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RESUMO

Estuda-se as tecnologias da informação na área de recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção e suas novas tendências para o 
mercado de trabalho, utilizando casos reconhecidos de empresas de sucesso que adotaram o recrutamento e seleção às cegas. Com o advento da 
globalização, a área de Recursos Humanos passou do espírito industrial – onde somente os processos de trabalho e seus resultados tinham 
importância –, para o espírito humano – estágio de nascimento das competências comportamentais e seus impactos nos processos de captação e 
retenção de talentos. Este artigo explora, de início, o histórico e evolução da área de Recursos Humanos, bem como suas condições e impactos 
nas relações de trabalho da época em contraste com as relações contemporâneas. A problemática norteadora deste estudo é: Quais os impactos 
das tecnologias da informação para um recrutamento e seleção ético, imparcial e uma gestão de Recursos Humanos descentralizada? Os 
objetivos consistem em compreender como as tecnologias da informação influenciam e contribuem para a descentralização da área, explicar as 
estratégias de recrutamento e seleção e exemplificar o modelo de recrutamento e seleção às cegas. A hipótese adotada afirma que o uso das 
tecnologias da informação contribui para a gestão de Recursos Humanos descentralizada e para processos de recrutamento e seleção pautados 
na ética, como o modelo às cegas. A metodologia se mostra por pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizada através de apuração 
bibliográfica e análise de casos concretos em empresas brasileiras que adotaram este novo modelo. Resultados revelam que a evolução do RH 
iniciou na fase de centralização absoluta, na qual os atores da área detinham a total responsabilidade pelo recrutamento, seleção, treinamento e 
gestão das pessoas, e findou na descentralização, em que gestores passaram a ter participação ativa no recrutamento, seleção, treinamento e 
avaliação de desempenho, tornando o RH staff do processo de gestão de talentos. Os sistemas de tecnologia da informação passam a contribuir 
para uma gestão mais disputada com núcleo das competências comportamentais. Por este ângulo, o recrutamento e seleção se transforma –
competências individuais consonantes às competências e objetivos organizacionais, fato este que promoveu um diferencial competitivo para as 
empresas. O recrutamento e seleção às cegas traz a inovação de captar talentos sem que se saiba informações pessoais como sexo, idade, estado 
civil, traços físicos, dentre outros aspectos, focando-se no alto rendimento e maior diversidade para a organização. Conclui-se, então, que a área 
de Recursos Humanos vem se modificando constantemente e as organizações que desejam se manter atuantes e competitivas no mercado 
precisam fazer adaptações contínuas, na busca de ter um ativo de pessoas altamente qualificadas e capazes de inovar. Um RH descentralizado, 
que atua de forma ética e valorizando os talentos, tende a ter resultados de maior sucesso, e é neste sentido que o recrutamento e seleção às 
cegas se volta para este contexto com maestria.
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