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AS CINCO CARACTERÍSTICAS MAIS VALORIZADAS POR 

RECRUTADORES 

 
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 345.417 postos de 

trabalho com carteira assinada foram fechados desde janeiro, o que apenas 

comprova o aumento da dificuldade e consequentemente da concorrência de se 

conseguir uma vaga para trabalhar no Brasil. Os recrutadores começam a querer 

mais, currículos e pós-graduações já não são suficientes.   

De acordo com Samuel Lopes, consultor e sócio da consultoria corporativa 

TIEX, entrevistado pela revista EXAME, as empresas têm buscado professionais 

modernos, que “vistam a camisa” com atitudes inovadoras, as quais podem ser 

essenciais em momentos de crise. Samuel indicou cinco características muito 

valorizadas pelos recrutadores: 

 

1. Proatividade  

Fazer apenas o trabalho proposto pode não ser a melhor opção nas 

empresas atualmente. Oferecimento para novos trabalhos, novos projetos, ajudas 

em outros setores, ou qualquer tipo de interesse extra tem sido ”bem-vindo” no 

mercado, destacando os profissionais que detêm tal qualidade. Quanto maior 

interesse, maior potencial de crescimento tanto empresarial como pessoal (com 

promoções, bônus, entre outros). 

 

2. Saber dizer não e oferecer novas perspectivas  

Observar, refletir, não concordar, apresentar novas ideias chamam atenção 

de recrutadores. Os líderes precisam de pessoas que questionam quando não 

concordam com algo, apresentando críticas construtivas que podem vir a ajudar. 

 

3. Saída da zona de conforto  

A identificação de setores onde podem surgir problemas e antecipar 

medidas é uma qualidade merecedora de destaque, diversos entraves podem ser 

evitados com a saída do “já está tudo certo”. 

 

4. Trabalho em equipe:   

Lidar com pessoas com perfis diferentes e saber se relacionar com elas 

para a realização de algo. 
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5. Inovação:  

Deixar práticas que já fizeram sucesso para trás e apresentar ideias 

inovadores que podem melhorar ainda mais o processo. As empresas estão a 

procura de profissionais que tenham a capacidade de propor mudanças, 

presentando assim um maior preparo para um cargo de gestão, por exemplo.  

  

 


