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Na hora de buscar um novo posto de comando, alguns fatores podem fazer a diferença 
para os executivos. Conforme pesquisa mundial divulgada pela consultoria Korn Ferry, 
existem itens do currículo de um gestor que chamam mais atenção do que outros, 
como ter trabalhado para uma grande companhia, por exemplo.  
 
'Geralmente as empresas maiores privilegiam o trato ético, treinamento do corpo 
executivo, dão visibilidade no mercado e o profissional acaba incorporando bons 
valores', diz Rodrigo Araújo, sócio da empresa. 
 
A afirmação explica o fato de, no estudo, 36% dos 198 consultores ouvidos terem 
escolhido a experiência em grandes empresas como a melhor maneira de conseguir 
chamar a atenção numa entrevista. 
 
Neste quesito, atitudes mais extremas, como ter morado fora do País ou assumir 
tarefas arriscadas, ficaram por último, com apenas 2% dos votos. 'O importante é ter 
experiência de lidar com outras nações, ter exposição internacional, mas não 
necessariamente ter atuado em outro país', afirma Sílvia Sigaud, também sócia da 
Korn Ferry. 
 
Já quando o assunto é o critério de desempate entre dois bons candidatos, os 
recrutadores afirmam que uma boa maneira de decidir é avaliar quem mais se adapta 
à cultura da empresa contratante. 
 
'É preciso sempre levar em conta se o profissional tem o mesmo estilo e propósito que 
a empresa busca', diz Araújo. 
 
Além disso, o consultor destaca o fato de que o tempo é sempre uma questão crucial 
para as contratações de alto escalão: 'É preciso avaliar qual executivo se adaptará 
mais rápido ao que a empresa quer. Se a empresa é arrojada, mas o executivo não, 
levará muito mais tempo para ele se adequar e trazer os resultados esperados.' 
 
Na mesma pergunta, outro ponto que chama a atenção é o fato de que, para este nível 
de contratação, o histórico educacional é o menos importante na hora da decisão.  
 
'É mais importante ele saber implantar da maneira certa e entender o contexto da 
companhia do que a quantidade de cursos. Além disso, como se trata de cargos altos, 
se ele não tivesse a bagagem técnica, não chegaria neste patamar da carreira', diz 
Silvia. 
 
 
De acordo com Araújo, em contratações deste tipo sempre são muito mais valorizadas 
as questões comportamentais. 'Estudos mostram que 85% dos insucessos dos 
executivos ocorrem não por causa da bagagem que possuem, mas por questões 
comportamentais.' 
 
A pesquisa também questionou sobre as melhores maneiras de troca de informações - 
o 'networking' - para os que buscam novo emprego. Ter interações sociais regulares e 
estar associado a entidades de classe e empresariais foram apontadas como as mais 
eficazes. 
 



'O profissional fica mais exposto e esta aproximação ajuda nas indicações e a ver as 
movimentações no mercado', diz Sílvia. 
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