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Como se reCruta um 
reCrutador? 

CaraCterístiCas Como 
a ComuniCabilidade, 
flexibilidade, eloquênCia e 
motivação são as que se diriam, 
à partida, Como essenCiais 
para o Começo do esboço do 
perfil de um reCrutador

 O recrutamento e selecção de um 
recrutador é uma tarefa que contém 
em si mesma uma apertada defini-
ção dos objectivos da organização, 
na perspectiva de uma empresa cujo 
objectivo é o recrutamento e selecção 
para outras empresas, o que torna a 
necessidade de ser eficiente e rigoro-
so nesta selecção ainda mais veemen-
te e flagrante.

Um recrutador poderá ser selec-
cionado por diversos factores. No 
entanto, esses factores devem estar 
intimamente relacionados com o 
trabalho a que a organização se pro-
põe sendo, assim, o mais importante 
perceber que características deve um 
recrutador deter. Tal tarefa requer 
um estudo quanto ao perfil a recru-
tar, no sentido de adequar o tipo de 
perfil ao tipo de conhecimentos que 
o recrutador tem ou deverá adquirir. 
No entanto, o percurso académico e 
profissional do recrutador é, tam-
bém ele, determinante para o seu 
trabalho, sendo muitas vezes estes 
percursos que definem o seu perfil 
profissional. 

Características como a comuni-
cabilidade, flexibilidade, eloquên-
cia e motivação são que se diriam, 
à partida, como as essenciais para o 
começo do esboço do perfil de um 
recrutador considerando-se, estas, 
as características-base às quais se 
adicionarão as que poderão estar de-
pendentes dos objectivos delineados 
pela organização. 

Para o recrutamento e selecção 
de um recrutador, tal como no re-
crutamento de quaisquer outras 
pessoas para desempenho de dadas 

funções, existem várias técnicas e 
testes que se poderão aplicar. A es-
colha destes instrumentos estará, 
mais uma vez, dependente do tipo 
de tarefas a desempenhar; se é ne-
cessário um recrutador que esteja 
inserido no mercado internacional, 
será necessário aplicar um  teste lin-
guístico, se o mercado a atingir for 
mais direccionado à área financeira 
será importante que o recrutador 
conheça, com alguma profundida-
de, o tipo de tarefas que o perfil a 
recrutar irá desempenhar sendo, 
neste caso, talvez mais viável reque-
rer uma formação nessa área do que 
realizar um teste aos conhecimentos 
ao candidato a recrutador. As es-
pecificidades de um determinado 
perfil determinarão quais os testes, 
técnicas, formações a aplicar sendo, 
antes de mais, necessário conhecer 
exaustivamente o tipo de tarefas a 
desempenhar e os conhecimentos 
que o recrutador deve deter.

 Procurar-se-ão, naturalmente, 

outras que estão relacionadas com a clara intenção de 
manter e melhorar as elevadas margens de sucesso na 
resposta aos clientes. Diríamos ainda que, atendendo a 
que o recrutador é quem deve estar munido das melhores 
técnicas de recrutamento e selecção, este deve ser titular 
de, a título de exemplo, uma elevada capacidade de per-
cepção e de leitura das entrelinhas, elevada sensibilidade, 
aliadas à não menos elevada capacidade de estudo das 
necessidades do cliente, do seu contexto e do rigor do 
perfil requisitado.

À semelhança do que acontece nos demais recrutamen-
tos, os candidatos para o lugar de recrutador deverão ser 

compatíveis com a estratégia da orga-
nização. Ora, se em regra esse escrutí-
nio se faz tendo em vista os objectivos 
e estratégia dos nossos clientes, neste 
caso deverá ser a nossa estratégia e 
missão a que devemos atender, sob 
pena de podermos recrutar e selec-
cionar um excelente recrutador, do 
ponto de vista técnico, mas que não 
se adapta à estratégia da organização. 
Tal erro levará, decerto, a que todos os 
actores do recrutamento e selecção te-
nham incorrido em gastos de tempo, 
recursos e energia que não se reflecti-
ram em algo vantajoso para nenhuma 
das partes. 
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  O mundo do trabalho está em 
constante mudança e evolução, sen-
do que situações de crise económica 
e financeira como a que Portugal 
atravessa tendem a ter um forte im-
pacto exigindo uma boa capacidade 
de adaptação e inovação nas soluções 
apresentadas.

A economia revela actualmente 
sinais de retoma, com as empresas a 
demonstrarem uma maior confiança 
e investimento nos seus negócios, au-
mentando assim as necessidades de 
recrutamento. Um recrutador tem de 
estar preparado para esta realidade.

No entanto, ao longo dos proces-
sos de recrutamento que a Manpo-
werGroup Portugal tem acompanha-
do, tem-se verificado que existe uma 
escassez de candidatos qualificados 
para as funções que as empresas 
procuram, não obstante o elevado 
desemprego que existe em Portugal. 
Fazer o match perfeito entre a ofer-
ta e a procura no mundo do traba-
lho ainda é um processo complexo 
e que exige persistência por parte 
do recrutador. Neste contexto, um 
recrutador deverá ter as seguintes 
características essenciais:
• Interessado e conhecedor do mer-
cado de trabalho. Ter um amplo 
conhecimento sobre o mercado de 
uma forma transversal e sobre as 
várias funções, nomeadamente fun-
ções mais especializadas e técnicas 
que exigem competências mais es-
pecíficas;
• Orientador. Para alcançar bons re-
sultados, um recrutador deverá ser 
capaz de trabalhar com a empresa 
cliente o perfil do candidato deseja-
do, ajustando-o à realidade do mun-
do do trabalho. Por vezes, as empre-
sas idealizam um determinado perfil 
não adequado à realidade, obrigando 
o recrutador a conciliar as expecta-
tivas das empresas com os perfis e 
competências que estão disponíveis 
no mercado;
• Cativante. O recrutador deverá 
saber conquistar os candidatos que 
acredita serem os melhores para a 
função que está a recrutar, como tal, 

saber motivar o candidato para de-
terminado projecto é fundamental;
• Fidedigno. Não apenas perante o 
cliente, mas também no seu rela-
cionamento com os candidatos, ao 
acompanhá-los nas suas carreiras e 
garantindo feedback dos processos, 
mesmo em relação aos candidatos 
que não foram seleccionados para 
a função;
• Expert e inovador. Conhecer bem 
o mercado e ter consciência que este 
está em constante evolução adaptan-
do-se às novas tecnologias e às novas 
formas de recrutar, nomeadamente, 
através das redes sociais que actu-
almente funcionam como uma das 
principais bases e fontes para anga-
riar novos candidatos;
• Boas competências comportamen-
tais. As chamadas soft skills são de ex-
trema importância num recrutador. 
Boa capacidade de comunicação e 
pensamento crítico são aspectos fun-

damentais de forma a conduzir uma 
entrevista e a extrair a melhor infor-
mação sobre o candidato.
Para além destas características, um 
recrutador deverá ter em mente que, 
ao entrevistar um candidato para a 
função de recrutador, deverá ele 
próprio colocar-se na posição de 
entrevistado para aquela função, 
inovando na forma como conduz a 
entrevista para que o candidato seja 
confrontado com algumas questões 
inesperadas.

Acreditamos que não existe uma 
área de formação única e específica 
capaz de formar os melhores recru-
tadores. Acreditamos, sim, que um 
bom recrutador deverá ter um amplo 
conhecimento do mercado que o ro-
deia e sobretudo boas competências 
comportamentais que lhe permitam 
encontrar o melhor candidato e as 
melhores soluções de recrutamento 
para os seus clientes. 

um bom reCrutador deverá ter um amplo 
ConheCimento do merCado que o rodeia e sobretudo 
boas CompetênCias Comportamentais que lhe 
permitam enContrar o melhor Candidato


