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Há ainda dúvida e confusão em relação ao mercado de recrutamento de executivos no Brasil e 
está na hora de alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, uma consultoria de "retained 
executive search", como é denominada nos Estados Unidos e Europa, já se diferencia na forma de 
cobrança dos honorários. Enquanto as empresas de "hunting" são remuneradas apenas no 
momento em que o cliente contrata o executivo, as consultorias de "retained executive search" 
cobram desde o início da prestação do serviço. Estas têm por obrigação fazer um trabalho sério e 
profissional, pois recrutam para empresas-clientes seus líderes e agentes de mudança. Ao 
contrário das outras, não anunciam em jornais. É preciso procurar e convencer os melhores 
executivos a participarem de um determinado projeto que signifique melhoria na sua carreira. É 
casar um "grande executivo" com "uma grande corporação".   
 
A profissão de consultor em "retained executive search" foi criada logo após a Segunda Guerra 
Mundial. Sua função é ajudar o cliente na identificação e contratação do melhor capital humano. 
Ao receber seus honorários à medida que os trabalhos vão progredindo, obrigatoriamente ele 
agregará valor ao negócio daqueles que lhes confiaram uma missão. E, se detectar que o cliente 
pretende tratar a profissão como um "commodity", o consultor deve esclarecer o seu modo de 
trabalho. Não se deve mudar padrões profissionais e éticos, construídos durante mais de 50 anos 
de trabalho árduo. A profissão é inclusive regulamentada pela Association of Executive Search 
Consultants (Aesc), que garante os direitos de candidatos, clientes e profissionais.   
 
A proliferação no Brasil de empresas de "hunting", como o mercado considera a maioria das 
consultorias que recrutam capital humano, está fazendo com que um trabalho sério seja jogado 
na vala comum daqueles prestadores de serviços de recrutamento sem bases científicas. Algumas 
dessas empresas atuam de forma predatória, sem comprometimento com resultados a médio e 
longo prazos.   
 
Pretendo com este artigo demonstrar um pouco o trabalho de empresas sérias de "executive 
search", para que o leitor possa fazer uma comparação da atividade destas em relação às outras 
empresas -que são, quando muito, agências de emprego (sem qualquer conotação depreciativa). 
Estas não vendem um trabalho de consultoria e simplesmente cobram um pagamento mediante a 
colocação de candidatos.   
 
Assim como as agências de emprego, as empresas de "hunting" não sabem recrutar executivos. 
Aquelas que fazem "executive search" também não sabem buscar office-boys. O posicionamento é 
claro: "retained executive search consulting" caracteriza-se como uma forma especializada de 
consultoria gerencial, conduzida por meio de um mandato exclusivo delegado por um cliente 
pessoa jurídica. Só o fato de cobrar um pagamento de parte do trabalho adiantado possibilita ao 
consultor fazer um trabalho sério de pesquisa, a fim de identificar candidatos qualificados e 
motivados e, dentre estes, escolher os que melhor se adequarão ao perfil da empresa.   
 
Com raríssimas exceções, desconfio de consultorias que não operam de acordo com os princípios 
da Aesc. Com a análise dos padrões de profissionalismo e código de ética da associação, o cliente 
poderá avaliar seus prestadores de serviço de forma criteriosa e, assim, verificar se o "seu barato 
hoje lhe sairá caro no futuro". O joio está separado do trigo.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2008, Eu&Carreira, p. D6. 


