
Candidatos passivos não estão procurando sua próxima posição ativamente — eles já estão ocupados demais 
em seus desafios atuais. Assim, iniciar um diálogo com esses profissionais de destaque requer um tipo de 
abordagem diferente.

Baseados em entrevistas com clientes das Soluções de Talentos do LinkedIn que tiveram os maiores índices
de respostas via InMail, desenvolvemos o quadro abaixo para se obter sucesso recrutando talentos passivos.

Soluções de Talentos

 

Seja um real parceiro
de negócios com os
gestores das áreas
contratantes

Fonte para 
o sucesso

1. Fale a mesma língua. Encontre pessoalmente com o gestor requisitante para 
entender os requerimentos e habilidades básicas da posição. Compartilhe amostra 
de perfis do LinkedIn para delinear a linha de ação; equalize quais habilidades são 
essenciais com as que seriam ideais. Desenvolva uma proposta de valor vencedora 
para cada nova posição.

2. Seja o parceiro estratégico que eles querem. Mantenha contato com os 
gestores das áreas internas, mesmo quando não houver vagas em aberto.
Descubra de forma proativa as necessidades dos negócios e entenda a organização. 
Compartilhe aprendizados ao mapear o sucesso de contratações anteriores.

3. Desenvolva e alavanque sua própria equipe de recrutamento. Conecte-se
com todos os seus colegas no LinkedIn para solicitar referências em suas redes de 
contatos. Inclua a identificação dos melhores candidatos como uma meta para todos 
os membros da sua equipe.

4. Encontre as estrelas sob o radar. Olhe para além dos resultados iniciais de busca. 
Não ignore perfis com poucas informações e peça a outros membros do LinkedIn para 
que identifiquem colegas incríveis mas que não estejam no radar ou que tenham 
presença limitada online.

 

Ganhando pontos com os

candidatos passivos
 

Alcance talentos do mais alto nível 
e tenha sucesso com essas 10 dicas.

79% DOS PROFISSIONAIS 
EMPREGADOS NO 
MUNDO TODO SÃO 
CONSIDERADOS
CANDIDATOS PASSIVOS.

OS OUTROS 21%
ESTÃO PROCURANDO
ATIVAMENTE POR
OUTRO EMPREGO. 



Build 
meaningful 
connections

Listen and adapt.  Invite candidates to talk about themselves, 
uncover their needs/motivations, and keep detailed notes on their 
profiles or within LinkedIn Recruiter at every touchpoint. Reflect their 
input as you explain why your opportunity is right for them.

Develop your personal brand, online and o ffline. 
Balance social network activity with live conversation - on the phone 
or in person - to make a lasting imp ression. And regardless of the
channel, be transpa rent, honest, and positive.

Make a 
great first 
impression

Immerse yourself in the candidate's world.  Get smarter 
on the industr y, using sou rces like LinkedIn Today to keep up with 
hot relevant topics. Resea rch your p rospect's cur rent role and 
leverage mutual connections when possible.

Build relationships, avoid being transactional. Send fewe r, 
more ta rgeted InMails. Compliment p rofiles since rely, and 'dangle 
a car rot' to lu re them in rather than blasting out lengthy job 
descriptions. Ask to connect and continue the dialogue.  

Keep the door open.  Be respectful of candidates who a re either 
too junio r, not ready to move, not ultimately hi red, or not quite right 
for the cur rent role. Today's up-and-coming analyst is tomor row's 
top-performing hi re, hiring manager or referral sou rce.

replies. 
Rather than hounding p rospects relentlessl y, stay top-of-mind by 
using indi rect channels like LinkedIn status updates to stay visible and 
showcase your knowledge. Always reply to candidates, and never 
waste their time.

6.

7.

8.

9.

For a closer look at what passive candidates really want, check out our 

Soluções de Talentos

Think 
long-te rm 
with your 
relationships

5. Faça uma imersão no mundo do candidato. Fique atento a sua indústria 
usando fontes como o LinkedIn Today para se manter informado sobre tópicos 
relevantes. Pesquise a posição atual de seu candidato e procure conexões em comum 
quando possível.

6. Construa relações, evite ser transacional. Envie poucos InMails, mas certeiros. 
Elogie perfis com sinceridade e 'jogue a isca' para atraí-los ao invés de despejar sobre 
eles longas descrições de vagas. Peça para que aceite sua conexão e continue o diálogo.

7. Ouça e adapte. Incentive os candidatos a falarem sobre si mesmos, descubra suas 
necessidades/motivações e mantenha anotações detalhadas sobre seus perfis ou use 
o LinkedIn Recruiter a cada contato realizado. Após obter respostas, devolva uma 
explicação do porquê sua oportunidade é ideal para eles.

8. Desenvolva sua marca pessoal online e offline. Equalize sua atividade nas 
redes sociais com conversas ao vivo – seja por telefone ou pessoalmente – para criar 
impacto. Em quaisquer canais de comunicação, seja transparente, honesto e positivo.

9. Mantenha a porta aberta. Seja respeitoso com os candidatos mais juniores, 
que não estejam preparados para mudar ou que não sejam adequados para a posição 
em questão. O candidato mais júnior de hoje pode ser a melhor contratação,
o gestor que demandará por contratações ou uma fonte de referência amanhã.

10. Cuidado com os modos. Seja paciente para aguardar respostas. Melhor do 
que insisitir com os melhores candidatos, mantenha-se top-of-mind em suas mentes 
usando canais indiretos como as atualizações de status do LinkedIn para se manter 
visível e apresentar seus conhecimentos. Sempre responda aos candidatos e nunca 
os faça desperdiçar tempo.

Pense em 
relacionamentos
duradouros

Construa conexões
que façam sentido

Crie uma ótima
primeira impressão
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