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“Os candidatos precisam de 
alguém ao seu lado quando 

iniciam no processo de seleção; 
ter uma entrevista com o recru-

tador é uma boa prática para 
quando houver a entrevista com 
o cliente e começar o processo 

de seleção.”

 
Ami Cole,  

recruiter da Kelly 

 

POR QUE VOCÊ PRECISA DE UM RECRUTADOR?

N ivelar o conhecimento da indústria e a rede de contatos de recrutadores é um 

componente importante para qualquer busca de emprego. Um recrutador 

profissional pode oferecer aconselhamentos de carreira, conhecimento interno 

acerca de seu objetivo da indústria ou empresa em questão, um guia de compensações 

e reflexões além de uma “adequação cultural” aos empregadores prospectados. 

COM O RECRUTADOR ADEQUADO, VOCÊ PODE: 

1. Evitar um envio a inbox generalizada: os recrutadores possuem relacionamento 

direto com o departamento de recursos humanos e gerentes contratantes – seu 

currículo pode ser enviado diretamente a eles ao invés de uma “inbox de resposta 

automática”, contendo centenas de currículos. 

2. Ter acesso a oportunidades não divulgadas: os recrutadores, com frequência, 

possuem informações sobre cargos antes mesmo que tenham sido divulgados.

3. Adquirir uma reflexão de valor sobre a cultura da empresa: um bom recrutador 

deverá estar apto a lhe dizer sobre a cultura da empresa e o que é esperado dos 

entrevistadores nos agendamentos em que você estiver.

4. Obter seu próprio advogado: assim como um advogado, um recrutador pode 

apresentar você da melhor forma possível, fornecer-lhe feedback assim como 

fornecer o suporte no decorrer da negociação e do processo de admissão.
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DIFERENTES TIPOS DE RECRUTADORES
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Recrutadores de Pessoal: trabalham para empresas que fornecem ampla gama de candidatos aos clientes. 
Estes recrutam candidatos da área administrativa, profissional e técnica do nível iniciante ao sênior em funções 
temporárias ou permanentes. 

Recrutadores corporativos: lidam sobretudo com aspectos do recrutamento do funcionário para sua própria 
organização. Os recrutadores corporativos pertencem geralmente ao departamento de Recursos Humanos.

Recrutadores de média e alta gerência: atuam no recrutamento e seleção visando preencher as demandas 
de média e alta gerência de seus clientes. Os recrutadores deste modelo de negócios geralmente recebem uma 
bonificação mediante a contratação de um candidato indicado. 

Recrutadores de executivos: atuam na busca por executivos para seus clientes. Geralmente recebem uma 
bonificação antecipada para trabalhar a posição.  



FAÇA UMA PEQUENA LISTA DE RECRUTADORES

H á muitos tipos de recrutadores: de pessoal, corporativos e executivos. Cada um 

pode ter uma área ou indústria específica de expertise. Idealmente, você deve ter 

foco em construir relacionamento com os recrutadores que tenham visibilidade nas 

oportunidades que estejam mais de acordo com suas aspirações profissionais. 

1.  Utilize palavras chave no mecanismo de busca (Google, Bing, Yahoo, etc) para 

identificar as empresas de recrutamento (exemplo: consultoria em recrutamento e 

seleção, executive search).

2.  Utilize as páginas amarelas para identificar as empresas de recrutamento (exemplo: 

consultoria em recrutamento de engenheiros, São Paulo).

3.  Efetue uma pesquisa e faça uma lista de empresas que você gostaria de ter como 

objetivo em trabalhar.
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4. Utilize o LinkedIn para identificar recrutadores individualmente que trabalhem 

para empresas de recrutamento ou companhias identificadas nos passos de 1-3 e 

especialize-se em suas funções onde tem objetivo. (exemplo: clique em “Avançado” 

ao lado do mecanismo de busca do LinkedIn). Nesta página digite “Recrutador” e 

no título da caixa de busca digite “Kelly Services”, que seria no campo Empresa, e 

a sua área geográfica de objetivo no campo de Código Postal. Revise os resultados 

de busca para os recrutadores que aparecem para refinar sua busca por funções de 

seu interesse.

5. Envie um convite para conexão ao recrutador identificado por meio do passo 

4 com uma pequena introdução personalizada. (Exemplo: Olá Kim, eu estou 

montando uma lista de contatos de recrutadores especializados em Finanças e 

Contabilidade e agradeceria se tivesse a oportunidade de me conectar com você 

Por gentileza, considere meu perfil para vagas atuais ou futuras. Obrigada). Após 

o aceite do recrutador, você terá o endereço de e-mail dele para se conectar 

diretamente e construir uma base de relacionamento. 



NAO SOMENTE ESTEJA CONECTADO COM UM RECRUTADOR, MAS TAM-
BÉM CONSTRUA UM RELACIONAMENTO.

O s melhores relacionamentos entre recrutador e candidato são aqueles onde 

há benefício mútuo. Um candidato recebe o acesso às oportunidades não 

divulgadas e adquire um representante. O recrutador irá apreciar o acesso 

recíproco às suas potenciais referências de contatos e, também com relação à reflexão 

sobre uma empresa ou indústria.

Um erro comum daqueles que estão em busca de um emprego é somente estar 

em contato com um recrutador enquanto está ativamente em busca de uma nova 

oportunidade. Um relacionamento formal de transações (o candidato precisa de um 

emprego, o recrutador precisa preencher uma vaga) é menos valioso para você, para o 

recrutador e por fim para a empresa contratante. Esteja preparado para investir tempo para 

construir e manter um relacionamento de longa duração.

LEVE EM CONTA AS DIRETRIZES ABAIXO PARA FORTALECER UMA BOA RELAÇÃO DE 

TRABALHO COM OS RECRUTADORES:

1. Transmita uma boa primeira impressão: aborde o recrutador como faria com um 

empregador e envie um e-mail com uma carta de apresentação ou mensagem em mídia 

social. Apresente-se durante a primeira conversa como se você estivesse tendo uma 

entrevista. Um recrutador precisa sentir-se a vontade com você antes de tornar-se seu 

defensor como um potencial candidato para um empregador prospectado. 

2. Seja pró-ativo: permite que o recrutador saiba como você o encontrou e se você está 

interessado em trabalhar para uma empresa ou tipo de indústria específico. 

3. Pense em longo prazo: esteja preparado para manter contatos a curto, médio e longo 

prazo para encontrar a oportunidade adequada. 

4. Mantenha suas informações atualizadas: garanta que os recrutadores não tenham 

um currículo fora da data e atualize seu recrutador quando as informações sejam 

modificadas.

5. Esteja aberto para uma ligação de um recrutador e um feedback construtivo: um 

recrutador pode compartilhar uma grande quantidade de informações a respeito 

de uma empresa, requisitos da função e até mesmo características específicas do 

entrevistador antes da entrevista. Após a entrevista, pergunte e esteja aberto para um 

feedback construtivo. 

6. Compartilhe reflexões: o que você aprendeu na entrevista que possa ajudar tanto 

você quanto o recrutador? A função foi conforme a descrita pelo recrutador ou isso se 

modificou? Houve um novo entrevistador no processo? Esta é a função correta para sua 

base de metas de carreira?

7. Mantenha a comunicação aberta: mantenha um relacionamento positivo para o futuro, 

ainda que você tenha uma função assegurada. 

8.  Torne-se um recurso: compartilhe seu conhecimento sobre a indústria e sua rede de 

contatos que possam estar interessados em saber mais sobre uma oportunidade. 

9.  Considere todos os cargos, quando apropriado: o trabalho em projetos ou contrato 

(de curto ou longo prazo) podem com frequência ser uma função permanente e pode 

permitir a você a oportunidade de ter seu trabalho avaliado e a empresa também. 

10. Seja claro: Um diálogo aberto com relação sua experiência de trabalho, seus objetivos 

de carreira e expectativas de salário irá fazer com que aumente suas chances de 

colocação de sucesso. 
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ENFRENTE O DESAFIO E COLOQUE-SE COMO UM BOM CANDIDATO

P ara melhor se colocar como um candidato de ponta esteja concentrado, seja 

profissional e assegure que sua marca pessoal online esteja em ordem. Leia 

cuidadosamente este dois e-books os quais irão ajuda-lo a apresentar-se online 

e evitar armadilhas nas mídias sociais: ‘Limpe sua sujeira eletrônica’ e ‘Construa seu 

portfólio eletrônico’.

ALÉM DISSO, GARANTA QUE VOCÊ TENHA: 

1. Completado e atualizado seu perfil no LinkedIn. Este é um tema importante ainda 

que você esteja no nível da graduação ou em um cargo executivo. Este é o primeiro 

local onde os recrutadores e gerentes de seleção procuram ao pesquisar candidatos.

2. Adicione todas as suas habilidades e experiências relevantes ao seu perfil e 

páginas online. Pergunte às pessoas dentro de sua rede de contatos para que lhe 

forneçam depoimentos sobre você ou lhe forneçam referências. 
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“Eu realmente gosto de me 
conectar com os candidatos 

que compartilham comigo sua 
pesquisa por trabalho ao invés de 
me enxergar somente ‘como um 
recrutador’. São pessoas que se 
mostram abertas à consulta, que 

podem receber feedback e tratar 
nosso relacionamento como eles 

fariam com seu empregador e estes 
sempre serão ótimos candidatos.”

Christopher Parsons, 
Recruiter da Kelly Services



PREPARE-SE PARA A PRIMEIRA LIGAÇAO

Esteja preparado e pronto para com clareza articular a sua experiência e o tipo 

de função ou indústria que você busca. Lembre-se que os recrutadores têm a 

tarefa de encontrar candidatos que se encaixem em vagas específicas e uma 

ligação de um recrutador geralmente significa que eles estão tentando determinar se 

você possui uma habilidade ou experiência em particular. Você será considerado como 

um candidato se você puder fornecer exemplos de como você utilizou a habilidade ou 

aprendizado que você tem como algo de êxito em sua função passada ou atual. 

Se você identificar uma posição de trabalho online e que você esteja interessado, siga 

os links e candidate-se à vaga. Então, faça uma pequena pesquisa e envie um e-mail ao 

recrutador ou grupo de recrutamento e siga os passos do item “FAÇA UMA PEQUENA 

LISTA DE RECRUTADORES”.

Se você puder compartilhar como suas habilidades e suas experiências irão ajudar você 

a atingir êxito em sua função alvo, você terá melhores chances de ser selecionado. 
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A Kelly Services é especialista em soluções de recrutamento e 
seleção de profissionais de média e alta gerência. Visite nosso site e 
conheça mais: www.kellyservices.com.br 

REFERÊNCIAS:  
• http://www.bls.gov/web/empsit/cpseea05.htm
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SOBRE O AUTOR

GREG ARENDT é o Vice Presidente Global da área de Talent Aquisition 

da Kelly Services Inc. Antes de trabalhar na Kelly Services, Greg trabalhou 

no recrutamento global da Tower International Inc. e passou 6 anos como 

Presidente e Managing Partner em empresas de recrutamento de executivos. 

Possui MBA pela Michigan State University – The Eli Broad School of 

Management, e bacharelado em Artes e Telecomunicações pela Michigan State University. Sua 

experiência como executivo sênior de recrutamento global, de executivos e contratação de pessoal 

deu a ele carga valiosa na gestão de carreiras e também em estratégias de pesquisa de empregos.

Estas informações não podem ser publicadas, compartilhadas, vendidas ou distribuídas sem a permissão antecipada e por escrito dos 
autorizados. A marca é propriedade de todos os seus respectivos donos. Um mundo de oportunidades © 2013 Kelly Services Inc.  Y1155

SOBRE A KELLY

A Kelly Services Inc. (NASDAQ; KELYA; KELYB) é líder em soluções de mão de obra. Com mais de 65 

anos de experiência na indústria, oferecemos uma vasta gama de serviços que atendem a todo tipo de 

demanda por profissionais especializados. Nosso faturamento em 2011 foi  de US$5.6 bilhões. Visite 

nosso website www.kellyservices.com.br


