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Daniele, que prefere não divulgar o sobrenome, nunca se esqueceu da sensação que o 
desemprego causa e, mais ainda, da esperança que sentiu ao receber um telefonema de certa 
empresa de recolocação profissional chamando-a para a entrevista, que seria a porta de entrada 
para uma grande empresa, com cargo de secretária bilíngue e salário de R$ 7 mil. Logo o sonho 
virou pesadelo, com a cobrança de R$ 1.800 parcelados em três vezes para a reformulação de 
currículo, a realização de um curso de uma semana de comportamento e oratória e a 
obrigatoriedade do pagamento de 30% do seu salário durante seis meses.  
 
Ao ler o contrato, Daniele fez o que a maioria das pessoas deveria fazer, mas não faz: não 
assinou. Mas o tormento ainda continuaria por um tempo, com os insistentes telefonemas da 
empresa avisando que a vaga ainda era dela. 
 
A sorte, ou perspicácia, de Daniele não se repetiu em outros casos. A angústia do desemprego 
levou a publicitária Patrícia Oliveira a entregar R$ 1.400 à empresa de recolocação profissional 
Dow Right, hoje famosa pelos casos na justiça e no Ministério Público de São Paulo. "Passei uma 
temporada de trabalho nos Estados Unidos e quando voltei estava sem emprego. Assinava o site 
de uma empresa de recolocação e recebi um telefonema da Dow Right, perguntando se eu tinha 
interesse em voltar a trabalhar fora. Me empolguei, fui até eles, fiz entrevistas e acabei assinando 
o cheque. No dia seguinte, percebi o erro que havia cometido e tentei várias vezes reaver o 
cheque, que acabou sendo descontado na minha conta", resume. A Dow Right foi procurada pela 
reportagem do Jornal do Commercio, mas não retornou os contatos.  
 
A história de Patrícia ainda revela uma outra face dessa máfia: a busca dos currículos cadastrados 
em empresas de consultoria reconhecidas no mercado, como Grupo Catho e Manager, o 
telefonema se identificando como uma consultoria e ainda revelando pequenos detalhes da 
história profissional do candidato, como se fosse uma continuação ou algum contato daquela 
consultoria ou daquele site em que o currículo estava cadastrado. Uma preocupação que tira o 
sono de Michel Ibrahim, gerente de planejamento de carreira da Manager. "Essas empresas 
roubam currículos dos sites e por telefone argumentam que já têm uma vaga para o profissional. 
Aí é o começo da armadilha", conta Ibrahim que dá dicas para que ninguém caia "no conto do 
vigário". 
 
Cobrança por testes é sinal para desconfiança  
 
"Se a pessoa perceber que estão cobrando por uma avaliação psicológica ou por um teste, ela já 
deve parar. É importante também, antes de assinar qualquer documento, verificar a procedência 
dessa consultoria e procurar órgãos públicos para saber a sua história", alerta Ibrahim. Um 
conselho que Adriana Borghi, promotora de Justiça do Consumidor da cidade de São Paulo, 
também dá. "Sempre falo para ninguém assinar nada antes de ler com muita atenção, muito 
menos pagar alguma quantia sem saber o destino dela. Ler o contrato é fundamental", avisa. A 
Promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério Público de São Paulo já conseguiu liminares 
proibindo as empresas Dow Right, Alphalaser e Gatework de prestar serviços de head-hunting sob 
pena de multa R$ 20 mil. 
 
Também em São Paulo, o engenheiro Jairo , que pede para resguardar seu sobrenome, teve a 
mesma reação da carioca Daniele: não assinou o contrato e ainda faz questão de espalhar "aos 
quatro ventos" o nome da consultoria que tentou lhe enganar, a Victory Soluções Empresariais. 
"Foi tudo muito rápido. Eles me ligaram e informaram de uma vaga em uma grande empresa 
automobilística, com salário de R$ 4.600. Mas, quando fui ler o contrato, verifiquei que tinha que 
dar quase todo o meu salário durante seis meses para eles. Não assinei e ainda digo para todo 
mundo o que aconteceu", enfatiza.  
 



Uma atitude que Daniele, que hoje está empregada em uma grande empresa do setor de 
atendimento, também não se arrepende nem um pouco. As facilidades que a Personal Hunter 
Outplacement oferecia lhe causaram estranhamento. "Já desconfiei quando eles não quiseram me 
falar o nome da empresa. A dúvida só aumentou quando revelaram o salário de R$ 7 mil. Nunca 
soube que uma secretária pudesse ganhar tanto. Aí quando li o contrato e vi que teria que pagar 
por todos os testes, desisti na hora. Não vou entregar meu trabalho assim de mão beijada", 
declara. A Victory Soluções Empresariais não foi encontrada pela reportagem do Jornal do 
Commercio. Já a Personal Hunter Outplacement foi procurada pela reportagem do Jornal do 
Commercio, mas não retornou o pedido de entrevista. 
 
Para Maíra Feltrin, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o 
consumidor deve ficar atento a situações que pareçam excepcionais. "Nenhuma empresa de 
recolocação tem o poder de abrir vagas em outras companhias, nem indicar o candidato de forma 
diferenciada para que ele seja o escolhido", garante a advogada que também explica o real papel 
de uma consultoria de recolocação profissional. "Empresas sérias são responsáveis por fazer a 
ponte entre quem procura emprego e quem oferece vagas de trabalho. Portanto, não caia na 
ilusão de que há uma vaga perfeita esperando por você", informa.  
 
Para quem já passou pelo prejuízo da perda do dinheiro, a cadeia é pouco para essas empresas. 
"Todos deveriam estar atrás das grades, donos e funcionários", confessa o engenheiro Jairo. 
"Quando estive lá, vi muita gente que, realmente, necessitava de um emprego. Eles não têm que 
pagar só pelo que me fizeram passar, mas também por todos os outros", conclui. 
 
Para não cair no conto do vigário  
>> Em março deste ano, mais de dois milhões de pessoas estavam sem emprego nas regiões 
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que de 22,2 milhões de 
brasileiros economicamente ativos, 10,4% estavam sem emprego. Números que só fazem 
aumentar o desespero dos que sofrem o problema e que podem levar a um engano: cair no conto 
do emprego perfeito, que falsas consultorias de recolocação profissional prometem. O Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) dá as seguintes dicas: 
 
Procure - na internet tudo o que já foi publicado sobre a empresa 
 
Consulte - antigos e atuais clientes para saber se o procedimento da empresa foi feito de forma 
correta 
 
Visite - a empresa para conferir se endereços divulgados coincidem com os endereços reais 
 
Certifique-se - de que os consultores possuem experiência profissional no aconselhamento de 
pessoas e de que fizeram cursos de aperfeiçoamento na área 
 
Consulte - órgãos de defesa do consumidor. O Procon-SP possui cadastro de reclamações contra 
empresas, desde 2000, no site (www.procon.sp.gov.br/cadastro.shtml) 
 
Entre em contato - com a delegacia de proteção ao consumidor :  
 
(www.pr.gov.br/policiacivil/dg_consumidor.shtml) 
 
Previna-se: - guarde os anúncios de empresas, leve alguém com você na entrevista ou peça 
licença e coloque um gravador em cima da mesa para gravar a conversa 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Carreiras, p. B-8. 
 


