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RESUMO  

 
Este artigo tem como tema Recursos Humanos, para as organizações. Este sistema 
é de uma importância relevante nas organizações, com estratégias de recrutamento 
e seleção de pessoas. Acompanhando as mudanças das organizações diante das 
novas inovações, favorecendo os objetivos da organização e dos funcionários no 
individual. A opção por esse tema foi porque queria obter mais conhecimento. E 
Através das pesquisas realizadas, verifiquei que com o surgimento dos novos 
processos a área de Recursos Humanos com o agrupamento do subsistema de 
Recrutamento e Seleção de pessoas, exigiu que tivesse mais habilidade, criatividade 
e competência. Pois o setor de Recursos Humanos sempre está envolvido com as 
pessoas, que é fundamental para o sucesso das organizações.  
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ABSTRACT 
 
This article focuses on the human resources for organizations. This system is of 
great importance in organizations with recruitment strategies and selection of people. 
Following the change of organizations on new innovations, promoting the 
organization's objectives and the employees in the individual. The choice of this 
theme was because I wanted to get more knowledge. And Through the research 
conducted, I found that with the emergence of new processes to the Human 
Resources with the subsystem grouping of recruitment and selection of people 
demanded that had more skill, creativity and competence. For the sector of Human 
Resources are always involved with people, which is key to the success of 
organizations. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor de recursos humanos (RH) tornou-se um dos fatores mais 

importantes para a vantagem competitiva sustentável do negócio, estando 

incorporadas as organizações de forma funcional e organizacional. Os resultados 

nas Organizações tem a forma significativa e com bons índices de aproveitamento. 

No agente principal da transformação, podemos verificar, não só na determinação de 
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quem trabalhará nas empresas, mas também na prestação de assessoria aos 

coordenadores no desenho e descrição de cargos, avaliações de desempenho, 

políticas de remuneração, salários e benefícios, cultura. Assim, podemos dizer que, 

no desempenho, nas ações de estratégias, treinamento, desenvolvimento do 

endomarketing e a comunicação interna afetiva terão seus resultados além de 

retenção de talentos junto às empresas. 

 A excelência nas organizações pela contribuição de capital intelectual, o RH 

se torna importante na contribuição que simboliza a importância do fator humano. O 

setor está diretamente ligado às pessoas e assim, necessário que as suas ações 

gerem resultados diretos a todos os membros que compõem a empresa. 

 O Recurso Humano tem como foco o recrutamento e seleção são processos 

muito importantes para a formação de uma boa equipe. Nesse artigo, menciono que, 

a importância da área do recurso humano, é muito importante. Pois com ele fica 

mais fácil planejar, controlar e manter o processo de gestão de pessoas. Com 

qualidade e relevância para a empresa. O objetivo de estudar a importância do 

recrutamento e seleção nas empresas. Na seleção é feito um filtro dos perfis 

apresentados, onde a análise e executada com muito cuidado, para o cargo 

proposto.  

Acredita-se que devido as mudanças no mundo corporativo, o setor ainda não 

é compreendido por todas as áreas da Organização. Muitos colaboradores e 

administradores de empresas, que no seu dia-a-dia não compreendem ou não 

percebem a importância ou, até mesmo, os subsistemas inerentes ao RH. 

(CHIAVENATO, 2004) 

 

A seleção de pessoas funciona como um filtro que permite que apenas as 
pessoas que apresentem características desejáveis à organização possam 
ingressar na mesma. É, sem dúvida, uma importante ferramenta de gestão 
de pessoas, com a finalidade de identificar as pessoas que possuam o perfil 
desejado pela análise e descrição de cargo (CHIAVENATO,2004) 

 

As empresas tem que se incorporar e não desvincular o fato de que o RH 

depende, também, da mentalidade e cultura predominantes da organização, da 

estrutura organizacional, estilo gerencial, clima, ambiente, seguimento, metas, 

missão, visão, e uma série de variáveis, tornando o setor sensível a todos estes 

fatores. 
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Para Chiavenato (2004) as organizações dependem das pessoas para dirigi-

las, controla-las e para fazê-las operar e funcionar. 

O Recurso humano tem o objetivo de definir normas e procedimentos de 

gestão de pessoas, possibilitando um ambiente de trabalho mais humanizado com 

os colaboradores. Criando um clima organizacional, que favoreça o bem estar das 

pessoas, atraindo talentos com competências e habilidades para a construção de 

uma imagem positiva. (CHIAVENATO, 2004) 

 

RECURSOS HUMANOS  
 

A administração de Pessoal nasceu por volta da década de 1950, sob a 

influência do aparecimento da Administração Científica e Escola clássica de Taylor e 

Fayol (1916), na divisão das tarefas do administrador em planejar, organizar, 

coordenar, comandar e controlar. Sendo um chefe de perfil inflexível e insensível. 

Segundo (MARRAS, 2011, p. 7): O movimento de relações humanas, na 

década de 1920, trouxe um desafio extremo à função de chefe pessoal. Como se 

sabe, esse novo modelo de administração teve como base de mudança a relação 

entre empregados e empregadores,. [...] Surgem em 1945, os primeiros estudos 

sobre liderança, autocrismo, democracia no trabalho e motivação humana. 

 

Assim descreve Marras ( 2011): 

 

Entende-se como administração estratégica de recursos humanos (AERH) a 
gestão que privilegie como objetivo fundamental, através de suas 
intervenções, a otimização dos resultados finais da empresa e da qualidade 
dos talentos que a compõem. Posição orgânica Diversamente da gestão de 
RH tático-operacional, a AERH não se posiciona em linha no organograma 
da empresa mas, sim, em staff . (MARRAS, 2011) 
 

 

Para Maximiano (2006. p. 6), Administração de Recursos Humanos, apareceu 

porque as organizações tiveram necessidade de tomar decisões para se manter no 

mercado competitivo.  

 

 Maximiano (2006. p.6) conceitua como: 
 

O processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Sua 
tarefa é capacitar as pessoas a funcionar em conjunto, efetivar suas forças 
e tornar irrelevantes suas fraquezas. É disso que trata uma organização, e 
essa é a razão pela qual a administração é um fator critico e determinante. 
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A Administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização 
de recursos. O processo administrativo abrange cinco tipos principais de 
decisões, também chamados processos ou funções: planejamento, 
organização, e liderança. (MAXIMIANIO, 2006) 

 

Segundo Chiavenato (2003, p. 11):  
 

Administração é a maneira de governar organizações ou parte delas. É o 

processo de planejar e organizar e analisar os processos individuais da empresa. 

(CHIAVENATO 2003) texto normal. Com as novas mudanças a responsabilidade de 

da área de administrar pessoas, se tornou responsabilidade dos gestores de RH, 

adotando uma nova postura para facilitar na relação empresa e funcionários. 

 Nessa nova abordagem, as pessoas não são consideradas simples recursos 

empresariais, mas seres humanos com capacidade, características individuais, 

consideradas e respeitadas, pois possuem personalidades singulares, inteligentes e 

aptidões diferenciadas de conhecimentos e habilidades especificas. (CHIAVENATO, 

2000, pág. 76). 

 
Um dos aspectos mais importantes da estratégia organizacional é a sua 
amarração com a função de Gestão de Pessoas. Em outros termos, como 
traduzir os objetivos e estratégias organizacionais em objetivos e estratégias 
de RH. Isso é feito através do planejamento estratégico de RH. 
(CHIAVENATO, 2005, p. 58) 

 
 

 O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira de atuação como o 

RH pode contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da organização e 

simultaneamente favorecer incentivos aos funcionários para o alcance de seus 

objetivos individuais.  

 Para Chiavenato (2005) o planejamento estratégico de RH pode ser 

formulado e desenhado após, isoladamente, ou integralmente com o planejamento 

estratégico da empresa. Assim também, pode variar de acordo com o modelo a ser 

adotado: genéricos e abrangem toda a organização, enquanto outros podem ser 

específicos para determinados níveis ou unidades organizacionais. 

 Para realizar este objetivo as organizações precisam de gestores capacitados 

para exerce a função, isso significa que eles devem está ciente de que o cargo 

ocupado na organização será da sua responsabilidade. 
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 Chiavenato (1999) por sua vez, afirma que para alcançar todo o seu potencial 

de realizações, a organização precisa ter as pessoas adequadas disponíveis para o 

trabalho a ser realizado.  

 

 

Na prática, isto significa que todos os gerentes devem estar seguros de que os 

cargos sob sua responsabilidade estão ocupados por pessoas capazes de 

desempenhá-los adequadamente. 

 
 

NOVOS CENÁRIOS DE RH NAS ORGANIZAÇÕES 
 
 

Podemos descrever que no campo organizacional, as novas ideias surgem de 

processos de criatividade, ousadia e atitude desafiadora frente ao que insatisfaz. As 

pessoas inovadoras tendem a contribuir de forma expressiva para o avanço das 

organizações, por meio de soluções concretas que, de algum modo, oferecem 

saídas aos impasses vividos. Elas fazem o diferencial na organização pela sua 

forma de pensar e agir. A novidade pode ser descrita tanto como uma técnica 

cognitiva pessoal, quanto como um método sócio histórico, em que aquela coisa que 

é inventado é aceito ou assimilado por um campo particular. (BERGAMINI, 1997). 

Com o surgimento de constantes mudanças, a área de Recursos Humanos 

tem desafiado gestores e colaboradores a enfrentar um processo de grande revisão. 

Os estudiosos e pesquisadores organizacionais vêm insistindo em afirmar que o 

núcleo diferencial é cada um de uma equipe. Se pessoas são diferentes, por 

personalidades singulares e por culturas pluralizadas, torna-se necessário afinar o 

trabalho por meio da observação do diferencial que cada um oferece com seu 

trabalho e, acima de tudo, aproveitar essas grandezas em nome de um trabalho 

fortalecido pela presença de conhecimentos estratégicos para as ações a serem 

construídas. Assim, exploram-se aqui algumas estratégias de potencialização 

humana que, se reconhecidas e implantadas, poderão contribuir para renovações 

em vários ambientes de trabalho (CAMPOS, 2000). 

 

Desta forma, Campos (2000) evidencia que: 
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A função do gestor de pessoas, na atualidade, encaminha-o a um 
trabalho científico e tecnológico, de modo a desenvolver uma prática 
profissional investigativa e interdisciplinar. Por trabalhar em 
realidades complexas, faz-se necessário que esse agente adquira 
uma sucessão de práticas e técnicas consideradas interculturais ou 
advindas de múltiplas realidades. São indicadas aos gestores, como 
excelência de ação, novas habilidades cognitivas, capacidade de 
pensamento abstrato e flexibilidade de raciocínio (SILVEIRA, 2006, 
p. 40). 

 

RECRUTAMENTO 

 

O recrutamento é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos 

qualificados para cargos dentro da organização. Dentro desse sistema, se tem 

basicamente um processo de avaliação da formação do candidato, que através da 

divulgação de oportunidade no mercado de trabalho e a que pretende preencher. 

Durante esse processo tem–se avaliado grandes problemas de organização, que é 

diagnosticar fontes supridoras de recursos humanos, localizadas no mercado de 

recursos humanos, especificamente lhe interessem. Durante esse processo, a 

nomeação para os cargos, o recrutamento é feito a partir das necessidades 

presentes e futuras dos Recursos Humanos da organização, que requer um 

cuidadoso planejamento. 

 Após a fase de recrutamento, o setor de RH deve fazer a seleção dos 

candidatos, buscando o equilíbrio entre as exigências do trabalho ou da organização 

e as características da pessoa que são capacidade, experiência, conhecimento 

técnico, entre outras. (CHIAVENATO, 2009) 

 Ao buscar identificar a viabilidade da estruturação da área ou da prática de 

Recursos Humanos observou-se que o administrador de Recursos Humanos está 

sempre envolvido com pessoas, o que exige conhecimento sobre o que se refere à 

empresa e suas políticas, empatia e comprometimento para fazer com que os 

funcionários se sintam parte essencial no processo de crescimento da empresa. 

O perfil desejado do novo funcionário é definido como as características 

pessoais e profissionais que o candidato deverá ter para poder ocupar a vaga 

pretendida.(KLÖCKNERECAMPOS,2011). 

Chiavenato (2009, p. 78) acrescenta que: 

 
(…) o mercado de recursos humanos é constituído de um conjunto de 
candidatos, alguns deles aplicados ou empregados (trabalhando em alguma 



 

                                                                                    7 

 

empresa), outros disponíveis no mercado de trabalho (desempregados) 
aguardando uma oportunidade. Os candidatos aplicados ou disponíveis 
podem ser tanto reais (que estão procurando um emprego ou pretendendo 
mudar de emprego) como potenciais (que ainda não estão interessados em 
procurar emprego). (CHIAVENATO, 2009) 

 
 

Recrutamento interno:  

É o preenchimento de uma vaga através do remanejamento de seus 

empregados, que podem ser promovidos (movimentação vertical) ou transferidos 

(movimentação horizontal) ou ainda transferidos com promoção (movimentação 

diagonal). O recrutamento interno tem início quando surge determinada vaga, e com 

isso a empresa procura preenche-la através do remanejamento de seus 

colaboradores, ela não é uma atividade passiva, mas uma atividade ativa, que 

buscar despertar e atrair possíveis candidatos às vagas da empresa. 

  

Recrutamento externo:  

É o preenchimento de uma vaga através da contratação de uma pessoa de 
fora da empresa. 

O recrutamento externo aborda candidatos reais disponíveis aplicados em 

outras empresas. Num recrutamento de seleção, há um sistema de informação, ao 

qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos, as 

oportunidades de emprego que pretende preencher. Para isso é necessário que o 

candidato seja suficientemente estar adequado ao cargo disponível. 

De um modo geral quando maior a limitação do tempo ou urgência, para se 

recrutar um candidato, tanto será maior o custo da técnica de recrutamento a ser 

aplicada. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Observou-se ao logo da pesquisa constante neste artigo que o conhecimento 

humano é recurso ilimitado. Que atualmente possui um papel de grande 

competência no setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Desenvolvendo 

as habilidades de seus colaboradores, porém onde se faz necessário o 
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aprimoramento profissional constante. É no conhecimento, que se adquiri cada vez 

mais o fator de produção, fator este, que está provocando grandes impactos nas 

entidades, como, a dificuldade da mensuração no registro do capital humano para as 

empresas. Assim, a capacidade de adquirir e desenvolver conhecimento estão 

ligados diretamente ao tempo, e o conhecimento. 

 Diante das pesquisas realizadas, pude verificar que, para obter sucesso de 

seleção, além de se um bom gestor de seleção é necessário recrutar de forma 

cuidadosa e criteriosa, alinhando o perfil do cargo oferecido pela empresa. 

Existe certa uma viabilidade maior nas suas estratégias para o processo de 

recrutamento e seleção de pessoas. Onde tem uma visão ampla da empresa e dos 

colaboradores. A gestão de pessoas se tornou fundamental, para que se identifique 

cada perfil para os diversos cargos existente na organização. Pois com o processo 

certo será mais fácil identificar a competência e habilidade de cada candidato para 

contratação.  

Está cada vez mais difícil o processo e os critérios de selecionar o candidato, 

devido a vários fatores exigidos ao mercado de trabalho, levando em consideração 

as competências, assim diminuindo os riscos e os erros. Através desta ferramenta, o 

gestor, consegue identificar e mapear o perfil de competências, de forma coesa e 

sistêmica, proporcionado maior assertividade no processo de seleção do candidato, 

o que diminui uma série de impactos para o empregador, além de proporcionar um 

trabalho mais focado ao cargo determinado pela empresa. 

Partindo desse fato com a nova reestruturação e modernização dentro de 

todo processo produtivo na seleção dos candidatos, passa a ser uma questão 

prioritária no alcance da qualidade dos serviços em conjunto com a tecnologia. Com 

ela, se tem a chave para melhorar a eficiência na qualidade de tomadas de decisão. 

Vimos que, o recurso humano tradicional depara-se com um grande desafio 

que precisa por ele ser solucionado, que é o de atribuir valor aos ativos intangíveis, 

especialmente ao capital humano. E para que o recurso humano atinja seu principal 

objetivo de fornecer informações úteis para tomada de decisão, deve acompanhar a 

evolução da sociedade, fornecendo informações que auxiliem a mensuração do 

patrimônio tangível e intangível das organizações. 
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Vale lembrar que considerei nesse artigo como um ensaio, como uma breve 

introdução ao tema e não como uma postura determinista, ou seja, fechada, 

acabada, pronta. O diálogo entre as posições diferentes enriquece a discussão e faz 

o papel da dialética, tão importante e necessária para o desenvolvimento 

acadêmico, social, político, cultural e educacional da sociedade. Melhorar focar 

mãos no recrutamento e benefícios para as empresas com um bom recrutamento.  
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