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NA MIRA DO CAÇADOR
SABER COMO CHAMAR A ATENÇÃO DOS
CAÇA-TALENTOS PODE MUDAR SUA CARREIRA
PATRÍCIASANTOS DUMONT
I pdumont@hojeemdia.com.br

Tornar-se alvo perfeito paraumavagadeempregorequermaisqueumbomcurrículo,reciclar-seeaprimorarhabilidadesdesenvolvidasaolongodacarreira.Saber como chamar a atenção de headhunters (literalmenteumcaçadordecabeças do mundo corporativo) faz toda a diferença.
Cada vez mais visíveis e,
portanto, disponíveis, sobretudo em função do alcance das plataformas virtuais, esses caça-talentos
podem ser despertados de
diversas maneiras, desde
que os limites profissionais não sejam ignorados
na hora de fazer contato.
“Buscar o caminho comum é ético e necessário.
Oheadhunterestáexercendo ali (em um evento social, por exemplo) papel de
pessoa jurídica, de alguém
que tem a missão de representar o interesse de um
cliente”,reforçaacoachBela Fernandes, consultora
da Aylmer Desenvolvimento Humano.
Na avaliação dela, nessas horas é fundamental
manter o foco no objetivo
principal – fazer uma propaganda pessoal bem feita e, quem sabe, virar potencial candidato –, direcionando o processo de
“conquista” da forma
mais isenta possível.
EMPATIA
CEO, board advisor e headhunter da Prime Talent,
em Belo Horizonte, David
Braga acredita que ser discreto e direto na abordagem do recrutador tambémajude nãosó a facilitar
o primeiro contato como a
criar empatia e despertar
mais interesse.
“A comunicação deve
ser direta, clara, objetiva,
feitadeformamuitoconcisa. Numa rede social, por
exemplo, nada de fazer relatórioecontartodasasexperiências pelas quais já

“O
referenciamento de um
profissional
tem peso
grande no
processo de
contratação, o
que reforça a
importância
da rede de
contatos”
DAVID BRAGA
HEADHUNTERDAPRIME
TALENT

passou, nem de convidar
para um café. Relações se
baseiam em empatia e ser
brevetornatudomaisinteressante”, reforça.
“QI”
Cultivar uma boa rede de
contatostambémpassapela lista do “tem que ter” de
quem almeja estar no radar dos caça-talentos. Afinal, o famoso “QI” (o quem
indica alguém para determinadavaga),apesardecriticado por uns, é apreciado
por outros, diz Braga.
“As pessoas têm ficado
receosas de fazer indicações, afinal, o nome delas
vai junto. Por isso, a indicação, quando bem feita,
tem um peso muito grande no processo de contratação. Os recrutadores
pressupõem que ninguém vai recomendar um
mau profissional”, comenta o headhunter.
Segundo ele, também
faz parte do código de condutamanterasportassempreabertas,independentemente do momento vividopeloprofissional.“Àsvezes, não há interesse em
mudar de emprego. Ainda
assim, manter as portas
abertasé importante. A negativa de um contato quebra a sintonia”, afirma.
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10 DICAS
APRENDA A USAR O LINKEDIN

1

Escolha a foto

2

'Fale' inglês

3

Descrição profissional

Use uma imagem profissional e que tenha a ver com sua
área de atuação, descontraída ou mais formal
Requisito importante hoje em dia, o inglês pode ser usado
junto com o português para descrever o perfil
Evite usar cargo como referência. Itendifique-se em
categorias. Um analista de sistemas deve se colocar como
profissional de análise de sistemas, por exemplo

4

Palavras-chave

5

Conta premium

6

Seja breve

7

Seja referendado

8

Voluntariado e realizações

9

Interesses

10

Assim com o Google, o LinkedIn também tem as buscas
baseadas em palavras-chave. Quanto mais palavras ligadas
à sua área de trabalho, melhor o ranqueamento
A versão premium tem ótimos recursos para quem busca um
emprego como a possibilidade de contactar empresas e
informações completas sobre vagas
Faça uma propaganda suscinta. Use entre cinco e seis
pontos para contar quem você é profissionalmente e
garantir a leitura até o final
Atualize as competências com frequência e peça a colegas
para validarem as informações. Solicite também
recomendações de ex-gestores ou subordinados
No exterior, trabalhos voluntários são bastante valorizados.
Faça propaganda! Prêmios e cursos também devem ser
relatados.
Influências, publicações e empresas que você curte devem
aparecer no perfil. Interações são parte da "vitrine"
profissional, assim como experiências e relacionamentos

Educação

Posicione os cursos que fez a partir do mais recente. A
menos que o ensino médio tenha sido profissionalizante,
não é importante mencioná-lo
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LinkedIn facilita conexões e
ajuda a encurtar caminho
Maior rede de contatos
profissionais do mundo,
com mais de 500 milhões
de usuários cadastrados, o
LinkedIn é outra ferramenta indispensável para
quem quer entrar na mira
dos recrutadores. Vitrine
de experiências e competências individuais, a plataforma, quando bem explorada, ajuda a encurtar
o caminho entre quem
procura e quem quer ser
encontrado.
Coach e consultora da
Aylmer Desenvolvimento
Humano, Bela Fernandes
ressalta a importância da
rede,cujocadastromaisbásico é gratuito, mas lembra
que é arriscado colecionar
contatos sem que haja um
direcionamento de carreira bem definido. “Uma rede abarrotada de nomes
que são simplesmente colecionados é facilmente
percebida e pouco apreciada”, alerta.
Mais do que manter um
network farto, recheado
de contatos e possibilidades de conexões, o mais
importante, segundo a
profissional, principalmente para quem busca
uma nova chance no mercado de trabalho, é que ele

seja coerente com as posições almejadas.
Diretora regional em Minas da consultoria Lee Hecht Harrison (LHH), Beth
Barros compartilha da opinião e reforça a importânciadeestarpresentenoambientevirtual.“Em tempos
de transformação digital e
de redes sociais, é importante manter um currículo
atualizado e organizado
bem como um perfil no
LinkedIn. O headhunter
acompanha a trajetória do
profissional”, destaca.
PORTAABERTA
CEO da Prime Talent, David Braga recomenda que
as conexões virtuais sejam
feitascomcautela,sobretudo ao abordar um recrutador. A dica dele, também
umheadhunter,équeocandidato à vaga ofertada procurecriarconexõescomos
demais usuários da plataforma, lendo e opinando
sobre artigos em assuntos
nos quais tenha interesse,
por exemplo.
“Evitar segmentar demais as redes virtuais é outro cuidado. Além de restringi-las, mantendo abertas somente informações
estratégicas”, ensina.
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NÚMERO DE BRASILEIROS CONECTADOS NO
LINKEDIN; PAÍS É O 3º MAIOR MERCADO DA
REDE, DISPONÍVEL EM 200 NAÇÕES

