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DICA PARA VOCÊ ESTAR À FRENTE DAS MELHORES 
OPORTUNIDADES DE EMPREGO

COMO  
CONSEGUIR O
EMPREGO QUE
VOCÊ DESEJA



Para conseguir o emprego que você busca analise o cenário atual de forma ampla.

OBTENHA SUCESSO NA BUSCA DA SUA PRÓXIMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL 

As oportunidades de negócios e empregabilidade estão se desenvolvendo em 

reação às mudanças econômicas globais e você também deve se desenvolver 

da mesma forma. Caso você atualmente trabalhe nos ramos da ciência, 

tecnologia, engenharia ou matemática (ou caso esteja se qualificando em uma destas 

áreas), você já está em grande vantagem. No entanto, para fazer o melhor de si nestas 

habilidades de alta exigência, você precisa saber como planejar, aprimorar e gerenciar 

sua carreira para fazer parte desta evolução global no mercado de trabalho. 

Na realidade, é pouco provável que o emprego que você realmente quer esteja 

“bem ali disponível”. Ao invés disso, os candidatos altamente motivados e com alto 

desempenho irão precisar vender seu conjunto de habilidades para os empregadores 

e assim criar seu próprio “emprego” dos sonhos. 

Segue aqui o que você precisa saber para se engajar com os melhores empregadores 

e impulsionar sua carreira dentro de um mercado de trabalho em constantes 

mudanças.

UM EMPREGADOR EM POTENCIAL: 
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Possui uma equipe diversificada e inclusiva que reflete uma 

comunidade ampla de contatos bem como sua base de clientes.

Envolve-se de forma flexível para ter as tarefas feitas de forma 

eficiente e é suportado por tecnologia e por processos.

Utiliza processos internos inovadores e formas de trabalho que 

entreguem inovação ao mercado.

Está comprometido em todos os aspectos de sustentabilidade do 

negócio, em questão de ambiente, financeiro ou social.

Busca solucionar ao invés de estar orientado ao processo puramente.
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O ensino superior pode aumentar sua empregabilidade porém, nem todos os cursos 
foram criados de forma igual. Alguns darão a você oportunidade maior de encontrar o 
emprego que você realmente quer.

ATENDA A DEMANDA POR HABILIDADES-CHAVE 

Oensino superior pode aprimorar a empregabilidade, especialmente em 

graduações tais como áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. 

Isto é comumente referenciado como graduações CTEM e hoje em dia há 

uma grande demanda para habilidades específicas nestas áreas. Compreender quais 

são portanto as habilidades que as empresas estão buscando é algo importante 

para que você melhore sua empregabilidade de forma geral, mas em especial, isso é 

importante no que tange ao futuro de sua carreira em seu novo empregador..

QUAL É A DINÂMICA DE OFERTA E PROCURA NO SEU 

ÂMBITO DE MERCADO?

De acordo com um relatório emitido pela consultoria McKinsey1 de 2011 (Uma 

economia que funciona: criação de emprego e o futuro da América), dois terços das 

empresas (64%) relataram ter postos de trabalhos que, com frequência não encontram 

candidatos qualificados para tal. Quanto menor a oferta por determinadas habilidades, 

melhor colocado você estará para trabalhar na empresa que está no topo de sua lista, 

caso você tenha uma. Isso pode ainda abrir portas apesar de sua pouca experiência. Se 

você não está seguro a respeito de quais são tais habilidades, fale com um consultor 

de sobre as estatísticas de emprego ou, fale com um consultor de recrutamento do seu 

campo de atuação sobre o que as empresas estão mais procurando. 

Receber um salário melhor: a média anual de salários para os cargos da área 

“CTEM” é de US$77.880,00 comparado com a média dos americanos que é de 

US$43.460,00.2 (Fonte: EUA)

Ter um risco menor de desemprego: a experiência de trabalho dos CTEM traz 

baixo desemprego e ganhos financeiros com reconhecimentos.3

Trabalhar para uma empresa inovadora: Todos os graduados nestas áreas 

recebem bonificações de reconhecimento em relação aos graduados em outras 

faculdades ou universidades, não importando se eles terminam a carreira 

trabalhando na área ou não.4
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1 Uma economia que funciona: criação de emprego e o futuro da América, Instituto Global McKinsey, Junho 2011
2 Cargos em áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM, sigla em Inglês): um artigo visual. Revisão de trabalho mensal BLS. Maio 2011
3 CTEM: Bons empregos agora e no futuro. Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Julho de 2011
4 CTEM: Bons empregos agora e no futuro. Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Julho de 2011

SE VOCÊ JÁ ESTÁ ESTUDANDO EM UMA ÁREA “CTEM”, OU ESTÁ PLANEJANDO 
FAZÊ-LO, VOCÊ ESTÁ NO CAMINHO PARA:
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Há tendências globais claras que estão aumentando a demanda por habilidades e 
experiência específicas. Isso irá determinar os empregos do futuro. 

PREPARE-SE PARA AS TENDÊNCIAS E INDÚSTRIAS EMERGENTES

C aso você não tenha habilidades classificadas dentro das ‘altas demandas’. 

Procure trabalhar para uma empresa com uma abordagem inovadora para 

treiná-lo e assim você ganhará experiência como parte de uma estratégia de  

 carreira a longo prazo. 

Algumas das tendências que determinam quais habilidades as empresas estão 

buscando incluem: 

•	 Envelhecimento e crescimento global da população: demanda por novos produtos 

e avanços médicos e científicos irão crescer rapidamente em reação às tendências de 

envelhecimento da população.

•	 Conservação e energia verde: pressões ambientais, legislação internacional 

e os altos custos de combustíveis fósseis estão criando um novo mercado de 

oportunidades. 
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•	 Medidas para aumento de segurança: haverá demanda continua e crescente para 

sistemas de segurança no setor público e privado, particularmente conforme as 

informações e transações acontecem cada vez mais por vias eletrônicas. 

•	 Adoção à nanotecnologia: A Fundação de Ciências Nacional dos Estados Unidos 

estima que as indústrias globais de nanotecnologia irão precisar de 2 milhões de 

trabalhadores por volta de 2015.

•	 Produção globalizada: nas frentes da manufatura, estamos nos distanciando dos 

produtos originados em um só país e ao invés disso, as frentes estão se tornando 

colaboradores multinacionais. Até mesmo os terceirizados estão terceirizando e, 

a economia global está abraçando a necessidade e a habilidade para deslocar as 

mudanças de forma rápida em termos também geográficos com o intuito de ter 

acesso às habilidades necessárias. 



VOCÊ SABIA?
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5 Bureau of Labor Statistics

65% dos cursos que estão na lista de mais bem pagos são aqueles  
relacionados à engenharia. 

A demanda por cargos relacionados à tecnologia tem uma expectativa de 
aumento de empregos para 21,8% entre 2010 e 2020.5 

Os cursos em universidades com as menores taxas de desemprego estão 
relacionados a técnicos em medicina, tecnologia médica (1.4%) e em 

enfermagem (2.2%).

Os empregos nas áreas de saúde, recursos humanos, auditoria, contabilidade 
e finanças estão entre as áreas-chave de crescimento.

No último ano, a Kelly Services impulsionou a carreira de 28700 profissionais 
nas áreas de: Ciências, Engenharia e Tecnologia.



PROCURE POR SINAIS DE QUE VOCÊ FEZ UMA BOA ESCOLHA

Muitas empresas estão mudando para melhor se adequar ao estilo de trabalhar 

de todas as gerações e preferências culturais. 

Procure por sinais quando você pesquisa pelas empresas ou visita seus escritórios 

para garantir que eles estão de acordo com as questões de inclusão e de 

diversidade, assim como com as questões relacionadas ao trabalho que sejam 

importantes para você. 

Funcionários e empregadores querem e precisam ter 
compreensão mútua.

C rie uma lista das empresas que você gostaria de trabalhar.

Enquanto que, benefícios, às práticas de trabalho flexíveis podem estar entre as primeiras 

posições na lista para muitos empregados, outros estão procurando por uma atitude diferente.

Algumas empresas de pesquisa compilam em muitos países listas de empresas top para mulheres 

trabalharem, com foco em questões de igualdade salarial, políticas de benefícios e equilíbrio de 

gênero em relação a liderança. A sensibilização entre gerações e outras questões sobre diversidade 

são medidas comuns que acontecem e onde as empresas líderes globais são de fato comparadas.

Além da questão da pesquisa, há três formas importantes para obter um insight a respeito da cultura 

de uma empresa e se ela traz as políticas que vão de encontro aos seus objetivos:

1 Pergunte às pessoas em sua rede de contatos que tenham trabalhado na empresa (ou se eles 

conhecem alguém que já tenha trabalhado lá);

2 Veja os comentários sobre a empresa em websites tais como glassdoor.com (ou equivalentes 

locais);

3 Pergunte para um consultor de recrutamento para verificar as políticas da empresa por você e.

Uma vez que você tenha identificado quais empresas atingem suas necessidades e são uma boa 

escolha para o seu estilo de trabalho, pró-ativamente envolva-se com a empresa em mídias sociais 

que tragam uma compreensão mais profunda a respeito da estratégia, das prioridades e do estilo 

de liderança. Muitos líderes e empresas têm contas no LinkedIn, Facebook e Twitter onde você pode 

segui-los e até mesmo entrar em alguma argumentação na mídia social. 

Você pode até mesmo descobrir conexões que tenham em comum onde possam lhe conectar ao RH 

e os profissionais de recrutamento dentro da empresa de forma mais fácil. 

Outro benefício de se inscrever nos feeds da empresa e ler suas postagens em blogs é que você 

irá saber mais sobre os projetos e prioridades que eles estejam trabalhando e isso provê grande 

vantagem em entrevistas. As mídias sociais irão lhe dizer muito sobre como a empresa opera, o que 

as outras pessoas estão dizendo a respeito deles e quais são seus objetivos prioritários e metas. Ser 

“fluente” nesses quesitos não somente torna você um candidate atrativo, mas também realmente o 

ajuda a decidir se este é o lugar certo para você trabalhar. 
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BUSQUE O DIÁLOGO PARA ENCONTRA A MELHOR SOLUÇAO



A ENTREVISTA TEM DUAS VIAS

Faça perguntas ao seu entrevistador que irão ajuda-lo a encaixar-se na cultura e 

no direcionamento da empresa. A empresa irá se adequar a você nos aspectos 

da sua personalidade? A empresa irá provê-lo suporte da forma como você 

melhor trabalha? Isso refletirá nos seus valores e nas suas prioridades?

A entrevista não termina quando você sai pela porta da empresa. Procure demonstrar que você pensa 
e age de forma que se alinhe com aquilo que a empresa busca.

COMUNIQUE-SE TENDO SUA ENTREVISTA EM MENTE 

Q uem você é – não somente o que você faz- é um grande ponto para vender 

o emprego que você deseja. Sua atitude, sua habilidade para aprender, a 

flexibilidade e a genuína paixão pelo trabalho e pela empresa são as coisas que 

influenciam na decisão de contratação por parte dos empregadores. Afinal de contas, o 

candidato “certo” pode aprender as habilidades que possam estar faltando na empresa. 

Portanto, reflita a respeito de sua atividade online como um currículo que você está 

escrevendo. É dessa forma que as empresas irão pesquisar você. Da próxima vez 

em que você se sentar para escrever um post, atualizar seu status ou twitar seus 

pensamentos, pense nisso como um grande currículo expandido. De forma geral, 

dependendo da função que irá exercer, a empresa e o mercado que você esteja, os 

empregadores irão querer conhecê-lo e isso significa também sua identidade online, 

seu currículo e a pessoa, no caso você, quem está sentada em frente a eles durante as 

entrevistas. 

Nossa atitude ao compartilhar informações e interagir com estranhos está se 

aprimorando – e as atitudes do empregador são parte disto. Nossa própria pesquisa 

em relação às opiniões e comportamentos de cerca de 97.000 pessoas no mundo, 

prova isso. Isso demonstra que, quase um terço das pessoas acreditam atualmente 

que é essencial ser ativo em uma mídia social se desejam progredir em suas carreiras. 

O que não surpreende é que, a geração Y são os que mais estão propícios a ter um 

desenvolvimento de carreira online. Nós também descobrimos que no continente 

Asiático, há um foco em particular concentrar as buscas por emprego online mais que 

metade dos que atenderam a pesquisa nesta região interpretam isto como essencial 

para seu avanço na carreira. 

De forma crítica, no entanto, a atividade online dos candidatos não é propriamente 

um estande de vendas, por si só. A questão não é estar online o tempo todo e viver 

em uma bolha da paranoia tentando fazer de tudo consistentemente para obter um 

emprego. Ao invés disso, a questão é ser você mesmo (ou provavelmente o melhor que 

você pode ser de você mesmo), em mais domínios públicos. 

A área de recrutamento está mudando com rapidez. Está se desenvolvendo para colher 

vastas quantidades de informações da maior quantidade de recursos possível, em 

especial, as fontes eletrônicas. 

Portanto, reflita a respeito disto e como pode construir, adicionar, influenciar e até 

mesmo modificar uma entrevista de emprego. 
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Se você não precisa ou não quer um emprego de período integral, reflita a respeito dos benefícios a longo 
prazo de uma carreira de trabalho com projetos por prazo determinado. 

EXPANDIR SUA EXPERIÊNCIA COM MAIS RAPIDEZ

As barreiras para as práticas flexíveis e virtuais de trabalho estão diminuindo 

todos os dias e, isso significa que tanto os funcionários quanto as empresas 

podem lançar suas redes em habilidades muito mais amplas. Isso também 

significa que uma ampla gama de empregos (e tipos de trabalhos) estão sendo 

ofertados em bases de projetos e vagas flexíveis que provê a você a habilidade para 

acumular experiência com diferentes empregadores em um período menor de tempo. 

FUNÇÕES OU PROJETOS TEMPORÁRIOS PODEM OFERECER:

•	 Trabalho	mais	desafiador

•	 Maior	exposição	a	projetos	inovadores	e	focados	em	mudanças

•	 A	oportunidade	de	passar	pela	experiência	de	atuar	em	diferentes	frentes	de	

trabalhos e culturas corporativas

•	 Habilidade	para	reunir	mais	habilidades	variadas	e	de	forma	mais	rápida

Se você está procurando expandir determinadas habilidades ou tipos de experiência, 

procure por projetos de menor duração que ofereçam o que você está procurando. 

Além disso, se você tem uma empresa em sua lista como sua preferida, busque por 

oportunidades temporária que lhe permitam dar um pontapé inicial. Você pode, 

portanto, trabalhar à sua maneira em sua função favorita e com a sua companhia 

favorita; uma vez que você saiba exatamente o que é esperado para este cargo desejad.

. 
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Você sabia que a Kelly Services é especialista em Recrutamento e Seleção 
de profissionais nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação? Visite 
nosso website e saiba mais: www.kellyservices.com.br\
 

REFERÊNCIAS
Lynn O´Shaugnessy para CBS:
•	 http://www.cbsnews.com/8301-505145_162-57325132/25-college-majors-with-the-highest-unemployment-rates/
•	 http://www.cbsnews.com/8301-505145_162-57324669/25-college-majors-with-lowest-unemployment-rates/?tag=contentMain;contentBody
•	 http://www.cbsnews.com/8301-505145_162-37246116/20-best-paying-college-degrees-in-2011/?tag=contentMain;contentBody
•	 http://www.payscale.com/best-colleges/degrees.asp
•	 Kelly	STEM	Research
•	 HR	Futurist	
•	 2011	Kelly	Global	Workforce	Index
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EXIT

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.  Y1157

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

Visite nosso website www.kellyservices.com.br.
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área de atração de candidatos e de estratégias de recrutamento. Ela tem título 

de mestre em marketing pela Universidade de Detroit-Mercy e bacharel em 

publicidade pela Michigan State University. 


