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Saiba como atrair novas oportunidades profissionais sem colocar em risco o emprego 
atual 
 

 
 
 
 
 
Prepare-se  
 
Como agir na busca de uma oportunidade de 
carreira 
 
� Currículo 
 
Além de falar dos cargos exercidos, das 
atividades realizadas e do período em que 
trabalhou nas empresas, é importante mostrar 
quais vantagens o profissional trouxe no período 
em que exerceu a função. 
 
� Networking 
 
Agora é a hora de procurar por todos os cartões 
de visitas que recebeu até hoje. Separe pelo 
menos 60 nomes, avalie cada um e prepare-se 
para restabelecer contato. 
 
� Planejamento financeiro 
 
É importante se programar para não passar 
"aperto" durante o período de busca de trabalho. 
 
� Antes da entrevista 
 
Descubra tudo o que puder a respeito da 
empresa. Informações básicas como atualidades 
sobre o mercado em que a empresa está 
inserida, sua origem, número de funcionários, 
localização, principais produtos e concorrentes 
darão suporte na hora da entrevista. Cuidar da 
apresentação pessoal, da empatia a ser criada e 
não chegar atrasado são fatores fundamentais a 
serem priorizados. 
 
� Durante a entrevista 
 

Algumas dicas podem ajudar nesse processo, como responder somente o que for perguntado e 
evitar respostas prontas e decoradas; apresentar o perfil pessoal e de carreira destacando os 
pontos fortes e fracos; e falar do motivo de desligamento da empresa, quando houver, de 
forma clara e objetiva. 
 
� Salário 
 
A dica dos consultores da Career Center é comentar sobre salário somente ao final da 
entrevista. É importante primeiramente saber sobre o cargo disponível, se necessário comente 

 



seu último salário e benefícios, quando questionado, e sempre esteja aberto para negociação. 
Outra dica é conhecer os benefícios da empresa antes de falar sua faixa salarial. 
 

 
 
Não existe profissional que não esteja aberto a novas oportunidades. Por mais satisfeito que 
você esteja com seu atual emprego, é tentador descobrir que a concorrência abriu vagas 
compatíveis ao seu perfil, mas oferecendo salário e benefícios bem mais vantajosos. E a 
vontade de participar de novos processos seletivos se torna ainda maior quando não se está 
muito motivado com seu emprego atual. Além disso, buscar novas oportunidades é como 
networking: não adianta fazer somente no momento em que você realmente precisa dele. 
Estar em contato com o mercado é essencial para identificar se o profissional é valorizado, se 
existem outras funções que poderia exercer e, principalmente, para mostrar suas qualificações 
em seu meio de atuação. 
 
"É fundamental que um profissional esteja aberto a receber novas oportunidades e que as 
avalie de forma verdadeira e com profissionalismo", pondera Dan Turkieniez, diretor executivo 
do INDICA, empresa de hunting on-line da ALLIS S.A. Entretanto, em meio a era da web 2.0, 
tornou-se arriscado e comprometedor procurar um novo trabalho. 
 
Com o aumento da oferta de sites de emprego, como Catho, Vagas.com, Manager, entre 
outros, o profissional corre o risco de seu currículo parar nas mãos de alguém que trabalha na 
mesma empresa, inclusive seu chefe. Além dos sites de emprego, as redes de relacionamento 
(Orkut, Plaxo, LinkedIn, entre outras) se tornaram uma inesgotável fonte de informações, 
tanto pessoais como profissionais, ou seja, um verdadeiro livro aberto que, dependendo do 
conteúdo, também pode comprometer seu emprego (ou futuro). 
 
Mas afinal, como obter informações sobre novas oportunidades de trabalho e, eventualmente, 
participar de processos seletivos sem colocar em risco o emprego atual? Para o publicitário e 
sócio da AGMKT Estratégia Empresarial, Alessandro Basile, a rede de relacionamentos do 
profissional pode ser o melhor meio para se evitar riscos. "O ideal é buscar os contatos que o 
profissional tenha mais confiança ou que não tenham relação com a atual empresa". Turkieniez 
concorda que a melhor forma de saber das oportunidades é por meio da rede de networking. 
 
"Por meio dela, aumentam as chances de haver indicação, uma das melhores formas de 
conseguir uma boa colocação. Quando você possui uma rede de contatos ativa, você será 
lembrado. Ela pode acelerar o processo de recrutamento e melhorar a assertividade das 
empresas. Para isso, é importante que seus contatos conheçam o que você faz, do que gosta e 
quais seus planos futuros." 



Internet: os dois lados da moeda 
 
Já em relação à Internet, a exposição é 
bem maior. As empresas e os 
profissionais de RH ainda estão 
aprendendo a conviver com essas 
informações "extras" sobre candidatos e 
colaboradores. Segundo Basile, apesar 
das inúmeras possibilidades que a 
Internet proporciona, o profissional deve 
ficar sempre atento à forma como se 
expõe e aprender os mecanismos das 
redes sociais antes de se expor. "Desta 
forma, diminui a chance de ser prejudicado." 
 
Mas, para Turkieniez, essa exposição pode ser positiva ao candidato, se este souber usar o 
universo virtual a seu favor. "A Internet é a forma mais eficaz de ficar por dentro das 
oportunidades que o mercado oferece. No caso do INDICA, quando o profissional se cadastra, 
ele cria seu radar, definindo qual o nível, a atuação e região das posições que gostaria de 
receber. Assim, ele será informado no momento em que uma oportunidade com o seu perfil 
aparecer e, caso não tenha interesse, poderá indicá-la para outros profissionais. A 
desvantagem é que se ficou mais fácil para você, ficou para os seus concorrentes também." 
 
Uma boa estratégia é unir as vantagens de dois processos: a agilidade dos sites de emprego e 
a qualidade e a privacidade dos processos de executive search. "As empresas precisam de 
soluções mais rápidas e eficientes e os candidatos precisam de processos com mais respeito e 
conforto. Neste ponto, a tecnologia permite melhorar o processo para ambas as partes. Nossa 
estratégia no INDICA, por exemplo, é auxiliar, na prática, os candidatos na gestão de suas 
carreiras. Já em relação às empresas, tornar o processo mais rápido, assertivo e barato", 
conta Turkieniez. 
 
Recrutamento interno 
 
Em processos de recrutamento interno, a situação é mais delicada, afinal, como se candidatar 
a uma vaga disponível na mesma empresa sem demonstrar insatisfação com o cargo atual ou 
se indispor com o chefe e/ou equipe? Para Turkieniez, é importante estar em uma empresa em 
que exista o incentivo para esse tipo de mudança. "O apoio do RH é fundamental para que 
uma transição como essa não seja traumática para os profissionais envolvidos. Ainda assim, 
não existe retorno sem que você assuma alguns riscos. O ideal é minimizá-los ao máximo, 
sendo profissional ao longo do processo." 
 
Segundo Basile, as pessoas nem sempre buscam evolução profissional por estarem 
insatisfeitas com o que vem fazendo. "Desejar evoluir, assumir os desafios ou até conhecer 
novas áreas é um desejo legítimo e isto deve ser colocado em momentos como estes." 
 
Em um ponto, todos são unânimes: independente da oportunidade, é bem mais confortável 
quando o profissional é procurado pela empresa sem que este tenha tomado qualquer 
iniciativa. "A sensação de culpa fica amenizada, pois não foi você que buscou a vaga", finaliza 
Turkieniez. 
 
Fonte: Carreira & Negócios, 2010. Disponível em: 
<http://carreiraenegocios.uol.com.br>. Acesso em: 4 abr. 2010. 

 


