos. Meu critério [de 

escolha dos grupos] é sempre o que tem mais pessoas, porque sinto que me 

dá mais credibilidade mesmo, sabe?! (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 
O grupo do Facebook é bom porque, assim, ele é um tipo de boca a boca do 

pessoal da minha faculdade. Aí, eu fico mais confortável de saber que o que 

tá sendo compartilhado tem a ver com as pessoas que eu sigo [acompanho 

as publicações], com meus amigos e meus interesses, entendeu?! (Júlia, 22 

anos, 8º período de Jornalismo). 

 
Eu acho que a maior parte das pessoas [da faculdade] estão todas no 

Facebook mesmo. Lá na faculdade até tem um mural pra divulgar as coisas, 

eventos, vagas, congressos. Mas, geralmente, o que tá no mural, tá no 

Facebook também. Então, é mais prático ver no Facebook [risos]! (Luana, 

21 anos, 8º período de Psicologia). 

 
Por incrível que pareça, a maioria das vagas eu vejo no Facebook, num 

grupo aqui: “Vagas Comunicação RJ”. Desde que eu entrei nesse grupo, 

que tem mais de 13 mil pessoas, é o principal lugar onde eu procuro vagas. 

Primeiro, porque tem uma oferta muito grande de vagas, todo dia alguém 

posta alguma coisa diferente. Segundo, porque estou todo dia checando as 

notificações. Tô sempre online. É muito mais fácil! (Gabriela, 23 anos, 9º 

período de Jornalismo). 

 

Esses relatos confirmam os estudos de Hang (2009) de que o recrutamento realizado 

nas redes sociais online representa uma ação estratégica das organizações, uma vez que 

permitem maior interação e compartilhamento de informações entre empresas e potenciais 

candidatos. Por essa razão, destacou-se o relato de uma entrevistada no qual ela afirma que o 

Facebook seria suficiente enquanto meio para buscar vagas, uma vez que ela disse que se 

sentia próxima dos colegas de faculdades, que trocam experiências pelo boca a boca gerado 

nos grupos, além de divulgar vagas de estágio. Além disso, o grupo permitiria uma 

aproximação com os professores da universidade, e acesso a informações divulgadas por eles, 

como oportunidades de estágio supervisionado e/ou iniciação científica: 

 
No momento, pro que eu quero, ele [o Facebook] me atende, sabe? Tanto 

pros estágios e até pra estar mais perto dos professores da faculdade que 

oferecem estágio supervisionado, que eu realmente tenho que aprender, eu 
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acho que [o Facebook] dá conta. Mas eu acho que dependendo do objetivo 

da pessoa, se ela pretende trabalhar em outra área, tipo com RH ou 

trabalhar na área jurídica, ela tem que pesquisar um pouco por fora [do 

Facebook]. Mas, hoje, pros meus objetivos acadêmicos, o Facebook me 

satisfaz. (Luana, 21 anos, 8º período de Psicologia). 

 

Neste relato acima, a entrevistada considera o Facebook suficiente para seus objetivos 

acadêmicos. Este aspecto é interessante, pois o objetivo inicial do Facebook era o de ser uma 

rede social para uso dos alunos da Universidade de Harvard, como forma de eles interagirem 

no ambiente online e trocarem informações sobre o campus, aulas. Estes objetivos são 

retomados por meio do relato de Luana: 

 
Assim que eu entrei na faculdade, o pessoal já foi informando [sobre os 

grupos do Facebook], porque é uma forma de comunicação muito usada. E é 

o que eu mais uso. Qualquer informação que você quer saber, você vai nos 

grupos e alguém vai te responder. Dão até dicas sobre as matérias, sobre 

algum professor, sobre congressos, centro de estudos. Às vezes falam de 

grupos de estudo, além de qualquer outra informação, é ali no Facebook 

mesmo que você vai encontrar! (Luana, 21 anos, 8º período de Psicologia). 

 

Embora ela tenha enaltecido o Facebook, adiante, ao ser indagada sobre a existência 

de desvantagens no uso da rede social, ela explicou: 

 
Não acho que tenham desvantagens. Muito pelo contrário. Você só tem 

vantagens! Porque, às vezes, você quer saber uma informação a mais que 

não está sendo contemplada pelo anúncio. Aí, você vai lá nos comentários, 

pergunta [aos demais usuários] e esclarece sua dúvida quase que 

imediatamente. Agora, nos outros sites, não! Fica aquela expectativa, 

entendeu?! Mas chegar a considerar [o Facebook] como uma ferramenta de 

busca geral, eu já acho meio exagerado. Porque, assim, eu não acho que ele 

seja uma ferramenta de busca tão eficiente quanto o Google. Mas, nessa 

questão de procurar emprego, até os próprios sites de emprego têm páginas 

no Facebook que divulgam [vagas] o tempo todo! Eu até tenho uma, mas eu 

nem lembro o nome agora [risos]. Mas você segue a página e eles ficam 

divulgando empregos. (Luana, 21 anos, 8º período de Psicologia). 

 

Logo, ela esclareceu que, enquanto ferramenta de busca, o Facebook se restringe a um 

universo delimitado, cujos resultados esperados pertencem a um escopo específico. Em outras 

palavras, as buscas realizadas no Facebook tendem a apresentar resultados relacionados aos 

interesses do usuário, ou pela similaridade de preferências existentes e identificadas entre o 

usuário e seus “amigos na rede”. Isto porque o Facebook possui um mecanismo que funciona 

como uma espécie de filtro que, a partir do perfil do usuário, identifica seus interesses e, a 

cada busca – de amigos, páginas ou grupos –, apresenta os resultados mais alinhados a eles. 

Contudo, a despeito de os usuários estarem “restritos” a se relacionarem apenas com 

pessoas e informações que pertencem a um ciclo próximo de outros usuários, eles sentem que 
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transitar na rede social é mais cômodo, aprazível e, muitas vezes, suficiente para suprir 

informações acadêmicas e/ou profissionais. 

 

 

6.5.2 Os sites (não)intuitivos 

 

 

O termo intuitivo tem sido atribuído para designar os meios em que navegação e 

usabilidade dos sites são mais fáceis do que outros. Conforme foi explicado anteriormente, 

facilitar a navegação em um site é torná-lo mais utilizável, sendo necessário haver 

compatibilidade entre o site e o mundo real. Portanto, as informações e linguagens contidas no 

site devem ser familiares ao usuário, de modo que a navegação seja fluida. Com efeito, um 

site intuitivo permite uma maior navegabilidade, porquanto o aprendizado sobre a interação 

do usuário com o sistema é fácil, tornando-se natural. 

Como essa questão dos sites intuitivos apareceu em todas as entrevistas, julgou-se 

importante transformá-la em uma subcategoria para explorar seus significados. Logo, ao 

analisar as falas dos entrevistados, observou-se que, para eles, a navegabilidade e a 

usabilidade das mídias e redes sociais seria um fator de atração e permanência nesses meios. 

Quando um site era percebido como “não intuitivo”, os sujeitos rapidamente se “cansavam” 

de permanecer nele, trocando de meio para continuarem suas buscas. 

Nos relatos, a seguir, Fred e Gabriela se queixaram sobre o site Vagas.com.br, 

considerando que ele não era um site intuitivo, devido à dificuldade de navegação: 

 
Não acho ele [Vagas.com.br] muito intuitivo, assim, é um pouco confuso. 

Esse aqui [InfoJobs], eu já acho mais fluido. Mas, ao mesmo tempo, o 

Vagas.com parece mais importante, talvez pelo nome que ele tem no 

mercado, reputação no mercado. Olha, vai parecer bem idiota essa 

comparação, mas o site do Vagas me lembra um site de banco [risos]. E, pra 

mim, sites de bancos não são intuitivos, não é uma coisa tão simples de você 

ver. (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 
Tô no site do Vagas e acho o site horrível! Porque não é nem um pouco 

intuitivo! Pra pesquisar vaga é ruim, pra colocar o CV é ruim [impaciente]. 

Poxa, seu CV fica horrível! Você não tem opção nenhuma de mudar as 

coisas pra deixar mais bonitinho. (Gabriela, 23 anos, 9º período de 

Jornalismo). 

 

Adiante, outro entrevistado contou que consideram este site confuso, o que dificultou 

sua navegação, uma vez que parecia inexistir um padrão na forma como as vagas estavam 

dispostas: 
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Pra mim, o Vagas é bem... [pensativo] ok [indiferente]. Sei lá, acho até que 

ele pode tá melhorando, mas acho confuso, sabe?! Porque, assim, a 

disposição de vagas não segue um padrão. Aqui: uns anúncios estão 

[identificados] por código, outros, por nome. Será que custa ter um padrão 

[indignado]?! Não tem critério! E deixa o texto muito poluído! (Thiago, 23 

anos, recém-formado). 

 

Embora pareça óbvio, constata-se que muitos desses sites deixam de atingir objetivos 

intrínsecos ao processo e que deveriam ser cumpridos, a saber, a rápida identificação de 

oportunidades e a inscrição imediata nos processos seletivos. Todavia, nem sempre isso 

parece ocorrer. Os entrevistados consideraram que os sites eram confusos, cometendo falhas 

de comunicação graves: 

 
Eu era cadastrada também no InfoJobs, mas eu achava terrível o site e aí 

nunca entrava! Eu achava um site SUJO, CONFUSO [enfática]. Eu não 

curtia! E as vagas que eu recebia não tinham nada a ver com o meu perfil. 

Tipo, eu era estudante, colocava [no cadastro] que eu era estudante, que 

tava buscando vagas de estágio, e recebia um monte de vaga de trainee, 

recebia vaga de Design [impaciente]! E eu não fazia faculdade de Design, 

eu tinha marcado lá [no cadastro do site] que eu era aluna de Comunicação! 

Então, hoje em dia, meu spam [no e-mail] é o InfoJobs [risos]! E a minha 

conta não era Premium. Vai ver que era por isso que eu recebia vagas de 

Design [risos]! (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

Erros, tais como o receber de notificações de vagas disponíveis para áreas e perfis 

diferentes dos cadastrados pelos usuários, encontrar como resultados vagas distintas daquelas 

procuradas no campo de busca dos sites, foram algumas das queixas citadas repetidas vezes 

pelos entrevistados: 

 
Entrei nesse outro site chamado My Trainee. Ele é bom. Gostei do geral 

dele, mas eu tô tendo dificuldade... [olhando para a tela] porque não tô 

conseguindo filtrar [as buscas] por cidade. Cliquei nesse [anúncio] aqui da 

Nielsen, mas é em São Paulo. Agora, esse outro aqui da Jovem Pan... 

[lendo] Poxa, em São Paulo também [impaciente]?! Aí fica meio difícil! Não 

tem nada pra separar isso. Não tem filtro, não facilita a busca. (Fred, 24 

anos, recém-formado). 

 
Eu achei meio estranho esse site [Cia de Talentos]. Eles põem assim [nas 

opções de filtro]: “trabalhe conosco”, “estágio”, “trainee”, “estágio 

superior”, “estágio técnico”, “jovens profissionais”. Cara, pedir o tipo de 

vaga, já tá errado [inconformada, impaciente]! Não sei o que escolher! Vou 

colocar “trainee” porque eu sei o que significa, mas isso não funciona! Aí, 

quando você clica em “trainee”, aparecem [nos resultados] quatro 

empresas, sendo que três delas SÓ TÊM [enfática] estágio [irritada]! 

(Gabriela, 23 anos, 9º período de Jornalismo). 

 

Outro aspecto, também mencionado anteriormente, refere-se à impaciência de 

preencher formulários de CVs online a cada inscrição. Thiago demonstrou sua irritação com 
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esse tópico, afirmando que seria uma perda de tempo. Em outras palavras, os sites deveriam 

facilitar a vida do usuário em todas as etapas de sua interação: desde o cadastro de 

informações, preenchimento de dados, busca de vagas, inscrições nos processos seletivos, as 

etapas da seleção, até o retorno sobre os processos: 

 
Às vezes, é legal quando você entra na vaga e ela mostra um link que te leva 

pra outro site, pra saber mais sobre a empresa. Mas o que eu realmente ME 

IRRITO [enfático] é com sites que você só pode aplicar no site DELES! 

Porque você tem que, muitas vezes, falar [digitar], novamente, as MESMAS 

COISAS [informações] VÁRIAS VEZES! Ou seja, recolocando TODO o seu 

currículo. O que eu acho bom do Vagas e do LinkedIn, é que você só aplica 

[para as vagas disponíveis], sem precisar preencher o tempo todo a mesma 

coisa. Muita perda de tempo! Nesse tempo, você poderia estar procurando 

outras vagas, fazendo MILHÕES de outras coisas! (Thiago, 23 anos, recém-

formado). 

 

Gabriela irritou-se ao interagir com o site da consultoria Cia de Talentos por causa dos 

erros que ela identificou durante a navegação. Interessante constatar que eles se sobrepuseram 

à própria busca por oportunidades, interferindo no processo. Pelo seu relato foi possível 

perceber, novamente, o quanto a questão da navegabilidade parece ser central. Quando ela é 

prejudicada, acaba provocando impactos negativos nos usuários. Inclusive, foram apontados 

problemas básicos, relativos à comunicação essencial entre o internauta e o site, como os 

citados a seguir, a propósito dos erros cometidos pela Cia de Talentos: 

 
Escrevi aqui [no campo de busca]: “Jornalismo”. [Pausa aguardando o 

resultado]. Mas, aí, apareceu: “Marketing”. Eu pedi [vagas de] Marketing 

[irritada]?! Não, não pedi! Eu pedi: “JOR-NA-LIS-MO” [irônica, 

impaciente]! Por que, então, ele me mostra [vagas de] Marketing?! Ele [site] 

dá a opção de filtrar a busca, mas eu já filtrei [impaciente]! Eu pedi 

“Jornalismo”. Essas coisas irritam, sabe?! Aí, você marca: “Jornalismo”, e 

ele continua mostrando: “Marketing”. Ah, já perdi o amor por esse site! 

Não passa confiança! Chega! Desisto! Vou sair! (Gabriela, 23 anos, 9º 

período de Jornalismo). 

 
Tô entrando no [site] Rio Vagas [em silêncio, olhando para a tela]. Digitei 

aqui [na busca]: “Marketing”, mas só aparece [nos resultados vagas para] 

“Operador de Telemarketing” [risos]! Sério, esse site parece BEM tosco! Eu 

sinto, vendo esse site, que nenhuma empresa grande colocaria propaganda 

de vagas nele. Não parece ter prestígio nenhum. (Fred, 24 anos, recém-

formado). 

 

Digitar termos “errados” nos campos de busca transformou a experiência de procurar 

por vagas de estágio em verdadeiros obstáculos à permanência nos sites de recrutamento, 

ocasionando impaciência, irritação e desistência. No relato a seguir, Fred explicou sobre esta 
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questão, expondo a dificuldade de filtrar suas buscas, já que desconhecia os termos “corretos” 

para encontrar os resultados que gostaria: 

 
Eu sei que eu posso estar sendo meio chato com isso, mas quando tem esse 

campo de busca, eu, normalmente, não busco nada, porque, às vezes, eu 

sinto que eu tô filtrando de forma errada. Eu prefiro quando tem aquela 

tabela ao lado, com os filtros indicando, tipo [vagas para] “Rio de Janeiro”, 

“cargo tal”, “nesse tipo de grupo”, entendeu?! Eu sinto que vão ter mais 

resultados. Porque, às vezes, você procura uma coisa e não necessariamente 

vai achar porque pode tá com outra nomenclatura. Se você coloca alguma 

busca certinha, ele pode não te dar todos os resultados direitos. (Fred, 24 

anos, recém-formado). 

 

Em última análise, entende-se que esse tipo de falha se transforma em um obstáculo 

significativo à inscrição dos potenciais candidatos às vagas disponíveis, comprometendo todo 

o processo seletivo. 

Adicionalmente, destacou-se a relevância da imagem e do layout do site de 

recrutamento. Dependendo de um bom planejamento e investimento, a navegação pode ser 

mais fácil e aprazível, aumentando o número de acessos (visitações do site) e, 

consequentemente, maiores chances de inscrições de potenciais candidatos nas vagas 

ofertadas. De fato, alguns autores apontam que esses elementos costumam refletir os atributos 

da empresa, tais como sua relação com os funcionários, o quanto está voltada para novas 

tecnologias, interação com o público e até seu envolvimento em questões sócio-ambientais 

(EHRART; ZIEGERT, 2005). Por conseguinte, esses aspectos influenciam a percepção dos 

candidatos em potencial sobre as organizações, podendo levá-los a desejarem fazer parte delas 

e se inscreverem nas vagas. Os relatos, a seguir, exemplificam essa questão: 

 
Ah, imagem e layout são importantes! Se for um site sem graça, não dá nem 

vontade de olhar! É chato, sabe? Porque se ele [site] não te envolve, você 

vai fazer o quê nele? Tem que ser interessante, criativo. (Júlia, 22 anos, 8º 

período de Jornalismo). 

 
Eu entro mesmo no Vagas e no Facebook. Eu cheguei a entrar no Jobs 

[Infojobs], mas só umas duas vezes na vida! Mas não gostei muito não. Na 

verdade, é tudo muito parecido, né [blasé]?! Os sites são bem parecidos. 

Então, quando algum se diferencia, chama a atenção. Pra mim, eu só julguei 

o Vagas melhor, não pela imagem, mas por ser mais completo e tal, com 

ofertas mais interessantes. (Vitória, 21 anos, 5º período de Jornalismo). 

 
Olha, eu dou muito valor para o site da empresa. Muita coisa que é visual 

me interessa. Então, se eles colocam uma imagem que me atrai, é muito 

legal! Se [a imagem] é bem feita, significa que a empresa tem um bom 

critério criativo. Fora que se eles descrevem uma vaga com uma imagem 

bacana, isso mostra que eles se importam com o visual. Numa empresa que 

estagiei, quando eu fui olhar o site, achei ele uma m... [palavrão]. Eu não me 
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inscrevi no primeiro processo [seletivo] por causa disso. No segundo, eu 

tava desesperado, por isso, me inscrevi. E uma das primeiras coisas que fiz 

lá [como estagiário] foi implementar um novo site. (Thiago, 23 anos, recém-

formado). 

 

Esses relatos reforçam a importância do meio em que as vagas são divulgadas como 

elemento fundamental para garantir o acesso e a permanência dos usuários no site, 

aumentando as chances de enredamento. 

A percepção de que os sites não seriam intuitivos e que conteriam erros parece 

contribuir para a maior adesão dos entrevistados ao Facebook. 

 

 

6.5.3 Venha a nós o vosso e-mail 

 

 

Diante da intensidade com que os entrevistados mencionaram ter preferência pelo 

recrutamento via e-mails enviados por sites, tais como o Vagas.com.br, este aspecto se 

converteu em uma sub-categoria. Com efeito, “venha a nós o vosso e-mail” indicaria que o 

internauta estaria mais propenso a ser achado em seus “domínios”, ou melhor, em sua caixa 

postal, seu “reino”. 

Observou-se que esses indivíduos consideraram o acesso às vagas mais cômodo 

quando elas eram enviadas por e-mail, ao invés de acessá-las através da busca nos sites em si. 

Segundo informações dos entrevistados, as vagas recebidas por correio eletrônico foram 

previamente filtradas pelo próprio site, com base no perfil alimentado pelos próprios, no 

sistema. Logo, eles não tiveram o “trabalho” de procurar as vagas, pois elas foram 

direcionadas até eles, previamente selecionadas, personalizadas segundo seu perfil: 

 
Prefiro os e-mails do Vagas porque eles não são aleatórios, sabe?! Eles vêm 

de acordo com meu perfil. Porque, se entrar no site, não tem nada de 

interessante. (Júlia, 22 anos, 8º período de Jornalismo). 

 
Olha, normalmente, eu acessava as [vagas] que ele [Vagas.com.br] enviava 

por e-mail e, muito raramente, ia buscar [no site]. Mas as vagas sempre são 

as mesmas. Às vezes eles até mandam coisas que não têm muito a ver 

comigo, tipo [vagas] de Administração. Mas eles mandam MUITA, MUITA, 

MUITA [enfática] coisa! Então, quando você vai diretamente no site buscar, 

normalmente a vaga que você acha lá, eles já te mandaram por e-mail! Por 

isso, eu via mais as que mandavam por e-mail, por causa dessa facilidade 

mesmo, por saber que as vagas que eles têm ofertadas pro MEU [enfática] 

interesse, eles vão mandar pro meu e-mail. Eu não sei como os outros sites 

funcionam. Eu só cheguei a me cadastrar nesse mesmo. (Vitória, 21 anos, 5º 

período de Jornalismo). 
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Em ambos os relatos, as entrevistadas enfatizaram a praticidade de receberem as vagas 

já filtradas e selecionadas segundo o perfil cadastrado, em comparação com a busca 

diretamente nos sites. Interessante notar que Vitória afirmou que as vagas que ela encontrou 

no Vagas.com.br foram as mesmas recebidas por e-mail e, por essa razão, preferia aguardar as 

notificações para, então, acessar às vagas. 

Clara contou que, apesar de receber notificações de dois sites, ela preferia acessar as 

vagas divulgadas pelo Vagas.com.br por e-mail, pois elas teriam sido enviadas de acordo com 

o seu perfil. Ademais, ela considerou que as notificações deste site eram mais diretas, 

explicitando detalhes das vagas disponíveis. Em contrapartida, o Instituto Capacitare enviava 

uma mensagem que apenas informava a existência de novas vagas no site, obrigando o 

candidato potencial a entrar no site para catar as oportunidades sinalizadas: 

 
Eu costumava ir mais no Vagas, porque recebia mais [e-mails com vagas] 

deles. Porque eu recebia poucas vagas do Capacitare. Tipo, em cada e-mail 

que eles [Instituto Capacitare] mandavam, não aparecia a vaga, mas 

mandavam assim: “– Foram abertos três processos com o seu perfil”. Aí, 

você tem que entrar no site e catar mesmo. Mas no Vagas eu olhava só pelo 

e-mail. Só fucei mesmo no site quando chegou o final do ano e começou a 

me bater o desespero [risos]! Só assim eu fiz isso, mas sempre foi mais por 

e-mail mesmo. (Clara, 23 anos, recém-formada). 

 

Um dos entrevistados, inclusive, acrescentou que sua confiança no conteúdo das vagas 

recebidas por e-mails, “de acordo com o seu perfil”, o faz se inscrever nas vagas, 

“aleatoriamente”: 

 
Nas vagas enviadas por e-mail, me inscrevo mais aleatoriamente mesmo. É 

aquela coisa: se eu acho [a oportunidade] interessante, ou que pode ser 

interessante, eu me candidato mesmo que não esteja no meu perfil. Quero 

dizer, no meu perfil técnico, né?! Porque acredito que se eles me enviaram a 

vaga, é porque eles devem considerar que eu POSSO [ênfase] me inscrever 

nela, né?! (Fred, 24 anos, recém-formado). 

 

Logo, os e-mails personalizados despertariam uma sensação de confiança, seja quanto 

ao conteúdo das vagas, seja em relação ao próprio processo de recrutamento. 

A despeito de Vitória ter contado, anteriormente, que preferia usar o serviço de 

notificações de vagas por e-mail do site Vagas.com.br, seu relato, a seguir, mostrou que 

existiria um outro lado da questão: ainda que as notificações tenham sido constantes, 

divulgando diversas vagas novas, ela preferiu não ter mais acesso a elas, desfazendo seu 

cadastro neste site: 
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O Vagas [Vagas.com.br] te bombardeia de e-mails; então, eu não conseguia 

ver todos os e-mails que eles me mandavam. Então, como eu não conseguia 

fazer isso todo dia, tirava umas duas, três vezes por semana e sentava pra 

ver. Porque, assim, em cada e-mail, eles mandavam umas sete vagas. Aí, eu 

sentava, ficava com a bunda na cadeira pra ver todas as vagas que eles 

mandavam. Aí, depois de sair agora do grupo [do Facebook], seria isso que 

eu iria fazer: entrar no e-mail pra ver essas vagas. Mas não posso ver 

porque já me descadastrei dele [Vagas.com.br]. (Vitória, 21 anos, 5º período 

de Jornalismo). 

 

Por outro lado, o recebimento de notificações e dos links com as vagas em aberto, por 

e-mail, tende a ser visto como algo positivo pelos entrevistados. O relato de Thiago sintetizou 

essa questão: 

 
É sempre bom mandarem [as vagas] por email, porque nem sempre você se 

lembra. Às vezes, pela quantidade [de mensagens recebidas], pode até ser 

chato, mas, na maioria das vezes, e se [as vagas estiverem] bem 

direcionadas para o seu perfil, vale a pena. E, para quem tá procurando, 

nunca vai incomodar. Poupa tempo de ficar catando nos sites. (Thiago, 23 

anos, recém-formado). 

 

Essa questão se relaciona com o que Chaffey (2003) aponta como uma das maiores 

vantagens da estratégia de e-mail marketing, em comparação com a eficácia dos websites. 

Segundo o autor, o público de um site é auto-seletivo, pois eles são atraídos para o site devido 

ao conteúdo que oferece. Normalmente, isto ocorre quando uma ferramenta, como o Google, 

indica links e sites de acordo com aquilo que o usuário está buscando. Porém, uma vez que o 

usuário deixa o site, ele poderá nunca mais retornar, por motivos diversos. E, é neste 

momento que o marketing direto – ou e-mail marketing – configura-se como mais vantajoso 

do que os sites em si: os e-mails são usados como lembretes ao usuário de que existe alguma 

oferta no site, neste caso, as vagas. Por esta razão, esta estratégia de comunicação torna-se um 

meio privilegiado, assegurando o contato com o usuário, diretamente em sua caixa postal. 

 

 

6.5.4 O meio é (mais do que) a mensagem 

 

 

Além das categorias que emergiram a partir das falas dos entrevistados, um dos 

aspectos que se tornou mais significativo foi a propensão de os entrevistados “conversarem” 

com o site, ou melhor, com a rede social, como se fosse um organismo vivo. Não só eles 

falavam com ela, como manifestavam suas opiniões, verbalmente e através de gestos. Dar ou 

não dar o clique acabou sendo percebido como uma modalidade de expressão, de linguagem, 
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por meio da qual conseguiam demonstrar repúdio ou agrado, como se estivessem dizendo: 

“sim” ou “não”, selecionando onde “entrariam” ou “não entrariam”. 

Observou-se que, do ponto de vista do consumidor/usuário/candidato em potencial, a 

busca de vagas por meio de filtros funcionaria como uma espécie de “serviço delivery”, 

clicando nas opções, tipo um “cardápio”, que mais lhes interessaria, em busca das alternativas 

desejadas. Logo, a relação entre sujeito e empresa não estaria mais restrita a um processo que 

se afunila, que tem inicio com a etapa do recrutamento. Cada vez mais a captação vem 

ocorrendo por meio de um movimento difuso e incerto. O recrutamento à moda antiga tinha 

um público alvo, com objetivo direto e resultados previsíveis. Na atualidade, com a internet e 

sua ampla rede social, não se sabe quem será “capturado”. Imersos neste vasto oceano da 

internet, de movimento errático e misterioso, os internautas navegariam, incertos sobre qual 

“onda” pegar, ao passo que os recrutadores, de forma semelhante, aguardariam o resultado de 

suas “pescarias”. Afinal, não se pode ter certeza de qual anúncio de vagas poderá alavancar a 

“onda” de comentários, compartilhamentos, aceitações e curtidas. 

Ao lançar a “rede” no “mar” virtual, o recrutador infere qual deveria ser medida da 

malha da peneira da rede, sem saber, exatamente, quem seria envolvido por ela. Até certo 

ponto, o usuário estaria em uma posição passiva, “navegando” despretensiosamente, passível 

de ser “pescado”, mesmo sem que tivesse um interesse genuíno de ser “fisgado”, ou seja, um 

real desejo de se tornar candidato ao processo seletivo. 

Essa questão remete, não só a dois temas já tratados, a saber, o do enredamento e dos 

afastamentos (diversions). Entretanto, as entrevistas revelaram que a busca por vagas online 

transcende os aspectos relativos à forma e ao conteúdo dos anúncios publicados. De fato, a 

relação primordial desses sujeitos seria com a internet, isto é, com o meio e, dentre esses 

meios, especialmente com o Facebook. Na realidade, este achado esclarece que o meio vai 

além da mensagem, ampliando o que postula McLuhan (1964) ao afirmar que o meio é a 

mensagem. Por conseguinte, foi possível concluir que o meio é carregado de sentido por conta 

própria. 

De fato, a pesquisa apontou que o Facebook se destacou como meio fundamental à 

pesquisa de vagas e interação dos entrevistados, porquanto, de modo geral, todos estavam 

conectados à rede social antes mesmo do início da pesquisa. Concluiu-se que o Facebook 

seria um espaço de manifestação da subjetividade dos indivíduos e um canal de sociabilidade, 

chegando a ser, para muitos, uma condição de existência, porquanto não “estar” no Facebook 

equivaleria a “não existir”. Mais do que ser ou não recrutado, o fundamental seria se manter  

conectado, integrado e interligado. O alcance de um resultado palpável, em termos de 
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entrevistas agendadas e de eventuais contratações seria um objetivo secundário. O sujeito 

existiria na rede antes mesmo de participar de uma seleção, assim como precisaria continuar 

existindo nela, independente de sua aprovação ou reprovação em um processo seletivo. Isto 

ficou demonstrado pela facilidade com que os entrevistados interrompiam suas buscas para 

responder mensagens, curtir, comentar e compartilhar postagens na rede social. Esse 

comportamento evidenciou que não houve um esforço consistente para encontrar uma vaga, o 

investimento foi parcial, uma vez que o desejo de encontrar uma oportunidade se diluía 

noutros interesses e atrativos do Facebook. 

Logo, ao contrário da ideia de que os usuários estão mais facilmente ao alcance dos 

recrutadores graças às amplas possibilidades de recrutamento oferecidas pelas mídias e redes 

sociais (CAPPELLI, 2001; ALMEIDA, 2004; NAKAYAMA; GARZIERA; BINOTTO, 

2006; DUARTE NETO, 2011; FINNIGAN, 2013), os entrevistados demonstraram que não 

são, necessariamente, pessoas tão facilmente recrutáveis, uma vez que o desejo de serem 

recrutados seria flutuante. Ficou claro que a hierarquia de seus desejos seria igualmente 

mutante; se, em um determinado momento, a necessidade de encontrar uma vaga seria algo 

muito prioritário, noutro instante a prioridade poderia ser alterada, em razão de uma guinada 

de seus desejos e objetivos, movendo-se para outro local da rede. 

Consequentemente, a empresa não poderia se fiar na eficácia de suas ferramentas de 

recrutamento ou das estratégias de comunicação de marketing, por melhores que elas pareçam 

ser. Talvez, por isso, as empresas insistam em empreender manobras insistentes, maciças e 

diversificadas, tentando cercar o indivíduo por diferentes ângulos, em diversos momentos e 

oportunidades, disputando espaço com notícias, discussões polêmicas, piadas, vídeos, 

brincadeiras, pegadinhas, fotos, bate-papo, isto é, com as distrações-relâmpago que são mais 

atraentes e divertidas do que a busca e inscrições em vagas de estágio. 

Portanto, a máxima de McLuhan (1964) – o meio é a mensagem – se faz valer como 

principal achado dessa pesquisa, uma vez que a força da interação e das relações dos 

indivíduos está no meio Facebook e não na mensagem. Esta máxima, ampliada como “o meio 

é mais do que a mensagem”, que conclui a pesquisa desta Dissertação, evidencia a intensidade 

e o entorpecimento que os meios têm em inebriar os sentidos dos indivíduos, enraizados na 

cultura. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Acredita-se que a pesquisa empreendida tenha alcançado o objetivo central de 

compreender como os estudantes de graduação se relacionaram com as mídias e redes sociais 

online enquanto buscavam vagas de estágio. Tal objetivo foi alcançado na medida em que o 

método do estudo de casos múltiplos, aplicado por meio de entrevistas individuais semi-

dirigidas e observação direta, permitiu: identificar como a forma e o conteúdo dos anúncios 

publicados nas mídias e redes sociais online afetaram os entrevistados na decisão de se 

inscreverem ou não nas vagas ofertadas; compreender as razões que os levaram a navegar por 

cada um dos sites e redes sociais com o objetivo de procurar vagas de estágio; e examinar 

como os entrevistados se relacionaram com esses meios ao longo da pesquisa, identificando 

os aspectos que os atraíram ou repeliram em cada sítio visitado. 

Com efeito, a escolha do método permitiu que os entrevistados expusessem suas 

escolhas, opiniões, interesses e angústias livremente, descortinando os elementos que 

responderam ao problema de pesquisa e aos objetivos propostos. 

Cabe destacar que não houve uma diferença significativa entre as narrativas dos 

entrevistados estudantes e dos recém-formados. Acredita-se que este fato possa demonstrar 

que, mais do que haver uma distinção entre graus de escolaridade, existiria uma conexão 

desses sujeitos no que se refere ao pertencimento à geração Y, porquanto todos faziam parte 

da mesma geração, sendo da mesma faixa etária e compartilhando a mesma linguagem. 

No que se refere às limitações do estudo, constata-se a necessidade de que sejam 

empreendidas maiores investigações com outros grupos, com características demográficas 

distintas. Ademais, propõem-se estudos que comparem as observações presenciais com as 

entrevistas que foram realizadas por Skype. De fato, a pesquisadora precisou confiar nas 

informações transmitidas pelos entrevistados, sem que ela pudesse ter tido acesso visual aos 

sites e informações que eles estavam buscando, olhando ou clicando. A presença física do 

pesquisador junto aos entrevistados poderá trazer informações valiosas. 

É provável que tenha havido um viés da pesquisadora na decisão final de entrevistá-los 

via Skype, considerando que a mesma também se encontra inserida na cultura midiática e  se 

sente familiarizada com o manejo de tal recurso. Vale ressaltar que não há neutralidade 

absoluta na atuação de um pesquisador e, neste sentido, ela aceitou as solicitações dos sujeitos 

de não serem entrevistados pessoalmente por uma questão de “praticidade”. A seu turno, ela 

concordou por comungar de um ethos, ou melhor, de uma forma de viver onde predominam 

os relacionamentos fugazes, alargados, acelerados e descartáveis. 
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Baseando-se na pesquisa de Elias e Scotson (2000), deseja-se que este estudo também 

possa servir à realização de futuros levantamentos macrossociológicos, permitindo expandir 

investigações em grupos maiores. 

A navegação no universo globalizado, viabilizado pela internet, requer que o usuário 

domine ferramentas da tecnologia da informação e comunicação que frequente, assiduamente, 

as redes sociais, denotando a existência de um ethos (estilo de vida) “cibernético” 

profundamente enraizado. 

Constatou-se que o internauta poderá ou não tornar-se um candidato com as estratégias 

de enredamento, onde ações de marketing se esforçam para capturar a atenção fugaz do 

usuário. A navegação se converte em protagonista, o recrutamento, em um efeito incerto, à 

mercê de um click improvável. A disputa não se concentra entre empresas ou organizações em 

busca de candidatos. O “rival” parece ser o ambiente virtual, altamente magnetizante e 

mesmerizante, cujo nome pode ser materializado e concentrado no universo nomeado de 

Facebook. Realmente, este se tornou uma ferramenta de objetivação da subjetividade de 

muitos usuários, colocando o “eu” na vitrine virtual, com status de realidade. De forma 

peculiar, desperta sensações de privacidade e de alteridade, em uma mistura do exótico e do 

familiar, um espaço de sociabilidades marcado por encontros e desencontros. Nele, não seria 

possível “existir” sem “coexistir”, “existência” viabilizada pelo embate constante entre seres 

que se comunicam em rede, sem necessariamente serem vistos, escutados ou atendidos em 

seus “interesses”. 

O mouse, tal como um insidioso camundongo, fica à espreita, farejando uma 

oportunidade nas franjas oceânicas do universo virtual, à espera de um click. 
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