7 DICAS PARA ESCREVER
ANÚNCIOS DE VAGAS ATRATIVOS
Táticas eficazes, apoiadas por dados, pesquisas
e informações originais do LinkedIn.

COMO APRIMORAR SEUS
ANÚNCIOS DE VAGAS
Enquanto você escreve uma descrição de vaga, é fácil imaginar seu
candidato ideal lendo em detalhes cada parte do texto e se candidatando
sem hesitar. Na prática, sabemos que não é assim que funciona. Os
candidatos fazem uma leitura dinâmica, consideram várias vagas e podem
ignorar detalhes importantes perdidos no meio da sua descrição.
Sabemos que o LinkedIn pode ajudar você a exibir seu anúncio de vaga
para candidatos relevantes, mas quanto melhor for a sua descrição
de vaga, maiores serão suas chances de levar o candidato certo a se
candidatar.
Obviamente, criar uma boa descrição de vaga pode parecer subjetivo.
Todos têm recomendações, mas é difícil saber o que realmente
funciona.
É por isso que nossas sete dicas para anúncios de vagas
eficazes estão fundamentadas em dados.
Analisamos o modo como milhões de usuários reais interagem com
anúncios de vagas no LinkedIn e conduzimos um estudo para ver
o que os candidatos buscam nas descrições de vagas.
Em seguida, resumimos os resultados em sete dicas simples que
ajudarão você a tornar seus anúncios de vagas ainda mais eficazes.
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1

S E J A C O N CI S O
Anúncios de vagas com 150 palavras ou menos
aumentam em 17,8% o número de candidaturas
se comparados àqueles com 450 a 600 palavras.
Menos é mais. Anúncios mais curtos tiveram uma média de
candidaturas maior do que os mais longos, de acordo com
dados comportamentais do LinkedIn.
Isso encurta o caminho dos candidatos às informações de que
necessitam. E, já que mais de 50% das visualizações de anúncios de
vagas no LinkedIn ocorrem por dispositivos móveis, descrições
mais curtas são mais adequadas para os candidatos atuais.

Conclusão
Escreva anúncios de vagas mais curtos para conquistar
mais candidatos.
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Os candidatos que receberam uma descrição de vaga
informal se mostraram menos inclinados a gostar do tom
do empregador e a se candidatar.

T E N H A C U IDA DO PA R A N ÃO
SER MUITO INFORMAL
Quando em contato com uma descrição da vaga muito informal,
os candidatos mostraram-se 4 vezes mais inclinados a não gostar
do empregador e de 2 a 4 vezes menos inclinados a se candidatar.

Positiva

Negativa

Impressão sobre o tom

Criamos três versões de descrição para a mesma vaga simulada, uma
genérica e direta, outra formal e repleta de jargões do setor e uma terceira
muito casual e com linguagem informal (e algumas piadas).
Gosto de um tom mais humano, mas não quero que o profissionalismo seja
deixado de lado.… Gosto de saber que há de fato alguém escrevendo a

75% 12%

mensagem, mas também quero saber que são profissionais competentes.”

Neutro

– Participante do estudo

65%

9%

39% 42%

Formal

Casual

Impressão sobre o empregador

A versão mais informal da descrição da vaga, que incluía termos
como “um gerente massa” e hashtags sem graça, atraiu um número
significativamente menor de candidatos, de acordo com nossa pesquisa.
É bom incluir um tom humano e refletir a cultura da sua empresa.
Apenas não exagere se quiser atrair mais candidatos.

76%

7%

Neutro

Conclusão
Não utilize um tom muito informal se deseja que sua mensagem
seja atrativa para todos.

68%

6%

60% 27%

Formal

Casual

Probabilidade de se candidatar

77%

7%

Neutro
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77% 13%

60% 29%

Formal

Casual
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MOSTRE AOS CANDIDATOS O QUE
PODE SER INTERESSANTE PARA ELES

Que informações da descrição da vaga foram apontadas
como importantes?

Remuneração, qualificações e detalhes do dia a dia foram
apontadas como mais importantes.

Remuneração

Neste estágio, os candidatos podem passar apenas alguns
segundos vendo a descrição da sua vaga. Portanto, inclua
as informações que eles procuram.

61%

Qualificações

49%

Detalhes da vaga

49%

Metas de desempenho

Em nosso estudo, os candidatos indicaram que desejam
saber quanto ganharão, que tipo de trabalho farão e se têm
reais possibilidades de conquistar a vaga.

33%
28%

Cultura da empresa

27%

Missão da empresa
25%

Crescimento profissional

Em resumo, os candidatos precisam saber se vale a pena
investir mais do seu tempo. Quando você conquistar
a atenção dos candidatos com as informações corretas, eles
estarão muito mais dispostos a saber mais sobre o cargo.

Detalhes da empresa

Conclusão
Concentre-se nos detalhes, nos requisitos e na remuneração.
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23%

4

As informações sobre a empresa foram as que menos se destacaram no
mapa, o que significa que os candidatos não as consideraram muito úteis.

NÃO FALE DEMAIS S O B R E
A SUA EMPRESA
Para os candidatos, a empresa, sua cultura e missão são menos
importantes. Tais aspectos raramente foram destacados como úteis.
É claro que os candidatos se importam com a empresa onde trabalharão
e sua cultura, mas não é isso o que buscam na descrição da sua vaga.
Muitos participantes do nosso estudo mencionaram que, muitas vezes,
analisam informações sobre a empresa no site, na Company Page do
LinkedIn ou em entrevistas. Nunca no anúncio da vaga.

Faça com que candidatos encontrem facilmente as informações sobre
sua empresa no seu site ou Company Page. Considerando a limitação de
espaço do anúncio, concentre-se na vaga em si.

Conclusão
Não deixe que sua empresa seja o foco do anúncio de vaga.

LEGENDA DO MAPA
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Menos útil

Mais útil

Os candidatos consideraram as métricas específicas de
desempenho como particularmente úteis.

APRESENTE COM CL AREZA
S E U S C R I T É R I O S DE S U C E S S O
Os candidatos consideraram extremamente útil conhecer as
métricas específicas que devem alcançar após um ano na função.
As empresas não contratam alguém apenas por sua formação acadêmica
ou experiência. As pessoas são contratadas para executar um determinado
trabalho. Você busca certos resultados, e os candidatos querem saber
exatamente quais são eles.
O fato de encontrar os critérios de sucesso para o primeiro ano no anúncio
foi fantástico… Acho que nunca tinha visto isso. Essa informação é muito
útil para mim. Com ela, possa saber no que devo me concentrar. Definir
tais critérios antecipadamente mostra o nível de seriedade da empresa.”
– Participante do estudo

Apresente metas claras e mensuráveis a serem cumpridas pelo novo
contratado. Os candidatos destacaram e valorizaram muito a presença
de metas de desempenho nos anúncios de vagas utilizados neste estudo.
Incluir essas metas é um modo fácil de aprimorar e diferenciar
significativamente suas descrições de vagas. Fale com os
envolvidos no processo para que sugiram metas realistas,
concretas e mensuráveis para seu anúncio de vaga.

Conclusão
Defina metas de desempenho mensuráveis.
LEGENDAS DO MAPA
7

Menos útil

Mais útil
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A N U N CI E S UA VAG A
N O I N ÍCI O DA S E M A N A

Visualizações de vagas e candidaturas distribuídas por dia da semana

Os candidatos visualizam as vagas e se candidatam
com mais frequência às segundas-feiras

Visualizações

Candidaturas

5%

10%

15%

21%

Segunda

Ao fazer seu anúncio no começo da semana, você pode conseguir
mais candidatos já nos primeiros dias. A maioria das candidaturas
ocorre às segundas, terças ou quartas-feiras, e apenas 15% durante
o final de semana.

20%
19%

Terça

Portanto, se você pretende fazer seu anúncio de vaga às 17 horas
de uma sexta-feira, não espere muitas de candidaturas. Você poderá
obter um número bem maior de candidatos no começo da semana.

19%
19%

Quarta

18%
15%

Quinta

Conclusão
A maior parte das candidaturas deve ocorrer na primeira metade
da semana.

15%
13%

Sexta

Sábado

Domingo
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20%

13%
7%
7%
7%
8%

25%

7

U T I L IZ E PA L AV R A S N E U T R A S
E M R E L AÇ ÃO AO G Ê N E RO PA R A
C O N S EG U I R M A I O R DI V E R S IDA DE
Os homens candidataram-se com uma frequência
13% maior do que as mulheres.
Isso significa que pode haver mais candidatas do que sugere sua
base de dados.
Um estudo recente descobriu que descrições de vagas com palavras
masculinas reduziam o interesse das mulheres em candidatar-se,
embora não as fizesse sentir-se menos qualificadas. Você pode
incentivar mais mulheres a se candidatarem evitando termos como
“forte”, “assertivo” e “ninja”. Consulte as Melhores Ferramentas de
Recrutamento para 2018, com uma lista útil de palavras tendenciosas
a evitar e sugestões de termos neutros em relação ao gênero.

Conclusão
Os homens tendem a candidatar-se com mais rapidez do
que as mulheres.
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R E S U M O DA S DI C A S
1
2

Seja conciso
Escreva anúncios de vagas mais curtos para atrair mais candidatos.
Não seja muito informal
Não utilize um tom muito informal se deseja que sua mensagem seja atrativa
para todos.

3

Deixe claro o que os candidatos podem esperar
Concentre-se nos detalhes, nos requisitos e na remuneração da vaga.

4

Não passe tempo demais falando sobre a sua empresa
Não deixe que sua empresa seja o foco do anúncio de vaga.

5

Diga com exatidão seus critérios de sucesso
Defina metas de desempenho mensuráveis.

6

Publique seus anúncios no início da semana
A maior parte das candidaturas deve ocorrer na primeira metade da semana.

7

Utilize palavras neutras em relação ao gênero para maior diversidade
Lembre-se de que os homens tendem a candidatar-se com mais rapidez do
que as mulheres.
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E Q UA N DO C H EG A R A H O R A DE
A N U N CI A R S UA VAG A , L E M BR ES E DO L IN K E DIN J O B S
Você quer alcançar os candidatos certos, e o LinkedIn pode ajudar. Somos
a maior rede profissional do mundo, com mais de 560 milhões de usuários
que, em sua maioria, não estão em nenhum outro lugar.

Faça parte da rede do LinkedIn

O LinkedIn Jobs ajuda a descobrir os candidatos mais relevantes,
segmentando pessoas automaticamente com base em suas competências,
setor, experiência e interesses, seja em e-mails ou em toda a rede do
LinkedIn. Se estiver planejando contratar para vários cargos, o LinkedIn Job
Slots é um modo eficaz de alternar anúncios de vagas ao longo do ano.

Está contratando para um ou dois cargos?
Anuncie uma vaga hoje mesmo com os anúncios de vaga do LinkedIn
Está sempre em busca dos melhores profissionais?
Solicite uma demonstração gratuita do LinkedIn Job Slots
As Soluções de Talentos do LinkedIn oferecem uma variedade de soluções
de recrutamento para ajudar empresas de todos os tamanhos a localizar,
atrair e engajar os melhores talentos.
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A P Ê N DI C E :
M A PA S DE DE S C R I Ç Õ E S DE VAG A S
Mostramos a 450 usuários um exemplo de descrição de vaga e pedimos que destacassem as partes que consideravam
úteis, atrativas ou que aumentassem as chances de se candidatarem. Os participantes visualizaram um dos três anúncios
de vaga simulados para a mesma vaga fictícia. O resultado está apresentado nos mapas a seguir.
Uma descrição de vaga genérica, clara e simples

Uma descrição de vaga formal, repleta de
jargões e palavras da moda

LEGENDAS DOS MAPAS
Menos útil

Mais útil

Uma descrição de vaga informal, com
linguagem coloquial e algumas piadas
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M E T O DO L OG I A
Para informações comportamentais do LinkedIn, mencionados nas dicas 1, 6 e 7,
analisamos aproximadamente 3,5 milhões de anúncios de vagas publicados
em 2016 e 2017 nos Estados Unidos e no Reino Unido. O gênero foi deduzido
pelo nome. As estatísticas mencionadas nas dicas 1 e 7 baseiam-se nas
comparações das médias de candidaturas por visualizações, ou seja, na
relação entre o número candidaturas e as visualizações de vagas.
Para o estudo do mapa do LinkedIn mencionado nas dicas 2, 3, 4 e 5,
contamos com a participação de 450 integrantes da comunidade Pesquisa de
Mercado do LinkedIn (em parceria com a Vision Critical), formada por usuários
do LinkedIn de diversos setores, funções e estágios de carreira. Os participantes
tiveram acesso a uma das três descrições de vagas (neutra, formal e informal)
e destacaram as partes que consideravam úteis, atrativas ou que aumentassem
as chances de se candidatarem. Os participantes apenas visualizaram e
destacaram partes dos textos das descrições de vagas.
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