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Prefácio

Você já se perguntou como encontrar o emprego per-
feito? Talvez queira entender como outras pessoas parecem 
conseguir propostas para mudar de emprego ou aprovação 
em todas as entrevistas de que participam. Pode se perguntar 
qual a melhor forma de organizar o seu currículo ou o que di-
zer para impressionar os entrevistadores. Ou, como sugere o 
título do livro, deseja saber até onde pode fantasiar a verdade 
ou até mesmo se é possível contar uma grande mentira sem 
ser descoberto.

Existem outros livros que tratam do tema “busca por em-
prego”. Mas este é diferente. Eu sou diferente. Entrevisto can-
didatos para ganhar a vida. Treino entrevistadores para ser 
vencedores. Ajudo empregadores a decidir que perguntas de-
vem fazer e quais respostas esperar. Analiso uma montanha de 
currículos e decido quais devo descartar e quais guardar. Já tra-
balhei com alguns dos expoentes mundiais em headhunters e 
observei como os melhores candidatos se destacaram da mul-
tidão. Por isso, confie em mim quando afirmo que sei como en-
contrar o emprego certo para você. Na verdade, acho que terei 
problemas com vários empregadores por entregar o jogo.

Encontrar o emprego perfeito é realmente um jogo. E, 
como qualquer outro, também tem suas regras. Se você segui- 
-las, terá boas chances de conseguir um bom emprego. Mas, 
como dizem as crianças, a melhor maneira de vencer um jogo 
é trapaceando. Sim, você leu corretamente. Organize as cartas 
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do baralho, tenha um ás escondido na manga e chute para o 
gol. Os empregadores estabelecem regras e esperam que os 
caçadores de empregos as sigam, mas os melhores candidatos 
sabem quais regras devem seguir sem titubear, quais admitem 
um pouco de flexibilidade e quais devem ser ignoradas por 
completo. Os contratados nem sempre são os melhores candi-
datos à vaga; na maioria das vezes, apenas sabem mais sobre 
como conquistar a contratação. É simples assim.

Este livro trata de como conseguir ser contratado. Por-
tanto, leia-o inteiro se quiser encontrar respostas às perguntas 
que sempre quis fazer. Mas leia também as respostas para as 
perguntas que você deveria ter feito. Leia tudo para aprender 
o que fazer na conquista do emprego que lhe proporcionará 
tanto sucesso quanto alegria.

Rob Yeung 
rob@talentspace.com.uk
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1
Quero um emprego novo.  
Por onde devo começar?

Encontrar o emprego perfeito às vezes pode ser um grande 
mistério. Existem algumas pessoas que parecem receber novas 
propostas de emprego sem sequer terem atualizado o currícu-
lo; outras passam meses ou mesmo anos à procura de uma re-
colocação sem obter nenhum sucesso. Mas, antes de começar, 
aqui estão as verdades essenciais que todos os caçadores de 
empregos precisam saber a respeito de como encontrar uma 
ótima proposta:

O termo é “caça” ao emprego. •	 Não é “ficar sentado, esperan-
do que alguém apareça pelo caminho”. Entregar a busca 
por uma colocação nas mãos de um consultor de recruta-
mento, ou de qualquer outra pessoa, não é sair à caça, e 
sim esperar. Para obter sucesso, você deve procurar pelos 
prováveis empregadores. Deve tentar descobrir as pessoas 
certas dentro da empresa para pedir informações, dicas e 
referências. Precisa localizar quem é que decide e tentar 
convencê-lo, com bons argumentos, de que é necessário 
você estar na equipe dele. Se lhe parecer um trabalho ár-
duo, você está certo, pois é.

Persistência compensa. •	 As chances de encontrar o empre-
go certo são diretamente proporcionais à quantidade de 
tempo e esforço que foi empenhada na busca. Presumin-
do que esteja fazendo a coisa certa, e passe dez horas por 
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semana à procura de emprego, vai conseguir uma colo-
cação muito mais rápido do que alguém que se dedique 
apenas cinco horas por semana. Perdoe-me se a infor-
mação lhe parecer óbvia, mas muitas pessoas encaram 
o desemprego como uma oportunidade para relaxar. Se 
estiver desempregado, a busca por recolocação deve ser 
encarada como um novo trabalho em tempo integral, que 
requer em média uma dedicação de cinco dias por sema-
na. Se ainda estiver empregado, considere a busca por um 
novo emprego como a tarefa mais importante, ainda que 
tenha de desempenhá-la em paralelo.

As pessoas são as melhores fontes.•	  Empregadores, serviços 
de aconselhamento profi ssional e consultores de carreira 
estimam que entre 50% e 85% de todas as vagas são preen-
chidas por meio de indicação. Poucos são os candidatos 
que conseguem se recolocar por terem apenas respondido 
a um anúncio on-line ou de jornal. Portanto, eis um bom 
motivo para que você dedique grande parte do tempo 
para estar em contato com pessoas, e não sentado diante 
do computador, procurando anúncios de emprego, en-
viando currículos e preenchendo fi chas de inscrição. Peça 
aos contatos que avaliem seu currículo e o ajudem a se 
preparar para as entrevistas. Considere as pessoas como 
fontes de informação sobre oportunidades que não foram 
divulgadas. Passe horas lembrando-as de sua existência e 
quem sabe elas não possam lhe indicar onde encontrar o 
trabalho que você procura.

Dedique boa parte do tempo 
para estar em contato com 

pessoas, e não sentado diante 
do computador.
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2
Como deve ser um currículo  

perfeito?

Não existe uma definição de currículo perfeito, pois o que 
funciona para alguns não funcionará necessariamente para 
outros. Assim, aqui estão os cinco pontos principais para a ela-
boração de um currículo quase perfeito:

1. Ressalte os pontos fortes e omita os fracos. A beleza de criar 
um currículo em vez de preencher uma ficha-padrão é 
que você escolhe o que escrever. Você pode decidir quais 
competências específicas e realizações destacar ou omi-
tir, ou ainda deixar de mencionar quaisquer informações 
que eventualmente não queira que o empregador saiba de 
imediato (ler pergunta 25).

2. Pense na metade da primeira página do currículo como 
sua propaganda de horário nobre. Coloque as princi-
pais conquistas e melhores habilidades no espaço no-
bre do currículo. Feito isso, o selecionador pode dar 
uma olhada no restante apenas em busca de informa-
ções secundárias. É necessário aumentar as chances de 
atrair a atenção dessa pessoa. Esconder uma realização 
importante ou informação-chave em alguma outra parte 
do corpo do currículo não é a escolha mais inteligente. 
Chame a atenção do leitor para sua maior qualidade logo 
de início.

Devo dizer a verdade.indd   15 6/8/10   5:34:43 PM



16

3. Limite-se a duas páginas apenas. Batidas curtas e suaves 
reverberam por mais tempo. Mais de duas páginas indica 
ao selecionador que você é uma pessoa prolixa e não 
consegue priorizar o que é mais importante. São essas as 
mensagens que quer passar aos selecionadores? Se real-
mente necessitar adicionar mais informações, considere a 
possibilidade de incluir um apêndice (ler pergunta 14).

4. Use os recursos negrito ou caixa alta para destacar pala-
vras-chave ou frases. Se o empregador estiver procurando 
alguém que tenha “diploma em biologia molecular” ou 
experiência como “atendente de balcão de uma mercea-
ria movimentada”, e você possui exatamente a experiên-
cia requerida, por que não ressaltar sua competência em 
negrito ou CAIXA ALTA para assegurar que o selecionador 
não passe despercebido pela informação?

5. Permita que o conteúdo fale mais alto que o estilo. Evite 
a todo custo usar papel colorido ou perfumado, fotos 
em anexo ou certificados e outros documentos (a me-
nos que solicitado), bem como todos os tipos de arti-
fícios e rebuscamentos. Com certeza, você vai atrair a 
atenção do selecionador, mas pelos motivos errados 
(ler pergunta 33).

Escolha o que escrever. Decida 
quais habilidades e realizações 

destacar ou omitir.
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3
Devo adaptar meu currículo?

Antigamente era hábito criar um currículo-padrão para 
enviar com cartas de apresentação diversas. Assim como era 
costume usar sanguessugas no tratamento de enfermidades, 
apesar de imaginar que você não vá querer fazer uso de um 
parasita anelídeo da próxima vez que adoecer. Portanto, não 
confie na utilização de um único currículo também.

Um currículo-padrão é como uma mala direta — está mais 
focado no produto (você) do que no comprador (empregador). 
Enviar um currículo-padrão em vez de adaptá-lo a cada em-
presa é como decorar o roteiro de respostas de uma entrevista 
e decidir repeti-las sem se importar com as perguntas que es-
tão sendo feitas.

Claro que é muito mais trabalhoso adaptar o currícu-
lo, mas entender como as empresas executam o processo de 
triagem de currículos pode ser útil para convencê-lo a nunca 
mais enviar o mesmo currículo para empregadores distintos. 
É crescente o número de empresas que utilizam escâneres e 
programas de reconhecimento de caracteres ópticos para bus-
car palavras-chave. Se suas competências e experiências não 
forem compatíveis com o que eles procuram, provavelmente 
você será descartado. Mesmo quando a empresa não recorre a 
programas de computador, elas podem contratar funcionários 
em começo de carreira para examinar currículos com a instru-
ção de buscar apenas palavras-chave.

Se um empregador faz um anúncio procurando por candi-
datos que sejam “flexíveis”, mencionar que você tem “facilida-
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de de se adaptar” não é sufi ciente. Se querem um gerente com 
experiência em “liderança de projetos complexos de reorga-
nização” e em “lidar com depositários tanto internos quanto 
externos”, mencionar no currículo que já “gerenciou grandes 
projetos” e “lidou com grande número de funcionários, clien-
tes e fornecedores” não é o sufi ciente.

Leia novamente o anúncio e sublinhe todas as habilidades, 
competências e experiências que são desejadas, e as incorpore, 
palavra por palavra, no currículo. Repita letra por letra. Se a bus-
ca é por alguém capaz de atingir “metas agressivas de vendas”, 
então escreva literalmente no currículo que você ultrapassou 
“metas agressivas de vendas”. O seguro morreu de velho. Não 
deixe que o funcionário inexperiente ou o programa de compu-
tador decidam se você é ou não a pessoa certa para a função.

Não custa nada repetir aos selecionadores o que eles que-
rem ouvir. Esteja contando isso para duas empresas ou para 
uma centena, não importa; adapte seu currículo. Até mesmo 
duas organizações concorrentes no mesmo setor industrial e 
praticamente idênticas, com um número quase igual de fun-
cionários, às vezes requerem dois currículos adaptados de ma-
neira individual. Uma centena de empresas? Acho que você já 
pegou o espírito da coisa.

Não custa nada repetir aos 
selecionadores o que eles 

querem ouvir.
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4
Como ser encontrado por um 

headhunter?

Devem ser poucas as pessoas de sorte que nunca preci-

saram procurar por um emprego. As melhores e mais signifi-

cativas colocações parecem surgir magicamente no caminho 

desses poucos, por cortesia de uma empresa de recrutamento 

de executivos ou de um consultor de recrutamento.

Mas a verdade é que receber um telefonema de uma des-

sas empresas não é algo que “acontece do nada”; pessoas são 

chamadas por empresas de recrutamento porque fizeram algo 

para que isso acontecesse. Por certo, o normal é que os empre-

gadores os procurem, mas existe um imenso esforço e trabalho 

preparatório para entrar no mundo dos headhunters.

A seguir, veja o que pode fazer para que isso aconteça:

Inicie o contato. •	 Sim, é isso mesmo. Você não precisa espe-

rar que os headhunters o procurem. Mas tenha em mente 

que empresas de recrutamento em geral são especializadas 

em ramos distintos, setores industriais específicos ou can-

didatos com níveis de experiência diferenciados. A empre-

sa top de mercado para colocação de candidatos com MBA 

pode ter pouco interesse, digamos, em finanças ou em es-

pecialistas em recursos humanos. Pergunte às pessoas de 

sua rede de relacionamentos (ler pergunta 41) quais são 

os consultores de recrutamento ou as empresas de recru-
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tamento de executivos mais adequadas para quem busca 

uma colocação com as suas competências e experiência, e 

então lhes envie um currículo. Como as empresas de re-

crutamento normalmente estão abarrotadas deles, o ideal 

é encontrar alguém na rede de relacionamentos que pos-

sa apresentar o seu a uma pessoa em particular dentro de 

uma dessas empresas — isso se realmente estiver interes-

sado em fazer contato.

Contatos, contatos, contatos.•	  Empresas de recrutamento 

normalmente contratam pesquisadores de mercado a fim 

de ajudar a identificar os possíveis candidatos para ocu-

par determinada posição. Quanto mais pessoas souberem 

de suas habilidades e disponibilidade, maiores serão as 

chances de um dos pesquisadores ligar para um dos con-

tatos e seu nome ser citado.

Enriqueça seu perfil.•	  Apresente trabalhos em conferências 

e dê palestras em fóruns industriais. Escreva um artigo 

sobre negócios ou até mesmo algo para o jornal interno 

da empresa onde trabalha. Em especial na era da internet, 

escrever nem que seja uma citação de uma linha para o 

jornalista de algum site industrial desconhecido (e certi-

fique-se de que o jornalista tenha escrito o nome corre-

tamente e mencionado a função e a empresa para a qual 

trabalha!) pode ser suficiente para que você surja no cam-

po de busca de uma empresa de recrutamento.

Procure vagas nos sites das empresas de recrutamento.•	   

Headhunter, ou “caça talentos”, em português, não é mais 

o termo apropriado para o trabalho que as empresas de 

recrutamento de executivos fazem, pois essa já não é mais 

a indústria de capa e espada que costumava ser. Muitas 
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