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Cada vez mais as pessoas procuram empregos através da internet. A maior parte dos estudos 
recentes mostram que a cada ano cresce a porcentagem de internautas que acessam a internet a 
procura de novas oportunidades profissionais.  
 
A grande utilização de serviços de recrutamento online justifica as suas inegáveis vantagens para 
organizações empregadoras e candidatos. 
 
Uma das principais vantagens é para as empresas, pois elas têm a possibilidade de poder ter, ao 
seu dispor, um universo de candidatos consideravelmente maior que aquelas que utilizam as 
metodologias tradicionais de captação. Assim como os candidatos podem contar a rapidez dos 
processos de recrutamento, já que basta um clique para o seu e-mail estar nas mãos do 
selecionador. 
 
Os custos associados a estes tipos de processos baixam consideravelmente, uma vez que o que se 
paga atualmente por um anúncio de emprego online é bastante inferior ao que se paga por um 
anúncio de emprego publicado na imprensa, ainda que apenas durante um dia, dependendo do 
tipo de publicação. 
 
A possibilidade de poder atingir populações distintas, aquelas que são atingidas através dos meios 
tradicionais de recrutamento, será também de considerar, dado que as tecnologias de informação, 
incluindo a internet, constituem um grupo na sociedade que está em crescimento.  
 
As organizações possuem um sistema de triagem de currículos que hoje é considerado um dos 
maiores diferenciais no mercado. A possibilidade de automatizar esse serviço fez com que grande 
parte das empresas optasse pelos serviços online. Os candidatos também são beneficiados por 
esse artifício, pois o seu currículo será encaminhado para a área de interesse específica. 
 
Muitos dos sites especializados em recrutamento dão uma atenção especial aos usuários, 
encaminhando alertas via e-mail ou celular, quando o seu currículo é visto por alguma empresa 
ou até mesmo selecionado para alguma entrevista. 
 
Estudos norte-americanos identificam quatro grandes tendências para o futuro do recrutamento 
online para os próximos anos: 
 
- As organizações focarão os seus esforços de recrutamento através da internet. 
- Para utilizar a internet eficazmente, os recrutadores terão que obter competências específicas e 
complementares, designadamente nas áreas de pesquisa, de conteúdos e de marketing. 
- Os processos de filtragem de capturas de currículos online melhorarão, enriquecendo o próprio 
processo de seleção. 
- As organizações deverão passar a utilizar a internet como uma rede privada virtual de gestão e 
armazenamento de informações sobre candidatos.  
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