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MARKETING DIGITAL: UMA FERRAMENTA IMPORTANTE NA GESTÃO 

DE PESSOAS 

RESUMO 

Este Trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica realizada através de leituras em 

livros, artigos, revistas etc., tendo como objetivo principal o Marketing digital e como se 

tornou uma ferramenta importante para área de gestão de pessoa, auxiliando nos 

processos de recrutamento e seleção, treinamentos, informativos etc. Para atingir o 

objetivo, buscou-se descrever sobre o conceito do marketing digital, recrutamento e 

seleção e os resultados obtidos com a aplicação dessa metodologia nos processos 

administrativos de gestão de pessoas. Com o avanço da tecnologia, e o imediatismo na 

busca de atingir os resultados, o marketing digital tem sido um aliado importante na 

otimização do tempo, para que o processo de gestão de pessoas seja feito de maneira mais 

assertiva e online, tendo grande impacto no engajamento do público interno e externo das 

organizações. Sendo assim, o resultado desse trabalho, é descrever sobre o processo de 

gestão de pessoas, recrutamento e seleção e os benefícios e a aplicabilidade que o 

marketing digital traz ao processo como um todo. 

 

Palavras – Chave: Marketing Digital. Gestão de pessoas. Ferramenta. Recrutamento e 

seleção. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é compreender as ferramentas de comunicação do 

marketing digital focado na gestão de pessoas, demonstrando suas oportunidades e 

vantagens com o uso da tecnologia em prol dos seus processos.  Com os avanços 

tecnológicos e a atual realidade do cenário mundial, a gestão de pessoas requer novas 



estratégias que possam se adaptar e acompanhar esse avanço. A gestão de pessoas é 

essencial para o desenvolvimento, motivação e avaliação das pessoas dentro das 

organizações, desempenha um papel importante na comunicação buscando informar e 

também receber feedbacks sobre pontos importantes de interesses internos e externos, e 

com o uso e auxílio do marketing digital tem se conseguido alcançar um número maior 

de pessoas de maneira mais online e única. 

Nesse contexto, pesquisar sobre o Marketing Digital, é importante e de interesse 

da área de Gestão de pessoas, pois beneficia as empresas com a melhor segmentação dos 

profissionais alvo, maior abrangência, rentabilidade, otimização dos seus processos e 

possibilita acessibilidade de informações aos candidatos, pois se trata de propostas de 

instrumentos estratégicos para as empresas que tem utilizado para conhecer melhor seu 

público, e assim conquistarem mais oportunidades de negócios. Através das redes sociais 

como sites por exemplo, a empresa divulga seus produtos ou seus serviços ao público em 

geral, mostrando seus pontos fortes e qualidades com intuito de vender o que se está sendo 

divulgado e abrindo canais de comunicação para interagir diretamente com o público 

buscando tirar dúvidas e receber e dar feedbacks em relação aos seus produtos e 

processos. 

A pesquisa busca responder sobre qual importância que o marketing tem no 

relacionamento nas organizações? e como essa ferramenta trouxe uma maneira diferente 

de interação no meio organizacional, tanto no âmbito interno quanto externo. Como o 

marketing digital gerou inovações na área de recursos humanos, recrutamento e 

treinamentos que antes demandavam muito tempo no processo e pode ser otimizado 

trazendo benefícios para as organizações. Mostra como o marketing digital tem sido uma 

ferramenta importante no auxílio de toda área administrativa de gestão de pessoas, como 

o processo foi adaptando-se as mudanças de relacionamento através da tecnologia e do 

marketing digital.  

O objetivo geral deste trabalho, buscou demonstrar como a ferramenta do 

marketing digital pode ser usado por profissionais da área de gestão de pessoas, no 

recrutamento e seleção, treinamentos e em todas as atividades da parte administrativa, e 

também foram definidos alguns objetivos específicos onde foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em materiais já existentes sobre os conceitos de marketing digital, gestão de 

pessoas e recursos humanos; Descreveu-se sobre Recrutamento e seleção digital; E 

pontuou-se sobre a aplicação que essa ferramenta tem na área de gestão de pessoas; 



Demonstrou-se que o processo online é um ganho vantajoso para o processo como 

um todo, a parte de recrutamento e seleção de pessoas ficou mais otimizado no seu 

processo, sendo mais assertivo na contratação pois minimiza o risco de contratar quem 

não esteja de acordo com as competências necessárias para cada função, pois permite que 

os candidatos acessem a um número maior de oportunidades de colocação profissional, 

com mais informações sobre as empresas e os cargos oferecidos, na divulgação de vagas 

sendo mais específicos no que se busca, no treinamento e aperfeiçoamento eliminando 

assim várias etapas e reduzindo as perdas como tempo e dinheiro. 

Este trabalho desenvolveu uma revisão de literatura com pesquisas bibliográficas 

sobre o tema Marketing Digital, como uma ferramenta importante na área de gestão de 

pessoas, baseada principalmente em livros de diversos autores que abordam o tema, como 

por exemplo Chiavenato (1999,2000,2003,2014), Fischer (2002) e Freitas (2012). 

Pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos, Marconi apud Teixeira, Zamberlan, Rasia 

(2009), envolve todo referencial teórico publicado relacionado ao tema de estudo, será 

realizado também um levantamento de informações sobre o tema em revistas, artigos, 

documentários, sites de pesquisas, entre outras fontes de dados, das quais serão 

pesquisados tais palavras-chaves, Marketing Digital, Gestão de pessoas, Ferramenta e 

Recrutamento e seleção. 

 

2 MARKETING DIGITAL 

 

O Marketing até a década de 1940, nos EUA era visto como uma ação no mercado 

tendo como sua base, a troca e a maximização do consumo, por meio de atividades 

comerciais. No entanto com o passar dos anos, vem evoluindo e se redefinindo tornando-

se uma ferramenta não apenas que ínsita o consumo, mas busca oferecer serviços e 

produtos baseados na vontade dos clientes, oferecendo plataformas onde pode se redefinir 

exatamente o que procura (COBRA, 2009). 

Surgindo como um meio de viabilizar de forma mais segmentada e direta a 

comunicação realizada pelas empresas, o marketing digital consegue, através da internet, 

novos caminhos para a divulgação de produtos e serviços, abrindo oportunidades para a 

conquista de mais clientes, bem como aumentar sua rede de relacionamentos (SEGURA, 

2009). 

O marketing digital não se trata de uma ou outra ação, mas de um conjunto 

coerente e eficaz de ações que criam um contato permanente da sua empresa com seus 



clientes, é um conjunto de estratégias de marketing e publicidade, aplicadas a Internet, e 

ao novo comportamento do consumidor quando está navegando, fazendo com que os 

consumidores conheçam seus negócios, confiem nele, e tomem a decisão de compra a seu 

favor. (TORRES, 2010). 

Como um todo, o marketing digital alavancou um conjunto de oportunidades 

funcionando como instrumento de sucesso dentro das organizações, em suas estratégias 

operacionais, no meio de comunicação organizacional e entre fornecedores, bem como 

um instrumento na captação de novos clientes, na fidelização dos mesmos e garantindo 

dessa forma a realização do seu consumidor final (VAZ, 2010). 

De acordo com Turban et al. (2000), a internet se tornou uma ferramenta 

imprescindível para a vida das pessoas, dentro da sociedade e no ambiente organizacional, 

pois são diversos os benefícios que a internet vem trazendo para o marketing, entre eles 

os menores custos e a grande eficiência em distribuir mídias e informações para o mundo. 

Segundo Poser (2010) as empresas têm que usar o marketing como uma 

ferramenta de relacionamento sólida e fiel com os clientes onde estes não buscam somente 

realizar uma compra, mas, também a realização de um sonho. 

Garcia (2007), define que existe no marketing digital um importante processo 

sobre seu domínio no comportamento do consumidor. Nele define sua motivação em 

relação ao uso da internet, estabelecendo novos costumes perante sua utilização e 

observando suas vantagens, averiguando o ponto em que as redes sociais se tornam tópico 

de motivação e desejo, o que proporcionada maior eficiência nas campanhas de web 

marketing. 

 

2.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Recursos Humanos, é uma área importante para o sucesso de qualquer empresa, 

pois deixou de ser apenas uma gerenciadora de recursos, sendo fundamental para alcançar 

os resultados e tem se tornado cada vez mais essencial na tomada de decisões e 

responsável pela qualificação de todos os colaboradores da empresa, dar e organizar 

treinamentos, eventos, contratações, demissões, benefícios.  

De acordo com Druckeri (1954) os trabalhadores são diferentes dos demais 

recursos das empresas, pois possuem a habilidade de integrar, julgar, imaginar e 

coordenar. 



Com o passar dos anos, o setor responsável pelo capital humano dentro das 

organizações, veio sofrendo alterações conforme ia ganhando mais espaço, 

responsabilidades e devido à grande importância no desenvolvimento profissional, 

intelectual e pessoal dos colaboradores, por volta da década de 1950 foi denominado o 

termo como gestão de pessoas (KAUFMAN, 2002). 

As últimas décadas testemunharam mudanças profundas no papel de RH. 

Tradicionalmente, os gerentes viam a função de recursos humanos como basicamente 

administrativa e profissional. O pessoal de RH se concentrava no gerenciamento de 

benefícios e de atividades rotineiras, como folha de pagamento e outras funções 

operacionais, e não se considerava participante da estratégia geral da empresa (ULRICH, 

2001). 

Para Fischer (2002) as funções do RH, não são causadas pelo processo de 

mudança causadas dentro ou fora da empresa, e sim como consequência do processo.   

Chiavenato (1999) menciona que os seres humanos no contexto das organizações, 

são vistos e tratados como parceiros e recursos organizacionais.  

De acordo com Chiavenato (2003), o comportamento humano é influenciado pelas 

atitudes e normas informais existentes nos grupos dos quais participa. É dentro da 

organização que surgem as oportunidades de relações humanas, devido ao grande número 

de grupos e interações resultantes. 

A passagem transcrita confirma as constantes batalhas enfrentadas pela função de 

RH para justificar a sua importância estratégica dentro das organizações. Contudo, no que 

se refere às características sociais e culturais de cada época, seu desenvolvimento foi 

marcado, ao longo da história, pelo atendimento de um conjunto de necessidades 

empresariais, que se renova a partir de constatações de mudança, sempre exigindo novas 

adequações gerenciais (STEWART, 1996). 

Segundo Gil (1994), a história da Administração de Recursos Humanos surge em 

decorrência do crescimento das organizações e do aumento da complexidade das tarefas 

de gestão de pessoal.  

Para Orlickas (1998) o modelo tradicional de gestão de recursos humanos 

configura uma gerência burocrática e conservadora que não busca proximidade com seus 

subordinados, não busca ouvi-los, discutir o seu trabalho e não sabe lidar com as suas 

competências individuais. 

Para Martins (2007), o processo de recrutamento e seleção consiste na comparação 

entre perfis dos candidatos e os requisitos do cargo, o ideal é que o perfil e o cargo se 



ajustem. Sendo assim, a escolha da pessoa certa, para o cargo certo aumenta a eficiência 

e desempenho do pessoal, desde modo cada etapa da seleção representa um momento de 

tomada de decisão em que se busca aumentar o conhecimento da organização sobre as 

experiências, habilidades e a motivação do empregado, com isso aumentam-se as 

informações para que seja feita a seleção final (BAYLÃO & ROCHA, 2014). 

Gestão de Recursos humanos, evoluiu muito com os anos, pois deixou de ser 

apenas uma área que cuidava das funções operacionais, folha de pagamento, contratações 

como passou a ser uma parte fundamental na estratégica do processo na busca dos 

resultados. No próximo tópico abordou-se sobre Gestão de Pessoas. 

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Gerenciar pessoas é uma tarefa que exige muita habilidade e competência, pois 

precisa administrar os conflitos e transformar as diferenças em combustível para se 

alcançar os resultados esperados, compreender que cada um tem suas particularidades e 

maneiras diferentes e únicas, mas que cada um tem o seu valor e suas habilidades 

individuais e se somada as demais pode ser utilizada a favor da empresa. É de 

responsabilidade da área de gestão de pessoas lapidar e desafiar cada um dar o seu melhor. 

Gestão de pessoas, promove a eficiência do desempenho direto e indiretamente 

das pessoas na empresa, buscando atingir os objetivos individuais e organizacionais, 

planejando, organizando sempre dando direção e controle para as pessoas dentro da 

organização. (VILAS et all, 2009). 

A gestão de pessoas tem caráter estratégico, pois o elemento humano tornou-se o 

principal ativo nas organizações modernas. As empresas que pretendem ter sucesso na 

era do conhecimento, ou era Pós-Industrial, devem adotar um mecanismo de 

gerenciamento de pessoas que estimulem os profissionais em sentido amplo. 

(CAMACHO, 2016). 

Como a Gestão de pessoas tem cada vez mais migrando para gestão estratégica de 

pessoas, os recursos humanos vêm buscando mudanças para orientar melhor os caminhos 

para enfrentar os desafios no ambiente empresarial dentro das organizações. 

(ALBUQUERQUE, 2002).  

Para Bolgar (2002) a gestão de pessoas precisa de tempo para desenvolver 

estratégia com foco a longo prazo e manter o processo a curto prazo simultaneamente 

juntando a administração de processos e a de pessoas tradicionais. 



Para a área de gestão de pessoas, tem sido e será um desafio não tratar as pessoas 

apenas como recurso organizacional, ao invés de tratá-las como seres humanos. 

(CHIAVENATO,2000). 

Em um mundo de constantes transformações, como fonte de valor e resultados 

para a organização e stakeholders, a área de gestão de pessoas se preocupa cada vez mais 

com a parte estratégica, de competitividade e sustentabilidade (FREITAS, J. C. T., 2012). 

Segundo Chiavenato (2014), devido as mudanças nas organizações, a gestão de 

pessoas tem coordenado todas essas alterações ampliando os horizontes dos seus 

colaboradores, desempenhando foco nos negócios da organização.  

Para Camacho (2016), os objetivos da gestão de pessoas são variados, ela deve 

contribuir para eficácia organizacional por meio dos seguintes meios: Ajudar a 

organização a alcançar seus objetivos e realizar a sua missão; Proporcionar 

competitividade à organização; Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem 

motivadas; Aumentar a auto atualização e a satisfação das pessoas no trabalho; 

Desenvolver e elevar a qualidade de vida no trabalho; Administrar e impulsionar a 

mudança; Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável e Construir 

a melhor equipe e a melhor empresa. 

 

3 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DIGITAL 

 

Com o avanço da tecnologia e a globalização do mundo moderno, cada vez mais 

a internet na era digital tem sido uma ferramenta fundamental para qualquer área poder 

desenvolver suas atividades de maneira mais abrangente. E o recrutamento e seleção 

digital tem feito uso dessa ferramenta, o que tem sido positivo pois traz vários benefícios 

como um todo, como maior número de pessoas alcançadas, informações em tempo real, 

mais rapidez na divulgação de vagas, maior assertividade nas contratações e 

principalmente na redução de tempo e custo no processo.  

Segundo Guimarães & Arieira (2005) o recrutamento quando bem-feito gera 

economia para empresa, quando o profissional se inteira rapidamente com os objetivos 

da empresa, focando na produtividade, no lucro e no desenvolvimento, onde toda a 

organização participa de forma responsável comunicando-se em todas as áreas e em todos 

os momentos por todos os níveis. 



Milkovich (2006) diz que o recrutamento é o processo de identificação e atração 

de um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para posteriormente 

serem retratados para o emprego.  

Uma das novas aplicações de TI, cujo potencial para a informatização pode 

transformar os processos de gestão de pessoas, são sistemas genericamente conhecidos 

por RH autoatendimento e, segundo McCormick (1998), são provavelmente a mudança 

mais significativa em termos de serviços de RH nos últimos anos. 

Através do processo digital, a área de gestão de pessoas realiza várias atividades 

ao mesmo tempo com vários candidatos, como entrevistas, testes, raciocínios, avaliações, 

dinâmicas, conferências etc. Obtendo o resultado de maneira online, ganhando tempo 

tanto para o processo da organização quanto para a resposta ao candidato. 

Franco (2002) destaca que o grande desafio do recrutamento e seleção é fornecer 

talentos necessários para o crescimento das empresas, atraindo e retendo o talento de cada 

um deles. 

Segundo Cappelli (2003) as empresas que utilizam a internet como ferramenta 

para o recrutamento, podem concentrar seus esforços em táticas eletrônicas criativas que 

a distingam das demais concorrentes, onde o recrutamento virtual pode ser dividido em 

quatro etapas: 

a) Atrair candidatos pela aparência da empresa como missão e valores, por 

atrativos como salários e benefícios e incentivos;  

b) Selecionar candidatos: perguntas claras e diretas, jogos e testes de 

personalidade e raciocínio; 

c) Fazer contato: contato rápido, adaptação dos recrutadores ao ritmo; 

d) Fechar acordo: finalização com contato pessoal. 

O quadro 1 retrata para melhor compreensão um comparativo entre as regras 

antigas e as regras novas no ambiente de trabalho utilizada por pesquisadores da Global 

Human Capital Trends, e como o papel do Recursos Humanos no contexto digital passa 

a ter maiores responsabilidades na criação e em manter o equilíbrio entre os processos, a 

tecnologia e o bem-estar de seus colaboradores.   

 

 

 

 

 



Quadro 1 – Comparativo de regras no ambiente de trabalho 

REGRAS ANTIGAS REGRAS NOVAS 

Máquinas e inteligência artificial estão 

assumindo tarefas ( substituição) 

Posições e tarefas estão sendo 

redesenhadas para usar mais habilidades 

humanas essenciais e são aprimoradas 

pela tecnologia (aumento). 

 

Empregados de regime integral são a 

principal fonte de talento. 

Existe uma pluralidade de talentos, 

incluindo prestadores de serviços, 

temporários, grupos colaborativos e 

competidores. 

 

O planejamento da força de trabalho é 

centrado no regime formal e nas 

competências requisitadas. 

O foco no planejamento da força é 

orientado para analisar múltiplas opções 

em várias áreas e tecnologias. 

 

Os empregos são relativamente estáticos e 

requerem competências pré-definidas. 

A longevidade das competências continua 

a diminuir rapidamente e o trabalho esta 

sendo reinventado constantemente. 

 

Cargos e a ascensão profissional são a 

base do trabalho e da força de trabalho. 

Projetos, atribuições e comprimissos são 

os alicerces do trabalho; carreiras passam 

a ser portifólios de projetos e experiências. 

 

A robótica e as técnologias cognitivas são 

projetos de TI. 

Integrar pessoas e tecnologia é uma tarefa 

multidisciplinar. 

 

Na automação o trabalho de RH foca no 

gerenciamento da mudança e na transição 

da força de trabalho. 

 

O RH tem um papel estratégico ao facilitar 

e orquestrar o redesenho de cargos e 

capactar a força de trabalho ampliada. 

 



Os elementos fundamentais do trabalho 

são “cargos” com “ descrições de cargo” 

formalmente desenvolvidas. 

Os elementos fundamentais do trabalho 

são “ tarefas”, agregadas aos cargos e 

funções. 

     Fonte: (https://portaladeca.com/wp-content/uploads/2020/06/Rh-na-era-digital.pdf) 

 

De acordo com Gabriel (2018), o melhor caminho é focar em melhorar a 

experiência de trabalho do colaborador, tratar tão bem os funcionários como se tratam os 

clientes, pois são o principal ativo das empresas, criando assim uma proposta de valor e 

essa tarefa cabe ao Recursos Humanos ter voz para garantir que as pessoas estejam no 

centro dessa transformação.  

Segundo Pontes (2010), para que o Recursos Humanos e Gestão de Pessoas sejam 

eficientes em seus processos, é necessário que utilizem as ferramentas fornecidas pela TI, 

pois a tecnologia fornece uma grande quantidade de informações de maneira instantânea, 

facilitando a visão de mercado, das empresas e dos concorrentes, causando impactos 

positivos e dinâmicos. 

Segundo Reche (2011), os inúmeros benefícios que uma organização pode 

adquirir utilizando a internet como meio de captação, recrutamento e seleção de pessoas, 

são diversos, pois torna o professo mais online como: ter acesso a uma grande base de 

dados sobre diferentes candidatos de diversas partes; facilidade e agilidade na 

comunicação com estes candidatos através de e-mails, mensagens instantâneas; 

possibilidade de candidatura e envio de currículo online; podendo realizar entrevistas por 

videoconferências, promoção de vagas em diferentes plataformas de comunicação e, 

consequentemente, aumento da amplitude de divulgação da empresa. 

O método de recrutamento convencional, está sendo substituído pelo processo 

virtual na captação de novos talentos, o que está sendo um diferencial estratégico para as 

empresas. 

Segundo Januzzi (2004), observa-se cinco tendências para o futuro do 

recrutamento E-Recruitment que são os esforços focados no recrutamento apenas virtual, 

recrutadores com competências especificas focando em etapas, melhorar o processo de 

filtragem dos candidatos e dos currículos, as empresas de seleção deixaram de ter valor 

acrescido perdendo mercado e a internet será utilizada como rede de gestão de dados. 

Compreendeu-se que a área de recursos humanos e gestão de pessoas tem 

procurado se inovar a cada dia, pois é uma área que tem assumido um papel importante 

nas organizações, saindo do papel de apenas administrar recursos para ser estratégica na 



busca dos resultados, e em parceria com a tecnologia tem assumido responsabilidades em 

sempre estar mais próximo das pessoas nas organizações, sendo responsável por tudo que 

evolve o capital humano. 

 

4 APLICAÇÃO DO MARKETING DIGITAL NA GESTÃO DE PESSOAS 

 

Com o uso dinâmico da internet no relacionamento e na rotina das pessoas, viu-

se a oportunidade e a possibilidade de as organizações utilizarem desse meio de 

comunicação para adequar e otimizar seus processos, e a área de gestão de pessoas utiliza-

se do marketing digital para promover seus processos, fortalecer a marca, anunciar 

oportunidades e fazer melhores contratações, demonstrar a sua cultura através da sua 

missão e valores. 

Devido ao mercado mundial globalizado e hipercompetitivo, o marketing digital 

teve uma crescente procura por parte das organizações devido a sua eficiência 

especialmente na importância atribuída a gestão de pessoas, onde o colaborador é o 

elemento central nos negócios dentro do clima competitivo atual das organizações. 

(SILVA, 1999). 

Tradicionalmente, o marketing digital sempre foi aplicado para a relação que 

organizações tinham com seus clientes externos, porém esse entendimento começou a 

mudar quando se viu que as trocas internas entre organizações e funcionários são tão 

relevantes para marketing quanto as externas, o que resultou em dar mais atenção as 

relações dentro das empresas. (BERRY, 1987). 

De acordo com Kotler (2012) o uso de ferramentas de comunicação se torna 

obrigatório e imprescindível para que as empresas se encaminhem para uma comunicação 

integrada, que é capaz de produzir uma mensagem mais coerente contribuindo para o 

desenvolvimento. Pois força a gerência a atribuir responsabilidades de unificar imagens 

e mensagens das atividades da empresa aprimorando a capacidade de atingir o momento 

certo no local certo. 

Segundo Bohlander (2003), a tecnologia da informação vem mudando o cenário 

da área de gestão de pessoas em todo mundo, onde seus usos mais frequentes são a gestão 

das informações dos registros dos funcionários, a operação da folha de pagamento, 

controle de presença, falta e férias, e a administração de programas de recrutamento, 

seleção e treinamento. 



Segundo Germain (1998), um modelo de rede como a Intranet permite a troca de 

informação e comunicação favorecendo o desdobramento do trabalho cooperativo, seu 

uso é apenas interno restringido a apenas funcionários de uma organização e não podem 

ser compartilhadas em ambiente externo. 

O marketing digital, aplicado em conjunto com o recrutamento on-line não se 

remete apenas em comunicação de vagas através da Internet ou Intranet, mas também, 

faz uso de todas as ferramentas tecnológicas para realização e a triagem de currículos, 

com a finalidade de manter um banco de dados atualizado e eficiente na busca por 

características específicas, como também o feedback on-line, bem como modernas formas 

de avaliação (MITTER E ORLANDINI, 2005). 

Para Jones (1998) o e-RH é um modelo de gestão de Recursos Humanos visto com 

uma vantagem competitiva, baseado em tecnologia de informação altamente avançada, 

que somente é possível devido a aplicação do marketing digital em muitas funções do rh 

tradicional.  

Para Ulrich (1998), as atividades da área de gestão de pessoas passam a ser tanto 

operacionais quanto estratégicas, e com o auxílio do marketing desempenham papeis cada 

vez mais complexos assumindo responsabilidades tanto por metas qualitativas quanto 

quantitativas no curto e no longo prazo. 

George e Grönroos (1990) considera o marketing como uma filosofia para 

gerenciar os recursos humanos da organização transformada em processo de motivação 

contínua de orientação ao cliente e que o serviço seja atingido pelos empregados.  

Existem várias vantagens que a ferramenta do marketing pode trazer as empresas, 

seja por produtos, serviços, pessoal, canal e por imagem. Porém a diferenciação através 

do pessoal traz um conjunto exclusivo onde só ela poderá utilizar, onde os colaboradores 

se tonam um capital precioso. (KOTLER, 2000). 

De acordo com Mascarenhas (2004), a administração de Recursos Humanos deve 

cada vez mais se envolver com a evolução da tecnologia e utilizá-la em seus processos e 

como otimização na excelência de seus serviços. Os sistemas de informação para 

reformular e reestruturar os processos de gestão de pessoas, na medida em que a sua 

utilização pode reduzir custos e aumentar a eficiência das informações e respostas nas 

transações.  

Rafiq e Ahmed (2000) destaca que o marketing passou a ser uma ferramenta 

importante para implementar estratégias nas organizações, gerenciando os funcionários e 

visando atingir as metas. A ideia de que o marketing tinha um potencial para integrar 



múltiplas funções ganhou força, pois pode ser um mecanismo de implantação na gestão 

de pessoas voltada ao desenvolvimento, motivação, satisfação e eficácia dos 

colaboradores. 

Almeida (2004), cita que com o decorrer dos anos e o avanço da tecnologia em 

parceria com a área de gestão de pessoas houve uma grande mudança não só na forma de 

recrutar profissionais, mas também no tipo de profissional que as empresas pretendiam 

empregar, no quadro 2 faz uma comparação demonstrando o processo seletivo antes e 

depois da intermediação da internet. 

 

Quadro 2 – Comparação entre o tradicional e Moderno na captação e seleção 

Tradicional (Antes) Moderno (Depois) 

Recrutamento e seleção; Captação de seleção e talentos; 

Reativo; Proativo; 

Foco operacional; Foco Estratégico; 

Escolher a pessoa certa para o cargo; Escolher a pessoa que se identifica com a 

cultura organizacional e que se pode 

agregar valor a ela; 

Visão voltada para o presente; Visão voltada para o presente e para o 

futuro; 

Seleção como um fim em si mesmo; Compromisso com o desempenho no 

cargo; 

Captação e seleção condicionadas a 

existência de vagas; 

Captação e seleção contínua de talentos; 

Captação e seleção voltadas para a 

admissão; 

Captação e seleção voltadas para a 

admissão, ascensão profissional, 

formação de equipes e projetos, 

transferências e todas as formas de 

aproveitamento interno de talentos;  

Valorização do conhecimento e da 

experiência;  

Valorização também do comportamento e 

da atitude no trabalho; 

Atividade centralizada na área de RH; Atividade descentralizada, realizada em 

parcerias: RH e clientes internos 

(gerentes e equipe de trabalho); 



Utilização de provas e testes. Ênfase em entrevistas, dinâmicas e 

simulações, além da utilização de testes e 

provas. 

     Fonte: Almeida, (2004. p.23) 

 

O recrutamento online abrange um número maior de candidatos, onde os custos 

são menores e trazem vantagens aos candidatos, que além de serem expostos a um número 

maior de vagas também as informações e detalhes são online, podendo avaliar o futuro 

empregador. (TURBAM; Efraim et al 2008). 

O sistema virtual é altamente vantajoso para as organizações no processo de 

recrutamento e seleção, pois agiliza as etapas desde o anúncio das vagas até a contratação, 

pois automatiza e baixa os custos devidos sua rapidez e praticidade, sendo uma forma 

inteligente de recrutamento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi abordado no presente trabalho, pode-se concluir que, a 

ferramenta do marketing digital quando aplicada a área de gestão de pessoas torna-se uma 

importante aliada nos processos de captação de dados, gerenciamento de informações e 

um meio de comunicação eficiente no ambiente interno e externo das organizações. 

Podendo ser utilizado pelas organizações como um meio de desenvolvimento e avaliação 

profissional do colaborador, na sua capacitação através de cursos, palestras e testes. 

O marketing digital como ferramenta nas atividades de recursos humanos 

revolucionou o processo de recrutamento e seleção das organizações, tornando o processo 

mais organizado, otimizado, abrangente e online, onde todas as etapas desde a divulgação 

das vagas até a contratação das pessoas podem ser realizadas de formas online, atingindo 

um número maior de pessoas e especificando as informações de maneira correta.  

As organizações que possuem um marketing digital, possuem uma vantagem na 

relação de proximidade com os seus colaboradores, onde pode repassar todas as 

informações importantes atingindo um grupo de pessoas ou como um todo 

simultaneamente de forma online, transmitindo de forma clara, correta, rápida e segura. 

O que também é uma via de mão dupla, onde os colaboradores podem expressar de 



maneira segura e direta os seus desejos e opiniões, sendo mais participativos no processo 

e na tomada de decisões. 

Os objetivos propostos no trabalho foram alcançados demonstrando como a área 

de gestão de pessoas pode se beneficiar do marketing digital como ferramenta nos seus 

processos como meio informativo e também no recrutamento, pois o processo se torna 

mais online, rápido e assertivo, otimizando tempo, reduzindo os custos e evitando 

desperdícios com atividades que não agregam valor ao processo. 

Por fim, conclui-se que para as organizações o marketing digital é uma ferramenta 

eficaz que traz benefícios para o processo de gestão de pessoas gerando resultados 

positivos tanto na divulgação de vagas e na captação de novos recursos de mão de obra, 

como também todo o meio de comunicação é realizado de forma satisfatória.  
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