
Para quem está em busca de um emprego vale tudo  
Larissa Leiros Baroni 

Especialistas aconselham que jovens explorem todos meios disponíveis. 

Apesar do aumento do número de vagas em regime assalariado nos últimos anos - segundo o 
Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) esse número 
cresceu 4,3% de 2006 para 2007 - o desemprego no Brasil ainda é motivo de preocupação. De 
acordo com o Dieese, em março deste ano, a taxa de desempregados em Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Distrito Federal atingiu 15%. O total de 
desocupados nessas regiões foi estimado em 2,9 milhões de pessoas, 116 mil a mais do que 
em fevereiro. E os jovens entre 15 e 24 anos são os que mais sofrem com o problema. O 
estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) aponta que o número de jovens 
sem emprego é 3,5 vezes maior do que o dos adultos.  

Os especialistas afirmam que não há como saber se você estará ou não livre do desemprego, 
mas descrevem os diversos caminhos que podem ser percorridos caso ele venha a fazer parte 
de sua vida. Colocar várias cópias do currículo debaixo do braço e bater de porta em porta, já 
não é mais a única forma de buscar um novo ou até o primeiro emprego. A internet facilitou 
muito os processos e aproximou as empresas dos candidatos. O jornal, um método que para 
alguns parece antiquado, também pode conter algumas oportunidades. Sem contar os 
benefícios que uma simples ligação pode trazer. 

O primeiro passo, no entanto, não é atirar para todos os lados. A consultora sênior da Page 
Personnel - filial do grupo Michael Page International, que faz recrutamento especializado -, 
Fernanda Baldívia, recomenda que o jovem antes de qualquer movimento conheça o mercado 
de trabalho que pretende atuar. "Nesse processo o bate-papo com especialistas na área, a 
leitura de jornais, revistas e até uma pesquisa na internet podem auxiliá-lo", orienta. O 
próximo passo, segundo ela, é estabelecer uma meta para a carreira. "A busca pelo emprego 
deve ser guiada por esse objetivo. Se os esforços tiverem concentrados numa única direção, 
as chances de encontrar um emprego aumentam", ressalta ela. 

Com o alvo estabelecido, é hora de traçar um plano de ação. Para isso, basta responder as 
seguintes questões: onde estão as vagas na sua área? Como posso ter acesso a elas? Quais os 
caminhos possíveis para conquistar uma oportunidade? Essas respostas, de acordo com o 
consultor de empresa e o professor de Administração da PUC-Campinas (Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas), Celso Pedroso Campos Filho, vão direcionar o 
desempregado a encontrar uma chance no mercado de trabalho. "É preciso, porém, colocar a 
mão na massa e dedicar-se inteiramente nessa direção", sugeri. 

"QI" ainda prevalece 

Justo ou não, na corrida em busca de um emprego leva mais vantagem o candidato que 
conhece alguém que possa abrir as portas do mercado de trabalho para ele. Esse mecanismo, 
mais conhecido como QI (quem indica), nunca foi tão valorizado. Uma pesquisa da Catho 
Online, realizada com 12 mil brasileiros, aponta que 44,36% dos profissionais conquistaram 
uma vaga pela indicação de amigos ou conhecidos, em 2007. O índice supera os estudos de 
2005 (43,91%) e 2002 (38,3%).  

Segundo Campos Filho, grande parte das empresas ainda prefere basear suas contratações em 
indicações. Isso porque, o método traz mais segurança ao contratante. "As características mais 
apreciadas de um candidato, tais como postura, iniciativa, ética, capacidade de trabalho em 
equipe e motivação, são difíceis de serem percebidas durante o processo seletivo e de serem 



treinadas depois da contratação", aponta. Para ele, a recomendação de um candidato é um 
atestado a mais de suas qualificações.  

Por essas razões, o caminho mais curto em direção a uma boa oportunidade, segundo os 
especialistas, é a famosa rede de relacionamento, também conhecida como networking. "Lá 
pode estar o atalho para o reingresso no mercado", afirma a consultora da Career Center - 
empresa de consultoria de empregos - Marisa Silva. Mas, é claro que a efetividade desse 
instrumento vai depender das pessoas que o integram e da forma como é trabalhado. Desta 
forma, Silva aconselha que os profissionais, mesmo quando empregados, cultivem essa rede e 
procurem amplia-la sempre. "Afinal, nunca se sabe o dia de manhã", alerta.  

A consultora do IBTA Carreiras, Cristiane Cortez, acredita que os relacionamentos construídos 
dentro da própria universidade podem render bons frutos. "Um antigo colega de sala ou até 
mesmo um docente da universidade podem vir a indicá-lo para uma oportunidade de 
emprego", exemplifica. Na opinião dela, os professores possuem um vasto contato com o 
mercado de trabalho e a eles, geralmente, são solicitadas indicações para futuras vagas. "Mas, 
nesse caso, o relacionamento por si só não é o suficiente. É preciso também que o profissional 
tenha tido um bom desempenho escolar", diz. Os contatos adquiridos durante os programas de 
estágios e trainees também são importantes. 

A Internet também pode ser utilizada a seu favor. "Contatar conhecidos por meio de 
comunidades virtuais ou até mesmo cadastrar-se em grupos que tenham a ver com seu 
interesse profissional, não só o ajudam a ficar por dentro das vagas, como também a trocar 
informações sobre a carreira", expõe Marisa. Outra dica é investir em palestras e eventos 
relacionados à sua área. "Eles ampliam o leque de oportunidades e o ajudam a conhecer gente 
nova", acrescenta. 

Outras alternativas 

A busca por emprego, no entanto, não pode se restringir à boa vontade dos amigos. 
Paralelamente a construção do networking, é preciso explorar as mais variáveis alternativas 
que estão disponíveis no mercado. Para os especialistas, o método mais fácil, rápido e eficaz é 
a internet. O mundo virtual oferece diversas ferramentas capazes de aproximar o 
desempregado de possíveis empregadores. "Há sites de recursos humanos, de agências de 
recrutamento, outros que divulgam vagas, além das páginas eletrônicas das próprias 
empresas", aponta Cristiane.  

Existem serviços on-line bons e ruins, gratuitos e pagos. Por isso, fique atento antes de 
cadastrar seu currículo em qualquer site ou pagar assinatura para receber indicações de vagas. 
"Busque informações sobre a empresa que presta o serviço. Veja no Procon (Programa de 
Orientação e Proteção ao Consumidor) o histórico processual dela. Ou peça a ela a indicação 
de um profissional que tenha conseguido se recolocar no mercado por intermédio do seu 
trabalho", recomenda Marisa. Para ela, se o preço do serviço não for tão caro, vale a pena 
testá-lo, mas com cautela. 

É possível ainda consultar o site das empresas que gostaria de trabalhar. "As grandes 
companhias já disponibilizam uma sessão de 'vagas' ou de 'trabalhe conosco' em suas páginas 
eletrônicas", diz o professor Campos Filho. Essa alternativa, segundo ele, substitui os antigos 
processos de entrega de currículos: pessoalmente e por correio. A consultora do IBTA 
Carreiras, Cristiane Cortez, ressalta inclusive que as visitas talvez já não sejam mais tão 
efetivas. "São poucas as empresas que vão atendê-lo, principalmente por causa da rotina de 
trabalho tumultuada", afirma. 

 



Se a empresa de interesse não possuir esse canal de comunicação, é recomendável que o 
candidato encaminhe um e-mail com o currículo para a área de Recursos Humanos ou direto 
para o setor que pretende atuar. Ligar para o empregador também pode ser um caminho. 
"Não há nada de errado nisso. Assim como você precisa de emprego, as organizações 
precisam de mão-de-obra. Isso demonstra iniciativa e interesse, mas é preciso ter cuidado 
para não se tornar chato", enfatiza Marisa. Na opinião dela, o ideal é manter um contato 
periódico, mas com espaços de no mínimo um ou dois meses. "Use a persuasão, quem sabe 
não pode conseguir agendar uma entrevista pessoal." 

O anúncio de vagas não se restringe ao universo virtual. Os jornais e as revistas também 
podem ser boas fontes de consulta. Muitos deles mantêm sessões de emprego. Já as agências 
de emprego, segundo Cristiane, não trazem tanto resultado. "Geralmente, as oportunidades 
que elas oferecem são para cargos mais operacionais, tais como motorista, pedreiro ou 
diarista", argumenta. Para Marisa, no entanto, não se pode descartar essa possibilidade. "Há 
agências com os mais variados tipos de perfis e a sua oportunidade pode estar em uma delas. 
Não é chance de sucesso, mas é melhor do que se restringir a uma única alternativa. Isso 
pode aumentar as possibilidades", declara.  

A consultora da Career Center afirma que não é necessário perder tempo em ir a todas as 
agências da sua cidade. O ideal, de acordo com Marisa, é fazer uma lista com o número de 
telefone delas e ligar periodicamente para consultar as vagas disponíveis. "Pode haver uma 
coincidência", diz.  

Por fim, existem as empresas de recolocação. Porém elas só são recomendadas em último 
caso, até porque os preços dos seus serviços não são tão acessíveis aos bolsos de um 
desempregado. "Sempre é possível encontrar um emprego sem precisar pagar. Existe várias 
forma de fazer isso. Se você já esgotou todas as possibilidades, talvez aí sim valha recorrer a 
essas empresas", alerta Cristiane. A função delas é ajudar o candidato a construir e 
desenvolver sua carreira. "São oferecidas aos profissionais as ferramentas para que ele possa 
conseguir um emprego. Muitas vezes, esse auxílio o deixa mais seguro", esclarece Marisa.  

Para aqueles que estão em busca de cargos de gerência, há ainda a figura dos headhunter. 
"Os 'caçadores de cabeças' partem em busca de grandes potenciais, a fim de encontrar a 
pessoa certa para ocupar um importante cargo na empresa que contratou seus serviços", 
explica a consultora sênior da Page Personnel, Fernanda Baldívia. "Mas, nesse caso, é o 
headhunter que busca o candidato e não ao contrário", avisa ela.  

Mas, independentemente do caminho traçado, a conquista da vaga vai depender do candidato. 
"Por isso, ele precisa estar preparado tecnicamente e buscar desenvolver as características 
pessoais que o mercado de trabalho valoriza, tais como motivação, boa comunicação e 
iniciativa", diz Fernanda.  

Não desanime!  

Para quem está procurando emprego, as horas parecem passar muito devagar. Além disso, as 
oportunidades nem sempre chegam na velocidade que se espera. Um processo que muitas 
vezes se transforma em desmotivação. Mas a dica para não ser acometido por esse 
sentimento, que nada tem a acrescentar nesse processo, é ocupar-se. "O tempo ocioso é 
ocupado pelo terror", alerta Campos Filho.  

Por isso, é recomendável que o profissional crie uma agenda de atividades. "Continue a 
acordar cedo, tenha um plano em mãos, bole uma agenda de compromissos e se fixe em seu 
objetivo profissional", sugere o professor. "Aproveite para estudar ou para participar de 
palestras. Quanto mais utilizar o tempo rumo a sua meta, mais motivado se sentirá", 



acrescenta. O desemprego, segundo ele, deve ser encarado como uma oportunidade de 
crescimento. "Muitas vezes é uma força para mudanças. Grandes pessoas de sucesso 
agradecem o tempo que tiveram desempregado", declara ele. 
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