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RESUMO  

  

  

Este trabalho teve como tema de pesquisa o uso das redes sociais nos 

processos de recrutamento e seleção. Para tanto, estabeleceu-se como objetivo 

geral identificar a opinião dos trabalhadores em relação a utilização de redes 

sociais para fins de recrutamento e seleção, e, quanto aos objetivos específicos, 

esses foram: a realização do levantamento bibliográfico de teorias e estudos 

sobre a importância do capital humano nas organizações, Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos, processos de Recrutamento e Seleção, uso das redes 

sociais nos processos selecionadores e, além disso, apresentar os dados e 

análises apresentados no estudo de Lemes e Weschenfelder em 2015; 

identificar, por meio do instrumento de coleta de dados, a opinião dos 

trabalhadores sobre o uso das redes sociais nos processos de recrutamento e 

seleção; e apresentar os dados coletados durante a pesquisa e comparar com 

os dados da pesquisa utilizada inspiração neste trabalho. Dessa forma, foi 

realizada a aplicação de um questionário estruturado e online sobre o tema. Os 

resultados do questionário apontaram, em suma, que mais de 64% dos 

respondentes concordam com a prática de recrutadores de utilizar e analisar os 

dados presentes nas redes sociais para fins de recrutamento e seleção e, mais 

que isso, traz a tona e evidencia opiniões acerca desse novo método que tem 

como principal influência a constante evolução tecnológica e global do mundo 

atual.   

 

Palavras-chave: Redes sociais. Recrutamento. Seleção. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ABSTRACT  

  

  

This work had as research theme the use of social networks in recruitment and 

selection processes. For this, it was established as a general objective to 

identify the opinion of workers regarding the use of social networks for 

recruitment and selection purposes, and for the specific objectives, these were: 

the realization of the bibliographic survey of theories and studies on the 

importance of human capital in organizations, Strategic Management of Human 

Resources, Recruitment and Selection processes, the use of social networks in 

the selection processes and , in addition, to present the data and analyses 

presented in the study by Lemes and Weschenfelder in 2015; identify, through 

the data collection instrument, the opinion of workers on the use of social 

networks in recruitment and selection processes; and present the data collected 

during the research and compare with the data of the research used inspiration 

in this work. Thus, a structured and online questionnaire on the subject was 

applied. The results of the questionnaire showed, in short, that more than 64% 

of respondents agree with the practice of recruiters to use and analyze the data 

present in social networks for recruitment and selection purposes and, more 

than that, brings up and evidences opinions about this new method that has as 

main influence the constant technological and global evolution of the world.  

 

Key words: Social médias. Recruitment.  Selection.    
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1 INTRODUÇÃO  

  

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e no 

ambiente empresarial não é diferente. Em meio ao nascimento de uma geração 

extremamente adepta às tecnologias e que sente necessidade em se relacionar e 

estar conectada com o mundo e os acontecimentos ao seu redor, o crescimento das 

redes sociais virtuais para fins de estratégias organizacionais vem se tornando cada 

vez mais notório nos últimos anos.  

Sendo assim o uso das redes de relacionamentos virtuais atingiu também o 

setor de recursos humanos. Algumas empresas e agências de recrutamento e seleção 

já utilizam as redes sociais para recrutar, avaliar e selecionar candidatos. Os 

recrutadores acessam as redes profissionais do candidato para identificar de forma 

mais ágil os cargos e as empresas nas quais ele trabalhou, além de observar como a 

pessoa se comporta e articula nas redes sociais.   

Para muitos gestores, o universo digital oferece informações a respeito de um 

possível representante da empresa, facilitando o recrutamento tanto para as empresas 

quanto para os recrutados.   

A pergunta-problema da presente pesquisa se concentra em identificar a 

seguinte questão: qual a opinião dos trabalhadores acerca do uso das redes sociais 

durante o processo de recrutamento e seleção?  

Para responder à questão, estabeleceu-se como objetivo geral da pesquisa 

identificar a opinião dos trabalhadores sobre o uso das redes sociais nos processos 

de recrutamento e seleção, através da aplicação de um questionário estruturado e 

online, visando coletar a opinião dos trabalhadores acerca da prática em questão. 

Os objetivos específicos consistem em:  

• realizar a revisão bibliográfica apresentando teorias acerca da 

importância do capital humano nas organizações; Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos; processos de Recrutamento e Seleção e uso de 

redes sociais nos processos selecionadores, além de apresentar a 

análise de dados da pesquisa de Lemes e Weschenfelder sobre a 

opinião dos recrutadores sobre o uso de redes sociais nos processos de 

Recrutamento e Seleção;  
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• identificar, por meio do método de coleta de dados, a opinião dos 

trabalhadores acerca do uso de redes sociais nos processos de 

Recrutamento e Seleção; e  

• apresentar os dados coletados durante a pesquisa, ou seja, opiniões dos 

trabalhadores acerca do uso e/ou análise de informações em redes 

sociais dos candidatos durante os processos de Recrutamento e 

Seleção, além e comparar com os dados apresentados anteriormente na 

pesquisa utilizada como inspiração para este trabalho.  

Visando a melhor compreensão o do leitor acerca da situação-problema em 

questão, tal estudo utilizou-se de dados presentes em artigos científicos acerca do 

tema estudado neste trabalho, contendo informações essenciais acerca do 

posicionamento de recrutadores e profissionais da área de Recursos Humanos.  

O capítulo que compreende o Referencial Teórico traz toda a pesquisa 

bibliográfica elaborada a partir de livros, artigos científicos e demais publicações 

acerca da situação-problema, a fim de apresentar importantes definições acerca dos 

conceitos de redes sociais relacionados às técnicas estratégicas de gestão de 

pessoas e de recrutamento e seleção. Além disso, carrega inúmeras referências 

utilizadas durante o processo de fichamento do texto e pesquisa que originaram tal 

trabalho, contendo importantes conceitos e definições, necessários ao entendimento 

claro e objetivo por parte do leitor.  

A Metodologia é o capítulo do trabalho que conduz o leitor a conhecer o tipo de 

pesquisa realizada e quais são os conceitos e justificativas que norteiam a 

investigação científica. Mais que isso, é o estudo e o desenvolvimento das ferramentas 

necessárias à produção e apresentação de trabalhos acadêmicos e, nesse aspecto, 

faz com que os eleitores observem tanto o processo lógico de construção do 

conhecimento, quanto o processo gráfico para a sua apresentação escrita.  

Após a metodologia, apresenta-se o estudo no qual esta pesquisa se inspirou 

e os dados resultantes do mesmo, além de apresentar a análise dos dados obtidos 

através da aplicação do questionário, possibilitando ao leitor maiores subsídios 

técnicos para compreender o tema.  

Enfim, o último capítulo apresenta as considerações finais da presente 

pesquisa, levando em consideração a relação entre a teoria pautada em estudos da 
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área de Recursos Humanos, o posicionamento dos profissionais recrutadores e 

captadores de pessoas e a opinião dos trabalhadores em relação ao tema, além de 

proporcionar uma reflexão acerca da influência exercida pela tecnologia nos dias 

atuais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO   

  

Este capítulo tem como objetivo apresentar a pesquisa bibliográfica do tema, 

realizada através de pesquisa em livros e artigos científicos da área de Recursos 

Humanos. Além disso, aborda a temática da importância do capital humano nas 

organizações; dos processos de Gestão Estratégica de Recursos Humanos e de 

Recrutamento e Seleção; do uso de redes sociais e tecnologias midiáticas como um 

todo em relação a tais processos selecionadores; e, por fim, apresenta a visão do tema 

sob a ótica de especialistas na área, por meio de pesquisas e estudos realizados 

acerca do assunto.  

  

  

2.1 A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES  

  

Atualmente, vivendo na era da informação e em um meio organizacional e de 

negócios altamente competitivos, as empresas visam adquirir um diferencial no 

mercado de trabalho a fim de obter vantagens em relação aos concorrentes, 

selecionando profissionais que, além de agregar valores e capital intelectual à 

organização, podem aumentar sua posição no ambiente econômico a um nível de 

excelência interna e externa. Para isto, a política de gestão de pessoas deve estar 

alinhada com a missão, visão e valores organizacionais. (LEMES; 

WESCHENFELDER, 2015)   

A globalização, o desenvolvimento tecnológico e a mudança e transformação 

da sociedade fazem com que a capacidade de sobrevivência e excelência das 

organizações passe cada vez mais a depender forte e diretamente das habilidades e 

competências das pessoas que nelas trabalham (CHIAVENATO, 2009).  
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Bohlander e Snell (2010) acreditam que as pessoas sejam o diferencial em 

uma empresa de sucesso, para eles a vantagem competitiva, em relação aos 

concorrentes, pertence às companhias que sabem como atrair, selecionar, utilizar e 

desenvolver talentos. Complementando, Marras (2000) ressalta que a gestão de 

pessoas tem, nos dias de hoje, um papel preponderante nas organizações: o de 

assessorar a estrutura organizacional com técnicas, ideias e informações que 

permitam trabalhar como se deve o recurso mais valioso de que se dispõe: as 

pessoas.  

  

Segundo Chiavenato (2009), as pessoas deixam de ser o desafio tradicional 

para tornar-se a vantagem competitiva das organizações que sabem lidar com elas. 

Ou seja: as pessoas deixam de ser o recurso organizacional mais importante para 

tornar-se o parceiro principal do negócio da organização. O autor ainda afirma que o 

capital intelectual significa inteligência competitiva e representa um ativo intangível. 

Um ativo intangível que reside na cabeça das pessoas: são elas que pensam, 

interpretam, raciocinam, tomam decisões e agem dentro das empresas. Mais do que 

isso, são elas que criam novos produtos e serviços, visualizam a concorrência, 

melhoram os processos internos e encantam clientes.  

As pessoas constituem o principal ativo de uma organização, por este motivo, 

faz-se necessário às empresas estarem mais conscientes e atentas para os seus 

funcionários. Para o autor, empresas de sucesso estão percebendo que apenas 

podem crescer, prosperar e manter sua continuidade se forem capazes de otimizar o 

retorno sobre o investimento de todos seus stakeholders, principalmente o dos 

colaboradores, pois quando uma organização está voltada para as pessoas, a sua 

filosofia global e sua cultura organizacional passam a refletir essa crença 

(CHIAVENATO, 2010).   

Porém, para obter esse ativo intangível com sucesso faz-se necessário um 

setor de recursos humanos mais estratégico, que encontre, através das mais variadas 

formas, um candidato engajado com os valores organizacionais e que melhor se 

encaixe com as competências requisitadas pela empresa (LEMES; 

WESCHENFELDER, 2015).  

  

2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS (GERH)  
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Nos últimos anos, a abordagem estratégica de recursos humanos tem se 

tornado a tônica principal nas empresas e na literatura sobre gestão de pessoas 

(ASHTON; HAFFENDEN; LAMBERT, 2004).  

A Gestão Estratégica de Recursos Humanos advém da combinação das 

práticas da área e o processo estratégico da organização. Para tanto, políticas e 

práticas de gestão de pessoas devem estar alinhadas às metas da organização e 

contribuir para que os empregados efetivamente alcancem resultados superiores 

(CASSIANO et al. 2016).  

Uma das tarefas primárias e básicas da GRH continua sendo buscar e 

contratar talentos para as organizações por meio das práticas de Recrutamento e 

Seleção. Em meio a esse problema, levando em conta a atual conjuntura as 

tecnologias da comunicação e da informação influenciam também as relações de 

trabalho.   

Conforme Vergara (2000), valorizar o capital humano é fundamental para a 

competitividade, pois todo talento precisa ser mantido e desenvolvido, com o 

reconhecimento do impacto dos ativos intangíveis. Para sua efetividade, a mudança 

de uma tradicional visão de gestão de RH passa para uma visão mais estratégia, que 

inclua programas integrados à missão e visão da empresa, para longevidade do 

negócio.  

De acordo com Bohlander e Snell (2015), o ideal é que a Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos (GERH) alinhe o Planejamento Estratégico, que “envolve um 

conjunto de procedimentos para a tomada de decisões relacionadas a objetivos e 

estratégias organizacionais de longo prazo” com o Planejamento de Recursos 

Humanos, que tende a antecipar e prever o movimento de pessoas dentro e fora de 

uma empresa e auxiliar os gerentes a alocarem recursos humanos da maneira mais 

efetiva possível, para que as metas empresariais sejam alcançadas.   

A GERH exerce impacto direto sobre resultados de recursos humanos e 

impacto indireto sobre os demais resultados. Segundo eles, a Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos é o principal meio pelo qual o gerenciamento de uma organização 

pode comunicar suas metas, prioridades e exigências, enviando sinais para todos os 

recursos humanos da organização sobre os comportamentos e/ou resultados 

esperados e avaliados. Esses resultados interagem com os outros recursos e inputs 
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funcionais da organização (dos outros processos) para criar resultados 

organizacionais (WAY; JOHNSON, 2010).  

  

2.3 RECRUTAMENTO  

  

O recrutamento refere-se ao processo que desdobra-se entre a decisão de 

preencher um cargo vago e o agrupamento dos candidatos que preenchem o perfil da 

função e reúnem condições para ingressar na empresa (CAMARA et.al. 2003).  

Chiavenato (2009) define recrutamento como um conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos e oferecer competências para a organização e, dessa forma, suprir a 

seleção de pessoal com a matéria-prima fundamental para o funcionamento adequado 

da organização, provendo-a de talentos e competências necessários para o seu 

sucesso.  

O Recrutamento é um processo de troca, no qual a empresa anuncia o 

interesse em contratar determinados candidatos e esses demonstram o desejo em 

fazer parte de sua equipe de funcionários (LEMES; WESCHENFELDER, 2015)  

Para Chiavenato (2004), todas as organizações são constituídas de pessoas 

e de recursos humanos. Dessa forma, a vida das pessoas depende das organizações 

e estas dependem da atividade e do trabalho daquelas.  

Milkovich e Boudreau (2000) definem recrutamento como um processo de 

identificação e atração de um grupo de candidatos, dos quais alguns serão escolhidos 

e contratados pela empresa. Marras (2000) define recrutamento como uma atividade 

de responsabilidade da área de gestão de pessoas que tem como finalidade a 

captação de pessoas interna e externamente à organização com o intuito de municiar 

o subsistema de seleção de pessoal no seu atendimento aos clientes internos da 

empresa.  

Já para Chiavenato (2010), trata-se de uma escolha recíproca que depende 

de diversos fatores e circunstâncias. O autor ressalva que para esta relação ser 

possível, o setor de recursos humanos deverá comunicar e divulgar as oportunidades 

de trabalho da organização a fim de que as pessoas saibam como procurá-las e iniciar 

o seu relacionamento. Segundo ele, o papel do recrutamento consiste em divulgar no 
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mercado as oportunidades que a organização pretende oferecer para as pessoas que 

possuam determinadas características desejadas.  

Para Almeida (2009), durante o recrutamento de pessoal, estudos e pesquisas 

de mercado devem ser realizados, a fim de identificar os tipos de pessoas que se 

deseja contratar, localizar os candidatos com o potencial adequado, etc. Obter 

informações acerca de como empresas concorrentes estão realizando suas 

contratações e o que elas oferecem a seus candidatos, permite ter parâmetros sobre 

a atratividade da vaga oferecida. Com esse levantamento, é possível planejar e 

focalizar com maior precisão o recrutamento de candidato com os perfis que a 

organização deseja.  

 O recrutamento é feito com base nos dados referentes às necessidades 

presentes e futuras de recursos humanos da organização e consiste nas atividades 

relacionadas com a pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de fornecer à 

organização um número suficiente de candidatos, entre os quais, possivelmente, 

aqueles necessários à organização para a consecução de seus objetivos. O problema 

básico do recrutamento é detectar e localizar as fontes supridoras de recursos 

humanos no mercado, que lhe interessem especificamente, para nelas concentrar 

seus esforços de recrutamento (CHIAVENATO, 2009).  

Breaugh e Strake (2016) ressaltam que, como forma de garantir a 

contribuição ao processo de manutenção da vantagem competitiva do recrutamento 

de profissionais, é preciso ter uma clara ideia de quais são os objetivos do 

recrutamento.  

Da mesma forma, Chiavenato (2009) afirma que o processo de recrutamento 

requer um cuidadoso planejamento, que constitui uma sequência de três fases, a 

saber: o que a organização precisa em termos de pessoas, o que o mercado de RH 

pode oferecer, onde localizar as fontes de recrutamento no mercado de RH e quais 

técnicas de recrutamento aplicar.  

Quanto às fontes de captação de pessoas, conta-se com dois tipos principais 

de recrutamento: o recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento 

interno, segundo Chiavenato (2010), atua sobre os candidatos que já atuam dentro da 

organização a fim de promovê-los ou transferi-los para atividades mais complexas ou 

motivadoras. Já o recrutamento externo que aborda um grande contingente de 
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candidatos que estão espalhados pelo mercado de recursos de humanos. Para utilizar 

esse tipo de recrutamento, o profissional responsável pela área de RH deverá levar 

em consideração quanto tempo a empresa dispõe para contar com o novo funcionário 

e quanto estará disposta financeiramente em investir em tal processo. Marras (2000) 

afirma que o início do recrutamento externo se dará a partir da decisão com relação a 

dois tópicos essenciais nesta etapa: a variável tempo e a variável custo, e cabe ao 

gestor de recursos humanos escolher qual caminho deverá ser seguido para definir as 

melhores fontes a serem utilizadas na prospecção de candidatos.  

Bohlander e Snell (2015) ressaltam que as fontes de recrutamento externo 

variam conforme o cargo a ser preenchido. O recrutamento externo utiliza diversos 

meios de comunicação para que a vaga oferecida pela empresa chegue até o 

conhecimento do candidato.   

Ivancevich (2008) diz que com a crescente escassez de força de trabalho, as 

empresas estão adotando uma postura mais proativa nos esforços de recrutamento, 

em concordância, Bohlander e Snell (2010) enfatizam a importância de procurar novas 

fontes para o recrutamento de candidatos potenciais, pois para os autores, atualmente 

muitos cargos exigem níveis de habilidades superiores e os gestores não podem 

depender apenas de currículos recebidos por candidatos. Para estarem a frente dos 

concorrentes, as companhias devem procurar seus candidatos em âmbito global, 

tornando-se essencial que as empresas não meçam esforços para ampliar o seu 

quadro de funcionários com pessoas talentosas. Bohlander e Snell (2010) entendem 

que as empresas devem apostar em pessoas que tenham condições em contribuir 

com o sucesso organizacional e devem investir em diversas maneiras para recrutar e 

manter profissionais com este perfil.  

Quanto a eficiência do processo de recrutamento, Guimarães e Arieira (2005) 

definem um recrutamento bem feito como sinônimo de economia para a empresa, 

pois, através deste sucesso na primeira etapa, a organização não vai necessitar de 

treinamentos, visto que um profissional capacitado se inteira rapidamente dos 

objetivos e metas da organização. Deve-se pensar em conjunto, comunicando-se com 

a empresa de forma geral, em todas as suas áreas e em qualquer momento, 

focandose no lucro, na produtividade e no desenvolvimento das pessoas o que 

Chiavenato  
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(2009) confirma ao dizer: “A rigor, toda a organização deve estar engajada no 

processo de recrutar pessoas: trata-se de responsabilidade que deve ser 

compartilhada por todas as áreas e por todos os níveis. ”  

Sobre a avaliação dos seus resultados, Chiavenato (2010) diz que o 

recrutamento não pode ser visto como uma atividade isolada da estratégia da 

empresa, pois como os negócios são dinâmicos e surgem novas necessidades a cada 

dia, torna-se essencial recrutar pessoas flexíveis capazes de adaptar-se a mudanças 

constantes. Para o mesmo autor, a avaliação dos resultados é importante para 

identificar se o recrutamento está cumprindo a sua função e o custo despendido para 

tal, no enfoque quantitativo, quanto mais candidatos forem influenciados, melhor será 

o seu desempenho, ao tempo que no enfoque qualitativo, o mais importante é trazer 

candidatos que sejam triados, entrevistados e encaminhados para o processo de 

seleção.  

  

2.4 SELEÇÃO  

  

No contexto atual, os processos de recrutamento e seleção representam uma 

importante ferramenta de gestão de pessoas nas organizações. É através destes 

processos que as organizações estão percebendo a importância das pessoas que a 

compõem, não como meros funcionários, mas como parceiros (GUIMARÃES; 

ARIEIRA, 2005). Rocha (1997) ressalta a importância de tais processos ao afirmar que 

“uma boa gestão de pessoas é condição necessária para o sucesso” e Chiavenato  

(1999) afirma que “lidar com as pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser 

vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas”.   

O recrutamento consiste na procura e atração de candidatos para uma 

determinada função e a seleção na escolha e tomada de decisão do candidato que 

ocupará o cargo disponível (ROCHA, 1997; CHIAVENATO, 2000; CÂMARA et al., 

2003). Tanto o recrutamento quanto a seleção fazem parte de um processo maior que 

é o de suprir e prover a organização de talentos e competências necessários à sua 

continuidade e sucesso em um contexto altamente dinâmico e competitivo 

(CHIAVENATO, 2009).  
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De acordo com Zaccarelli e Teixeira (2008), “o processo de captação de 

pessoas deve iniciar-se a partir da percepção da necessidade de uma competência a 

ser desempenhada por uma pessoa, necessária à consecução de uma competência 

organizacional”. Para as autoras, é imprescindível que hajam questionamentos por 

parte da empresa, tais como (1) “De quem precisamos? ”; (2) “Para que precisamos? 

” – ambas necessárias à identificação de valores, atitudes, habilidades, conhecimentos 

e experiências necessários e desejáveis para a competência que agregará valores às 

competências organizacionais essenciais atuais e futuras – e (3)  

“Por que precisamos?”, para identificar se, na equipe, há algum indivíduo apto(a) para 

concretizar a competência organizacional necessária.  

O processo de seleção é feito após o recrutamento e, apesar de ambas as 

atividades estarem ligadas, pode-se notar as suas singularidades. Enquanto o 

recrutamento é um mecanismo utilizado para a atração, divulgação e comunicação, 

em contraponto, a seleção é uma atividade de escolhas, classificação e decisões 

(CHIAVENATO, 2010). Em outras palavras, enquanto o recrutamento tem como 

finalidade abastecer o processo seletivo, a seleção tem como objetivo escolher 

candidatos adequados que satisfaçam as necessidades da organização.  

Para Bohlander e Snell (2015), a seleção consiste num processo de escolha 

de indivíduos que tenham qualificações relevantes para preencher uma vaga existente 

ou futura [...], com o objetivo geral de maximizar acertos e evitar erros.   

O ato de selecionar é uma constância da natureza. O homem, como parte 

desse processo, naturalmente seleciona, muitas vezes sem perceber. O processo de 

seleção merece atenção especial, já que é ele que vai definir, por diferentes modos e 

com diferentes estratégias, qual candidato vai ficar com a vaga. A seleção de pessoas 

implica uma comparação entre as características de cada candidato com um padrão 

de referência e uma escolha feita pelo chefe imediato (AIRES, 2007) com o objetivo 

de manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia 

da organização (CHIAVENATO, 2009).  

De acordo com Bohlander e Snell (2015), o número de etapas em um processo 

de seleção varia não somente em relação a organização, mas também ao tipo e nível 

de cargo a ser preenchido. Para os autores, “cada etapa deve ser avaliada em termos 

de sua contribuição ao processo”. Vale lembrar que nem todos os candidatos passam 
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por todas as etapas do processo seletivo; alguns deles são rejeitados depois da 

entrevista preliminar ou nos testes admissionais.   

O principal propósito da seleção de pessoal é escolher candidatos que sejam 

alinhados tanto ao perfil quanto a estratégia da empresa. Marras (2000) afirma que os 

processos seletivos baseiam-se fundamentalmente na comparação entre a exigência 

do cargo, que são as características exigidas pela empresa para desempenhar a 

função e o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o candidato dispõe. 

Já para Milkovich e Boudreau (2000) as empresas não devem selecionar pessoas 

apenas para preencher determinada vaga, mas sim escolher àquelas que poderão 

contribuir a longo prazo, trabalhando em equipes flexíveis, grupos de trabalho e 

aprendizado contínuo.  

São vários os aspectos que tornam importante e dificultoso o processo de 

seleção, partindo do pressuposto que todas as pessoas são diferentes e é preciso 

identificar àquela que melhor se encaixará no perfil desejado. Em concordância com 

esta afirmação, Chiavenato (2010) ressalta que se não existissem diferentes 

características individuais e se todas as pessoas fossem iguais com as mesmas 

condições para aprender e trabalhar, a seleção de pessoas seria desnecessária. 

Porém, segundo o autor, as distinções humanas tanto no plano físico (estatura, peso, 

força, capacidade visual e auditiva, resistência à fadiga e etc.) quanto no plano 

psicológico (temperamento, caráter, inteligência, aptidões, habilidades, competências 

e etc.) levam os indivíduos a terem comportamentos diferenciados e a perceberem 

situações de maneiras distintas, o que faz com que tenham desempenhos diferentes, 

com maior ou menor sucesso dentro das organizações.  

Sobre os critérios de seleção, Marras (2000) afirma que, atualmente, as 

empresas não devem preocupar-se apenas com os limites do cargo, mas sim com o 

fato de que o parâmetro de avaliação deve ser a comparação entre o indivíduo e a 

empresa, ou seja, “seus valores, seus ritos, seus mitos, sua história, suas 

idiossincrasias. Sua cultura, enfim. ” Para o autor o processo de seleção deve 

basearse em três perguntas: a primeira é se o candidato é o ideal para a organização; 

a segunda é se o mesmo tem o perfil cultural próximo ao da companhia e, por fim, em 

que medida os seus princípios e valores aproximam-se do da empresa.   

Para Zaccarelli e Teixeira (2008), os critérios a serem levados em 

consideração em um processo seletivo se referem ao (1) talento do selecionador, isto 
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é, um dom ou método especial ou apropriado para conduzir a entrevista; (2) sigilo 

profissional, que leva em conta atitudes tais como horários de entrevistas que evitem 

um candidato encontrar-se com os outros, não podendo dessa forma ser de aplicação 

coletiva, tais como as dinâmicas em grupo; e (3) número de candidatos versus tempo 

a ser gasto versus custo, que consiste na escolha de técnicas que permitam filtrar os 

candidatos, escolhendo-se as mais baratas e que demandam menos tempo para 

serem aplicadas.  

Apesar de o processo de seleção ser normalmente de responsabilidade formal 

do departamento de Recursos Humanos, os gerentes de linha comumente tomam a 

decisão final acerca da contratação de pessoas em suas respectivas unidades 

(BOHLANDER; SNELL, 2015).  

Para muitas empresas, o recrutamento e a seleção se tornaram ferramentas 

essenciais para o alcance de uma direção estratégica, continuidade de inovação, 

crescimento no mercado e garantia da vantagem competitiva e da alta performance 

nos negócios. Isso porque atrair e selecionar funcionários significa identificar e adquirir 

conhecimentos, habilidades e competências requeridas para alavancar o desempenho 

organizacional (CASSIANO et al. 2016).  

O processo de seleção de pessoas busca, entre vários candidatos recrutados, 

os mais adequados ou os que possuam as competências necessárias aos cargos 

existentes em uma organização, com o intuito de manter ou aumentar a eficiência e o 

desempenho humano, bem como a eficácia da organização. Além disso, o processo 

de seleção de pessoas busca a adequação do que a organização pretende, com o 

que as pessoas podem lhe oferecer, mas esse processo não é unilateral, as pessoas 

também escolhem as organizações onde pretendem trabalhar.  

  

2.5 REDES SOCIAIS  

  

Com o advento da web 2.0, as redes sociais, que antes se limitavam às 

relações entre familiares e vizinhos, ganharam um novo formato; virtual e 

personalizável. Rozenblum (2012) define a rede online como um serviço que permite 

que os indivíduos criem e compartilhem o seu perfil em páginas de internet – perfil 

este que contém informações de localização, interesses, atividades, educação, 

emprego, além de fotos, pensamentos, sentimentos e status de relacionamento.   
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O advento da internet ocasionou diversas mudanças na sociedade, uma delas 

foi a possibilidade de se comunicar, expressar e sociabilizar à distância, através de 

ferramentas como as redes sociais. Acessíveis de qualquer dispositivo com acesso à 

internet, as redes sociais são páginas que permitem que indivíduos construam um 

perfil público – ou semi-público – dentro de um sistema limitado (BOYD; ELLISON,  

2007). Recuero (2011) traz um conceito mais simples e afirma que esses “são os 

espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet”.  

Dentre as funções da rede social virtual, Lorenzo-Romero (2011) afirma que 

as redes oferecem aos indivíduos um espaço para criar um perfil público e interagir 

com outras pessoas à distância, compartilhar informações, colaborar na geração de 

conteúdo, participar de movimentos sociais e correntes de opinião. Para Boyd e Ellison 

(2007) as redes possibilitam organizar uma lista de usuários com quem se pode 

realizar compartilhamentos e conexões, bem como permite ver a lista de conexões 

que outras pessoas possuem no sistema.  

Em busca da manutenção das suas redes sociais pré-existentes, bem como, 

conhecer pessoas novas, os indivíduos passaram a se cadastrar cada vez mais nas 

redes sociais (BYOD; ELLISON, 2007). Com o tempo, a ampla aceitação pela 

sociedade levou ao surgimento de diversas páginas no segmento – tais como 

MySpace, Facebook, Twitter, Orkut e outros. Diariamente, o acesso por milhões de 

usuários transformou o uso das redes sociais um hábito na rotina da sociedade. Das 

e Sahoo (2011) afirmam que as pessoas se cadastram em redes sociais porque é um 

espaço onde elas têm oportunidade de expressar sua opinião livremente – o que 

proporciona uma sensação de independência e autoestima.  

Além da interação entre pessoas, as redes sociais podem servir como um 

canal entre as empresas e a sociedade. Segundo Lorenzo-Romero (2011), os usuários 

das redes publicam voluntariamente informações que podem ser úteis para as 

organizações. Interessados nos benefícios, os gestores começaram a prestar atenção 

nas possibilidades de comunicação e poder de influência gerados nesse ambiente. 

Dentre os usos organizacionais, as redes sociais podem ser utilizadas para traçar o 

perfil de clientes, investir na divulgação dos seus produtos e serviços, acompanhar o 

comportamento dos empregados e até procurar ou analisar o perfil dos seus 

candidatos em um processo de recrutamento e seleção. Para Heidemann et al. (2012) 
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as redes sociais podem ser utilizadas pelas empresas em áreas como pesquisa de 

marketing e desenvolvimento do produto, propaganda e vendas, comunicação e 

compartilhamento de dados internos e também na área de recursos humanos, mais 

especificamente nos processos de e-recruitment e seleção.  

  

   

2.6 O USO DAS REDES SOCIAIS NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E  

SELEÇÃO  

  

2.6.1 A prática da utilização de redes sociais no Recrutamento e Seleção  

  

O e-recruitment já se configura como uma ferramenta amplamente utilizada 

no contexto organizacional como constatou a pesquisa da Robert Half, em 2009, com 

375 executivos de todo o Brasil. Esse uso da tecnologia do e-RH é um processo que 

trata de uma implantação de estratégias da área de Gestão de Recursos Humanos, 

suas políticas e práticas (Cassiano et al. 2016).  

Por meio da referida pesquisa, com base na investigação de cinco 

organizações, os autores concluíram que o e-RH dificilmente ajudou a melhorar as 

competências dos funcionários, mas resultou em redução de custos e uma redução 

dos encargos administrativos. Isso se dá pelo fato de que os sistemas de recrutamento 

combinados com os sites de empresas podem ser mais eficientes na busca do 

candidato, afirma Lee (2005). Múltiplos recursos de e-recruitment combinados em um 

mesmo processo aumentam a visibilidade da posição à candidatura de potenciais 

profissionais.  

Em uma sociedade globalizada e altamente conectada, a internet assume um 

importante papel no cotidiano das pessoas. Por sua vez, no ambiente empresarial, 

cada vez mais ela está sendo utilizada para adquirir vantagens organizacionais. 

(LEMES; WESCHENFELDER, 2015). Para Chiavenato (2010) a internet veio para 

revolucionar o processo de recrutamento, devido à praticidade de interação na relação 

candidato/empresa que ela proporciona.  

Segundo Lemes e Weschenfelder (2015), o recrutamento e seleção com o 

auxílio das redes sociais é uma nova prática na área de recursos humanos e uma 

realidade que tende a crescer nos próximos anos, devido à facilidade de interação que 
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esta ferramenta proporciona. Em concordância com esta afirmação, Milkovich e 

Boudreau (2000), em publicação, alertavam que a tecnologia avança a cada dia nos 

processos de seleção externa e que a internet traria novas ferramentas e 

oportunidades. Ivancevich (2008) diz que, provavelmente, nenhum outro método 

tenha tido um efeito tão revolucionário nas práticas de recrutamento organizacional 

como a internet. Para o mesmo autor, são várias as razões da popularização deste 

método, sendo no ponto de vista da empresa uma alternativa relativamente barata 

para atrair candidatos qualificados e para os candidatos, a internet oferece uma 

grande possibilidade de busca de emprego, pois pode ser feita em qualquer lugar do 

mundo e junto a um número considerável de empresas.  

Acredita-se que atualmente as organizações estão cada vez mais atentas ao 

conteúdo postado no perfil de colaboradores e de futuros funcionários, fazendo da 

atuação destes nas redes sociais um critério diferencial no momento da contratação.  

Isso porque as postagens feitas, “além de dar ao empregador a ideia de quem é o 

candidato à vaga (projetando uma imagem deste), podem constituir indícios 

importantes da conduta ética e do comprometimento do colaborador no que concerne 

ao trabalho” (Côrrea et al. 2014).   

  

2.6.2 As redes sociais como vitrines profissionais  

  

“A internet apresenta-se como uma possível vitrine profissional e o 

recrutamento e seleção por meio das redes sociais pode auxiliar os recrutadores a 

identificar traços da personalidade do candidato que muitas vezes não seriam 

percebidos nos métodos tradicionais. ” Dessa forma, segundo Lemes e Weschenfelder 

(2015), pode-se afirmar que as redes sociais estão presentes na vida organizacional, 

influenciando na contratação de funcionários e servindo como possível canal de 

integração entre empresa e colaborador.  

Segundo Cassiano et al (2009), o aumento do uso de novas estratégias para 

divulgação e busca de candidatos por meio da internet está relacionada aos retornos 

percebidos pelos seus usuários. No caso das posições de nível gerencial, por 

exemplo, os autores destacam que os recrutadores que utilizam as redes sociais 

(5,6%) encontram um candidato no nível gerencial em menos de uma hora. Isso não 

acontece no caso dos que não fazem uso dessa ferramenta. Essas evidências 
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demonstram que, na percepção dos recrutadores, as redes sociais utilizadas no 

processo de recrutamento são mais eficazes comparativamente ao uso de outras 

estratégias. Isso porque, o seu uso permite a identificação de candidatos com perfil 

aderente às vagas de forma mais rápida (Cassiano et al. 2009).  

De acordo com Dias et al. (2015) com a popularização das redes sociais está 

transformando a forma como as empresas interagem com a sociedade. Atualmente, 

as organizações não utilizam as redes apenas como meio de divulgação, mas também 

como uma ferramenta decisiva no Recrutamento e Seleção (R&S) de talentos.  

 Diante a esse cenário, surgem indagações, como, por exemplo: “como a 

atuação de um indivíduo, candidato a uma vaga em determinada empresa, nas redes 

sociais, pode constituir-se como fator decisório/diferencial no momento da sua 

contratação? E mais: como (e se elas o fazem, evidentemente) as organizações 

monitoram as postagens feitas a respeito delas, inclusive por seus colaboradores?” 

(CÔRRRA et al. 2014)  

A resposta, de acordo com Côrrea et al. (2014) é que para os gestores de 

pessoas de muitas organizações contemporâneas, as redes sociais constituem um 

recurso não complementar às técnicas de recrutamento e seleção, geralmente postas 

em prática no momento de admitir um novo colaborador.   

Conforme Caggiano (1999) e Borck (2000), o recrutamento na internet não 

deve ser visto como um substituto das práticas clássicas. Ao invés disso, eles a 

consideram uma ferramenta estratégica que pode contribuir para o sucesso do 

recrutamento tradicional – posteriormente, Magalhães (2007) complementou essa 

visão ao afirmar que a principal diferença entre o recrutamento tradicional e o virtual é 

que o segundo encontra-se no nível de integração e automatização do processo.  

O profissional que opta por não ter perfil no ambiente digital certamente está 

em desvantagem em relação aos concorrentes. Isto porque o recrutamento online 

possui vantagens para a empresa, como por exemplo, baixo custo, público jovem, 

divulgação de vagas, banco de dados para contato, tudo on-line, virtual e imediato 

(CÔRREA et al., 2014).   

Segundo Dias et al. (2015) os estágios de um processo de recrutamento online 

podem ser divididos em três etapas – (1) atrair o candidato, (2) selecioná-lo e (3) 

manter contato imediato. No primeiro estágio (atrair), as empresas devem divulgar 



28  

  

propagandas e anúncios na internet para alcançar os candidatos com o perfil 

desejado. Para o segundo estágio (selecionar), devem ser utilizados aplicativos 

capazes de reduzir os vários inscritos em poucos mais bem preparados candidatos. 

Por fim, é preciso que a seleção seja rápida e criteriosa para garantir que o candidato 

escolhido não será contratado pela empresa concorrente.  

Para Dias et al. (2015), dentre os usos organizacionais, as redes sociais 

podem ser utilizadas para traçar o perfil de clientes, investir na divulgação dos seus 

produtos e serviços, acompanhar o comportamento dos empregados e até procurar 

ou analisar o perfil dos seus candidatos em um processo de recrutamento e seleção.  

Duas das principais vantagens do recrutamento online para as empresas são 

a economia de custos e a amplitude da divulgação. Segundo Januzzi (2004) e 

Magalhães (2007), na maioria das vezes, divulgar anúncios na internet é mais barato 

do que a divulgação em revistas e jornais. A internet também possibilita que os 

processos de R&S ultrapassem as barreiras geográficas e alcancem as mais variadas 

e distintas populações (COSTA, 2002). Silva e Cunha (2008) também identificam 

outras vantagens deste método de recrutamento, são elas: (1) obtenção de resposta 

de melhor qualidade, (2) projeção da imagem corporativa como uma empresa 

moderna, (3) possibilidade de acesso mais fácil a nichos profissionais específicos e 

(4) a maior chance de atrair candidatos que não estão, necessariamente, procurando 

emprego.  

Além disso, a própria empresa pode utilizar a mídia social para divulgar as 

oportunidades de trabalho, políticas e processos, cultura, objetivos organizacionais, 

interesses e desafios, atraindo candidatos e, dessa forma, atingir e analisar um maior 

número de candidatos e escolher o melhor (Côrrea et al. 2014). Nas redes sociais, 

como o Facebook, por exemplo, muitas empresas optam por utilizar a ferramenta 

como forma de recrutar e, principalmente, de divulgar vagas de emprego disponíveis. 

Outra vantagem apontada pelos autores é a possibilidade de atestar a veracidade do 

que está no currículo utilizando as redes sociais, obtendo informações não 

encontradas por outros métodos de seleção.   

Segundo Smith e Kidder (2010), o uso das informações compartilhadas nas 

redes sociais permite que o gestor tome conhecimento de elementos que normalmente 

não são expostos pelos candidatos durante a entrevista. Lemes e Weschenfelder 

(2015) complementam tal afirmação ao dizerem que “em seus perfis, os candidatos 
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expõem suas opiniões, valores, preconceitos e traços de suas personalidades. Essas 

informações podem ser usadas como forma de avaliação pelos recrutadores que irão 

julgar se o conteúdo exposto condiz com o perfil desejado pela empresa. ”  

Para Lemes e Weschenfelder (2015), entre as vantagens obtidas através 

desta prática comparada aos procedimentos de recrutamento e seleção tradicionais, 

para Januzzi (2004 apud Molina, 2011) destacam-se rapidez, baixo custo e quebra de 

limites geográficos, o que facilita a procura.   

Em sua publicação Afonso (2009) afirma que as pessoas cadastradas em uma 

rede social possuem o mínimo de conhecimento de tecnologia exigido por qualquer 

empresa atualmente, além de que empresas que praticam recrutamento e seleção nas 

redes sociais mais do que um simples currículo, existe a possibilidade de rastrear as 

informações ali postadas e acompanhar informações adicionais sobre o candidato.  

Já para Kluemper e Rosen (2009 apud Gomes; Scherer e Lobler, 2012) nas 

avaliações realizadas a partir das redes sociais pode-se obter uma ampla quantidade 

de informações pessoais que são reflexo de comportamentos e interações com outros 

usuários das redes, e podem fornecer informações exclusivas não encontradas em 

outros métodos de seleção.  

De acordo com Dias et al. (2015), além das vantagens para a organização, o 

processo de recrutamento online também proporciona vantagens para os candidatos, 

como, por exemplo, a facilidade para distribuir informações curriculares e acessar 

oportunidades, possibilidade de procurar por uma vaga filtrando pelos interesses 

pessoais, oportunidade de participar de processos seletivos em outras localidades, 

segurança, realização de inscrições de processos seletivos via internet durante as 24 

horas do dia, além de poder receber por e-mail um aviso das oportunidades que estão 

abertas ou que irão abrir.  

Porém, apesar de as redes sociais serem consideradas pela maioria dos 

gestores uma forma positiva de recrutar candidatos, conforme leitura e estudo sobre 

o assunto, alguns estudiosos e gestores veem a ferramenta como algo negativo, 

como, por exemplo, falta de segurança nas informações, risco de julgar, rotular 

pessoas, invasão de privacidade, questões de ética, pré-julgamento dos candidatos 

sem conhecê-los. “Vale lembrar que a maioria das pessoas que frequenta as redes 

sociais está lá por razões pessoais ou simplesmente por lazer” (Côrrea et al. 2014).   
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2.6.3 As desvantagens de se utilizar das redes sociais nas práticas de Recrutamento  

e Seleção  

  

No que se refere às desvantagens, uma das principais limitações citadas pelos 

autores é que o recrutamento online exclui aqueles candidatos que não possuem 

acesso à internet ou que não tem familiaridade com os comandos da web – mesmo 

que para o cargo ofertado não exista a necessidade deste tipo de conhecimento 

(PRASAD, 2009). Alves (2005) também afirma que a impessoalidade do recrutamento 

pela web prejudica a criação do lado afetivo com o candidato – considerado 

fundamental pelo autor – que geralmente são criados pelo contato direto e bom 

relacionamento no recrutamento.   

Outra desvantagem do recrutamento online foi identificada por Gomes (2011). 

Segundo a autora, a possibilidade do usuário se inscrever a qualquer hora, de 

qualquer lugar, faz com que muitos candidatos sem o perfil desejado se candidatem 

as vagas ofertadas. Além disso, a grande quantidade de informações trocadas pode 

causar lentidão no sistema e levar candidatos importantes a desistirem da seleção. 

Desta forma é preciso considerar que possíveis problemas técnicos na base de dados 

do sistema também podem dificultar o acesso às informações dos candidatos ou 

causar maiores danos financeiros à organização.   

Segundo Lemes e Weschenfelder (2015), da mesma forma que as redes 

sociais podem auxiliar os candidatos a serem selecionados à vaga almejada, também 

pode excluí-los. Molina (2011) apresenta uma pesquisa realizada pela Reppler, com 

300 profissionais da área de gestão de pessoas, no ano de 2011, a qual revelou que 

69% dos recrutadores norte-americanos assumem já ter dispensado um candidato 

devido às informações contidas em seus perfis em redes sociais. Entre os principais 

motivos que levam o candidato à eliminação estão: mentir sobre as qualificações, 

postagem de fotos e comentários inapropriados.  

Segundo Siqueira (2007 apud Molina, 2011) a internet é considerada “uma 

das invenções tecnológicas mais úteis da era moderna, por abranger softwares, 

aplicativos e plataformas que dispõem soluções capazes de integrar todas as áreas 

do conhecimento humano, tornando ágeis várias operações e facilitando a vida em 

sociedade.” Castells (2003) também ressalta a importância da internet afirmando que 
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“na era da informação ela pode ser comparada ao que foi a eletricidade na era 

industrial, em razão de sua capacidade de distribuir informação por todo domínio da 

atividade humana”.   

Dessa forma, com toda a praticidade de comunicação que a internet oferece, 

segundo Santana (2006 apud Molina, 2011) a interação é ainda maior nas 

comunidades virtuais e nas redes sociais, levando em consideração que nestes 

espaços a possibilidade de encontrar um grande número de pessoas ao mesmo tempo 

supera qualquer outro meio de comunicação, estruturando grupos de pessoas livres 

para discutir qualquer assunto e compartilhar inúmeras informações. 

Complementando esta ideia Recuero (2009) afirma que sites de redes sociais são 

aqueles que estão na categoria dos sistemas focados em expor e publicar as redes 

sociais dos atores, tendo como foco principal a exposição pública das redes 

conectadas ao usuário. Já para Afonso (2009) as redes sociais são definidas como 

responsáveis pelo compartilhamento de ideias entre pessoas que possuem 

interesses, objetivos e valores em comum. Logo, um grupo de discussão online é 

formado por indivíduos com identidades semelhantes. Segundo Afonso (2009) estas 

redes sociais estão hoje instaladas principalmente na internet devido ao fato desta 

possibilitar uma aceleração e ampla maneira das ideias serem divulgadas e da 

absorção de novos elementos em busca de algo em comum.  

Diante disso, o autor defende, portanto, que as redes, no contexto pesquisado, 

têm servido como instrumento auxiliar para conhecer melhor o candidato e até analisar 

como ele se porta informalmente com relação às empresas (Côrrea et al. 2014).  

  

2.7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA  

DE LEMES E WESCHENFELDER (2015)  

  

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos através da pesquisa de 

Lemes e Weschenfelder, realizada com 18 profissionais da área de RH, de empresas 

de Porto Alegre e região metropolitana. Com base nos dados coletados, 16 (89%) dos 

18 gestores abordados afirmaram utilizar ou já ter utilizado redes sociais para fins de 

recrutamento e/ ou seleção de pessoas. Quando questionados quando começaram a 

utilizar as redes sociais, 28% iniciaram no período de 2008 a 2010, 50% no período 

de 2011 a 2013 e 11% a partir de 2014, conforme mostra a Figura 1 a seguir.  
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Figura 1 – Ano de início de uso de redes sociais nos processos de  

recrutamento e seleção - Elaborado por Lemes e Weschenfelder (2015)  
  

  

Posteriormente, a pesquisadora questiona os profissionais acerca do 

momento em que as redes sociais são utilizadas nos processos de recrutamento e 

seleção, onde a maioria dos entrevistados, correspondente a 61% da amostra, utiliza 

para recrutar possíveis candidatos, 17% após receber o currículo do candidato, 6% 

após a entrevista e 6% afirmaram utilizar em outro momento, não informado pelos 

respondentes, como ilustra a Figura 2.  

  

 

Figura 2 – Momento no qual as redes sociais são analisadas - Elaborado por 

Lemes e Weschenfelder (2015)
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Em seguida, os pesquisadores questionaram os respondentes acerca de 

quais são as páginas de relacionamento virtual mais utilizadas pelos gestores, sendo 

a pergunta de múltipla escolha, cada participante poderia assinalar todas as redes 

sociais que utiliza. As três páginas de maior aderência foram: Facebook (93,75%), 

Linkedin (62,50%) e Twitter (37,5%), as demais redes sociais somaram apenas 6,25%, 

como ilustrado na Figura 3.  

  

  

 
Figura 3 -  Redes sociais analisadas - Elaborado por Lemes e  

Weschenfelder (2015)  

  

Foram analisadas, ainda, quais atitudes são mais favoráveis ao candidato em 

um ambiente virtual e quais são as consideradas negativas sob o ponto de vista dos 

recrutadores, conforme observa-se nas Figura 4 e 5, respectivamente.  

  

  



34  

  

 

Figura 4 – Fatores considerados durante a análise  - Elaborado por Lemes e Weschenfelder (2015)  

Observa-se na figura 5 que foram listados 6 exemplos de comportamento, 

onde os gestores deveriam avaliar qual a sua relevância para o processo seletivo. A 

avaliação ocorreu através de notas, sendo nota 1 para a atitude menos relevante e 6 

para a mais relevante, para analisar o resultado foi realizada uma média simples das 

respostas. Segundo os entrevistados, o fator melhor avaliado foi a coerência que o 

postulante a vaga de emprego deve demonstrar entre suas atitudes e suas 

publicações na rede social com 5,4, seguida pela importância de apresentar boa 

redação, consistência e credibilidade em seu perfil online com 5,3.   

  

 

Figura 5 – Exemplo de comportamento e sua relevância para a análise  - Elaborado por Lemes 

e Weschenfelder (2015)  
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Para analisar o gráfico 6, foi utilizada a mesma metodologia do gráfico anterior, 

porém com uma escala de 1 a 9, considerando 1 para a atitude menos relevante e 9 

para a mais relevante. Observa-se que comentários inapropriados escritos pelo 

candidato, fotos vídeos e informações inapropriadas, críticas a antigos empregadores, 

colaboradores, clientes e publicações de informações falsas foram as opções com 

maior pontuação, fato que sugere que essas tenham uma grande influência negativa 

para o candidato, os itens citados acima receberam notas de 8,5, 8,4, 8,3 e 8,3 

respectivamente. As demais alternativas também foram bem pontuadas, todas 

atingiram médias maiores ou igual a 5,7 de relevância.  

Quanto à percepção dos gestores sobre as perspectivas futuras em relação 

ao tema tratado neste artigo, 11% acreditam que em alguma circunstância os 

processos de recrutamento e seleção através das redes sociais podem eliminar os 

métodos tradicionais, 83% creem que as redes sociais serão utilizadas como 

complementares aos métodos tradicionais e 6% têm intenção de utilizar apenas 

técnicas tradicionais de recrutamento e seleção. Quando questionados se pretendem 

utilizar as redes sociais futuramente, 89% dos entrevistados responderam que sim e 

os mesmos 11% que nunca usaram as redes sociais para fins de recrutamento e/ ou 

seleção afirmaram que continuarão não as utilizando.  

Contudo, 94% dos participantes consideram este método um diferencial 

competitivo entre as organizações e apenas 6% dos entrevistados não concordam 

com esta afirmação.   

  

2.7.1 Apresentação dos resultados obtidos por meio da pesquisa de Lemes e  

Weschenfelder (2015)  

  

Com a finalidade de compreender como funciona o processo e de que forma 

ele pode servir de auxílio para as empresas obterem melhores resultados, os autores 

se propuseram a realizar uma pesquisa quantitativa e descritiva e responder à 

questão: “de que forma o recrutamento e avaliação de candidatos via redes sociais 

facilitam o processo de recrutamento e seleção?”  

Para responder à questão, estabeleceu-se como objetivo geral realizar uma 

pesquisa com agências especializadas em recursos humanos e profissionais da área 
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de recrutamento e seleção para verificar acerca da colaboração das redes sociais em 

relação a identificação e captação de um perfil adequado. Os objetivos específicos 

consistiram em “identificar vantagens e desvantagens desta prática, identificar um 

comportamento considerado adequado para seleção sob a visão dos recrutadores e 

apontar quais atitudes podem prejudicar o candidato no processo seletivo.”  

A coleta de dados ocorreu via questionário com perguntas fechadas, 

elaborado através da ferramenta eletrônica Google Docs e encaminhado aos 

participantes por e-mail.   

A população alvo foi composta por uma amostra não probabilística, definida 

por conveniência, de 18 profissionais da área de gestão de pessoas que atuam no 

setor de recrutamento e seleção de empresas ou de agências deste segmento.   

Os dados obtidos foram demonstrados através de gráficos, elaborados pelo 

programa Excel, para facilitar o melhor entendimento e visualização dos resultados.  

  

3 METODOLOGIA   

  

A Metodologia é o capítulo do trabalho que conduz o leitor a conhecer o tipo 

de pesquisa realizada e quais são os conceitos e justificativas que norteiam a 

investigação científica.   

Lakatos e Marconi (2001) definem pesquisa como um procedimento formal 

que requer um tratamento científico e constitui o caminho de conhecimento da 

realidade ou de descoberta de caminhos parciais. Constitui um procedimento reflexivo, 

sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados em 

qualquer campo de conhecimento.  

  

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

  

3.1.1 Quanto a natureza   

  

Quanto a natureza, a presente pesquisa caracteriza-se como aplicada.  

A pesquisa aplicada visa aplicações práticas, com o objetivo de solucionar 

problemas que surgem no dia a dia, que resultam na descoberta de princípios 
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científicos que promovem o avanço do conhecimento nas diferentes áreas. Ela se 

empenha em desenvolver, testar e avaliar produtos e processos, encontrando 

fundamentos nos princípios estabelecidos pela pesquisa básica e desenvolvendo uma 

tecnologia de natureza utilitária e finalidade imediata (CASTILHO et. al, 2014).  

Segundo Cozby (2003), a pesquisa aplicada é realizada com o objetivo de 

examinar questões relativas a problemas práticos e suas potenciais soluções.  

Prodanov e Freitas (2013) definem pesquisa aplicada como um meio de gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos.   

Se trata de uma pesquisa que tem por objetivo a identificação de problemas, 

não somente os que já existem, mas também aqueles que provavelmente irão surgir 

no futuro (MALHOTRA, 2012).  

  

3.1.2 Quanto aos objetivos   

  

Quanto aos objetivos deste estudo, os mesmos têm caráter exploratório.  

O objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou examinar um problema ou 

situação para proporcionar conhecimento e compreensão. (MALHOTRA, 2010).  

Para Severino (2007), a pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho 

mapeando as condições de manifestação desse objeto.  

A pesquisa exploratória possui planejamento flexível, o que permite o estudo 

do tema sob diversos ângulos e aspectos. Em geral, envolve, segundo Prodanov 

(2013):  

- levantamento bibliográfico;   

- entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e  

- análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

Jung (2003) complementa que a pesquisa exploratória tem por finalidade a 

descoberta de práticas ou diretrizes que precisam ser modificadas e obtenção de 

alternativas ao conhecimento científico existente.  Tem por objetivo principal a 

descoberta de novos princípios para substituírem as atuais teorias e leis científicas. É 

a coleta de dados e informações sobre um fenômeno de interesse sem grande 

teorização sobre o assunto, inspirando ou sugerindo uma hipótese explicativa.  
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3.1.3 Quanto a abordagem  

  

Quanto a abordagem da pesquisa, esta se caracteriza como sendo de caráter 

quantitativo, pois procura quantificar os dados e, após, busca uma evidencia 

conclusiva baseada em amostras representativas (MALHOTRA, 2005).    

Conforme Silva e Simon (2005), a pesquisa quantitativa só tem sentido 

quando há um problema muito bem definido e informação e teoria a respeito do objeto 

de conhecimento, ou seja, o foco de pesquisa. Segundo os autores, a pesquisa só se 

faz quantitativa quando partindo da prerrogativa que se conhece as qualidades e se 

tem controle do assunto a ser pesquisado.   

A pesquisa quantitativa  representa tudo aquilo que pode ser mensurado, 

medido. O objeto de pesquisa é altamente descritivo, o investigador pretenderá 

sempre obter o maior grau de correção possível dos dados, assegurando, assim, a 

confiabilidade de seu trabalho. Significa quantificar dados, opiniões, nas formas de 

coleta de informações, assim como também o emprego de recursos e técnicas 

estatísticas desde as mais simples, como percentagem, média, etc. até os mais 

complexos como coeficiente de correlação. É empregada no desenvolvimento das 

pesquisas de âmbito social, econômico, de opinião, de administração, representando, 

em linhas gerais, uma forma de garantir a precisão dos resultados (CASTILHO et al, 

2014).  

  

3.1.4 Quanto aos procedimentos   

  

Quanto aos procedimentos, utilizou-se do método survey, o qual implica a 

coleção de dados em um número de unidades e geralmente em uma única conjuntura 

de tempo, com uma visão para coletar sistematicamente um conjunto de dados 

quantificáveis no que diz respeito a um número de variáveis que são então 

examinadas para discernir padrões de associação. (BRYMAN, 1989).  

Esse tipo de pesquisa ocorre quando envolve a interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de 

questionário. Em geral, procedemos à solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema (PRODANOV; FREITAS, 2013).  
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3.1.5 Quanto ao método de coleta de dados   

  

Segundo Rudio (1986), “chama-se de instrumento de pesquisa o que é 

utilizado para a coleta de dados”, ou seja, é estabelecido efetivamente o que será 

utilizado no desenvolvimento do estudo para a obtenção das informações pertinentes 

ao trabalho.  

Para o presente estudo utilizou-se como método de coleta o questionário.  

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento, etc. (GIL, 2008).  

Segundo Kotler (2000), o questionário consiste em um conjunto de perguntas 

que serão feitas aos entrevistados. Por causa de sua flexibilidade, o questionário é, 

de longe, o instrumento mais usado para coleta de dados rimários.   

Na presente pesquisa os dados são coletados por meio de um questionário 

survey estruturado e online, possibilitando um maior alcance e interação com diversos 

públicos, a fim de coletar dados e informações a partir de características e opiniões de 

grupos de indivíduos e identificar a opinião dos respondentes.  

O questionário foi criado com o auxílio da ferramenta Google Forms e conteve 

12 questões, sendo assim 8 questões de múltipla escolha e 4 questões formuladas de 

acordo com a métrica de escala likert, todas inspiradas nas teorias de autores da área 

e de profissionais e especialistas, além de utilizar como base a pesquisa e resultados 

de Lemes e Weschenfelder.  

  

3.1.6 Limitações do método   

  

O presente trabalho foi apresentado como exigência parcial à obtenção de 

título de graduação em Tecnologia em Processos Gerenciais e tratou-se da primeira 

pesquisa científica realizada pela autora. Dessa forma, apesar de todo o empenho e 

esforço aplicados visando proporcionar uma compreensão clara e objetiva aos leitores 

por meio de uma coleta de dados assertiva dos respondentes acerca do questionário 

construído pela pesquisadora com base na revisão bibliográfica e aplicado pela 
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primeira vez, não podem ser descartadas as possibilidades de divergências 

interpretativas em possíveis replicações posteriores sobre o tema em questão ou 

semelhantes.  

A constante evolução tecnológica é um dos principais limites metodológicos 

deste trabalho, pois a pesquisa poderá sofrer alterações relacionadas a amostragem 

e aos resultados, mesmo que aplicada para um grupo de respondentes da mesma 

faixa etária, pois foram coletadas opiniões referentes ao cenário presente à pesquisa, 

o qual pode se modificar e reinventar drasticamente num curto período de tempo.  

Outro fator a ser considerado para essa limitação é a abrangência local da 

aplicação da pesquisa, pois o mesmo questionário, no caso de ser aplicado em outras 

áreas, poderá obter resultados diferentes, de acordo com a estrutura oferecida na 

localidade e com o perfil de seus entrevistados. Além disso, os respondentes não 

tiveram uma grande diversidade de faixa etária, o que pode interferir diretamente no 

resultado final.   

Diante do exposto em relação a tais limitações, foi aplicado todo o esforço 

necessário para direcionar a pesquisa, da melhor maneira possível e em direção aos 

seus objetivos, desde a fase bibliográfica, condução da pesquisa de campo, análise 

dos dados obtidos e as considerações finais.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS  

  

A presente seção tem por finalidade apresentar e analisar os dados obtidos 

referentes às 12 questões propostas no questionário aplicado aos respondentes 

destacar as informações mais relevantes para a pesquisa.  

Os dados foram analisados de acordo com a favorabilidade de cada 

respondente em relação ao questionamento ou afirmação apresentados e foi utilizada 

a porcentagem simples para fins estatísticos e quantitativos de agrupamento de 

dados. Para isso, foram confeccionados gráficos com o auxílio da ferramenta digital 

Microsoft Office Excel, nas quais os dados foram apresentados em termos percentuais 

a fim de facilitar a visualização e o entendimento.  
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4.1 ANÁLISE DOS DADOS DA PESUISA SURVEY  

  

A presente pesquisa foi realizada durante o mês de maio de 2019 e contou 

com 171 questionários plenamente respondidos. O capítulo em questão apresenta o 

resultado e análise dos dados da pesquisa survey.  

  

4.1.1 Perfil dos respondentes  

  

Em relação a faixa etária que caracteriza o perfil dos respondentes, observase, 

como mostra a figura abaixo, que 53,8% dos respondentes estão na faixa dos 18 até 

os 21 anos de idade, sendo esse o público de maior incidência de respostas.  

  

  

                                      Gráfico 1 - Elaborado pela autora  

  

A porcentagem de respostas na faixa dos 22 aos 25 anos de idade corresponde 

a 25,10%, enquanto dos 26 aos 29 anos de idade esse número cai para 11,70%, sendo 

assim o grupo de menor incidência de respondentes nesta pesquisa a faixa etária que 

compreende acima de 30 anos de idade, com a porcentagem correspondente a 9,4% 

apenas.  
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4.1.2 Redes Sociais utilizadas  

  

Observa-se que, dentre as redes sociais mais utilizadas pelos respondentes, 

destaca-se o Instagram, com incidência de 84,2%, seguido pelo Facebook, com 

porcentagem de 77,2% e pelo Twitter, com porcentagem de 35,1%. O Linkedin, rede 

social voltada para o mercado de trabalho e com perfil profissional, totaliza 22,2%. 

Outras redes sociais correspondem a uma porcentagem de 9,6%.   

Estas respostas, quando confrontadas com os dados da pesquisa de Lemes 

e Weschenfelder, geram um curioso conflito. No estudo dos pesquisadores 

mencionados anteriormente, o Facebook é a rede social mais analisada pelos 

profissionais de RH (93,75%), enquanto o Linkedin vem logo em seguida (62,50%) 

junto ao Twitter (37,5%), as demais redes sociais somaram apenas 6,25%. 

  

4.1.3 Uso de redes sociais nos processos de recrutamento e seleção   

 

O questionário aplicado contou ainda com 6 questões objetivas baseadas em 

teorias abordadas na revisão bibliográfica deste estudo e que tiveram como objetivo 

coletar as opiniões dos trabalhadores em relação ao tema "Recrutamento e Seleção 

nas redes sociais".   

A seguir, são apresentados os resultados coletados. A primeira pergunta trazia 

o seguinte questionamento: “você concorda com o fato de que as redes sociais podem 

ser utilizadas pelas empresas durante os processos de recrutamento e seleção?”  
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Gráfico 2 - Elaborado pela autora  

  

Percebe-se ao observar o gráfico que 64,3% dos respondentes concordam com 

a utilização de redes sociais por parte da empresa para fins de recrutamento e seleção, 

enquanto 24,6% discordam e 11,1% não possuem opinião formada sobre o assunto.  

Os dados acima demonstram que, dentre os respondentes, há uma aceitação 

de mais de 60% com o fato de que empresas podem sim utilizar redes sociais como 

critério na hora de avaliar um candidato durante os processos de recrutamento e 

seleção.  

  

4.1.4 A obtenção de informações sobre os candidatos através das redes sociais  

  

A seguir, apresenta-se o gráfico 3 que carrega o os resultados obtidos 

através da seguinte questão: “o recrutador pode obter informações mais 

relevantes sobre o candidato através das redes sociais do que nas 

entrevistas?”  
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Gráfico 3 - Elaborado pela autora  

  

Observa-se que, para aproximadamente metade dos respondentes, um total de 

50,3%, é possível obter poucas informações relevantes sobre o candidato ao acessar 

suas respectivas redes sociais, informações essas não relatadas e/ou extraídas 

durante entrevistas convencionais. Já para 36,8% dos respondentes, é possível obter 

muitas informações, enquanto 10,5% opinam que não é encontrado nada significativo 

e para apenas 2,4% não é possível encontrar nenhuma informação adicional.   

Os dados apresentados acima contribuem para fomentar o debate proposto no 

artigo de Lemes e Weschenfelder, no qual questiona-se a relevância da utilização de 

redes sociais nos processos de recrutamento e seleção, pois para mais da metade do 

público respondente, existe sim a possibilidade de coletar informações, ainda que 

poucas. Além disso, para mais de 35% dos respondentes, é possível coletar muitas 

informações ao longo das visitas em redes sociais de candidatos a uma vaga de 

emprego. Os dados que sugerem que não se encontra nada significativo ou nenhuma 

informação adicional somam, juntos, apenas 12,9%.  

  

4.1.5 Traços de personalidade identificados através das redes sociais  
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A seguir, apresenta-se o os resultados obtidos através da seguinte 

questão: “você acredita que é possível identificar traços de personalidade 

como valores e opiniões por meio das informações presentes nas redes 

sociais?”, como demonstrado no gráfico 4 a seguir.  

 

 

Gráfico 4 - Elaborado pela autora  

  

Constatou-se, conforme o gráfico acima, que para 84,8% dos respondentes, é 

possível identificar traços de personalidade como valores e opiniões por meio por meio 

das informações presentes nas redes sociais. Para 12,3% dos respondentes não é 

possível identificar tais traços de personalidade e 2,9% dos respondentes não têm 

opinião formada sobre o assunto.   

O alto número de respondentes que opinaram de forma positiva em relação a 

questão apresentada, revela um dado bastante relevante para complementar o estudo 

de Lemes e Weschenfelder, uma vez que apresenta não só relação direta com a 

indagação acerca do fato da utilização de redes sociais nos processos de 

recrutamento, como também demonstra que a maioria dos candidatos julgam 

relevante essa utilização.  
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4.1.6 A desvantagem de candidatos em relação aos concorrentes inseridos em  

ambientes virtuais  

  

  

O próximo questionamento apresentado aos entrevistados foi o 

seguinte: “o profissional que opta por não ter perfil no ambiente digital está em 

desvantagem em relação aos concorrentes?”. A seguir, demonstram-se os 

resultados no gráfico 5.  

  

 

 

Gráfico 5 - Elaborado pela autora  

  

Os dados coletados acima inferem um importante questionamento acerca da 

relevância de candidatos possuírem ou não uma conta pessoal online, uma vez que 

as opiniões se dividem bastante.  

Para 29,8% dos respondentes, o candidato que não possui perfil em ambiente 

digital está em pouca desvantagem em relação aos demais. O mesmo número de 

respondentes julga irrelevante para o processo de recrutamento e seleção o fato de 

um candidato possuir ou não uma conta de rede social. Para 21,6% dos respondentes 

o que importa é o currículo, enquanto que para 18,7%, o candidato que não possui, 

está em muita desvantagem.  
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O fato da divisão de opiniões estar bem presente nesta questão indica o quão 

polêmica é a prática e o assunto entre os candidatos.  

  

4.1.7 As informações presentes em redes sociais e o perfil desejado pela empresa   

  

A seguir, apresentam-se os dados coletados através da seguinte 

questão: “as informações pessoais podem ser analisadas pelos recrutadores 

para julgar se o conteúdo da rede social condiz com o perfil desejado pela 

empresa?”  

 

  

 

Gráfico 6 - Elaborado pela autora  

  

  

Os dados coletados, conforme demonstra o gráfico acima, indicam que, para 

63,7% dos respondentes, informações pessoais podem ser analisadas pelos 

recrutadores com o objetivo de julgar se o conteúdo da rede social condiz com o perfil 

desejado pela empresa contratante. Já o total de 26,9% dos respondentes não 

concordam com a prática, enquanto 94% afirmam não ter opinião formada sobre o 

assunto.   

Conclui-se, em face ao exposto, que mais da metade dos respondentes julgam 

a prática de analisar conteúdo postado em rede social a fim de julgar o perfil do 
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funcionário. Menos de um terço dos respondentes não concordam, o que, ainda assim, 

representa uma porcentagem considerável tendo em vista a comprovação da prática 

demonstrada nos estudos de Lemes e Weschenfelder.  

  

4.1.8 O perfil profissional dos candidatos através de seus perfis virtuais  

  

Neste tópico, foram analisados os resultados obtidos através da 

pergunta: “você acredita que as redes sociais podem ser utilizadas para traçar 

e analisar o perfil dos seus candidatos em um processo de recrutamento e 

seleção?”  

 

Gráfico 7 - Elaborado pela autora  

  

O gráfico acima demonstra que, para 65% dos entrevistados, é possível sim 

traçar o perfil de um candidato baseando-se em seus perfis virtuais. Já para 17% dos 

entrevistados, as redes sociais não apresentam aspectos profissionais. Para 10% dos 

respondentes as redes sociais podem ser utilizadas como ferramentas durante o 

processo de recrutamento e de seleção pois são plataformas confiáveis, enquanto que 

para a porcentagem restante equivalente a 8% dos respondentes, não se trata de uma 

ferramenta confiável para análise.  
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4.1.9 Redes sociais: o porquê de possuir um perfil virtual  

  

A seguir, são apresentados quatro gráficos que foram obtidos através da coleta 

de dados baseada em afirmações apresentadas aos respondentes e com requisitos 

de grau de concordância utilizando uma escala likert de 1 a 5, sendo 1) discordo 

totalmente; 2) discordo parcialmente; 3) indiferente; 4) concordo parcialmente e 5) 

concordo totalmente.   

A primeira afirmação e seus respectivos resultados obtidos são observados no 

gráfico 8 a seguir:  

  

 

Gráfico 8 - Elaborado pela autora  

  

Conforme demonstrado no gráfico acima, para 21% dos respondentes, a 

maioria das pessoas que utilizam redes sociais estão interessadas no lazer como fator 

principal. Para 30% dos respondentes, a maioria das pessoas utilizam as redes sociais 

por lazer como fator principal, porém acreditam que há outras utilidades para a mesma 

e 6% se mostraram indiferentes para a questão apontada. Para 25% dos 

respondentes, as redes sociais são utilizadas, na sua maioria, com fins alternativos ao 

lazer e para 21%, as redes sociais são utilizadas apenas para fins que não sejam 

relacionados ao lazer.  
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A nítida divisão de opiniões referentes à essa questão demonstra que as redes 

sociais possuem diversas diretrizes que variam conforme a utilização das mesmas.  

  

4.1.10 O rastreio de informações adicionais sobre um candidato em seus perfis virtuais  

  

A segunda afirmação apresentada aos entrevistados e os dados coletados 

referentes a mesma são observados no gráfico 9 abaixo:  

  

  

 

                                            Gráfico 9 - Elaborado pela autora  

  

  

Conforme demonstrado no gráfico 8 acima, 34% dos entrevistados concordam 

parcialmente com o fato de que existe a possibilidade de rastrear informações 

postadas em perfis virtuais e, consequentemente, acompanhar informações adicionais 

sobre os candidatos, enquanto 26% dos respondentes concordam totalmente com a 

afirmação. Já o total de 19% dos respondentes discordam parcialmente e 10% 

discordam totalmente da afirmativa apresentada. A porcentagem que se mostrou 

indiferente, soma 11% dos respondentes.   

  

4.1.11 A exposição de traços pessoais nas redes sociais  
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A terceira afirmação e os dados coletados, acerca da exposição de traços de 

personalidade em perfis virtuais, são demonstrados no gráfico 10 abaixo:  

  

 
                                            Gráfico 10 - Elaborado pela autora  

  

Constata-se, conforme análise do gráfico 10 acima que, em relação ao fato de 

expor ou não traços de personalidade nas redes sociais, 36% dos respondentes 

concordam, com ressalvas, com a afirmação, enquanto 19% concordam totalmente.  

Já em relação ao grau de discordância, 20% discordam parcialmente e 19% afirmam 

de maneira convicta não expor traços de personalidade em seus perfis virtuais. Se 

mostraram indiferentes o total de 6% dos entrevistados.  

  

4.1.12 Liberdade de expressão nas redes sociais  

  

Por fim, a quarta e última  afirmação se limita a questionar a opinião dos 

respondentes em relação a liberdade de expressão nas redes sociais. Os seus 

resultados são demonstrados no gráfico 11 a seguir:  
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Gráfico 11 - Elaborado pela autora  

  

Os resultados obtidos no gráfico 11 acima revelam um grau de concordância 

total ou parcial em relação a afirmação exposta de 66%. Já para 16% dos 

entrevistados, o grau de discordância é total em relação ao livre árbitro de usuários de 

plataformas sociais-virtuais, sendo também 16% a soma da discordância parcial em 

relação ao exposto. Apenas 2% dos respondentes se mostraram indiferentes ao 

questionamento.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

O objetivo de toda a pesquisa apresentada foi identificar a opinião dos 

trabalhadores sobre o uso das redes sociais nos processos de recrutamento e 

seleção.  

Especificamente, os objetivos foram: questionar os trabalhadores acerca do 

método de recrutamento e seleção utilizando as redes sociais, fundamentando-se 

na teoria de autores da área de Recursos Humanos e mais precisamente de Gestão 

Estratégica de Recursos Humanos, além de analisar o contexto da importância do 

capital humano nas organizações.  

Desta forma, foi obtida a resposta da seguinte situação-problema: qual a 

opinião dos trabalhadores acerca do uso das redes sociais durante o processo de 

recrutamento e seleção?  

Por intermédio da análise dos dados obtidos, percebeu-se que 64,3% dos 

respondentes concordam com a prática de utilização de dados compartilhados em 

redes sociais para fins de análise do perfil de um candidato durante um processo 

de recrutamento e de seleção e, para 50,3%, é possível coletar informações 

adicionais nesse processo, mesmo que poucas.  

Verificou-se que para 84,8% dos trabalhadores é possível identificar traços 

de personalidade como valores e opiniões por meio por meio das informações 

presentes nas redes sociais.  

Quanto ao questionamento sobre a desvantagem de um candidato em 

relação a outro sob o aspecto de possuir ou não uma conta em rede social, 48,5% 

dos respondentes acreditam possuir desvantagem, podendo essa ser maior ou 

menor.  

No que diz respeito ao questionamento acerca da utilização de dados 

presentes nas redes sociais para fins comparativos a fim de verificar se o conteúdo 

da rede social condiz com o perfil desejado pela empresa, 53,7% dos respondentes 

responderam afirmativamente.  

Já quanto a questão de utilizar as redes sociais para traçar e analisar o perfil 

dos seus candidatos em um processo de recrutamento e seleção, 65% dos 
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respondentes afirmam que é um processo válido, porém passível de falhas. Apenas 

8% consideram que não se trata de uma ferramenta confiável.  

Quanto às questões que apresentavam opções de concordância ou 

discordância em relação a determinada variável, verificou-se que, quando 

apresentada a afirmação de que a maioria das pessoas possuem redes sociais 

apenas por motivos pessoais ou por lazer, 51% dos respondentes concordaram.  

Já quando questionados sobre a possibilidade de rastrear informações 

compartilhadas virtualmente e adquirir informações adicionais sobre o candidato, 

obteve-se concordância de 53% dos respondentes.  

Além disso, 55% dos respondentes afirmaram que expõe traços de sua 

personalidade em seus perfis virtuais.  

Por fim, o questionamento final se limitava a identificar, sob a perspectiva 

dos trabalhadores, se as redes sociais são espaços nos quais usuários têm a 

oportunidade e livre arbítrio de expressar sua opinião: 66% dos respondentes 

responderam afirmativamente à questão.  

Tendo em vista os resultados apresentados e a comparação dos mesmos 

com a pesquisa realizada por Lemes e Weschenfelder em 2015, observou-se que 

há uma crescente aceitação por parte dos trabalhadores de que as redes sociais 

são comumente utilizadas para fins de análise em processos de recrutamento e 

seleção. Não se trata de uma conduta recente sobretudo em grandes organizações 

e para cargos de alto nível de responsabilidade, e vem se tornando uma prática 

cada vez mais presente entre recrutadores de diversos nichos empresarias e para 

todo tipo de cargo e/ou função.  

Com o advento da era tecnológica no início da década de 90 e sua contínua 

e progressiva evolução até o presente momento, sabe-se que tendência é a de 

transformar cada vez mais determinados processos, aproveitando-se da facilidade 

do mundo virtual. A prática de utilizar as redes sociais nos processos de 

recrutamento e seleção não só elimina custos como também otimiza a coleta de 

dados adicionais sobre determinado candidato.  

Dessa forma, conclui-se que a pesquisa é relevante para a área de Recursos 

Humanos, pois oferece dados interessantes não só para empresas ou candidatos, 

mas também para usuários de redes sociais como um todo, uma vez que a prática 
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existe e vem se popularizando cada vez mais, e há a necessidade de ter cuidado e 

atenção às informações compartilhadas virtualmente.  

Como autora da primeira pesquisa sobre o assunto realizada na região, 

sugere-se a empresários e empreendedores a adoção da prática e a criação de 

possíveis critérios a serem considerados durante a análise do perfil virtual de um 

candidato, para que seja possível, dessa forma, criar um padrão e definir requisitos. 

Além disso, sugiro a continuação desta pesquisa ou ainda novos estudos para 

analisar correlações entre os dados coletados durante o presente estudo e os 

dados já obtidos anteriormente por outros pesquisadores, analisando as mudanças 

de pensamento dos respondentes conforme o andamento do questionário e 

também uma pesquisa qualitativa para entender melhor a situação e a utilização 

das redes sociais durante os processos selecionadores.  

Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas utilizadas para a 

realização do presente trabalho de conclusão de curso e que podem ser úteis para 

posteriores pesquisas da área.  
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