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Venho consolidando uma certeza: Candidatos estão deixando de se candidatar! 

Por quê? Dentre outros, um dos principais motivos é o uso crescente da network para 

conseguir uma nova posição, especialmente nesses tempos tão virtualmente socializados. 

Também porque, dentro de algumas categorias profissionais privilegiadas, como TI, há pleno e 

bem remunerado emprego. 

A bem da verdade, a maioria dos candidatos está cansada de pipocar na web, visitando sites 

públicos e corporativos de empregos, grupos em redes sociais e um punhado de outras fontes 

divulgadoras de vagas. Também estão cheios de, em cada um desses lugares, serem obrigados 

a preencher uma obsoleta ficha online de cadastro curricular. Ainda são raras as opções de uso 

de perfis sociais e, por isso, tais fichas cumprem o triste destino de se transformar em lixo 

eletrônico. 

Assim, excluindo-se a compreensível legião de candidatos a vagas de estágio e trainee e a cada 

vez menor parcela de mão de obra não qualificada que ainda bate de porta em porta para 

entregar currículos, a massa de profissionais de média qualificação para cima sente-se cada 

vez menos atraída por anúncios de empregos.  Contribuem para isso a falta de conteúdo e a 

nenhuma criatividade da esmagadora maioria dos anúncios. Boa parte deles está mais para 

obituário do que para uma atraente oferta de oportunidade profissional. A impressão que se 

tem é que o recrutador tem coisas mais importantes a fazer e acredita que fornecer meia dúzia 



de informações básicas seja o bastante para atrair candidatos. O mais curioso é que alguns 

deles têm verdadeiro fascínio pela palavra Urgente como se ela exercesse um poder mágico 

sobre o interesse das pessoas. 

Com raras exceções, os anúncios de hoje se limitam a informar secamente: 

1. O nome da empresa e o título da posição. Ainda há quem acredite que o título é 

autoexplicativo ou, melhor dizendo, “para quem tem experiência no assunto, meio anúncio 

basta”. 

2. Uma ou duas linhas com alguns dos requisitos. Normalmente, nada se diz sobre a empresa 

ou sobre o porquê dessa posição e o que se espera do seu ocupante. 

3. A especificação do local de trabalho e, algumas vezes, do salário e benefícios oferecidos. 

É inacreditável o número de empresas que ainda pedem que currículos sejam enviados por e-

mail. Mais um fator a espantar talentos.  

Por outro lado, ainda é muito pequeno o número de empresas que aderiram ao Recrutamento 

Social e, menor ainda, o de recrutadores que estimulam o engajamento de talentos e fazem do 

relacionamento continuado uma forma de assegurar o atendimento de suas demandas atuais 

e futuras. Também no R&S praticamos intensamente a famosa Administração por Crise. 

Para aqueles que apostaram que as redes sociais, especialmente o LinkedIn, provocariam a 

extinção da atividade de Headunting, a realidade acima descrita é uma prova do contrário. 

Para aqueles que achavam que seria fácil demais encontrar rapidamente os talentos 

necessários num LinkedIn povoado por cerca de 10 milhões de perfis brasileiros, a sanha quase 

desesperada de anunciar a vaga em dezenas de canais evidencia o oposto. 

Então, qual a receita para encontrar talentos? Por incrível que pareça, os headhunters 

tradicionais podem nos dar algumas pistas. A mais importante delas é: “Não espere que o 

candidato se candidate. Vá atrás dele, esteja onde estiver”. Claro está que nos dias de hoje o 

“sourcing” tradicional é bem pouco eficaz e inaceitavelmente demorado. É aí que entram em 

cena algumas espetaculares ferramentas do Big Data. Recursos como Boolean Strings, People 

Aggregation e Semantic Search devem começar a fazer parte do arsenal dos melhores 

especialistas da nobre arte de descobrir e contratar talentos. Ou isso, ou corremos o risco de 

ter que capturar talentos com redes de caçar borboletas.  
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