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Os headhunters, caçadores de talentos, faturaram como nunca nos últimos cinco anos. Com 
a queda da demanda por profissionais, eles próprios estão em busca de novas 
oportunidades 
 

 
 
Há dois anos os sócios da Fesa, empresa de headhunting especializada na contratação de 
altos executivos, montaram um plano de negócios que foi parar na gaveta. A idéia era criar 
uma nova consultoria dedicada ao recrutamento de profissionais para cargos de gerência e, 
assim, aproveitar o movimento de expansão pelo qual passava boa parte das empresas 
brasileiras. O frenesi do mercado, porém, os deixou tão atribulados que o projeto não saiu 
do papel até quatro meses atrás. A súbita redução da procura por altos executivos após o 
estouro da crise criou o senso de urgência necessário para transformar o plano em ação. 
Em novembro, de forma um tanto quanto improvisada, a nova consultoria, batizada de 
Asap, iniciou suas atividades. Como o escritório da Avenida Paulista ainda não estava 
pronto, a empresa começou a funcionar dentro da sede da Fesa, na região dos Jardins, na 
zona sul de São Paulo, com 12 funcionários recém-contratados e outros dez que deixaram a 
Fesa para se dedicar ao novo negócio. Voltada para o recrutamento de profissionais com 
salários entre 4 000 e 10 000 reais, a Asap já se tornou responsável por 10% do 
faturamento do grupo em fevereiro. "Com a crise, pudemos dispor de gente e tempo para 
colocar a idéia em prática", diz o headhunter Alfredo Assumpção, sócio da Fesa. 
 
A saída encontrada pela Fesa reflete a necessidade que a maioria das empresas de 
recrutamento de executivos está enfrentando para não sucumbir à crise. Em 2008, as 
consultorias de recrutamento faturaram 11 bilhões de dólares no mundo 87  quase o dobro 
do valor registrado há cinco anos. Nos três últimos meses do ano passado, no entanto, as 
receitas caíram 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. "O ano passado foi 
absolutamente fora da curva. Tivemos um crescimento de quase 80%. Seria muito difícil 
repetir esse desempenho", afirma Fátima Zorzato, presidente da filial brasileira da 
consultoria Russell Reynolds. 
 



De acordo com Fátima, a queda na demanda por recrutamento ainda não é significativa, 
mas o número de propostas aprovadas pelos clientes caiu drasticamente: de 90% para 
40%. "Os empresários estão pensando mais antes de contratar", diz ela. 
 
Para compensar as perdas do último ano, algumas consultorias internacionais e brasileiras 
intensificaram a oferta de outros serviços. No caso da americana Heidrick & Struggles, com 
atuação em 95 países, a atividade de headhunting corresponde hoje a 95% das receitas de 
620 milhões de dólares, mas deve representar apenas metade do faturamento nos próximos 
cinco anos. A prestação de outros serviços deve passar a responder por 40% do 
faturamento da empresa e os 10% restantes ficarão com o desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas para recursos humanos. "Temos uma meta global para ampliar a participação 
de outros serviços no faturamento, o que também deverá acontecer aqui na unidade do 
Brasil", afirma o consultor Darcio Crespi, sócio do escritório brasileiro da Heidrick & 
Struggles. 
 
Mesmo correndo atrás de novas fontes de receita, o mercado de recrutamento de altos 
executivos não passará pela crise sem cortes. Em janeiro, a própria Heidrick demitiu 200 
funcionários nos Estados Unidos, o que significa 12% de sua força de trabalho em todo o 
mundo. (No Brasil não deverá haver demissões, de acordo com a companhia.) A inglesa 
Michael Page, especializada no recrutamento de média e alta gerência, dispensou 30 
consultores de seu escritório brasileiro em dezembro. "No setor financeiro, a demanda por 
profissionais no país caiu 30% em janeiro", afirma Paulo Pontes, diretor-geral da Michael 
Page no Brasil. Apesar da queda, os consultores contam com uma recuperação a partir do 
mês de abril, já que historicamente o primeiro trimestre de cada ano representa meses de 
baixa nas contratações. Até lá, eles também esperam que as receitas dos novos negócios 
compensem a redução de sua atividade original. É a saída para que muitos headhunters não 
tenham de trabalhar para si próprios em busca de um plano B.             
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