
cada vez maior a dificulda
de de encontrar profissionais 
qualificados para determina
das funções. Daí a impor tân

cia dos headhunters (caça-talentos) pa
ra auxiliar na análise e identificação de 
profissionais adequados às necessida
des das empresas. Um headhunter tem 
o papel principal de preencher as "cai
xinhas" dentro das organizações, tendo 
a vantagem de ajudar de forma consul
tiva a achar soluções e sugerir mudan
ças no que diz respeito a valores, cargos 
e salários das empresas. 

Para a consultora em RH da De 
Bernt Entschev H u m a n Capital, Lívia 
Falland, há oportunidades realmente 
boas no mercado, p o r é m , as empre-

sas t ê m buscado cada vez mais pro
fissionais especializados em ativida
des específicas, o que exige u m a bus
ca minuciosa. "A so lução , muitas ve
zes, é importar esses profissionais de 
outros estados e, a té mesmo, de ou
tros países , já que a exigência por al
gumas qual i f icações é realmente ne
cessária", relata. 

Segundo o vice-presidente da 
De Bernt Entschev H u m a n Capital, 
Bernardo Entschev, para que a com
plexidade de qualif icações exigidas 
pelo mercado seja uma aliada e n ã o 
um obstáculo, uma das sa ídas é a em
presa se tornar flexível e jamais deixar 
de contratar um profissional talento
so que n ã o possui (ainda) uma deter

minada qualificação, mas que pode 
desenvolver-se e se adequar às exi
gências da vaga. "É preciso estimular 
esses profissionais em potencial com 
bolsas de estudos e financiamentos 
que os subsidiem para que eles se a d é -
quem cada vez mais. Por outro lado, já 
passou da hora de todos os profissio
nais entenderem que o mercado exige, 
sim, altas qualif icações e que, por isso, 
é extremamente fundamental que ele 
vá em busca de fo rmação de qualida
de. Tornar-se empregáve l é a chave do 
sucesso. Quanto mais ele se destacar 
tecnicamente, mais cob içado será pe
lo mercado. Um profissional empre
gável dificilmente fica d isponível no 
mercado", avalia. 



O "CARA" CERTO 
De acordo com Entschev houve um 

aumento por parte das empresas na 
demanda por serviços de headhunters 
e isso se deu por t rês razões. A primeira 
delas é o crescimento explosivo e real 
pelo qual o Brasil tem passado. "Não dá 
para negar que isso afeta diretamente 
no n ú m e r o de con t ra tações e na for
ma em que elas são feitas. A segunda 
razão é que os RH's das empresas n ã o 
são tão eficazes quando enfrentam 
grande volume de cont ra tação. Um 
processo demanda tempo disponível, 
e, dificilmente esses setores possuem 
esse tempo necessár io . E a terceira ra
zão é, talvez, a mais óbvia. A escassez 
de talentos i m p õ e ao recrutador uma 
busca muito minuciosa. É como en
contrar uma agulha no palheiro, algo 
possível (com eficiência e assertivida-
de) apenas por profissionais realmen
te treinados para isso", justifica. 

E, para encontrar um headhunter de 
confiança, que realmente proporcio
ne oportunidades de contratar profis
sionais que estejam de acordo com o 
perfil da empresa, o ideal é buscar re
ferências daquela empresa/consultor. 
" U m b o m headhunter deve ter uma 
postura ética e desempenhar muito 
bem o papel consultivo. É fundamen
tal conhecer quem são os clientes da 
empresa, a l ém de, se possível, conver
sar com a l g u é m que já contratou seus 

serviços e buscar, efetivamente, pes
soas que possam contar sobre a ex
per iênc ia de contratar os serviços da
quela empresa", diz Entschev. 

Ele afirma ainda que, para um hea-
dhunter encontrar o profissional ade
quado para uma empresa, leva-se en
tre 20 a 40 dias. "Depende muito do 
nível de qualificação exigida e da es
cassez de cada profissional." 

A consultora de carreira e recoloca
ção profissional, Dora Alcântara, con
corda que a con t ra t ação de um hea-
dhunter deve ser efetuada com muito 
critério, observando a idoneidade da 
empresa, já que, em qualquer merca
do, existem os bons e os maus profis
sionais. Além disso, ela lembra que al
gumas habilidades são essenciais para 
o headhunter, como, por exemplo, cul
tivar o háb i to de manter os relaciona
mentos ativos (networking). "Faz par
te dessa função captar informações e 
estar sempre focado no objetivo final", 
completa. 
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