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Profissionais de todos os níveis, funções e idades estão cada vez mais preocupados com suas 
carreiras e, consequentemente, acabam se familiarizando com termos e serviços há pouco 
desconhecidos, o que não significa que o mercado de trabalho tenha sido inteiramente 
desvendado. Muita gente ainda não entende, por exemplo, qual é o papel dos headhunters e das 
consultorias de outplacement.  
 
As consultorias de headhunting buscam e recrutam profissionais para suas empresas clientes, que 
nada mais são que companhias em busca de talentos qualificados para funções específicas, com 
perfis bem definidos. Isto significa que os headhunters não criam posições, pois agem de acordo 
com os pedidos das empresas clientes.  
 
Acreditando que os headhunters atuam da mesma forma que as agências de empregos, muitas 
pessoas encaminham seus currículos na esperança de serem rapidamente contratados. A 
realidade, no entanto, é um pouco diferente. Apesar de não descartarem estes currículos, que 
enriquecem seus bancos de dados, os "caçadores de talentos" buscam no mercado profissionais 
qualificados, que estejam, preferencialmente, empregados. Há ainda o fato de boa parte deste 
tipo de empresa trabalhar apenas para posições executivas.  
 
Do outro lado da moeda estão os serviços de outplacement, um apoio completo que serve para 
agilizar e melhorar a transição de carreira de profissionais demitidos. As consultorias que 
oferecem este serviço também têm como cliente as empresas; logo, uma pessoa em busca de 
emprego não pode contratá-las, a menos que seu empregador o faça.  
 
Os serviços oferecidos pelas consultorias especializadas ajudam a criar um número maior de boas 
oportunidades empregatícias, em um tempo menor do que se o profissional estivesse agindo por 
conta própria. Cálculos indicam que um serviço de outplacement encurta o período de transição 
de oito para quatro meses em média, uma vez que os profissionais têm à disposição escritórios 
estruturados que desenvolvem estratégias individuais para cada transição, apoio emocional, 
treinamento para entrevistas e negociações, preparação de currículo, treinamento para pesquisar 
o mercado, ferramentas de pesquisa, bancos de dados internacionais, planejamento financeiro e 
até assessoria para formar um negócio próprio.  
 
Inicialmente, as consultorias de outplacement eram contratadas para auxiliar na transição de 
executivos. Mas as grandes reestruturações dos últimos anos ajudaram a mudar este quadro - 
hoje, já é possível encontrar projetos corporativos que incluem profissionais de diversos níveis e 
funções como beneficiários dos serviços de transição de carreira.  
 
Diferenças à parte, é fundamental entendermos a importância dos serviços de headhunting e de 
outplacement para as empresas e profissionais. De uma maneira ou de outra, eles ajudam no 
desenvolvimento das carreiras, especialmente das gerenciais. Quem deseja mudar de emprego, 
por exemplo, não deve hesitar em enviar o seu currículo para uma empresa de headhunting, que 
o analisará e o manterá para acessos futuros. O importante é saber usar bem todos os canais que 
o mercado empregatício oferece.  
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