
Como ser flechado
pelos headhunters
"Caçadores" de talento ressaltam as habilidades e as competências
mais valorizadas atualmente entre profissionais do meio
CÁTIA RODRIGUES

Ter visão holística dos ne-
gócios da empresa onde atua.
Prestar atenção às constantes
mudanças na sociedade que
poderão ter impacto relevan-
te sobre o comportamento
dos consumidores. Ser mais
proativo, sair em busca de
informações in loco, e não
apenas dedicar-se a planeja-
mentos estratégicos. E ter boa
capacidade de análise para
conseguir antever tendências
futuras do mercado e da con-
corrência. Em linhas gerais,
essas são algumas das prin-
cipais competências exigidas
hoje de um bom profissional
de marketing, sobretudo por
grandes organizações, e que
provavelmente vão torná-lo
o alvo preferido de um seleto

MÓM publica página de
classificados da Michael Page

Os profissionais do setor
ganham um forte aliado
na busca por novas opor-
tunidades de trabalho. O
jornal Meio & Mensagem
passa a editar mensalmente
página de classificados de
recrutamento da Michael
Page com foco em marke-
ting. A estréia acontece
neste especial. Na semana
de circulação dos classi-
ficados os sites das duas
empresas (www.mmonline.
com.br e www.michaelpa-
ge.com.br) terão links para
as páginas.

Além dos classificados,
a página contará com con-
teúdo editorial, como dicas
ou entrevistas. "O objetivo

é, em curto tempo, ampliar
esse espaço no veículo",
adianta Carlos Eduardo Al-
tona, gerente da divisão de
recrutamento em marke-
ting da Michael Page Brasil,
maior empresa do País es-
pecializada na contratação
de rnédia e alta gerência. Na
opinião de Sérgio Borgneth,
vice-presidente executivo
da Editora Meio & Men-
sagem, o projeto tem total
adequação com o público-
alvo do jornal, prestando
serviço fundamental para
os profissionais da área.

Atualmente atuam na
Michael Page cerca de 70
consultores. O modelo de
trabalho é baseado na es-

pecialização, já que todos
os membros da equipe são
ex-executivos de empresas.
"É um advogado quem
contrata outro advoga-
do; um engenheiro que
procura por outro. Essa é
a melhor maneira de en-
contrar alguém adequado
para a função", exemplifica
Altona, que lidera time for-
mado por ex-executivos de
marketing responsável pelo
desenvolvimento de inú-
meros projetos de recruta-
mento para essa disciplina.
"A Michael Page tem, em
disparado, o maior volume
de projetos de contratação
desses profissionais do
mercado", garante.

grupo de headhunters.
Diretor da empresa de exe-

cutive search Panelli Motta Ca-
brera & Associados, Guilherme
Velloso destaca que aos profis-
sionais do setor é fundamental
entender que os mercados têm
se tornado progressivamente
menos uniformes. "Cada vez
há mais tribos, com seus ritos,
costumes e comportamen-
tos", diz. Para ter essa per-
cepção aguçada, ele defende
o uso intensivo de pesquisas
que possam identificar, por
exemplo, novas tendências
de consumo, mas sempre
aliando tais ferramentas com
boa capacidade intuitiva.

"Uma das maiores dificul-
dades para os profissionais em
geral e, em particular, para os
da área de marketing é lidar
com o excesso de informações
o tempo todo e saber filtrar
o que é relevante. Por isso é
preciso combinar os resulta-
dos de estudos e intuição",
afirma. Para fazer frente aos

desafios, ele recomenda muita
leitura - - não apenas de livros
técnicos ou direcionados ao
meio - -, navegar sempre pela
internet, procurar viajar para
lugares pouco convencionais
e manter relacionamento com
maior número de pessoas cujos
interesses sejam os mais diver-
sos possíveis.

Na opinião de Laís Passa-
relli, sócia também de uma
consultoria de executive sear-
ch, que estampa seu sobreno-
me, o profissional de marke-
ting na mira das organizações
é aquele que "faz a diferença,
agrega valor". E dá o seguinte
exemplo: "Procuram-se exe-
cutivos que saibam realizar
um planejamento rigoroso,
principalmente financeiro,
de quanto um aumento de
market share sua campanha
tem por objetivo".

Laís ressalta, porém, que
não basta somente ter perfil
estratégico, mas também é
preciso "sair da cadeira". Os
profissionais da área, segundo
ela, não devem "ficar em uma
redoma de vidro na empresa
achando maravilhosas suas
idéias sem compará-las com o
que acontece na vida real".

Além disso, essa proativi-
dade deve ser exercida tam-
bém internamente. Ou seja,
organizações com políticas de
gestão avançadas querem pro-
fissionais que saibam trabalhar
em sinergia com as demais
áreas da companhia, até por
conta dos meios tecnológicos
de comunicação disponíveis
hoje em dia, que facilitam essa
inter-relação.

A headhunter Renata Fili-
ppi Lindquist, sócia-diretora
da consultoria empresarial
Mariaca, compartilha dessa
opinião. Ela explica que a nova



postura requerida decorre do
fato de que as empresas, prin-
cipalmente as de grande porte,
pressionadas pelo aumento da
concorrência, estão adotando
novos modelos de gestão para
se manter competitivas. A
tendência é o modelo de gestão
por processos, cujo objetivo é
fazer com que as atividades e
ações de marketing estejam
coordenadas com as das áreas
de logística, de compras, de
finanças, de recursos humanos,
de atendimento ao cliente, e
assim por diante.

"Hoje o profissional do meio
está mais interligado a todas as
áreas da organização", observa
Renata. Por isso ela assegura
que são imprescindíveis carac-
terísticas como ter habilidade
para trabalhar em equipe, sa-
ber assumir riscos e ser um
profissional empreendedor,
automotivado e capaz de "pen-
sar fora da caixa" - ou, como
costumam dizer consultores
de RH, "to think out of the
box", que quer dizer pensar
de maneira inovadora, sair das

soluções rotineiras.
A headhunter Sofia Este-

ves, da DM Recursos Huma-
nos, acrescenta que para con-
seguir se destacar os profissio-
nais de marketing precisam
ainda ter grande capacidade
de análise e reflexão sobre
as informações do mercado
e da concorrência e sobre as
estratégias que sua empresa
pretende implementar. Na
opinião de Sofia, é graças a
essa característica que esse
profissional consegue decidir
a melhor maneira de conduzir
seu trabalho, ou seja, ser "mais
estratégico/agressivo ou mais
inovador/criativo" dependen-
do das circunstâncias.

É por essas razões que
hoje em dia não basta ter ape-
nas habilidade técnica, longa
experiência ou boa formação
para uma carreira de sucesso.
Há um certo consenso entre
os headhunters de que o mais
valorizado é aquele profis-
sional competente tanto no
aspecto técnico quanto no
pessoal e comportamental.

Atenção ao balanço financeiro
Resultados. É isso que

se exige cada vez mais dos
profissionais do setor Não
basta mais saber desenvolver
um projeto de comunicação,
traçar um planejamento e
colocá-lo em prática. É pre-
ciso contribuir efetivamente
para aumentar os indicadores
de geração de negócios. Em
outras palavras, trazer lucro
à empresa. Quem garante
é Carlos Eduardo Altona,
gerente da divisão de Re-
crutamento em Marketing
da Michael Page Brasil, uma
das maiores companhias
de recrutamento profissio-
nal do mundo. "O gerente
de produto de uma grande
organização tem de ser em-
presário do próprio mercado:
entender de comunicação,
finanças, vendas, tem de ir à
fábrica testar o sabor de um
novo item, dialogar com a dis-
tribuição, entre outras muitas
atribuições", afirma Cadu,
como é mais conhecido.

E esse superexecutivo re-
cebe salário compatível com

Altona: obrigação de gerar resultados

tanta exigência? Nem tanto.
"Nosso maior desafio é encon-
trar os melhores profissionais
com a remuneração mais viável
à companhia", diz. Ele ressalta,
porém, que há muitos jovens
ganhando bem na profissão,
pessoas que com 25 anos rece-
bem até R$ 10 mil por mês, co-
locados em posição estratégica
e com autonomia de decisão. Só

que, na opinião de Cadu Altona,
falta a esses líderes justamente
a capacidade de comandar
uma equipe. "O problema é
mais comportamental do que
técnico. Eles conhecem muito
bem as ferramentas atualmente
disponíveis, mas não têm matu-
ridade para preparar a equipe.
As faculdades não transmitem
esse conhecimento", avalia.

Segundo ele, a área de tra-
de marketing é uma das mais
promissoras hoje. Embora a
expressão exista há alguns
anos no mercado, somente
agora diversas organizações
de grande porte estão termi-
nando a estruturação inter-
na para abrigar profissional
da área. Isso significa unir
marketing a vendas, ligando
o trabalho explicitamente ao
resultado financeiro. Outras
áreas de forte crescimento, no
seu entender, são o marketing
de relacionamento, o CRM e o
marketing direto, principalmen-
te em virtude dos altos custos
das mídias tradicionais.

DEMAGOGIA
A exigência da especia-

lização do profissional de
marketing na área de atuação
da companhia ainda é um
componente forte na hora
da contratação, mas não
admitido claramente pelas
empresas. "A tendência é
a pessoa responsável por
um produto vir de qualquer

setor, mas há muita dema-
gogia sobre isso. Na prática
ainda se procura muito um
profissional especializado",
acrescenta. Há algumas
exceções, claro. Como
no segmento de telefonia
celular, que tem atraído
profissionais vindos de em-
presas voltadas a bens de
consumo - - porque celular,
hoje, é urn produto comer-
cializado no varejo ao lado
de geladeiras ou fogões.

Mulheres no marketing
e na comunicação até
mesmo na presidência de
muitas organizações - - mu-
daram o perfil da área. Elas
forçaram os homens a uti-
lizar mais o lado esquerdo
do cérebro, deixando de ser
tão racionais. "As mulheres
criaram um ambiente di-
ferente no trabalho, estão
mais preocupadas corn o
bem-estar de todos. Os
homens tiveram de prestar
mais atenção a questões de
sensibilidade", conclui.
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