
Desafio corporativo: revitalizar a marca de empregador 
para atrair os maiores talentos
Quando Peter Moore começou a trabalhar na Sony Electronics (SEL) 
em abril de 2011 liderando o setor de atração de talentos, a empresa 
enfrentava uma reputação negativa em sua sede em San Diego depois 
de realocar muitas vagas da área de produção ao exterior. Essa mudança 
prejudicou a marca da SEL na comunidade local, visto que menos pessoas 
se candidataram às vagas abertas e os funcionários estavam sendo 
solicitados a trabalhar mais arduamente com menos recursos. 

A abordagem de recrutamento da empresa, via classificados de emprego, 
tornou-se cada vez menos eficaz devido a essa percepção e seus 
recrutadores estavam tendo dificuldades em atrair candidatos para o 
crescente número de vagas.

“Nós não tínhamos uma abordagem de prospecção eficaz”, diz Peter. 
Então, visando renovar a imagem da marca de empregador da SEL e obter 
melhores resultados com o recrutamento, Peter recorreu ao LinkedIn.

Estabelecendo a marca através da mensagem
Peter iniciou o processo de transformação da imagem de sua divisão com 
uma mensagem positiva e aspiracional. Ele adquiriu licenças do LinkedIn 
Recruiter de forma que cada recrutador – além dos dois pesquisadores 
que ele contratou para fazer a prospecção e construir uma fonte de 
talentos – pudesse utilizar mensagens de InMail® para interagir com um 
grupo segmentado de candidatos passivos. Ele treinou a equipe para 
utilizar os recursos de pesquisa avançada e filtros do Recruiter e modificou 
a abordagem inicial aos candidatos, incentivando sua equipe a focar não 
somente na descrição da vaga, mas no que a Sony tem de melhor.
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“Com a ajuda do LinkedIn, nos tornamos um parceiro 
  estratégico em vez de apenas subordinados.” 

Peter Moore
Gerente Sênior, Grupo de Atração de Talentos da América 
do Norte, Sony Electronics
Região metropolitana de San Diego   |   Produtos eletrônicos

Destaques
• Encontrou 25% das contratações 

no LinkedIn em apenas cinco 
meses;

• Preencheu duas vagas mais 
rapidamente do que a agência 
designada para cumprir a mesma 
tarefa;

• Transformou a marca de 
empregador da empresa com 
uma Career Page do LinkedIn e 
mensagens de InMail;

• Utilizou a LinkedIn Jobs Network 
e os anúncios Trabalhe Conosco 
para aproveitar as redes dos 
funcionários e escalonar seus 
esforços de recrutamento.

Perfil da empresa
Baseada em San Diego, Califórnia, 
a Sony Electronics é uma divisão 
da Sony Corporation, umas 
das marcas mais conhecidas e 
admiradas do mundo. A Sony 
Electronics cria e fabrica muitos 
dos produtos de consumo da 
empresa, como televisores, 
notebooks e câmeras.

Soluções de Talentos
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“O LinkedIn agregou valor ao nosso trabalho, ao de nossos recrutadores e à nossa empresa, nos   
  ajudando a fazer mais com menos.”

Peter Moore, Gerente Sênior, Grupo de Atração de Talentos da América do Norte, Sony Electronics

“O LinkedIn tornou-se uma ferramenta valiosa não apenas 
para mim, mas para meus recrutadores também”, diz 
Peter. “Eu acho que eles não conheciam todos os seus 
recursos.” 

Durante o processo de estabelecimento da marca de 
empregador, Peter enfatizou que a SEL era uma empresa 
local que continuava a contratar e a crescer. Ele aderiu a 
organizações locais e ajudou os recrutadores a divulgarem 
essa mensagem aos candidatos. Ele atualizou a mensagem 
para incluir um tom novo que atrairia funcionários jovens e 
ajudaria a SEL a competir com as empresas de tecnologia 
do Vale do Silício.

Tornando os recrutadores visíveis e acessíveis 
Conforme trabalhava para desenvolver a Career Page da 
SEL no LinkedIn, Peter sabia que os candidatos gostariam 
de falar diretamente com uma pessoa e não um sistema 
de rastreamento de candidatos.

“Destacar nossos recrutadores na página era nosso 
principal objetivo”, diz Peter.

No início, alguns recrutadores estavam um pouco 
hesitantes sobre publicar informações pessoais e se 
fazerem tão acessíveis aos candidatos. Os consultores de 
mídia do LinkedIn foram à sede da empresa para ajudar 
a equipe a compreender os recursos de segurança do 
LinkedIn e as melhores práticas para interagir com os 
candidatos sem se exporem demais.

Agora, a Career Page inclui uma mensagem de boas-
vindas personalizada por cada recrutador, incluindo o 
foco relativo à sua função, bem como vídeos sobre os 
produtos da Sony e informações a respeito de benefícios. 
Peter planeja acrescentar depoimentos em vídeo dos 
funcionários, descrevendo como vieram trabalhar na Sony 
e as oportunidades de crescimento na empresa.

De “subordinados” a parceiros estratégicos 
de negócios 
O LinkedIn mudou a forma como a equipe interage com 
gestores. Antes, recrutadores compareciam às reuniões e 
perguntavam aos gestores o que eles precisavam. Agora, 
graças ao LinkedIn, os recrutadores podem preparar 
uma relação de candidatos com facilidade e comparecer 
à reunião com informações sobre o mercado, onde 
encontrar candidatos e com quais desafios ele podem se 
deparar.

“De um modo geral, o LinkedIn nos fez parecer mais 
inteligentes na empresa”, diz Peter. “Com a ajuda do 
LinkedIn, nos tornamos parceiros estratégicos em vez de 
apenas subordinados.”

Prospecção 24 horas por dia 
Ao publicar vagas na LinkedIn Jobs Network e veicular os 
anúncios Trabalhe Conosco do LinkedIn, a Sony aproveitou 
as redes de seus funcionários.

Anúncios de vagas que correspondem à experiência 
profissional de um visitante são destacadas nas páginas de 
perfil de funcionários da SEL, apresentando oportunidades 
relevantes a um candidato dentro do contexto de seu 
relacionamento com o funcionário da Sony. Os candidatos 
também se conectam aos funcionários nos “bastidores” do 
site, quando mensagens sobre as oportunidades na empresa 
são encaminhadas em suas redes.

“Sempre que alguém clica para visualizar o perfil de um de 
nossos funcionários e descobre uma oportunidade relevante, 
isso os traz até a empresa mais rapidamente do que se 
tivéssemos que encontrá-los por conta própria”, ele diz. “A 
meu ver, isso faz com que nossa força de trabalho dobre.” 

Em apenas cinco meses da expansão do uso das Soluções 
de Talento do LinkedIn, a SEL já encontrou 25% de suas 
contratações no LinkedIn, incluindo os dois pesquisadores 
da equipe de Peter. Embora tenha contratado uma 
agência de empregos para preencher essas duas vagas, ele 
mesmo iniciou uma pesquisa no LinkedIn Recruiter numa 
segunda-feira e estabeleceu um relacionamento com os 
candidatos na quarta-feira. Quando a agência ligou para 
esses dois candidatos na sexta-feira, eles já estavam sendo 
considerados internamente.

“O LinkedIn agregou valor ao meu trabalho, ao de nossos 
recrutadores e à nossa empresa, nos ajudando a fazer 
mais com menos.” diz Peter. “O LinkedIn faz boa parte do 
trabalho pesado para nós; assim, podemos concentrar nossos 
esforços em outros projetos e na colaboração com nossos 
gestores, porque sabemos que o LinkedIn está tomando 
conta do resto.”

• Ao entrar em contato com candidatos, não espere 
um retorno imediato. O objetivo deve ser despertar 
o interesse, mesmo que esse relacionamento só seja 
útil no futuro. 

Dica de Peter


