
Quando Sara Behmer era coorde-
nadora de recursos humanos da
Drew Produtos Químicos rece-
beu um telefonema de um caça-
dor de talentos — também co-
nhecido pelo nome em inglês
headhunter. Ele a convidou para
a disputa de uma vaga de super-
visora da área de RH da Trorion
Espumas e Colchões. Durante o
processo seletivo, as informa-
ções que foram apresentadas so-
bre os valores da companhia pa-
reciam ser compatíveis com as
expectativas de Sara. “Fui esco-
lhida, mas depois vi que não era
o que eu queria. O problema não
era a empresa e, sim, o headhun-
ter que passou informações equi-
vocadas”, diz ela. “Essa expe-
riência foi interessante porque fi-
quei mais sensível para o fato de
que poderia não dar certo.”

Depois desse desencontro, no
entanto, Sara só teve finais feli-
zes — tornou-se diretora de RH
da Ticket e, em seguida, vice-
presidente da área da Avon. Ho-
je, mudou de lado na mesa de en-
trevistas: é diretora da Voyer In-
ternational, companhia espe-
cializada em encontrar talentos.

Mas o que Sara e tantos outros
executivos têm de especial para
atrair os olhares de headhun-
ters? Ricardo Baságlia, diretor
da empresa de recrutamento Mi-
chael Page, explica que, no iní-
cio da carreira, a formação tem
grande peso na hora de escolher
o candidato mais adequado à va-
ga. Com o passar do tempo, po-
rém, a experiência e os resulta-
dos alcançados nas empresas on-
de já trabalhou passam a ser
mais relevantes. “Analisamos os
currículos que chegam pelo nos-
so site, o perfil no LinkedIn e bus-
camos indicações. Dependendo
da área, procuramos pessoas
que fizeram palestra ou escreve-

ram livro sobre o tema”, conta.
Reinaldo Passadori, presi-

dente do Instituto Passadori,
diz que os candidatos que de-
monstram mais interesse, com-
prometimento e preparo sem-
pre chamam mais atenção.
“Além disso, ter domínio de
um segundo ou até um terceiro
idioma, saber se comunicar

bem, com técnica, elegância e
naturalidade pode fazer toda a
diferença na indicação e conse-
quente contratação.”

O especialista lembra ainda
que a seleção é um processo de
mão dupla: o executivo tam-
bém deve analisar o perfil da
empresa. “Ele deve avaliar se
seus sonhos de carreira poderão

ser atendidos e conciliados com
sua vida pessoal e pretensões
profissionais futuras. Deve ha-
ver uma sintonia desses valores
e, se for o caso, o candidato de-
verá recusar a indicação.”

A desistência não implica na
exclusão do executivo de outros
processos seletivos. Na verda-

de, o único caso que pode cau-
sar certo mal estar é o profissio-
nal tentar fazer um “leilão” sala-
rial entre a empresa em que tra-
balha e a que quer contratá-lo.
“Se ele usar o fato de ter sido es-
colhido por outra empresa para
tentar ganhar aumento, ou seja,
agir de má fé, fica queimado
com o headhunter e com a com-
panhia que queria contratá-lo”,
aponta Baságlia. “A minha dica
é: nunca aceite a contrapropos-
ta da empresa. Não está certo
ser reconhecido quando está
saindo. Pesquisas mostram que,
mesmo com salário mais alto, o
profissional volta a ficar desmo-
tivado em dois ou três meses.”

Processo seletivo
Um bom candidato é aquele que
age proativamente e que não espe-
ra as coisas acontecerem. Isso sig-
nifica fazer um bom networking,
participar de grupos e associa-
ções, estudar continuamente, ter
entusiasmo, bom humor, cuidar
da saúde e da aparência. “Não
tem nada demais procurar o hea-
dhunter e encaminhar o currícu-
lo. É natural do mercado”, diz
Luiz Romero, diretor dos cursos
de pós-graduação da ESPM-RJ.

Em geral, além de testes de
conhecimento geral, são realiza-
das entrevistas com o headhun-
ter e com o contratante. “Poste-
riormente são feitas reuniões,
onde impressões são trocadas e
confrontadas com o currículo e
resultados dos testes”, conta
Passadori. A palavra final é da-
da pelo contratante. ■
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TRABALHAR

EM BUSCA DA MELHOR VAGA

Dicas para chamar atenção dos caçadores de talentos

O QUE É INDISPENSÁVEL NO CURRÍCULO DE UM EXECUTIVO

Ser objetivo

Descrever resultados que definam o papel que desempenhou nas empresas em que trabalhou

Relatar a fluência nos idiomas: não adianta ter estudado oito anos de inglês ou dizer que é 
fluente só no papel. A entrevista pode ser feita na língua inglesa para teste

Quando citar as empresas em que trabalhou, detalhar o porte a área de atuação das companhias

COMO ATRAIR ATENÇÃO DOS HEADHUNTERS

Envie o seu currículo para a empresa de recrutamento

O QUE NUNCA DEVE SER FEITO

Participar de processos de seleção até o fim para tentar aumentar o salário na empresa onde 
trabalha. “Leilões” são mal vistos pelo headhunter e pela companhia que pretende contratá-lo

Mantenha-os informados sobre mudanças na carreira ou escolhas, como disponibilidade 
para vagas em outras cidades

Sempre atualize o seu perfil no LinkedIn

Escrever livros ou dar palestras sobre a área em que atua é um ótimo chamariz

Fonte: Consultoria Michael Page
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Eles ensinam a dar mais destaque aos
resultados já obtidos do que cursos e
históricos e conectar-se a redes sociais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




