
Universidade do Minho
Escola de Economia e Gestão

Luana Coral Godoy 

abril de 2018

Estratégias de Recrutamento e Seleção 
para Captação de Talentos: Um estudo 
baseado em perceções dos Gestores 
de Recursos Humanos 

 L
ua

na
 C

or
al

 G
od

oy
 

E
st

ra
té

g
ia

s 
d

e
 R

e
cr

u
ta

m
e

n
to

 e
 S

e
le

çã
o

 p
a

ra
 C

a
p

ta
çã

o
 d

e
 T

a
le

n
to

s:
 U

m
 e

st
u

d
o

 b
a

se
a

d
o

 e
m

 p
e

rc
e

çõ
e

s 
d

o
s 

G
e

st
o

re
s 

d
e

 R
e

cu
rs

o
s 

H
u

m
a

n
o

s 
U

M
in

ho
|2

01
8



Luana Coral Godoy 

abril de 2018

Estratégias de Recrutamento e Seleção 
para Captação de Talentos: Um estudo 
baseado em perceções dos Gestores 
de Recursos Humanos 

Trabalho efetuado sob a orientação da 
Professora Doutora Maria Emília Fernandes 

Dissertação de Mestrado

Mestrado em Estudos de Gestão 

Universidade do Minho
Escola de Economia e Gestão



 
 

ii 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

Nome: Luana Coral Godoy 

Endereço eletrónico: lucoralgodoy@gmail.com 

Telefone: +351 939636092 / +55 19 34112097 

Título dissertação: Estratégias de Recrutamento e Seleção para Captação de 

Talentos: Um estudo baseado em perceções dos Gestores de Recursos 

Humanos. 

Orientador(a): Professora Doutora Maria Emília Fernandes    

Ano de conclusão: 2018 

Designação do Mestrado: Mestrado em Estudos de Gestão 

 

 

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DISSERTAÇÃO 

APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE 

DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE 

COMPROMETE; 

 

 

 

 

 

 

Universidade do Minho, 30/04/2018 

 

 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:lucoralgodoy@gmail.com


 
 

iii 
 
 

Agradecimentos 

Com enorme satisfação que nesta seção agradeço pela conclusão desta 

etapa em minha vida acadêmica e por todas as pessoas envolvidas no decorrer 

desta trajetória.  

Em especial, gostaria de agradecer à Professora Doutora Maria Emília 

Pereira Fernandes por toda a sua atenção, disponibilidade e conselhos. 

Obrigada por ser sempre tão dedica e compartilhar seus conhecimentos, 

totalmente essencial nesta trajetória.  

Aos meus pais, por acreditarem em mim e sempre me apoiarem de todas 

as formas possíveis. Obrigada por sempre estarem do meu lado, acreditando em 

mim e fazendo todo o possível para que eu estivesse aqui, concluindo mais esta 

etapa da minha vida. Sem vocês, nada disso seria possível. Vocês são toda a 

base do meu ser.  

Ao meu irmão Gabriel, pela paciência em sempre me ouvir e por todos os 

conselhos prestados ao longo destes 2 anos. Obrigada por sempre estar do meu 

lado e ser parte de mim.   

Ao meu noivo, Fábio, por ter sido tão dedicado a me apoiar nestes 2 anos, 

por estar sempre ao meu lado e por todas as palavras de incentivo. Obrigada por 

sempre acreditar em mim e me apoiar nos momentos mais difíceis.  É por você 

que muitas vezes me mantive motivada. Muito obrigada por acreditar em mim e 

por ter vivido este sonho junto comigo.  

Termino agradecendo também a todos os participantes, por se 

disponibilizarem e serem de extrema importância para o desenvolvimento desta 

dissertação. 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 
 

Resumo 

A presente dissertação enquadra-se no âmbito do Mestrado em Estudos da 

Gestão e teve como objetivo estudar o processo de captação de talentos no 

âmbito das práticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente a de 

recrutamento e seleção, com base nas perceções de gestores de recursos 

humanos. Pretendeu-se, também, identificar o que significa talento no contexto 

empresarial e perceber quais mudanças ocorrem nas práticas de recrutamento 

e seleção quando existe uma vontade de captar talentos por parte das 

organizações. 

O estudo teve por base a literatura sobre recrutamento e seleção; talento e 

captação de talento. A investigação transcorreu de modo exploratória, adotando 

uma metodologia qualitativa. O procedimento para a recolha de dados ocorreu 

através de entrevistas individuais e semiestruturadas, direcionada a 11 gestores 

de recursos humanos de distintas empresas localizadas no Brasil. 

Os resultados indicam que apesar de haver um crescimento de gestores de 

recursos humanos na busca por talentos para compor as organizações, a maioria 

não possui estratégias para a busca do talento. Também ficou visível a 

necessidade de uma clarificação nos procedimentos de recrutamento e seleção 

para a captação de talentos, visto que muitas vezes ocorre uma confusão em 

procedimentos essenciais de gestão de recursos humanos, como o 

recrutamento e seleção. A necessidade de um maior entendimento sobre os 

processos de recrutamento e seleção para captação de talentos se faz 

necessário para que a captação de talento se torne realmente uma estratégia 

para as organizações. 

PALAVRAS-CHAVES: Recrutamento; Seleção; Talento; Captação de Talento; 

Gestores de Recursos Humanos 
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Abstract 

The present dissertation falls within the scope of the Master's Degree in 

Management Studies and is aimed to study the process of recruiting talents within 

human resource management practices, namely recruitment and selection, 

based on the perceptions of human resouce managers. It was also intended to 

identify what talent means in the business context and to perceive which changes 

occur in the recruitment and selection practices when there is a desire to attract 

talent from the organizations. 

The study was based on the literature on recruitment and selection; talent and 

talent capture. The research proceeded in an exploratory way, adopting a 

qualitative methodology. The procedure for data collection took place through 

individual and semi-structured interviews, directed to 11 managers of human 

resources of different companies located in Brazil. 

The results indicate that although there is a growth of human resources managers 

looking for talent to make up the organizations, most do not have strategies to 

search for talent. There has also been a need for clarification in the recruitment 

and selection procedures for talent recruitment, as confusion often occurs in key 

human resources management procedures such as recruitment and selection. 

The need for greater understanding of the recruitment and selection processes 

for talent is necessary if talent is to become a strategy for organizations. 

KEYWORDS: Recruitment; Selection; Talent; Talent Capture; Human Resource 

Managers. 
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Introdução 

Ceranic e Popovic (2009) afirmam que o que diferencia as empresas entre si 

são seus talentos. Nesse sentido, investir em processos de atração de talentos se 

tornou uma estratégia organizacional (Barrett & Mayson, 2007). Ployhart (2006) 

afirma que as organizações que melhor atraem e selecionam os seus talentos se 

destacam em desempenho, dado que o talento é raro, valioso e difícil de se imitar. 

Ulrich (1998) declara que uma organização tem maior possibilidade em ser bem-

sucedida, se houver a experiência em atrair e selecionar indivíduos talentosos. 

Conforme Milkovich e Boudreau (2000) são as pessoas que acrescentam brilho às 

empresas e sem pessoas eficazes é simplesmente impossível para qualquer empresa 

atingir os seus objetivos.   

Ora, dada a importância das pessoas no espaço organizacional e do talento, é 

de todo relevante reconhecer o valor do processo de recrutamento e seleção como 

uma ferramenta essencial para captar e selecionar talento (Gebelein, 2006). 

No seguimento do exposto, e considerando a importância do talento nas 

organizações, a presente dissertação tem como objetivo estudar as perceções sobre 

o processo de captação de talentos no âmbito das práticas de gestão de recursos 

humanos, nomeadamente a de recrutamento e seleção. Com base neste objetivo, 

torna-se relevante analisar o entendimento que os gestores de recursos humanos 

fazem do talento, bem como as técnicas de recrutamento e seleção que são usadas 

nas suas organizações para captar o talento.  

Para levar a cabo este estudo, optou-se por um estudo exploratório, adotando 

uma metodologia qualitativa e privilegiou a entrevista como método de investigação. 

A investigação foi desenvolvida com gestores de recursos humanos brasileiros que 

são membros de uma organização representativa desta área profissional, a que 

daremos o nome fictício de Grupo Piracicabano, mantendo o sigilo da organização, 

conforme solicitado pelo Grupo. É importante esclarecer que a investigação se refere 

as perceções dos gestores de recursos humanos brasileiros que estão ligados a 

diferentes setores económicos e que o Grupo Piracicabano foi o veículo para aceder 

aos participantes. O recurso a este Grupo resultou do fato de este ter como principal 

objetivo a troca de informações e conhecimentos no âmbito da gestão de recursos 
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humanos entre os próprios profissionais de gestão de recursos humanos (GRH). Daí 

a sua mais-valia para esta investigação.  

No total, foram realizadas 11 entrevistas com associados do grupo 

Piracicabano, abrangendo gestores de recursos humanos atuantes em diversos 

ramos, como empresas de contabilidade, supermercados, escolas técnicas, entre 

outros.  

Esta dissertação é composta por três partes: a Introdução, o capítulo I, que 

compõem o referencial teórico da dissertação, e o capítulo II, que se refere ao estudo 

empírico. Na introdução, apresenta-se o contexto do tema, descrevem-se os objetivos 

e a metodologia do estudo e a sua relevância. No capítulo I, é brevemente descrita a 

gestão de recursos humanos, para que, em seguida, ocorra o enquadramento teórico 

sobre talento e, posteriormente, descreva-se as práticas de recrutamento e seleção. 

Ainda no referencial teórico, descreve-se o processo de captação de talentos, 

expondo-se as ferramentas utilizadas. 

No capítulo II, apresenta-se o estudo empírico, expondo a metodologia 

utilizada para desenvolvimento da pesquisa, o instrumento de pesquisa, a recolha de 

dados, a caracterização do grupo de participantes e a análise de dados. Por fim, na 

última seção, apresenta-se a descrição e análise dos resultados obtidos, limitações 

encontradas no estudo, sugestões de pesquisas futuras e considerações finais. 
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Enquadramento Teórico 

Antes de definir conceptualmente talento e as técnicas de recrutamento e 

seleção, importa dar conta do que é a GRH. Assim sendo, considera-se importante 

descrever brevemente a GRH. De acordo com Morris, Snell e Wright (2006), as 

práticas de gestão de recursos humanos permitem a singularização da organização 

perante os seus concorrentes, pois estas práticas são difíceis de se reproduzir ou 

imitar. 

Noe, Greenberger e Wang (2003) definem a GRH como um conjunto de 

políticas, práticas e procedimentos que intervêm no comportamento, desempenho e 

ações dos colaboradores. Já Boxall e Purcell (2000) definem a GRH como 

procedimentos e comportamentos exigidos para que o objetivo organizacional possa 

ser alcançado. Cowling e Mailer (1998) afirmam que a gestão de recursos humanos 

deve ter uma visão a longo prazo, visando melhorias em suas práticas de 

recrutamento, retenção e desenvolvimento de pessoas, como forma de obter 

resultados positivos futuros. Os sucessos das organizações dependem da forma 

como a organização administra e instrui o comportamento dos seus colaboradores 

(Fischer, 2002).  

Certo e Peter (1993) afirmam que atrair, avaliar, motivar e manter são os 

principais objetivos da gestão de recursos humanos e, quando utilizados de forma 

conjunta, se tornam a estratégia de RH da empresa. Almeida (2011) afirma que 

recentemente a gestão de recursos humanos foi promovida para fins estratégicos, 

auxiliando nas decisões e intervindo em processos de mudanças em que as 

organizações se envolvem, apesar de ainda ter uma grande base operacional. Bilhim 

(2006) define estratégia de recursos humanos como um agregado de políticas e 

práticas implementadas visando o alcance de objetivos de maneira mais facilitada. 

Na seção seguinte apresenta-se a definição de talento na literatura sobre GRH.  

1. Talento(s) 

O Talento vem sendo cada vez mais requisitado e valorizado devido às 

mudanças no mercado de trabalho e nas organizações. Uma pesquisa realizada em 

2001 por Michaels, Handfield-Jones e Axelrod (2001) constatou que nos próximos 20 

anos as organizações estariam em busca de colaboradores inteligentes, detentores 
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de talentos e de conhecimento. Já em 2010, uma pesquisa realizada no Brasil 

identificou que a Gestão de Talentos era tendência no que se refere a práticas de 

gestão de recursos humanos (Barreto et al, 2010).  

Apesar de ser um tema que vem sendo muito presente na realidade da gestão 

de recursos humanos, há uma divergência em sua definição, proporcionando o 

questionamento, o que é talento? (Lewis & Heckman, 2006) De acordo com Faria, 

Ferreira e Carvalho (2008), a literatura apresenta conceitos vastos e flexíveis. Neste 

sentido, Beechler e Woodward (2009) afirmam que as organizações buscam 

encontrar um conceito convincente de talento para que possam identificar e valorizar 

os colaboradores em suas empresas. De acordo com esta necessidade, cada 

empresa define o conceito de talento conforme o seu ponto de vista, como por 

exemplo, talento pode ser sinônimo de força de trabalho. De qualquer forma, os 

autores reforçam que na maioria das organizações, talento refere-se aos 

colaboradores “estrela” da organização. 

Chowdhury (2003) define talento com uma pessoa criadora, responsável por 

quebrar regras, iniciar mudanças, gerar e partilhar o conhecimento. De acordo com 

Tansley et al (2007, p. 12) talento é o “conjunto de habilidades de uma pessoa – os 

seus dons, habilidades, conhecimento, experiência, inteligência, discernimento, 

atitude, carácter, e impulsos inatos e também inclui a sua capacidade de aprender e 

desenvolver-se”. 

Ulrich (2014) elaborou a teoria dos três C como um pré-requisito para que uma 

pessoa seja considerada detentora do talento. Essa teoria faz referência às 

características como: competência, comprometimento e contribuição, sendo preciso 

que o colaborador detenha estas três características para ser considerado talentoso. 

Competência envolve os conhecimentos, habilidades e valores necessários para 

realizar as funções atuais e futuras da empresa. No que se refere ao 

comprometimento, faz referência ao valor que as pessoas agregam na organização. 

Por fim, a contribuição é quando os colaboradores se sentem satisfeitos exercendo 

seu trabalho. O autor utiliza a seguinte comparação para clarificar a sua teoria: 

Competências é a cabeça, ou seja, o poder; Comprometimento são mãos e pés, isto 

é estar lá e por fim Contribuição é o coração, quer dizer, precisa estar lá.  

Michaels, Handfield-Jones e Axelrod (2001) associam talento com a habilidade 

de crescimento e aprendizado que uma pessoa possuí, alinhado com os seus 
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atributos inatos, como por exemplo, inteligência e personalidade. Nesta linha de 

pensamento, Jacques e Cason (1994) também defendem que o talento é inato, 

podendo ser aprimorado durante a vida. Cabe ressaltar que os autores defendem que 

educação e a bagagem profissional não alteram o talento, sendo o talento inato de 

uma pessoa. Ou seja, não pode ser desenvolvido, somente aprimorado.  

Foster (2015) acredita que talento pode ser definido por conhecimento, 

capacidade ou competência que uma pessoa possui como um valor intrínseco, ou 

seja, é característico de determinada pessoa. A partir deste pensamento surgiu o 

modelo BTM (Boundaryless Talent Model). O autor organiza em 5 categorias a 

definição de talento, sendo o talento estratégico, o talento interno, o talento expert, o 

talento gênio e o talento não reconhecido. As características encontram-se na tabela 

abaixo. 

 

Figura 1  Modelo BTM. Adaptado de Foster (2015) 

O modelo BTM visa facilitar o reconhecimento das necessidades individuais e 

organizacionais de uma empresa e o seu gerenciamento. O autor acredita que o 

modelo proposto tem como objetivo auxiliar o fluxo de talentos e favorecer a sua 

contribuição na organização. 

Segundo o ponto de vista de Meyers, Woerkom e Dries (2013), as definições 

de talentos podem ser definidas em cinco categorias: 

1) Talento como dom: considera-se uma habilidade intrínseca/inata do 

colaborador. Os autores consideram que o talento não é adquirido, a 

pessoa deve nascer com esse dom. 

2) Talento como esforço: entende-se que é uma habilidade adquirida, 

melhorada e aperfeiçoada. Nessa definição é percebido que todas as 

Talento Estratégico: 
Essencial para alcance 

dos objetivos

Talento Interno: 
Intríseco, porém, sem 

ser estratégico.

Talento Expert: 
Indivíduo com alto grau 
de conhecimento e/ou 

experiência em uma 
área específica. 

Talento Gênio: 
Colaborador que possuí 

um talento único e 
diferenciado, sendo 
difícil de se replicar.

Talento Não 
Reconhecido: Talento 

que ainda não foi 
identificado devido a 

falhas organizacionais.
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pessoas podem se tornar talentosas, desde que haja treinamento e 

esforço. 

3) Talento como competência: define-se competência como um conjunto 

de conhecimentos e habilidades. Nessa realidade, classifica-se o talento 

a partir duas variáveis: inclusivo ou exclusivo. Essa classificação é feita 

porque os autores acreditam que o conhecimento é incluso porque pode 

ser adquirido. Já a habilidade é inata nas pessoas, tornando-se 

exclusiva.  

4) Talento como potencial: quando o colaborador precisa ser desenvolvido, 

treinado ou aperfeiçoado. Entende-se que o talento é inato de uma 

pessoa, porém, pode ser desenvolvido.  

5) Talento como resultado: desse ponto de vista, o colaborador passa a 

ser identificado como talentoso após apresentar resultados positivos. 

Ou seja, o colaborador não precisar ter características inatas ou 

desenvolvidas, apenas deve se destacar perante outros colaboradores, 

sendo o resultado de sua produtividade a forma da empresa o 

considerar como talento.  

Barney e Wright (1998), consideram que para um colaborador ser considerado 

talentoso, deve ser considerado quatro características que serão apresentadas na 

figura seguinte: 

 

 

Figura 2 Gestão Estratégica de RH baseado em vantagem competitiva. Fonte: Adaptado de Barney e Wright 
(1998, pp. 32-36). 

No quesito valor, é necessário avaliar se o colaborador possui valor que 

influencie no ambiente profissional. A raridade é para confirmar se os colaboradores 

possuem competências raras que possam ser valorizadas. A característica inimitável 

é para verificar se o colaborador provém de características únicas que não possam 

ser imitadas. Por fim, o quesito organizacional é para que a empresa seja a 

responsável por organizar e gerir os seus recursos. 

Valor Raridade Inimitável Organizacional
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A diferenciação e superioridade também é altamente relacionada com talento. 

De acordo com Gagné (2000), o talento é relacionado com performance de 

superioridade. Ross (2013) afirma que o sucesso de um talento está na capacidade 

do colaborador se destacar dos seus pares. Carbone (2009) afirma que o talento é 

em si mesmo a diferenciação. Na mesma linha de pensamento, Almeida (2004) afirma 

que talento faz referência aos conhecimentos, atitudes e habilidades que a pessoa 

possui, tornando-a diferenciada perante outras pessoas. Já Mendonça (2002) 

argumenta que o detentor do talento agrega valor e diferenciação na organização. 

Gallardo-Gallardo, Dries e Gonzalez (2013) complementam esta ideia afirmando que 

o talento identificado pelas empresas está associado com o alto potencial e o 

desempenho de seu colaborador. 

Lombardo e Eichinger (2000) acredita que o talento está associado às 

habilidades que a pessoa possuí, porém, também está relacionado com a busca por 

conhecimentos, novas experiências e mudanças obtidos através da aprendizagem. 

Chiavenato (2004) afirma que é extremamente importante saber atrair, 

desenvolver, reter e acompanhar os talentos devido à sua preciosidade para as 

organizações. No que se refere à atração e captação de talento, é preciso estar 

familiarizado com as técnicas de recrutamento e seleção.  

As práticas de GRH usadas para captar e avaliar o talento têm sido o 

recrutamento e a seleção. Neste sentido, na seção seguinte dará particular atenção 

a estas práticas. 

2. Recrutamento 

De acordo com Chiavenato (2004), o processo de recrutamento pode ser 

definido como um conjunto de práticas e procedimentos com o objetivo de atrair 

potenciais candidatos, com qualificações e capacidade de ocupar o cargo que a 

organização disponibiliza. O autor ainda compara o processo de recrutamento como 

sendo um sistema de informação, no qual a empresa disponibiliza no mercado as 

oportunidades que pretende preencher. Taylor e Collins (2000) define recrutamento 

como um agrupamento de atividades que a empresa deve realizar para identificar 

possíveis candidatos, com objetivo de atraí-los e retê-los. Para Gomes et al (2008), 

os procedimentos de recrutamento e seleção devem ser realizados conforme os 
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objetivos da empresa, devendo ser considerados os fatores financeiros, o mercado 

em que a empresa está inserida e o cargo a ser preenchido. 

As técnicas de recrutamento podem ser definidas como recrutamento interno, 

externo ou misto, sendo necessário à organização definir qual método irá utilizar e os 

meios necessários para o preenchimento da vaga. De seguida, explica-se em que 

consiste cada um destes conceitos. 

 

 Recrutamento Interno: 

O recrutamento interno é utilizado quando os gestores optam por iniciar o 

preenchimento de vagas com os seus próprios colaboradores. Cunha (1996), define 

recrutamento interno quando um colaborador da empresa pode vir a ser promovido 

ou transferido para outro cargo dentro da empresa. Já Vilas Boas e Andrade (2009) 

acredita que o processo de recrutamento interno geralmente está associado ao 

planejamento de carreira, servindo como um incentivo para que seus colaboradores 

possam ser estimulados para o empenhamento e crescimento organizacional. 

 

 Recrutamento Externo: 

O recrutamento externo consiste em optar por técnicas de captação de 

candidatos externos. Algumas empresas optam pelo recrutamento externo somente 

após realizar o recrutamento interno. Como define Pontes (2001), o recrutamento 

externo ocorre quando os requisitos da vaga não são satisfeitos pelos colaboradores 

internos. De acordo com Cardoso (2005), as principais fontes de recrutamento são: 

as redes de conhecimento; as candidaturas espontâneas; as escolas e universidades; 

a publicação de anúncios e o recrutamento eletrónico.  

A rede de conhecimento ocorre quando há a divulgação da vaga em aberto 

através de amigos, conhecidos, colaboradores, fornecedores, ou seja, pessoas que 

estão relacionadas com o entrevistador e/ou a empresa. Já a candidatura espontânea 

se refere aos currículos recebidos pela organização demonstrando o interesse dos 

candidatos em fazerem parte do quadro profissional da empresa. Em relação as 

escolas e as universidades, o autor acredita ser uma maneira interessante e eficaz 

na busca de candidatos, principalmente por ser direcionado à necessidade da 

organização. A publicação de anúncios normalmente acaba por ser mais custosa, 

porém, apresenta de forma ampla ao mercado de trabalho as características da vaga 
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aberta e o perfil desejado. Por fim, o autor afirma que o recrutamento eletrónico é o 

método mais eficaz para identificação de candidaturas, por ser um método que 

permite introduzir de forma mais detalhada os requisitos básicos da vaga e também 

por introduzir filtros que facilitam a triagem dos currículos.  

Araújo e Garcia (2006) afirmam que é essencial que a empresa determine qual 

o processo que melhor se adapta à necessidade da empresa. 

 

 Recrutamento Misto: 

Chiavenato (2004) acredita que uma organização não realiza apenas o 

recrutamento interno ou externo, ambas se complementam. Isso ocorre, pois, ao 

realizar um recrutamento interno, o colaborador que foi transferido ou promovido, 

deixa de ocupar o seu antigo cargo, sendo necessário o preenchimento desse cargo. 

O autor ainda ressalta que só não haverá recrutamento externo, caso a vaga anterior 

seja cancelada.  

De acordo com Cardoso (2005), o recrutamento interno e o recrutamento 

externo possuem vantagens e desvantagens, as quais serão apresentadas na tabela 

abaixo.  

 

Recrutamento 

Interno 

Vantagens Desvantagens  

Valoriza os recursos internos e 

motiva seus colaboradores 

Pode gerar expectativas e 

desmotivação se não houver 

promoção de cargo 

Aproveita os investimentos 

realizados com os colaboradores. 

Pode gerar comodismo entre 

seus colaboradores 

Minimiza erros de contratação 
Reduz as possibilidades de 

inovação de pessoal 

Mais rápido e econômico. 
Reduz a capacidade crítica dos 

colaboradores 

Recrutamento 

Externo 

Agrega novos conhecimentos as 

organizações 

Mais demorado e custoso para a 

organização 

Possibilidade de contratação de 

candidatos mais qualificados e 

preparados. 

Pode gerar desmotivação nos 

colaboradores da organização 
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Pode aproveitar o investimento 

realizado por outras empresas 

Menos seguro, ou seja, a sempre 

a incerteza sobre o colaborador. 

Tabela 1 Vantagens e Desvantagens do Recrutamento Interno e Externo. Elaborado pela autora. Adaptado de Cardoso 
(2005) 

Como apresentado, tanto o processo de recrutamento interno quanto o externo 

possuí vantagens e desvantagens, cabendo à empresa analisar a sua necessidade e 

optar pelo processo que lhe convêm. O resultado de um bom recrutamento não 

depende da técnica escolhida, e sim, do alinhamento com a necessidade e a 

estratégia da empresa (Chiavenato, 2004). 

Cowling e Mailer (1998), afirmam que um recrutamento ruim pode ter um 

grande impacto negativo na organização, porém, um bom recrutamento pode trazer 

muitos benefícios para a organização e para todos os envolvidos. 

Conforme Ployart 2006 (pp. 875-876): 

 

Os esforços de recrutamento são provavelmente mais eficazes quando a organização 
enfatiza informação de ajustamento (entre a pessoa e a organização), proporciona detalhes 
sobre o cargo e a organização, seleciona e forma os recrutadores, trata os candidatos com 
justiça e respeito, usa procedimentos relacionados com a função, explica o propósito do 
processo de seleção, articula uma boa imagem da organização e cria uma campanha de 
recrutamento unificada, consistente e coerente.  

 
 

O sucesso de um processo de recrutamento está em perceber as tendências 

do mercado profissional, as características do profissional que deseja encontrar e os 

objetivos que desejam alcançar, possibilitando uma oferta atrativa para o talento que 

está à procura. 

3. Seleção 

França (2007) define o processo de seleção de pessoas como um processo 

responsável por agregar pessoas dentro das organizações. De acordo com Gomes 

et al (2008), a seleção é um processo realizado para a empresa escolher os 

candidatos que nela virão a trabalhar, sendo extremamente importante selecionar 

bons candidatos.  

Para facilitar o processo de escolha, a seguir será apresentada as principais 

técnicas de seleção: 
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Triagem de Currículos 

Bilhim (2006) define o processo de triagem de currículos como um processo 

de análise das principais informações apresentadas no currículo e confronto de 

informações do perfil do candidato para com os requisitos da vaga. A triagem de 

currículo tem como objetivo separar o trigo do joio, ou seja, dividir as candidaturas 

que tem os requisitos pretendidos para a vaga e as que não possuem o perfil 

desejado. (Cardoso, p. 63).  

 

Entrevista 

Cowling e Mailer (1998) definem a entrevista como uma técnica responsável 

pela troca de informações profissionais entre o candidato e o entrevistador. Para 

Bilhim (2006), a entrevista é uma técnica de seleção que ocorre logo após a análise 

do currículo com o objetivo de aprofundar os pontos apresentados no currículo e 

fornecer informações sobre o candidato. Durante o processo de entrevista também é 

possível alinhar as exigências do candidato com a vaga a ser preenchida. Cardoso 

(2005) afirma que o objetivo da entrevista é escolher o candidato que melhor se 

enquadre na vaga em aberto, através de questionamentos sobre competências, 

características pessoais e motivações. Para que o processo de entrevistas ocorra 

com sucesso, Cardoso (2005) afirma que as entrevistas devem ocorrer em um espaço 

preparado para o momento, garantindo a privacidade e abster de interrupções e 

barulhos externos. O autor também afirma que situações de stress podem 

desencadear atitudes que não são características do perfil do candidato, como por 

exemplo, o bloqueio de comunicação, fatores que podem prejudicam a entrevista.  

Cardoso (2005) é conciso em dizer que as atitudes do entrevistador perante ao 

candidato também podem levar a atitudes que mascaram o perfil do entrevistado. É 

importante que o entrevistador mantenha seus objetivos claros e esteja atento às 

mensagens não verbais. O autor também afirma que para além das técnicas que o 

entrevistador deve possuir, é preciso ter controle e capacidade de gerir o momento 

em que ocorre as entrevistas. Respeitando estes aspectos, o autor afirma que é 

possível escolher o candidato que melhor se enquadre no perfil que a empresa está 

procurando.   
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Testes de Seleção 

Conforme Chiavenato (2009) os testes de seleção têm como objetivo medir os 

conhecimentos profissionais e técnicos do candidato, ou seja, os testes de seleção 

são um instrumento para avaliar o candidato.  

No que se refere aos testes de conhecimentos, Chiavenato (2009) apresenta 

como exemplo os testes de conhecimentos em informática, os testes de redação e os 

testes de inglês. Para o autor, os testes de conhecimentos têm como principal objetivo 

identificar aspectos e conhecimentos importantes do candidato, desde que seja 

relevante para a vaga em aberto. França e Arellano (2002) acreditam que os testes 

de conhecimentos são essenciais para perceber se o candidato irá desenvolver de 

forma satisfatória as suas tarefas.  

No que se refere aos testes de personalidade, Bilhim (2006) afirma que o 

objetivo destes testes são identificar cinco aspectos do candidato, sendo: extroversão; 

afabilidade; estado de consciência; estabilidade emocional e abertura a novas 

experiências. O autor afirma que os testes psicológicos são alvo de polêmica devido 

o questionamento sobre a validade e a capacidade de prognósticos. Na opinião de 

Marras (2010), o principal objetivo dos testes psicológicos é a avalição de 

características especificas dos candidatos.  

 

Referências Profissionais 

Cowling e Mailer (1998) afirmam que utilizar as referências profissionais do 

candidato possibilita averiguar as informações apresentadas pelo candidato, 

eliminando dúvidas sobre a veracidade do currículo apresentado. Porém, os autores 

dizem que as referências só podem ser obtidas após o consentimento do candidato 

e após o recebimento destas referências, as mesmas devem ser tratadas com 

cuidado e confidencialidade. 

 

Assessment Centers ou Centros de Diagnóstico 

De acordo com Bilhim (2006) está técnica baseia-se no uso de dinâmicas de 

grupo visando a observação dos candidatos em situações de simulações, permitindo 

uma prévia de comportamento na futura posição de trabalho.  
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Chiavenato (2004) afirma que ao utilizar as técnicas de assessment centers, 

as empresas passam a ter uma visão mais realista sobre o comportamento futuro do 

candidato.  

Por fim, é importante ressaltar que, apesar de muitas vezes serem 

considerados um único processo, o recrutamento e seleção são técnicas e 

procedimentos distintos que devem ser executados em sintonia para o alcance dos 

objetivos empresariais.  

Para Welch e Welch (2005), contratar pessoas é um processo difícil, mas 

quando ocorre a contratação de bons candidatos é uma grande conquista. Por esse 

motivo, identifica-se o processo de seleção como fundamental, já que o seu foco 

principal é escolher a pessoa mais correta para a vaga.  

4. Recrutamento e Seleção para captação de talento 

Almeida (2004) afirma que a atração de talentos deve ser a prioridade das 

empresas, visto que, esta técnica permite o recrutamento de colaboradores que 

fazem a diferença na organização. Gomes et al (2008), acreditam que o grande 

desafio, seja do recrutamento ou do processo de seleção, não é descobrir somente o 

melhor candidato, mas perceber o indivíduo que mais tem potencial para a 

organização. Os autores ainda reforçam que a qualidade de uma organização decorre 

da sua capacidade em atrair e selecionar potenciais candidatos. 

Uma pesquisa realizada por Sansur (2013) comprovou que entre as técnicas e 

procedimentos utilizados para captação de talentos, as técnicas que mais atraem o 

talento são os programas de Estágios e Trainees.  Por outro lado, uma pesquisa 

realizada por Breaugh (2009) estudou seis métodos para captação de talentos: o site 

das organizações, os anúncios de empregos, as redes sociais, as bases de dados, o 

recrutamento nas universidades e a indicação de colaboradores. Nesta pesquisa, o 

método responsável pelos melhores resultados foi a indicação de candidatos por 

colaboradores da organização.  

A seguir serão apresentadas algumas técnicas utilizadas para atração de 

talentos. 
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Captação online: 

De acordo com Chiavenato (2004), as técnicas de recrutamento online 

fornecem vantagens para as organizações devido seu baixo custo e a possibilidade 

de criar um banco de talentos, facilitando alinhar o perfil de colaboradores internos e 

possíveis colaboradores externos, desenvolvendo um método comparativo. 

 

Headhunters:  

Araújo (2008) explica que a tradução literal da palavra Headhunter faz-se 

entender como caçador de cabeça, ou seja, algo relacionado com a caça de talentos. 

O autor defende que as empresas que solicitam o trabalho dos Headhunter estão 

adquirindo vantagens devido estes profissionais serem aptos a buscar o melhor 

profissional no mercado de trabalho. 

 

Indicação de candidatos por parte dos colaboradores da empresa: 

Conforme Chiavenato (2004) essa técnica é um sistema de recrutamento de 

baixo custo, alto aprendizado e tempo de execução reduzido. Realizar este tipo de 

procedimento auxilia também no sentimento de prestígio do colaborador perante a 

empresa. 

 

Programas de Trainees: 

Oliveira (1996) afirma que trainee é aquele profissional que entra na empresa 

e passa por um período de treinamento supervisionado. Investir nesses profissionais 

possibilita que a empresa alinhe as suas necessidades, orientando o trainee para o 

desenvolvimento de suas habilidades. 

 

Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas e Palestras: 

Manter-se em contato com universidades e escolas técnicas é uma técnica que 

fornece uma fonte de acesso rápido a possíveis candidatos, além de permitir o 

direcionamento para o público-alvo. De acordo com Chiavenato (2004), manter esse 

sistema de recrutamento contínuo, mesmo sem vaga no momento, permite captar um 

alto teor de material.  
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Os procedimentos existentes na gestão de recursos humanos que auxiliam no 

processo de captação de talentos são vários. Porém, para a captação de talentos é 

preciso apostar em técnicas inovadoras e processos habilidosos (Almeida, 2004). 

Face a esta linha de investigação, de seguida apresenta-se o estudo empírico, 

iniciando pela metodologia deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
  

Estudo Empírico 

5. Metodologia 

Segundo Freixo (2009, p. 79) “O método é o caminho pelo qual se chega a um 

determinado resultado”. Considerando a importância da metodologia para a 

investigação académica, neste capítulo apresenta-se a natureza do estudo, o método 

utilizado para o desenvolvimento da pesquisa e a amostragem da pesquisa. 

Quivy e Campenhoudt (2005) afirmam que a questão de partida é uma ligação 

condutora da investigação, demonstrando a pertinência do estudo. Neste sentido, 

torna-se fulcral apresentar as questões de partidas formuladas para o estudo: a) o 

que significa talento no contexto empresarial?:  b) que mudanças ocorrem nas 

práticas de recrutamento e seleção quando existe uma vontade de captar talentos por 

parte das organizações?  

Neste seguimento, a pesquisa decorrerá como exploratória, permitindo 

explorar os conceitos e as perceções sobre talento e a sua captação. Gonçalves 

(2014) relaciona a pesquisa exploratória com o desejo da descoberta e/ou explicação 

de evidências. De acordo com Zikmund (2000), a pesquisa exploratória facilita o 

diagnóstico de situações, ideias ou alternativas, permitindo um maior conhecimento 

do assunto em questão. Selltiz, Wrightsman e Cook (1965) afirmam que a pesquisa 

exploratória permite um maior entendimento do fenómeno. Cabe lembrar que o 

assunto de captação de talentos é uma prática recente adotada pelas organizações, 

ressaltando a escolha da pesquisa exploratória.  

O método de pesquisa será através de entrevistas que, conforme Yin (2001), 

oferece como vantagem o seu enfoque direto no tópico de estudo. Gil (1999) afirma 

que a entrevista é a mais flexível de todas as técnicas de coletas de dado, 

possibilitando amplitude e eficiência nos dados obtidos. Denzin e Lincoln (2000) 

sustentam que a entrevista fornece um poderoso caminho para entender as pessoas. 

Marconi e Lakatos (2010) definem a entrevista como uma técnica para recolha de 

dados que ocorre entre duas pessoas, na qual o objetivo final é que uma delas possua 

informações relevantes referente a um determinado assunto profissional.  

De acordo com Laville e Dionne (1999), o tipo de entrevista mais utilizado é a 

semiestruturada, técnica utilizada nesta pesquisa. Para a realização de entrevistas 
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semiestruturadas foi desenvolvido um guião de entrevista contendo perguntas 

previamente elaboradas e relacionadas com o objetivo desta investigação, que será 

apresentado de forma detalhada a seguir. 

O estudo assumirá caráter qualitativo porque irá analisar os testemunhos 

recolhidos dos participantes durante as entrevistas. Marconi e Lakatos (2010) 

descrevem a pesquisa qualitativa como um procedimento que permite a compreensão 

de significados de forma detalhada. Para Gomes e Cesário (2014) a investigação 

qualitativa exige uma atenção minuciosa para que se integre de acordo com todas as 

partes envolvidas. 

5.1. Caracterização dos Participantes 

Com base no objetivo deste estudo, que é estudar a perceção do processo de 

captação de talentos no âmbito das práticas de GRH, o público alvo desta pesquisa 

são os gestores de recursos humanos. Para solicitar a colaboração de gestores de 

recursos humanos, fez-se contato com um grupo de recursos humanos sem fins 

lucrativos, localizado no Brasil. O contato inicial ocorreu com a atual diretora do Grupo 

Piracicabano, sendo apresentado o objetivo do estudo e a técnica para coleta de 

dados. Posteriormente, as informações foram repassadas para os associados do 

grupo, solicitando a colaboração voluntária dos gestores de RH. A seguir, será 

descrito brevemente o Grupo Piracicabano, nome fictício a critério da organização. 

O grupo Piracicabano é uma organização sem fins lucrativos fundada no ano 

de 1988, que têm como finalidade promover a associação de profissionais atuantes 

na área de recursos humanos na região de Piracicaba, interior de São Paulo. O 

propósito do grupo Piracicabano é promover a troca de informações e experiências 

no âmbito da gestão de recursos humanos, permitindo o desenvolvimento 

profissional, o auxílio em resolução de problemas, o suporte legal e técnico referente 

à gestão e interações entre seus associados criando laços de cooperação. Para o 

grupo, promover o conhecimento é extremamente importante e valioso, ocorrendo de 

forma social e sem fins lucrativos. 

Assim sendo, a referida organização tem como membros gestores de recursos 

humanos que estão ligados a diferentes organizações de diversas áreas:  

metalúrgica, logística, consultoria, entre outros. É Importante esclarecer que o Grupo 

Piracicabano foi um veículo para aceder aos gestores de recursos humanos.  
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5.2. Descrição e Categorização da Amostra 

No que se refere a descrição da amostra, refira-se novamente que todos os 

sujeitos entrevistados são membros ativos do grupo Piracicabano e se voluntariaram 

para participar do estudo. Como vantagem, percebe-se que havia um interesse por 

parte dos entrevistados em conversar sobre o tema talento, manifestando uma 

curiosidade em relação ao tema. Em contrapartida, não houve acesso a gestores de 

RH, pressupondo não ter acesso a opiniões menos favoráveis sobre o assunto, visto 

que não se manifestaram para a colaboração. Segue abaixo um quadro descritivo dos 

participantes da amostra. 

Entrevistado 
Nome 

Fictício 
Idade Formação 

Ramo da 

Empresa 
Cargo 

Entrevistado 

1 
João 42 

Pós-Graduação em 

Gestão Comercial 
Contabilidade Analista de RH 

Entrevistado 

2 Maria 51 Administração 

Consultoria de 

Recursos 

Humanos 

Coordenadora 

de Recursos 

Humanos 

Entrevistado 

3 
Ana  35 

Pós-Graduação em 

Gestão do Negócio 
Transportadora Analista de RH 

Entrevistado 

4 Pedro 26 
Gestão de Recursos 

Humanos 
Escola Técnica 

Assistente de 

Departamento 

Pessoal 

Entrevistado 

5 Paula 30 

Graduação em 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Faculdade 

Assistente de 

Recrutamento e 

Seleção 

Entrevistado 

6 Julia 37 
Pós-Graduação em 

Gestão de Pessoas 
Advocacia 

Gestora de 

Recursos 

Humanos 

Entrevistado 

7 
Fernando 40 

MBA em Gestão de 

Pessoas e 

Desenvolvimento do 

Capital Humano 

Supermercado 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Entrevistado 

8 Gabriel 38 Psicologia 
Consultor 

autônomo 

Consultor de 

Recursos 

Humanos 

Entrevistado 

9 Mariana 25 Psicologia 

Consultoria de 

Recursos 

Humanos 

Assistente de 

Recrutamento e 

Seleção 
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Entrevistado 

10 Fábio 28 
MBA em Gestão de 

Pessoas 

Empresa de 

terceirização 

Analista de 

Departamento 

Pessoal 

Entrevistado 

11 Eduardo 27 Psicologia 

Consultoria de 

Recursos 

Humanos 

Assistente de 

Recrutamento e 

Seleção 

Tabela 2 Categorização dos Participantes do Estudo. Elaborado pela autora 

É necessário relembrar que o estudo é sobre as perceções de gestores de 

recursos humanos e o Grupo Piracicabano foi um veículo para se chegar aos gestores 

de recursos humanos. É importante lembrar que mesmo sendo associados ao grupo, 

todos os gestores de recursos humanos exercem suas atividades profissionais em 

empresas distintas e as entrevistas ocorreram referindo a suas atividades 

profissionais realizadas nestas empresas, que se encontram discriminada pela área 

de atuação, conforme tabela acima. 

5.3. Instrumento de Pesquisa e Recolha de Dados 

Conforme referido anteriormente, esta dissertação tem como instrumento de 

pesquisa a realização de entrevistas semiestruturadas, tendo sido elaborado um 

guião de entrevista direcionado a gestores de recursos humanos participantes do 

grupo Piracicabano, que será descrito logo a seguir. 

O guião de entrevista que se encontra como anexo I, apresenta as questões 

realizadas aos gestores de recursos humanos. Num primeiro momento, encontra-se 

algumas perguntas de identificação do entrevistado e logo em seguida iniciam-se as 

perguntas referente à definição do talento. Tendo conceituado o talento, a próxima 

parte consiste em perguntas relacionadas com a captação de talentos, explorando 

como ocorre a sua captação, ferramentas utilizadas e dificuldades encontradas para 

a captação de talentos. Este grupo de questões tinha como principal objetivo perceber 

como ocorre o processo de captação e suas principais estratégias. No penúltimo 

grupo, encontram-se perguntas referente ao processo de recrutamento. O 

recrutamento seguiu-se logo após o grupo de questões relacionada com a captação 

de talentos para que pudesse perceber a ligação que ocorre entre os processos. Por 

fim, perguntas referentes ao processo de seleção foram aplicadas para perceber 

como ocorre as etapas de seleção na empresa e identificar qual a ligação com a 
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captação de talentos. Ressalta-se que durante as entrevistas realizadas houve 

disponibilidade para a inserção de novas questões e opiniões relacionadas ao tema. 

As entrevistas decorreram de duas formas, presencialmente e via internet. 

Apesar de se ter conseguido realizar parte das entrevistas presencialmente, algumas 

foram realizadas online devido à investigadora se encontrar em Portugal, e os 

gestores de recursos humanos entrevistados trabalham em organizações brasileiras. 

Reconhece-se que esta é uma das limitações deste estudo. Atualmente o grupo 

Piracicabano é formado por 28 associados e após ser solicitado a colaboração para 

a realização de entrevistas, houve 11 voluntários que manifestaram a vontade de 

colaborar na investigação. Das 11 entrevistas realizadas, 5 entrevistas decorreram de 

forma presencial realizadas no Brasil. As outras 6 entrevistas foram realizadas de 

modo virtual, via Skype. As entrevistas decorreram no mês de fevereiro e março de 

2018. No início de cada entrevista o/a entrevistado (a) foi informado/a e solicitado (a) 

o consentimento para a gravação da entrevista e garantido o sigilo e o anonimato. 

Durante a recolha de dados optou-se por utilizar nomes fictícios para a 

identificação das entrevistas, garantido assim o anonimato e, ainda, uma 

humanização dos testemunhos apresentados.  

As transcrições integrais das entrevistas ocorreram logo após o fim das 

entrevistas, facilitando a absorção dos dados. A transcrição foi integral, ocorrendo 

constantemente um trabalho simultâneo de audição das entrevistas e sua transcrição, 

sendo que cada entrevistas foi ouvida várias vezes. 

6. Análise de Dados 

No seguimento da metodologia escolhida, as perguntas do guião de entrevista 

foram analisadas e integradas em suas categorias, subcategorias e indicadores, que 

pode ser analisando brevemente na tabela abaixo. 

 

 

Temática Categoria Subcategorias Indicadores 

T
A

L
E

N
T

O
 Definição de 

Talento 

Conceito 
Componentes do talento 

Natureza inata ou apreendida 

Competências Competências 
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Conhecimento 

Habilidades 

Importância 
Valor  

Organizacional/individual 

Formas de 

Identificação 

Técnicas de identificação 

Politicas 

Captação de 

Talento 

Processo de 

captação de 

talento 

Recrutamento 

Processo específicos 

Atração 
Reputação Organizacional 

Técnicas Diferenciadas 

Dificuldades em 

Captar o talento 

Barreiras organizacionais 

Barreiras da Gestão 

Dificuldades ligadas ao 

mercado trabalho 

R
E

C
R

U
T

A
M

E
N

T
O

 

Conceito 

Motivos 
Suprir necessidades 

Processo de escolha 

Grau de 

formalização 

Formal 

Informal 

Processo do 

Recrutamento 

Tipo de 

Recrutamento 

Misto 

Externo 

Técnicas de 

Recrutamento 
Ferramentas utilizadas 
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6.1. Talento 

6.1.1. Conceito 

No seguimento do objetivo da pesquisa, questionou-se os entrevistados sobre 

o que se entendia por talento. Com as respostas obtidas, foi possível categorizar 

talento em 2 categorias distintas: talento associado às habilidades e ao alto 

desempenho e talento associado à um dom inato. 

 

“Talento é o conjunto de habilidade que uma pessoa possui” (João) 

 

“É uma série de características, habilidades e competências que fazem o indivíduo 

desempenhar melhor o seu papel dentro da organização.” (Paula) 

 

“Talento é uma característica atribuída ao indivíduo quando ele se destaca em certas 

atividades, possuindo um desempenho acima da média se comparado com os outros 

que realizam o mesmo trabalho.” (Eduardo). 

 

 “Talento é a capacidade de utilizar seus conhecimentos e habilidades para realizar com 

sucesso determinada tarefa, se destacando em eficiência e distinção.” (Júlia) 

 

Os entrevistados que definiram talento como habilidades vão de encontro com 

a perceção de Freitag e Fischer (2017), que definem o talento como sendo um 

conjunto de conhecimentos, competências, habilidades e características, sendo 

essencial para a conquista dos objetivos organizacionais. Nesta análise interpreta-se 

também que alguns entrevistados associam talento a um conjunto de habilidades que 

possibilitam um alto desempenho na execução de tarefas. 

 

Mudanças 

sentidas 
Melhorias Ferramentas modernas 

Desafio da 

seleção 

Modernização 

Dimensão e perfil 

dos candidatos 

Melhorias tecnológicas  

Tabela 3 Áreas e Categorias da Análise de Conteúdo 
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Quatro entrevistados apresentam o talento como um dom ou uma 

característica inata, ou seja, características que pertencem ao indivíduo desde o seu 

nascimento.  

 

“Talento é quando uma pessoa tem um dom (...) muitas pessoas já nascem com um 

talento e com o tempo vai se aperfeiçoando” (Pedro) 

 

 “Talento é uma qualidade que todo ser humano possui, nasce com isso. Porém, cada 

pessoa apresenta um talento diferente de outras”. (Fernando) 

 

Os entrevistados vão assim ao encontro da definição de Meyers el al (2013) 

que categorizam o talento como um dom inato e exclusivo. Percebe-se também que 

ninguém citou o talento aprendido. 

6.1.2.  Competências 

Na definição de competências que o talento deve possuir é possível fazer uma 

relação com as características muito usuais nos discursos das organizações quando 

há a intenção de recrutar candidatos, como por exemplo, o trabalho em equipe. 

 

“Gostar do que faz e se aperfeiçoar cada vez mais sobre o mercado de trabalho.” 

(Pedro) 

 

 É possível verificar que as competências relacionadas ao talento também 

estão associadas a competências transversais e de natureza psicológica, como 

responsável e inovador. 

Ser responsável, autêntico, dinâmico e trabalhar em equipe.” (Júlia) 

 

“Respeito ao próximo, sociabilidade, comunicação e educação.” (João) 

 

Por outro lado, apareceu também as competências de talento relacionado com 

a liderança. 

 



 
 

31 
  

“Para nós um talento é aquela pessoa é que um líder nato, que cativa as pessoas ao 

seu redor e sabe se expressar. É uma pessoa que pensa fora da caixa e que sempre é 

proativo.” (Ana) 

 

Um entrevistado relacionou as competências com o termo “CHA”, um termo 

conhecido como o pilar das competências e muito usado na Gestão por 

Competências, o qual faz referências aos conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

que uma pessoa deve possuir.  

“Na minha opinião, as competências devem ser a junção dos Conhecimento, habilidade 

e atitudes, conhecido como o CHA”. (Maria) 

 

Leme (2005) define que conhecimento faz referências ao saber, enquanto as 

habilidades são o saber fazer, resultando nas competências técnicas. E por fim, o 

autor define atitude com o querer fazer, sendo está uma competência 

comportamental.  

Feita esta análise, percebe-se que os conceitos de talento, assim como as 

competências identificadas pelos entrevistados, se relacionam muito com o conceito 

citado anteriormente na revisão bibliográfica, na qual os autores Beechler e Woodwar 

(2009) alegam que as empresas definem o talento conforme a perspetiva que lhe 

agrada. 

6.1.3. Importância 

O talento é associado pelos entrevistados como agregador de mais valias 

dentro de uma organização. As mais valias citadas são o conhecimento, o 

aprendizado e as equipes de trabalho.  

 

“O talento acrescenta novos conhecimentos à organização, amplia o conhecimento.” 

(João)  

 

“A importância do talento é que se alguém é bom no que faz, ele consegue aumentar a 

produtividade e gerenciar melhor os processos, alcançando um desempenho superior.” 

(Mariana) 
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 “Acrescenta no valor da empresa, no ensinamento do dia a dia com os colegas de 

trabalho e com os clientes.” (Pedro) 

 

Nos discursos dos entrevistados, embora apresentem características 

psicológicas, é verdade também que o talento surge associado as equipes de 

trabalho.  

 

 “Toda e qualquer organização só tem a acrescentar se possuir uma equipe com esse 

perfil. Os talentos de uma organização são a maior riqueza. Porque nenhuma 

organização tem os talentos igual ao de outra.” (Fábio) 

6.1.4. Identificação 

Identificar um talento na organização é de extrema importância para a 

organização (Ingham, 2006). No que se refere ao processo de identificação do talento, 

alguns entrevistados utilizam o recrutamento como técnica para a identificação de 

talentos.   

 

“Na organização onde trabalho a identificação do talento é feita através do processo de 

recrutamento.” (Gabriel) 

 

Outros entrevistados, como a Ana, afirmam identificar o talento durante o 

processo de seleção. 

 

“Nós identificamos os talentos fazendo perguntas semiestruturadas e usando técnicas 

comportamentais durante o processo de seleção.” (Ana) 

 

Outros entrevistados afirmam que identificam o talento durante o histórico 

profissional e a rotina de trabalho dos seus colaboradores, utilizando a observação 

como técnica para a identificação do talento.  

 

“Através do histórico de trabalho e de um acompanhamento em sua jornada de 

trabalho.” (Maria) 
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“O indivíduo talentoso demonstra suas habilidades e competências ao compartilhar seus 

conhecimentos com a equipe e permitir que os resultados do trabalho sejam somados, 

acrescentados.” (Paula) 

 

“Por observação e devido a conquista de resultados que o colaborador apresenta.” 

(Fernando)  

 

De acordo com Berger e Berger (2004), há diversas ferramentas que 

possibilitam identificar o talento, porém, na opinião do autor destaca-se o 

mapeamento das competências essenciais e a avaliação de performance. Porém, 

nenhum entrevistado apresentou estas ferramentas para identificação do talento.  

O que pode perceber é que apesar de ter sido referido por alguns entrevistados 

que a identificação pode ocorrer durante o processo de recrutamento e/ou seleção, a 

técnica para identificação do talento mais referida foi a observação. 

Os entrevistados foram questionados sobre os principais motivos que levam às 

práticas de identificação de talentos, sendo a busca pela melhoria da empresa a razão 

mais referida. Isto ocorre porque os participantes acreditam que o talento agrega mais 

valia na organização, como visto anteriormente.  

 

“(...) porque com profissionais bem capacitados/talentosos consegue-se alcançar 

maiores produtividades com um menor número de pessoas, além de que os 

profissionais talentosos possuem certos diferenciais que podem agregar valor 

significativo ao trabalho da empresa.” (Maria) 

 

“Vivemos em um mundo de mudanças e concorrência, precisamos de pessoas que 

queiram trabalhar e que nos tragam ideias que nos diferencie dos demais, só assim 

conseguimos nos destacar.” (Ana) 

 

“Uma empresa busca sempre os melhores resultados, e para uma empresa ter os 

melhores resultados, precisa de pessoas que façam a diferença com seus talentos e 

conhecimentos.” (Eduardo) 
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6.2. Captação de talentos 

6.2.1. Captação de Talento 

Embora a questão tenha sido centrada na captação de talentos, percebe-se 

que quando os entrevistados desenvolviam o seu discurso, referiam-se ao processo 

de recrutamento e seleção e constantemente tendiam a confundir o processo de 

recrutamento com o processo de seleção. Assim sendo, verifica-se que os 

entrevistados tendem a considerar que o processo de seleção, “a qual eles chamam 

de recrutamento” incluem técnicas que lhes permitem captar o talento. Uma destas 

técnicas é a entrevista e os testes de seleção, como poderá perceber a seguir.  

6.2.2. Processo de Captação de Talento 

Dois entrevistados afirmaram que a captação de talentos ocorre atrelada ao 

processo de recrutamento, sendo assim, não há necessidade de técnicas e 

ferramentas diferenciadas. Novamente, chama-se a atenção para as práticas que 

serão referidas a seguir, sendo explícita a confusão entre o recrutamento e a seleção.  

 

“A captação de talentos ocorre durante o processo de recrutamento, porque em minha 

opinião, durante a entrevista já é possível observar algumas características que se 

destacam na pessoa e então focar nisso, não vejo a necessidade de dedicar somente a 

isso.” (João) 

 

“Durante o processo de recrutamento, porque num teste aplicado a todos os candidatos, 

as respostas obtidas de um talento serão diferenciadas, destacando-o perante os 

outros.” (Mariana) 

 

De acordo com Armstrong (2009), a captação de talentos deve ocorrer durante 

os processos de recrutamento e a seleção de candidatos.  

Outros entrevistados consideraram que as organizações têm diferentes formas 

para captar o talento, sendo distinto do processo habitual de recrutamento e da 

seleção. Cabe dizer que para estes entrevistados, o processo normal de seleção, o 

qual eles se referem como recrutamento, é apenas a entrevista. Desta forma, as 

técnicas apresentadas abaixo, são técnicas exclusivas do processo de seleção. 

Porém, como habitualmente os entrevistados utilizam apenas a entrevista como 
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técnica de seleção, outras técnicas passam a ser considerado técnicas diferenciadas 

na opinião dos entrevistados.  

 

“Quando a vontade é captar talento, apesar do pouco investimentos que temos, 

passamos a realizar "assessmet center" que em princípio vem resultando, além de que 

pretendemos cada dia mais aprimorar esta e outras técnicas, visando sempre a 

melhoria no processo de captação.” (Ana) 

 

“Realizamos uma dinâmica em grupo, onde cada participante tem a oportunidade de 

colocar o seu ponto de vista, as suas críticas e a possível solução para determinado 

problema, assim, podemos ver o candidato que se destaca, que tenha competências e 

que possua o talento...” (Gabriel) 

 

Eu acho que o talento pode aparecer das mais diversas formas, então nós realizamos 

um processo específico para a captação de talentos, visto que isto permite evidenciar 

algumas características que considero importante. Implementamos dinâmicas em grupo, 

testes e entrevista em grupo.” (Eduardo) 

 

Pontes e Serrano (2005) afirmam que o processo de captação de talentos é 

muitas vezes feito de forma equivocada, sendo que na maioria das vezes é executado 

de forma mecânica e sem o devido valor. Para os autores, o ato de captar talentos 

deve ser visto como um grande negócio, já que interfere diretamente no sucesso da 

organização. Neste caso, nota-se que os processos diferenciados citados pelos 

entrevistados, são as técnicas de seleção, como explicado anteriormente. 

No testemunho de Maria, percebe-se que em sua opinião, o recrutamento e a 

seleção visam suprir as necessidades da empresa, enquanto a captação de talentos 

é mais focada em resultados.  

 

“A principal diferença é que o processo de recrutamento e seleção é voltado 

necessariamente para preencher uma vaga aberta na empresa, já o processo de 

captação foca em encontrar uma pessoa que se destaque em realizar a atividade, não 

necessariamente só um preenchimento do posto de trabalho. A situação ideal seria se 

uma situação casada, isto é, você conseguir realizar os dois processos ao mesmo 

tempo conseguindo preencher uma vaga disponível com uma pessoa extremamente 

capacitada.” (Maria) 
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6.2.3. Atração e busca por talento 

Almeida (2004) afirma que a atração é a melhor forma de buscar os talentos. 

E quando questionados sobre isto, alguns entrevistados focam na reputação 

organizacional e para além, fazem menção a questão das boas práticas da gestão de 

pessoas e da valorização dos seus recursos humanos.  

 

 “Acho que além de anúncios atrativos, boa remuneração e bom ambiente de trabalho, é 

necessário mostrar para o possível candidato que em nossa empresa ele não é 

somente mais um funcionário e, que ele tem um papel fundamental em nossa empresa.” 

(Júlia) 

 

 “Bom, eu acho que devemos sair da nossa zona de conforto, da rotina de sempre, 

buscar algo novo, técnicas novas(...) também acho que apostar na reputação 

institucional e cuidar da imagem interna para que passe o melhor para fora, é 

essencial.” (Gabriel) 

Em contrapartida, alguns entrevistados dizem que a melhor forma de atrair o 

talento para a organização é através de técnicas diferenciadas para a captação de 

talentos. Como vimos anteriormente, estas formas diferenciadas pressupõem ir às 

universidades, programas de trainees, estágios, entres outros. 

 

“Eu acho que a melhor forma de atrair talentos é ir buscá-los de maneiras eficientes (...) 

Hoje em dia é tão comum a busca de candidatos em universidades ou então possuir 

equipes de trainees, por exemplo. E realmente pra mim isto é diferencial na busca do 

talento. Mas, infelizmente, no momento não há investimento e preparo técnico para 

implementar isto na organização, visto que demanda dinheiro e tempo. Porém, isto está 

nos meus planos futuros...” (Fábio)  

 

Todavia, o entrevistado Fábio refere que sem investimento e preparação 

técnica não é possível captar o talento de forma eficaz. 

6.2.4. Dificuldades no processo de captação de talento 

Alguns entrevistados acreditam que a maior dificuldade em captar o talento 

está na identificação do talento durante o processo de captação. 
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“Acho que a maior dificuldade está em saber identificar de forma rápida e prática se a 

pessoa consegue se destacar ou não” (Paula) 

 

“É difícil identificá-lo se não estivermos em contato permanente com ele e no processo 

de captação o contato é muito breve, e em minha opinião, demora um pouco mais pra 

perceber se o candidato tem um talento real, até mesmo porque nem sempre as 

pessoas são sinceras na sua conduta e neste caso você pode esperar demais de uma 

pessoa e esta mesma não vai superar as expectativas.” (Mariana) 

 

Outra dificuldade apresentada está na avaliação do talento na perspetiva 

técnica. Embora a questão técnica não tenha surgido anteriormente, ela emerge nos 

discursos dos entrevistados quando se fala sobre a dificuldade em captar o talento. 

 

“Encontrar um talento com experiência técnica na área da vaga oferecida. No caso um 

açougueiro por exemplo.” (Júlia) 

 

Além disto, é possível verificar que também há dificuldades no alinhamento das 

necessidades pessoais do candidato e da organização.  

 

“Estamos em uma geração onde temos muitos talentos, porém sem o conhecimento 

técnico prático, e devido esta geração que está investindo muito para ter conhecimento, 

eles estão tendo uma visão salarial muito distorcida da atual realidade, pedindo salários 

iguais a funcionário sênior, por exemplo.” (Ana) 

6.3. Recrutamento 

Como previamente se viu, constantemente há a confusão dos conceitos de 

seleção e recrutamento nos enxertos coletados dos entrevistados. É visível que 

quando se refere ao recrutamento, ocorre imediatamente a ligação com o processo 

de seleção, como se ambos os processos fossem uma técnica só. 

6.3.1. Conceito de Recrutamento 

Quando questionado aos gestores de recursos humanos o que se entendia 

sobre o recrutamento, de maneira geral, percebe-se que os gestores identificam o 

processo de recrutamento como uma maneira de suprir as necessidades da empresa. 
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“É um processo que visa preencher vagas disponíveis para suprir a necessidade da 

empresa. (Maria)” 

 

Para além, outros entrevistados referem ao recrutamento como o ato de suprir 

vagas em aberto e procurar o perfil de um candidato adequado para a vaga. 

 

 “É um método para buscar colaboradores que melhor se adapte no perfil em que estou 

procurando para uma vaga. (Fábio)” 

 

“É a busca por possíveis candidatos que se encaixem nos pré-requisitos da vaga em 

aberto.” (Mariana) 

 

Nesse sentido, os entrevistados vão de encontro com o citado por Araújo e 

Garcia (2006), clarificando o processo de recrutamento como uma ferramenta que 

visa atrair as pessoas para que se possa suprir as necessidades da organização. 

Nos enxertos abaixo percebe-se a confusão entre o recrutamento e a seleção, 

quando dois entrevistados definem o processo de recrutamento como um processo 

de escolha.  

 

“Recrutamento é todo o processo inicial para escolher um candidato de forma assertiva 

e eficaz. (Ana)” 

 

 “Recrutar é escolher o melhor colaborador para a função.” (Pedro) 

6.3.2. Formalização 

Os entrevistados afirmaram que as suas empresas optam pelo recrutamento 

formal, havendo uma área/setor específico para o processo de recrutamento, exceto, 

no caso de dois entrevistados.  

 

“Sim, eu sou a responsável pelo processo de recrutamento da empresa. A empresa 

acredita ser necessário haver uma pessoa exclusiva para esse processo. Eu estou 

sempre me especializando, inovando e buscando novas ferramentas para melhorar 

cada vez mais o processo de recrutamento. Penso que se não existir uma pessoa 
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especifica para o recrutamento, muitas informações técnicas e processos importantes 

são deixados de lado, não por descaso da pessoa que está realizando o recrutamento, 

mas, sim por uma falta de conhecimentos técnicos.” (Júlia) 

 

Importante referir que dois entrevistados alegaram que por mais que sejam 

gestores de recursos humanos e entendam sobre as práticas de recrutamento, não 

são especialistas em recrutamento e seleção, executando a tarefa somente quando 

se faz necessário. Neste sentido, percebe-se que ocorre o recrutamento informal, ou 

seja, que não existe um modelo do que deve ser feito e provavelmente não há 

formação para a área. Por não serem funções formalmente atribuídas, pressupõem 

que ocorre o acúmulo de funções.  

 

 “Sinceramente, aqui a rotatividade é bem baixa, sendo assim, quase não realiza 

recrutamento e seleção, mas, quando acontece, sou eu quem faço. Nesse sentido, 

participar do grupo Piracicabano ajuda a me manter atualizado acerca de técnicas e 

procedimentos para o recrutamento e seleção, mas, já digo, não sou nenhum 

especialista...” (Paula) 

6.3.3. Processo do Recrutamento 

No que se refere às fontes de recrutamento, as respostas foram diversas. Dois 

entrevistados afirmam realizar o recrutamento misto e quando questionados sobre o 

porque, ambos defenderam que está técnica permite uma captação maior de 

candidatos, além de que, o recrutamento interno permite motivar os colaboradores 

porque promove a progressão de carreira e valoriza as suas competências. As 

respostas sintetizadas encontram-se abaixo. 

 

“Nós sempre optamos pelo recrutamento misto porque acreditamos que isso motiva os 

meus colaboradores a buscarem sempre melhorar seu desempenho nas atividades que 

realizam, percebo que cria uma competição saudável (...). Dependendo da vaga que 

tenho em aberto, às vezes começo pelo recrutamento interno e depois de finalizar, início 

o recrutamento externo, penso que isso mostre para os meus colaboradores que 

priorizo meu capital humano.” (Gabriel). 
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“A empresa adota a política de valorização de seus colaboradores e a melhor maneira 

de mostrar isso para eles, acredito ser através do recrutamento misto. Porque nem 

sempre minhas vagas conseguem ser supridas com o recrutamento interno. Então, o 

recrutamento interno acontece por primeiro e caso não satisfaça minha necessidade, 

busco por candidatos externos. Ah, nesse sentido, também solicitamos a indicação de 

possíveis candidatos aos nossos colaboradores. Acho que isso prova o quanto 

valorizamos sua opinião dentro da empresa.” (Fernando) 

 

De acordo com Chiavenato (1999), o recrutamento misto permite a liberdade 

de escolher o que a empresa entende como melhor para si, tendo a possibilidade de 

escolher entre colaboradores internos ou candidatos externos. O autor ainda explica 

que podem ser utilizados alternadamente em função das necessidades da empresa. 

Os outros participantes foram concisos ao afirmar que optam pelo 

recrutamento externo.  

 “Um processo de recrutamento se inicia com o alinhamento de perfil e conhecimentos 

com o gestor para a área que estamos a recrutar (ex: conhecimento na área de 

auditoria, resiliência ao stress, licenciatura na área e conhecimento em Inglês). Após 

este alinhamento é feito um anúncio padronizado junto com uma breve descrição da 

empresa, deixando claro as políticas e práticas da empresa, então, divulgamos em 

redes e websites de empregos, jornais, ciee, parceria com universidades...tudo depende 

muito da vaga que pretendo recrutar. Após isso é passado para o processo de seleção.” 

(Ana) 

 

“O processo de recrutamento trata-se de uma série de etapas que visa ver se a pessoa 

está capacitada ou não para ocupar um determinado cargo na empresa. Sempre optou 

pelo recrutamento externo e para que isso ocorra, conto com o auxílio de empresas 

terceirizadas para captação de currículos, acho que eles possuem um bom banco de 

dados, mas, opto por esse tipo de serviço quando são várias vagas abertas para o 

mesmo cargo. Quando o processo é menor, divulgo a minha vaga em jornais, sites de 

divulgação online. Acho que essas são as melhores formas para recrutar futuros 

colaboradores para minha empresa.” (Eduardo) 

 

“Aqui sempre realizamos o processo externo, desde que estou aqui (6 anos), nunca 

houve um processo de recrutamento interno. Quando preciso recrutar, faço o 

recrutamento externo através de divulgação em jornal, centros de emprego e quando 
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sinto muitas dificuldades, contrato empresas terceirizadas de recursos humanos para 

realizar o processo de captação de currículos e triagem dos candidatos” (João). 

 

“Em minha opinião, a melhor maneira de recrutar é através do recrutamento externo. 

Nós sempre anunciamos em jornais, sites de emprego e aceitamos indicações de 

nossos funcionários. Isso vêm funcionando muito bem na nossa empresa e geralmente 

os retornos são bem positivos.” (Mariana) 

 

O recrutamento externo, citado e utilizado por nove entrevistados, é definido 

por França e Arellano (2002) como um método para recrutar candidatos fora da 

organização. E assim como qualquer outro método, existem vantagens e 

desvantagens no processo. Os autores apontam como principal vantagem a inserção 

de novos conhecimentos e inovação no quadro de colaboradores. Em contrapartida, 

França (2007) alega que o recrutamento externo afeta negativamente a motivação 

dos atuais funcionários da organização, reduz a fidelidade dos funcionários ao 

oferecer oportunidades a estranhos, além de ser mais demorado e mais custoso para 

a organização. 

Feita esta análise, percebe-se que nenhum entrevistado opta por realizar 

isoladamente o recrutamento interno na organização em que trabalha. Este fato pode 

ocorrer devido a falhas institucionais, não valorizando o seu capital humano. O 

recrutamento interno é definido por Gil (2001) como um processo para preencher uma 

vaga aberta através do capital humano existente dentro da organização. Como 

principal vantagem, o autor cita a motivação e o desenvolvimento de uma carreira. 

Nesse sentido, França (2007) afirma que o recrutamento interno aproveita o potencial 

humano da organização, motiva os seus funcionários e financeiramente é mais 

vantajoso do que o recrutamento externo. 

6.3.4. Técnicas de Recrutamento 

Tendo em consideração o processo de recrutamento, cabe evidenciar as 

técnicas utilizadas e citadas pelos entrevistados. Para clarificar as técnicas de 

recrutamento, apresenta-se a tabela abaixo. 
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Técnicas de 
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a
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o
 

G
a
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ri
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a
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a
 

F
á

b
io

 

E
d

u
a
rd

o
 

Jornal X X X X X X X X X X X 

Site de 

Emprego 
 X X X X X  X X X X 

Indicação de 

Funcionários 
      X X X X  

Parceria com 

Universidade e 

Entidades 

  X  X X    X  

Empresas 

terceirizadas 
X     X     X 

Centro de 

Empregos 
X X X  X X    X  

Prospeção 

Interna 
      X X    

Tabela 4 Técnicas de Recrutamento. Elaborado pela autora. 

Percebe-se que todos os entrevistados afirmam utilizar o jornal como fonte de 

recrutamento. 

 

 “A empresa sempre teve o costume de divulgar as vagas através do jornal, sempre 

funcionou muito bem e o retorno é rápido. Normalmente divulgamos no jornal do fim de 

semana e na semana seguinte a vaga já é preenchida.” (Fábio) 

 

A segunda técnica de recrutamento mais utilizada pelos entrevistados é o 

anúncio via sites de emprego, citado por 8 entrevistados. 

 

“Nos últimos tempos pude notar que os retornos dos anúncios dos sites de emprego são 

cada vez melhores, além de não serem tão custosos, supre minhas necessidades, 

permite um delineamento maior do perfil que desejo e o retorno é extremamente rápido.” 

(Mariana) 
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A terceira técnica de recrutamento mais utilizada é o anúncio em centros de 

empregos, citado por 5 entrevistados. 

 

“Existem algumas vagas que nem nos preocupamos em realizar anúncio via jornal, por 

exemplo, o processo de captação via centro de empregos é suficiente... enviamos a 

vaga, informamos o requisito da vaga e o centro de emprego envia pessoas com esse 

perfil para analisarmos.” (Maria) 

6.3.5. Mudanças sentidas no processo de recrutamento 

No que se refere as mudanças sentidas no processo de recrutamento, alguns 

entrevistados foram concisos em dizer que a principal mudança notada no processo 

de recrutamento foi em relação a modernização da divulgação de vagas. 

 

“Percebemos que de um tempo pra cá, houve uma maior modernização no processo de 

recrutamento, por exemplo, hoje se faz mais presente a divulgação de vagas online.” 

(Júlia) 

Mas, alguns entrevistados também afirmam que houve um aumento de 

candidatos com maior competências e habilidades.   

 

“Sinceramente, acredito que a maior mudança que eu pude notar no processo de 

recrutamento foi o aumento de pessoas com um perfil mais qualificado se comparado há 

uns 10 anos atrás... acho que o aumento da demanda de cursos técnicos, universidades 

e faculdades tecnológicas, permitiu que as pessoas tenham uma maior facilidade em se 

aperfeiçoar, o que é ótimo! Com isso, acho que ocorreu um aumento na procura de 

funcionários com um perfil mais competente, assim como, as pessoas também 

procuram empresas que valorizem esse perfil.” (Gabriel) 

6.3.6. Desafios do processo de recrutamento 

A opinião dos entrevistados sobre o principal desafio do processo de 

recrutamento prevalece decerto na dificuldade em alinhar o perfil do candidato com 

os requisitos das vagas e as exigências dos gestores que vão lideram os novos 

colaboradores da vaga. 
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“É alinhar com o perfil dos candidatos, com a vaga em aberto e as exigências do 

responsável da vaga (...) muitas vezes temos excelentes candidatos, mas o gestor não 

gosta, pois eles não têm este "feeling" que nos recrutadores temos. As vezes os 

problemas estão mais em nós, empresa, do que no candidato. Recrutar é fácil, agora 

alinhar as políticas da empresa nem sempre é fácil.” (Pedro) 

 

“Acho que o principal desafio é conseguir alinhar o perfil do candidato para a função 

com o perfil da empresa.” (Eduardo)   

 

Os objetivos destas questões foram analisar as práticas de recrutamento 

utilizada pelos gestores de recursos humanos e com esta análise pode-se dizer que 

os entrevistados manifestaram em geral uma confusão entre o recrutamento e a 

seleção, apresentando conceitos relacionados à seleção quando se falava sobre o 

recrutamento. Prevalece decerto a estrutura formal nos processos de recrutamento. 

Também é percetível que a maioria dos entrevistados optam pelo recrutamento 

externo, com foco em divulgação em jornais. As mudanças no processo de 

recrutamento são poucas, sobretudo sentida ao nível da divulgação das vagas e das 

características dos próprios candidatos. 

É relevante expor que de acordo com Almeida (2004) uma das prioridades do 

recrutamento é buscar por possíveis talentos, mas, em momento algum durante as 

entrevistas, é referido a captação de talentos. 

6.4. Seleção 

6.4.1. Percepção do processo de seleção 

Os entrevistados definem o processo de seleção como um processo de escolha 

do melhor candidato para a vaga em aberto. 

 

 “É um processo em que analisamos todos os currículos e selecionamos aqueles que 

atendem ao perfil da empresa e possuem as habilidades necessárias para exercer a 

função que está em questão”. (Paula) 

 

“Seleção ocorre após o processo de recrutamento. É escolher um candidato, fazer uma 

triagem por telefone e uma entrevista presencial, explorando e buscando informações 

através de perguntas semiestruturadas.” (Ana) 
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“Basicamente é o processo de avaliar e selecionar o melhor candidato para a vaga.” 

(Pedro)  

 

A opinião dos entrevistados são de encontro com a definição utilizada por Robbins 

(2004), o qual define seleção como o processo de escolha do candidato que melhor 

se adapte a uma vaga disponível. 

6.4.2. Descrição do processo de seleção 

De forma geral, os entrevistados apresentam a técnica de entrevista como a 

principal técnica durante o processo de seleção. 

 

 “A seleção é escolher um candidato e para isso, fazemos uma entrevista presencial, 

explorando e buscando informações através de perguntas semiestruturadas. Após 

entrevista é realizado a troca de informações com o gestor da área para tirarmos as 

conclusões e com a decisão tomada é dado o feedback ao candidato, seja ele positivo 

ou negativo por e-mail ou telefone.” (Mariana) 

 

Os participantes afirmaram que em alguns casos podem ocorrer mudanças no 

processo rotineiro de seleção e quando isto ocorre, são casos específicos, como por 

exemplo, o gestor da área solicitar uma entrevista com os candidatos.  

 

“Normalmente não há mudanças, quando ocorre é devido a situações de cargos muito 

específico ou então quando o gestor da área pede pra participar ou realizar uma 

entrevista, de outra forma, o processo é sempre o mesmo...” (Fernando) 

 

Em apenas um caso, a entrevista com o gestor/supervisor da área ocorre 

habitualmente, sendo considerado uma etapa do processo de seleção.  

 

“A partir do momento que a pessoa se encaixa nos requisitos da vaga, ela passou na 

fase inicial da seleção, que é a triagem de currículos. Depois, temos mais 2 etapas: 

entrevista e entrevista com o gestor/coordenador da área.” (Pedro) 
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Nos discursos dos entrevistados, também foi mencionada outra técnica de seleção, 

a triagem de currículos.  

 

 “Após a triagem dos currículos, os possíveis candidatos são convidados a passar pela 

entrevista.” (Gabriel) 

 

Vilas Boas e Andrade (2009) afirmam que a triagem dos candidatos possibilita 

um delineamento do perfil que se deseja encontrar, diminuindo a quantidade de 

pessoas para as próximas etapas, reduzindo o tempo e o custo do processo. 

É importante dizer que durante as questões pertencentes ao grupo de 

recrutamento as técnicas de seleção foram mencionadas como pertencentes ao 

processo de recrutamento e também se relacionou estas técnicas para a captação de 

talentos. Nos discursos anteriores dos entrevistados, as técnicas de seleção (referido 

como pertencentes ao recrutamento pelos entrevistados) foram citadas como 

técnicas diferenciadas para a captação de talento, como por exemplo, a dinâmica de 

grupo e o assessmentes centers. Porém, durante o discurso sobre a descrição do 

processo de seleção, estas técnicas não são citadas. 

6.4.3. Mudanças sentidas no processo de seleção 

Já no que se refere a mudanças que decorreram nos últimos anos, os 

entrevistados enfatizaram que as principais mudanças sentidas foram no quesito à 

melhorias e otimizações nos processos.  

No caso do enxerto do Gabriel, pode-se perceber o auxílio da tecnologia no 

processo de seleção.  

 

 “Sim, com o avanço e ajuda da tecnologia hoje são usadas várias formas de avaliar um 

candidato, por exemplo, em um caso específico, realizei a primeira entrevista via Skype, 

coisa que era impensável na empresa há uns 7/8 anos atrás.” (Gabriel) 

 

Já no caso de Maria, percebe-se que através da internet e de cursos de 

aperfeiçoamento, houve um aprimoramento e um maior conhecimento sobre técnicas 

de seleção, especificamente a da entrevista, viabilizando o processo. 
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“Em minha opinião, há uns 10 anos atrás não tinha tanto acesso a informações, hoje em 

dia, com o acesso facilitado a internet, a expansão de cursos de aperfeiçoamento, no 

meu caso, a associação ao Grupo Piracicabano, ajudou a aprimorar minhas técnicas, 

viabilizando as entrevistas, por exemplo. (Maria)” 

6.4.4. Desafios do processo de seleção 

De forma geral, os entrevistados referem que a falta de recursos e de 

sensibilização por parte de gestores da organização são um desafio para o processo 

de seleção.  

 

“Além de a falta de recursos em alguns casos (testes técnicos e psicológico), também é 

comum nos deparamos com a falta de perceção de nossos gestores em relação aos 

candidatos, falta sensibilidade.” (Ana) 

 

“Atualmente, eu acho que falta muitos recursos ainda na empresa, seja para 

desempenhar o processo de recrutamento, de seleção ou de captação de talentos. Nós 

até sabemos que precisamos disso, mas, falta recursos financeiros, preparo técnicos, 

tempo! Mas, isso é a prioridade pra 2018 e aos poucos, vamos melhorando isso.” 

(Fábio) 

 

Após finalizado a análise de dados, percebe-se que a seleção, tal como o 

recrutamento estão desvinculados da captação de talentos. Nos discursos dos 

entrevistados, não se percebe uma relação direta entre a captação de talentos, sendo 

necessário uma adequação das práticas de recrutamento e seleção na captação de 

talento. E embora o objetivo das questões fosse trabalhar os conceitos de 

recrutamento e seleção separadamente, chegou a conclusão que quando pede sobre 

o recrutamento, refere-se logo a seleção, como sendo uma técnica só. Em outros 

momentos é visível que a confusão de conceitos entre as técnicas prevalece decerto. 

A seguir, apresenta-se a conclusão.  
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7. Conclusão 

Esta investigação teve como objetivo estudar o processo de captação de 

talentos no âmbito das práticas de gestão de recursos humanos, nomeadamente a 

de recrutamento e seleção. Para a realização do estudo, foram formuladas duas 

questões de partidas: a) O que significa talento no contexto empresarial? b) Que 

mudanças ocorrem nas práticas de recrutamento e seleção quando existe uma 

vontade de captar talentos por parte das organizações? 

Para responder a estas questões, foram realizadas 11 entrevistas 

semiestruturadas a gestores de recursos humanos brasileiros, associados do Grupo 

Piracicabano e que atuam em organizações distintas.  Assim sendo, todas as 

entrevistas realizadas tiveram como foco de atenção as perceções dos gestores 

atendendo á experiência destes nas empresas em que trabalham. Como referido, 

estes gestores de recursos humanos trabalham em diferentes ramos: escritórios de 

contabilidade, consultoria de recursos humanos, transportadoras, escola técnica 

profissionalizante, faculdade, escritório de advocacia, supermercado, consultor 

autônomo de recursos humanos e empresa de terceirização. Todos os gestores de 

recursos humanos se voluntariaram para a participação no estudo, demonstrando 

estarem sensibilizados e com vontade de falar sobre o tema exposto. Assim sendo, 

os resultados deste estudo são relativos a gestores que já se encontram 

sensibilizados para o tema e, portanto, devem ser interpretados a partir desse ponto 

de vista.  

De uma forma geral, as entrevistas realizadas aos gestores de recursos 

humanos mostram que existe uma confusão de conceitos sobre recrutamento e 

seleção, sendo que, em momentos que as questões se referiam ao recrutamento, os 

entrevistados apresentavam conceitos referente à seleção e vice-versa. Isto 

demonstra que apesar de todos os entrevistados serem gestores de recursos 

humanos, há dificuldades em conceitos básicos da temática de recursos humanos. 

No que se refere ao conceito de talento, os entrevistados definem num primeiro 

momento, talento como um conjunto de habilidades que possibilitam um alto 

desempenho e que está associado a dom inato, ou seja, o talento é algo que nasce 

com a pessoa. No decorrer das entrevistas, percebe-se que os entrevistados passam 

a referir-se ao talento a partir da nomeação e descrição de competências transversais 

e de natureza psicológica, apresentando características como: inovador, responsável, 
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com perfil de líder, entre outras características apresentadas na análise de dados. 

Alguns entrevistados afirmaram que as melhores formas de identificar o talento são 

no processo de recrutamento e no processo de seleção, enquanto outros 

entrevistados identificam que o talento pode ser identificado pela observação do 

trabalho quotidiano realizado pelos colaboradores. Um aspeto importante dos 

resultados é a constante confusão nos conceitos de recrutamento e seleção como foi 

referido anteriormente. 

No que se refere ao processo de captação de talentos, os entrevistados 

afirmam realizar o processo de captação de talentos através do recrutamento, porém, 

no discurso de quase todos os entrevistados verifica-se que as técnicas utilizadas 

para a captação de talento são as técnicas convencionais utilizadas no processo de 

seleção, como os testes e as entrevistas. Todavia, é importante observar que as 

técnicas referidas são consideradas diferenciais para o processo de captação de 

talentos, visto que os entrevistados utilizam somente a entrevista como técnica de 

seleção quando há a vontade de realizar o recrutamento convencional.  

Em síntese, para realizar a captação de talentos, os entrevistados acreditam 

que é importante investir em práticas diferenciadas, como confirmado pela literatura. 

Todavia, não conseguem identificar práticas verdadeiramente diferentes das práticas 

convencionais, embora aquelas que são identificadas para a captação de talentos, 

com testes de seleção e programas de recrutamento com indicação de colaboradores 

internos, programas de estágio e trainees acabem por ser raramente usadas nas suas 

empresas.  

Os entrevistados também afirmaram que para o investimento em técnicas 

diferenciadas, como o programas de trainees, necessitavam de investimento 

financeiro e tempo, algo que nem sempre está disponível. Assim sendo, apesar da 

questão de falta de recursos para o investimento não ter sido mencionado na questão 

referente às dificuldades para a captação do talento, é claramente uma dificuldade, 

para além das apresentadas pelos entrevistados. As dificuldades mais apresentadas 

pelos candidatos para realizar a captação do talento foram as dificuldades associadas 

a identificação do talento e a dificuldade em fazer corresponder o perfil de talento à 

função vaga. Em alguns discursos apresentados pelos candidatos também é possível 

perceber que embora a perspetiva técnica não tenha sido apresentada anteriormente, 

esta surge nas dificuldades apresentadas sobre a captação do talento.  
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Quanto ao recrutamento, os entrevistados referiram recorrer 

predominantemente ao recrutamento externo, sendo uma minoria a que opta pelo 

recrutamento misto e nenhum dos entrevistados referiu realizar o recrutamento 

interno. Em relação às técnicas utilizadas para o recrutamento, sobressai a 

divulgação em jornais, sendo utilizada por todos os entrevistados. É possível verificar 

que todas as técnicas apresentadas pelos candidatos são as técnicas mais comuns 

e rotineiras, como a divulgação em jornais, sites de emprego, entre outros. Não se 

verifica o uso constante de técnicas inovadoras, que possibilitem captar alto potencial 

profissional. Apesar de os entrevistados considerarem que ocorreram as mudanças 

no processo de recrutamento se fazerem no sentido da modernização das práticas 

utilizadas para a divulgação de vagas, na verdade esta perceção de modernização 

implicou poucas alterações.  

Em relação ao processo de seleção, prevalece a definição de seleção como a 

escolha do melhor candidato. A técnica de entrevista é utilizada por todos os 

entrevistados, sendo na maioria das vezes apresentada como técnica única. Cabe 

lembrar que os entrevistados apresentaram técnicas de seleção para captação de 

talento que foram, todavia, associadas ao recrutamento. As mudanças sentidas no 

processo de seleção também forma associadas á modernização destas práticas. 

De forma geral, conclui-se que há constantemente um conflito de conceitos, 

seja em práticas de recrutamento, seleção ou captação de talento. A definição de 

talento faz-se de acordo com a definição que melhor se encaixa na organização. Em 

relação à captação de talento, não há uma estratégia especifica para que isso ocorra, 

sendo levadas a cabo apenas técnicas utilizadas em processos normativos de 

recrutamento e seleção. Foi possível concluir também que tanto o recrutamento 

quanto a seleção estão desvinculados da captação de talentos. No discurso dos 

entrevistados não se percebe uma relação entre as técnicas e procedimentos de 

recrutamento e seleção e a captação de talentos. E embora o objetivo fosse trabalhar 

separadamente as técnicas de recrutamento e seleção, chegou-se a conclusão que 

quando se fala sobre o recrutamento, os entrevistados logo se referem à seleção e 

vice-versa, como sendo uma técnica só. 

Neste sentido, conclui-se que embora os gestores de recursos humanos usem 

constantemente o termo talento, é nítido não haver um entendimento, nem um padrão 

definido quanto à captação talento. Percebe-se que este uso contante do termo 



 
 

51 
  

talento nos seus discursos pode estar eventualmente associado, não apenas ao fato 

de este ser o objetivo do estudo, mas também ao fato de este ser um tema atual e 

constantemente associado à vantagem competitiva para as organizações. Porém, 

percebe-se que não há estratégias definidas para a captação de talento.  

Quanto às limitações do estudo, refira-se que um dos problemas encontrados 

foi a distância geográfica, visto que a investigadora residia em Portugal e todos os 

gestores de recursos humanos residem e trabalham em organizações localizadas no 

interior de São Paulo, Brasil. Tal, dificultou o processo de recolha de dados. 

Por último, uma outra limitação, foi o fato de os gestores de recursos humanos 

que participaram no estudo estarem a partida sensibilizados para este tema, uma vez 

que se voluntariaram. Por isso, não foi possível obter os testemunhos de outros 

gestores que eventualmente não estariam sensibilizados para este tema e a que não 

foi possível ter acesso. 

Quanto a investigação futuras, seria interessante explorar as razões para quais 

as organizações recorrem aos conceitos de talento como forma de se distinguirem no 

mercado de trabalho, ainda que tal não impliquei mudanças em suas práticas de 

GRH. Também seria interessante realizar um estudo mais alargado com os gestores 

de recursos humanos possibilitando fazer uma comparação dos processos de 

captação de talentos e práticas de gestão de recursos humanos com base em setores 

de atividade e localizações geográficas. Além disso, sugere-se também um estudo 

com outra técnica de recolha de informações, como os grupos de foco, para que 

ocorra uma discussão e partilha de diferentes perceções do conceito de talento entre 

os próprios gestores de recursos humanos. Por fim, sugere-se como investigação 

futura, verificar como o talento pode estar associado ou não a outras práticas de 

gestão de recursos humanos, que não seja apenas o recrutamento e seleção.  
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Guião de Entrevista 

  

 

 

 

Este formulário tem como objetivo captar dados e informações para a colaboração na  

 

 

Informações Pessoais 

Idade: __________________________________________________________ 

Sexo:  

 Feminino 

 Masculino 

Escolaridade: ____________________________________________________ 

Empresa: ________________________________________________________ 

Ramo de atuação da empresa: _______________________________________ 

Localização: _____________________________________________________ 

Dimensão da Organização: 

 Até 49 colaboradores 

 50 a 99 colaboradores 

 100 ou mais colaboradores 

Cargo na organização: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Esta entrevista tem como objetivo recolher informações para a colaboração na 

investigação sobre Estratégias de Recrutamento e Seleção para Captação de 

Talentos, tese desenvolvida no âmbito do Mestrado em Estudos da Gestão na 

Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Informo que todos os 

dados abaixo serão utilizados em total sigilo e anonimato, sendo exclusivamente 

para fins acadêmicos. 
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A. Talentos 

1. Em sua opinião, enquanto profissional da área de RH, o que é talento? 

2. Quais as principais competências o talento deve possuir? 

3. Qual a importância do talento para a organização? 

4. Como ocorre a identificação do talento? Ou seja, que práticas é que existem na 

empresa para identificar talento?  

5. Quais os principais motivos que levaram às práticas de identificação de talentos? 

 

B. Captação de talentos 

6. No que se refere a captação de talentos, existe um processo específico para sua 

captação?  

6.1. Se sim: Quais os métodos utilizados?  

6.2. Você acredita que existem diferenças entre o processo de captação de 

talentos e o processo de recrutamento e seleção usualmente utilizado pela 

empresa? 

7. Em sua opinião, qual a melhor forma de atrair o talento? 

8. Quais as principais dificuldades encontradas para captar o talento? 

9. A empresa investe em processos diferenciados para a captação de talentos?  

 

C. Recrutamento 

10. Em sua opinião, o que é recrutamento? 

11. Existe uma área/pessoa específica para recrutamento? 

12. É possível descrever brevemente o processo de recrutamento? 

13. Normalmente, qual o tipo de recrutamento que a organização utiliza 

(interno/externo/misto)? 

13.1. Qual o motivo que levou a adoção dessa prática? 

14. Quais foram as principais mudanças notadas pela organização no que se refere 

ao processo de recrutamento nos últimos anos? 

15. De acordo com a sua opinião, qual o principal desafio do processo de 

recrutamento? Porquê? 

 

D. Seleção 

16. O que é seleção? 
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17. Brevemente, como ocorre o processo de seleção? 

18. Quais as principais ferramentas utilizadas no processo de seleção? 

18.1. Porque a adoção dessas práticas? 

18.2. Existe alguma situação especial em que se altere o processo padrão 

da seleção? 

19. Ocorreu alguma mudança no processo de seleção da empresa nos últimos 

anos?  

20. Particularmente, qual o principal desafio do processo de seleção? 

 

21. Para finalizarmos, gostaria de acrescentar algo? Alguma dúvida? 

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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