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SABER COMO CHAMAR A ATENÇÃO DOS
CAÇA-TALENTOS PODE MUDAR SUA CARREIRA

VAGAS DE EMPREGO FORAM CRIADAS NO ÚLTIMO
MÊS NO BRASIL, CONFORME O CADASTRO GERAL
DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED)

PATRÍCIASANTOSDUMONT
I pdumont@hojeemdia.com.br

Tornar-se alvo perfeito pa-
raumavagadeempregore-
quermaisqueumbomcur-
rículo,reciclar-seeaprimo-
rarhabilidadesdesenvolvi-
dasaolongodacarreira.Sa-
ber como chamar a aten-
çãodeheadhunters (literal-
menteumcaçadordecabe-
ças do mundo corporati-
vo) faz toda adiferença.
Cada vezmais visíveis e,

portanto, disponíveis, so-
bretudo em função do al-
cance das plataformas vir-
tuais, esses caça-talentos
podem ser despertados de
diversas maneiras, desde
que os limites profissio-
nais não sejam ignorados
nahorade fazer contato.
“Buscar o caminho co-

mum é ético e necessário.
Oheadhunterestáexercen-
do ali (em um evento so-
cial,porexemplo)papelde
pessoa jurídica, de alguém
quetemamissãoderepre-
sentar o interesse de um
cliente”,reforçaacoachBe-
la Fernandes, consultora
da Aylmer Desenvolvi-
mentoHumano.
Na avaliação dela, nes-

sas horas é fundamental
mantero foconoobjetivo
principal – fazer umapro-
paganda pessoal bem fei-
ta e, quem sabe, virar po-
tencial candidato –, dire-
cionando o processo de
“conquista” da forma
mais isenta possível.

EMPATIA
CEO, board advisor e hea-
dhunter da Prime Talent,
em Belo Horizonte, David
Braga acredita que ser dis-
creto e direto na aborda-
gem do recrutador tam-
bémajudenãosóafacilitar
oprimeirocontatocomoa
criar empatia e despertar
mais interesse.
“A comunicação deve

ser direta, clara, objetiva,
feitadeformamuitoconci-
sa. Numa rede social, por
exemplo, nada de fazer re-
latórioecontartodasasex-
periências pelas quais já

passou, nem de convidar
para um café. Relações se
baseiam em empatia e ser
brevetornatudomaisinte-
ressante”, reforça.

“QI”
Cultivar uma boa rede de
contatostambémpassape-
la lista do “temque ter” de
quem almeja estar no ra-
dar dos caça-talentos. Afi-
nal,o famoso“QI” (oquem
indica alguém para deter-
minadavaga),apesardecri-
ticadoporuns,éapreciado
poroutros, dizBraga.
“As pessoas têm ficado

receosas de fazer indica-
ções, afinal, o nome delas
vai junto. Por isso, a indi-
cação, quando bem feita,
temumpesomuito gran-
de no processo de contra-
tação. Os recrutadores
pressupõem que nin-
guémvai recomendarum
mau profissional”, co-
menta o headhunter.
Segundo ele, também

fazpartedocódigodecon-
dutamanterasportassem-
preabertas,independente-
mente do momento vivi-
dopeloprofissional.“Àsve-
zes, não há interesse em
mudar de emprego. Ainda
assim, manter as portas
abertaséimportante.Ane-
gativa de um contato que-
bra a sintonia”, afirma.
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NÚMERO DE BRASILEIROS CONECTADOS NO
LINKEDIN; PAÍS É O 3º MAIOR MERCADO DA

REDE, DISPONÍVEL EM 200 NAÇÕES

Maior rede de contatos
profissionais do mundo,
commais de 500milhões
deusuárioscadastrados,o
LinkedIn é outra ferra-
menta indispensável para
quemquer entrarnamira
dos recrutadores. Vitrine
de experiências e compe-
tências individuais, a pla-
taforma, quando bem ex-
plorada, 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,cujocadastromaisbá-
sicoégratuito,mas lembra
que é arriscado colecionar
contatos semque haja um
direcionamento de carrei-
ra bem definido. “Uma re-
de abarrotada de nomes
que são simplesmente co-
lecionados é facilmente
percebidaepoucoaprecia-
da”, alerta.
Mais do quemanter um

network farto, recheado
de contatos e possibilida-
des de conexões, o mais
importante, segundo a
profissional,principal-
mente para quem busca
umanova chancenomer-
cadode trabalho, é que ele

seja coerente comas posi-
ções almejadas.
DiretoraregionalemMi-

nas da consultoria Lee He-
cht Harrison (LHH), Beth
Barroscompartilhadaopi-
nião e reforça a importân-
ciadeestarpresentenoam-
bientevirtual.“Emtempos
de transformação digital e
de redes sociais, é impor-
tantemanterumcurrículo
atualizado e organizado
bem como um perfil no
LinkedIn. O headhunter

acompanha a trajetória do
profissional”, destaca.

PORTAABERTA
CEO da Prime Talent, Da-
vid Braga recomenda que
asconexõesvirtuaissejam
feitascomcautela,sobretu-
do ao abordar um recruta-
dor. A dica dele, também
umheadhunter,équeocan-
didatoàvagaofertadapro-
curecriarconexõescomos
demais usuários da plata-
forma, lendo e opinando
sobre artigos em assuntos
nos quais tenha interesse,
por exemplo.
“Evitar segmentar de-

maisasredesvirtuaiséou-
tro cuidado. Além de res-
tringi-las, mantendo aber-
tas somente informações
estratégicas”, ensina.

Escolha a foto
Use uma imagem profissional e que tenha a ver com sua 
área de atuação, descontraída ou mais formal

'Fale' inglês
Requisito importante hoje em dia, o inglês pode ser usado 
junto com o português para descrever o perfil

Descrição profissional
Evite usar cargo como referência. Itendifique-se em 
categorias. Um analista de sistemas deve se colocar como 
profissional de análise de sistemas, por exemplo

Palavras-chave
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

Conta premium
A versão premium tem ótimos recursos para quem busca um 
emprego como a possibilidade de contactar empresas e 
informações completas sobre vagas

Seja breve
Faça uma propaganda suscinta. Use entre cinco e seis 
pontos para contar quem você é profissionalmente e 
garantir a leitura até o final

Seja referendado
Atualize as competências com frequência e peça a colegas 
para validarem as informações. Solicite também 
recomendações de ex-gestores ou subordinados

Voluntariado e realizações
No exterior, trabalhos voluntários são bastante valorizados. 
Faça propaganda! Prêmios e cursos também devem ser 
relatados. 

Interesses
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

10 DICAS
APRENDA A USAR O LINKEDIN
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LinkedIn facilita conexões e
ajuda a encurtar caminho

MILHÕES

CAÇADOR

23 e 24 JUN 18 / PLURAL 5
BE LO HOR I ZONTE HOJE EM D I A


