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Posições estratégicas, salário alto, benefícios e visibilidade junto ao mercado. Há 
cargos que ocupam os sonhos de todo profissional. Por isso, preencher essas vagas 
não é problema para nenhuma empresa ou consultoria de Recursos Humanos. O 
desafio é quando a posição em aberto não é, pelo menos à primeira vista, tão 
atraente, seja por exigir conhecimentos específicos demais, demandar mudança de 
cidade ou por não oferecer remuneração satisfatória. Antes de desprezar a 
oportunidade, no entanto, o profissional deve avaliar se aquela colocação que parece 
desinteressante não pode ser a chave de ouro para seu desenvolvimento na profissão. 
 
"O presidente de uma grande montadora brasileira deu um salto na sua carreira por 
causa de uma vaga que não parecia nem um pouco atraente. Quando trabalhava na 
Petrobras, ofereceram ao executivo uma posição em um poço da empresa, no interior. 
Mesmo não querendo mudar-se, ele topou o desafio. A decisão foi acertada. Com a 
mudança, seu trabalho ganhou visibilidade não só dentro da empresa, mas também 
para o mercado", lembra Felipe Kaufmann, sócio da JJ Consultoria. 
 
Vagas que exigem que o profissional mude de cidade algumas vezes demoram para 
ser preenchidas devido a vínculos familia res e afetivos, diz Kaufmann. Segundo o 
consultor, o profissional que se mostra disponível para tais posições pode se destacar, 
pois já ganha um diferencial. "Uma vaga que não parece tão boa pode ser a 
oportunidade que faltava para a pessoa crescer na empresa", acredita. 
 
Sócio da Task Force, o head hunter Robson Castro diz que a globalização acentuou a 
exigência de ter disponibilidade de mudança. "As empresas estão tendo dificuldades de 
encontrar, em algumas regiões, executivos que se adequem ao perfil desejado. A 
solução, então, é trazer essas pessoas de outras regiões, mesmo que 
provisoriamente", explica. 
 
Consultora de RH da Adecco, Mariana Vasquez diz que o grande problema desse tipo 
de vaga é que a remuneração oferecida pela empresa, muitas vezes, não cobre as 
despesas que o profissional teria com a mudança. "A companhia não leva em conta 
que o custo de vida é diferente de uma cidade para outra. Quando isso acontece, 
negociamos com os clientes um aumento de salário", explica. 
 
Apesar de muitos profissionais fazerem cara feia, aceitar uma vaga em uma empresa 
pequena pode ser o início de uma carreira promissora. A vice-presidente de 
desenvolvimento de negócios da Visa do Brasil, Lia Kuzmenko, é exemplo disso. Na 
empresa há cerca de dez anos, a executiva foi a sexta funcionária a ser registrada na 
companhia, que estava começando no País. "O sucesso foi uma combinação de sorte 
por ter optado por uma área em desenvolvimento - cartão de crédito - e predisposição 
para correr riscos", acredita. 
 
Gerente de recrutamento e seleção da Manager Assessoria em Recursos Humanos, 
Lúcia Pinho observa que empresas menores oferecem muitas chances de crescimento 
para os profissionais. De acordo com a consultora, apesar da dificuldade de recrutar 
para companhias nacionais e familiares ser maior, essas empresas têm um lado muito 
positivo. "Nesses locais, o profissional tem chance de ser empreendedor. E é esse o 
perfil que o mercado procura", garante. 
 



Cargos que exigem conhecimentos muito específicos também constam da lista das 
vagas difíceis de serem preenchidas. Supervisora da Pró Recursos Humanos, Miriam 
Bocalini lembra que teve que suar a camisa para preencher uma posição de gerente de 
alimentos e bebidas. "Foi uma vaga trabalhosa, pois como a ocupação era nova na 
época, não havia muitos profissionais que preenchessem os requisitos necessários", 
explica. 
 
João Paulo Lourenço, head hunter e responsável pela filial da consultoria Michael Page 
no Rio de Janeiro, também passou por apertos na hora de conseguir um profissional 
que se adequasse à posição de lobista. "A empresa, uma indústria americana, queria 
alguém que, além de prospecção de mercado, também tivesse prática em relações 
governamentais. Foi difícil encontrar um profissional que se adequasse ao perfil, mas 
acabamos conseguindo" lembra. 
 
Qualificações demais, candidatos de menos 
Mariana Vasquez, da Adecco, afirma que vagas na área de informática estão entre as 
mais complicadas. A dificuldade se dá, em grande parte, porque as empresas 
costumam exigir várias qualificações e certificações de empresas como Microsoft e 
Cisco, que costumam custar em torno de R$ 12 mil. "Levamos, em média, uma 
semana para preencher uma vaga. Quando a posição é mais complicada o tempo varia 
de 15 a 30 dias", afirma. 
 
Lúcia, da Manager, está há um mês tentando encontrar um profissional para uma área 
técnica. A posição, além de exigir conhecimentos muito específicos, tem um 
agravante: a empresa contratante exige fluência em um idioma oriental. "Está sendo 
difícil conseguir um profissional que se adeque ao perfil", lamenta. 
 
Para tornar as vagas mais atrativas, as empresas costumam usar várias táticas, diz 
Kaufmann, da JJ Assessoria. No caso das posições específicas, são muitas as 
companhias que oferecem salários mais atrativos e dão benefícios extras pa ra os 
funcionários. "Algumas empresas também oferecem treinamento e procuram recrutar, 
inclusive, internamente", diz. 
 
Além dos funcionários, clientes e fornecedores também costumam fazer boas 
indicações para vagas complicadas, principalmente se eles atuam no setor da posição 
em aberto. Na Volkswagen, todas as vagas são reveladas, primeiramente, para o 
público interno. Caso a posição não seja preenchida, a empresa recorre aos currículos 
que recebe pela Internet, networking (rede de contatos) e, por fim, a uma consultoria 
de RH. 
 
Entre as ferramentas de recrutamento, a Danone dá prioridade à Internet. Toda a 
seleção é feita por inscrições para vagas específicas, anunciadas no site. Caso o 
candidato não atenda ao perfil desejado para a posição, o currículo fic ará arquivado 
para oportunidades futuras. De acordo com a gerente de assuntos corporativos, 
Sandra Rietjens, o sistema facilita a classificação automática dos currículos e reduz os 
custos com consultorias. 
por que aceitar... 
>> Mudança de cidade 
 
O profissional que demonstra disponibilidade para mudar de local de trabalho já ganha 
um diferencial. Uma vaga que não parece tão boa pode ser a oportunidade que faltava 
para crescer na empresa. 
 



>> Empresa pequena ou familiar 
 
Essas companhias oferecem muitas chances de crescimento para os profissionais. 
Nesses locais, o profissional também tem a chance de atuar em várias funções e de se 
tornar um empreendedor. 
 
>> Salário baixo 
 
Depois de um período - ou até durante o recrutamento - um aumento de remuneração 
pode ser negociado com a companhia. Além disso, muitas vezes o cargo compensa o 
baixo salário. 
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